
bebouwing toegestaan en is het aantal 
bezoekers in het bestemmingsplan op 
3750 uitgekomen. Dit in tegenstelling 
tot de oorspronkelijke afspraak dat het 
aantal bezoekers op 2500 gemaximeerd 
zou worden. Omdat in een nieuw 
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Na het indienen van de gemeen-
schappelijke zienswijze van de 
wijkraden op het onderhavige ontwerp 
bestemmingsplan  is er door de gemeente 
besloten een hoorzitting met de 
gemeenteraad vast te stellen waar de 
respectievelijke indieners een toelichting 
kunnen geven op de zienswijzen.
De hoorzitting heeft op de politieke markt 
van 19 april j.l plaats gevonden en is 
er een uitgebreide presentatie gegeven 
namens de direct omwonenden  en 
zijn de specifieke bezwaren namens de 
wijkraden toegelicht.

De leden van de gemeenteraad zijn 
geïnformeerd over het subtiele verschil 
van het begrip “stadion“ en de gebruikte 
benaming in het bestemmingsplan 
“sportcomplex”. Voor beide begrippen 
worden er andere eisen gesteld op o.a. 
het gebied van afstanden tot de directe 
bewoning en het aantal bezoekers. 

Sinds de rentree van het betaalde 
voetbal op het sportterrein is er middels 
tijdelijke vergunningen steeds meer 

Door Cees Kielstra
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bestemmingsplan van tijdelijkheid geen 
sprake meer is en er op afzienbare tijd geen 
zicht is op alternatieve locaties voor de 
voetbalclub zijn de onvolkomenheden van het 
plan aan de orde gesteld om te voorkomen 
dat er in de toekomst andere, niet gewenste 
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( vervolg van voorpagina )

Van de voorzitter

Wandelgangen

Bij de jaarlijkse presentatie van nieuwe woorden die 
opgenomen worden in onze taal zal “wandelgangen-
akkoord”ongetwijfeld ook vermeld worden. De snelheid 
waarmee de 2e kamer leden tot besluiten kwamen werd 
alom in de pers geprezen en zijn het nu kennelijk eens 
over een bezuinigingspakket van vele miljarden wat in de 
“wandelgangen” tot stand is gekomen. Het begrip bezuinigen 
durf ik te relativeren omdat ik niet aan de indruk ontkom dat 
het niet om minder uitgeven is gegaan maar dat de meeste 
miljarden gevonden zijn door de belastingen te verhogen.

In het Gemeentehuis horen en zeggen wij ook wel eens iets 
in de wandelgangen en daar is niets mis mee zolang je op 
een correcte manier omgaat met de verkregen of gegeven 
informatie. Als er hier gedacht wordt dat het ingezette 
bezuinigingsprogramma op de begroting van de gemeente, 
met dezelfde snelheid als in den Haag, gewijzigd zal worden 
kan ik melden uit de “wandelgangen”dat hier nog meer 
bezuinigd kan worden zonder dat de lokale belastingen extra 
verhoogd moeten worden.

Cees Kielstra, vz.   

activiteiten, op het terrein toegestaan 
zouden kunnen worden.

In 2007 heeft de gemeente een locatiestudie 
laten uitvoeren door het bureau Witteveen 
& Bos die geconcludeerd hebben dat 
vestiging van een stadion aan de Laan van 
Spitsbergen als onrealistisch dient te worden 
beschouwd. Ondanks deze adviezen is de 
gemeente doorgegaan met het faciliteren 
van de voetbalorganisatie op het bestaande 
complex.

Ook de nieuwe wethouder sportzaken heeft 
inmiddels uitgesproken de BVO AGOVV van 
dienst te willen zijn om voorlopig op huidige 
locatie betaald voetbal te kunnen spelen.
De volgende fase van dit dossier is een 
zienswijze nota, welke vervolgens door de 
gemeenteraad in haar vergadering besproken 
zal worden met de betrokken wethouder.
Als wijkraden en buurtcommissie zullen 
wij deze nota en discussie afwachten, 

waarbij we er vanuit gaan dat de Raad bij 
de vaststelling van het bestemmingsplan 
rekening zal houden met de zienswijzen van 
de omwonenden.

Ondanks alle perikelen rondom de 
continuïteit van het betaalde voetbal heeft 
de organisatie opnieuw uitgesproken naar 
een andere locatie te willen. Omwonenden 
en wijkraden zijn, mede om die reden, 
van mening dat de bestaande situatie 
gehandhaafd dient te worden met een 
maximum aantal bezoekers van 2500.
Het lijkt me niet moeilijk voor de 
gemeenteraad om een besluit te nemen, 
het gaat immers om de leefbaarheid  in 
een woonomgeving  voor de langere 
termijn te garanderen of om een tijdelijke 
“stadion”faciliteit voor de korte termijn.
Mocht er toch tot de korte termijn oplossing 
besloten worden , dan zullen wij in ieder 
geval besluiten om in beroep te gaan bij de 
bestuursrechter.

Parkeeroverlast Apenheul
Door Arjan Speelman

In het weekeinde van 14 en 15 april is het 
erg druk geweest bij de Apenheul, met de 
nodige parkeeroverlast. Bermen stonden  
vol geparkeerd en pogingen om iemand 
van de gemeente te bereiken leverden 
niets op. Dat kan natuurlijk niet. Daarom 
is op initiatief van de wijkbeheerder 
een breed overleg georganiseerd met 
de stadsdeel-manager, de wijkagent 
en vertegenwoordigers van Accres 
(verantwoordelijk voor het goed parkeren), 

het Kristalbad, THOR (Team Handhaving 
Openbare Ruimte) en onze wijkvereniging. 
Ronduit werd toegegeven dat het niet 
goed is gegaan er zijn opnieuw goede 
afspraken gemaakt om dit zo veel mogelijk 
te voorkomen. In ieder geval is afgesproken 
dat er voor gezorgd wordt dat als iemand 
belt naar de meldkamer (0900-8844) dat 
dit wordt doorgeschakeld naar het Team 
Handhaving Openbare Ruimte (THOR)  zodat 
deze gerichte acties kunnen ondernemen.
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Bronnen van Berg en Bos (23)  
De onderkant van een wijk
Door Bart Meyer

Negentien april tweeduizendtwaalf: 
In Berg en Bos wordt begonnen 
met de vervanging van deksels van 
rioleringsputten. Een multifunctionele 
kraanwagen zaagt  een ring om de 
oude afsluiting, waarna twee mannen 
in oranje pakken het bovenste 
deel van de put verwijderen en 
een gitzwarte deksel er voor in de 
plaats stellen, waterpas met het 
wegdek. Dat alles in een mum van 
tijd. Doetinchem en Heerenveen 
worden deze keer ingewisseld 
voor Nijverdal. Een ijzeren schijf 
als keurmerk op het grijs plaveisel. 
Was getekend: Oogink (vuilwater).                                                                                               
Deze operatie biedt de geïnteresseerde 
bewoner ondertussen de unieke 
kans om een kijkje te nemen in de 
onderwereld. Hier is al veel gezegd en 
geschreven over de aantrekkelijkheid 
van Berg en Bos als wijk om in te 
wonen en te leven. Hoe zit het met dat 
gedeelte wat doorgaans onttrokken 
is aan het oog? Nee, niet de schaars 
wordende dichte bebossing, maar het 
door zand en steen bedekte deel  van 
dit woongebied, de onderkant van 
Berg en Bos. Wie de moeite neemt 
een blik te werpen in zo’n gapend 
gat wordt zeker niet teleurgesteld. 
Een doorlopende watermassa  
vermengt een grijs-bruine vloed tot 
een azineblauwgroene stroom. Vuil 

water? Toegegeven, het is niet prettig 
wanneer bij hevige regenval dit goedje 
de bovenwereld opzoekt. Alles is 
evenwel betrekkelijk. Is in dit proces 
niet ook sprake van een poging tot 
harmonie tussen de bovenkant en de 
onderkant van de wijk? Met een kleine 
variatie op een bekend thema zou je 
kunnen zeggen: Wie goed in de put 
kijkt, ziet zóveel meer!

Doorgaans nemen wij afstand van 
al wat vuil en onrein is. Van oudsher 
wordt het latrinaire gebeuren 
met enige schroomvalligheid 
benaderd, ingekapseld in (religieuze) 
wetten en voorschriften. In onze 
hoogtechnologische cultuur is het 
au fond onbespreekbaar. Zolang de 
natuurlijke processen zorgen voor 
afbraak en verwijdering blijft elke 

accommodatie achterwege. Pas 
wanneer de mens hinder ondervindt 
van zijn afval treft hij maatregelen.
In 1913 gaf Apeldoorn opdracht aan 
twee uitvoerders tot het ontwerpen 
van een rioleringssysteem in de 
gemeente. Voor dit plan, dat in 1915 
gereed kwam, waren onvoldoende 
financiële middelen te verkrijgen. Het 
bevatte echter een aantal interessante 
aspecten die later in de eeuw opnieuw 
aandacht kregen. Voorgesteld werd 
het regenwater in het hoger gelegen 
grootste deel, w.o. Berg en Bosch, te 
verzinken (infiltreren) in de bermen en 
in het lage deel af te voeren naar de 
Grift en haar zijbeken.  Ongezuiverd 
afvalwater (huishoudwater) zou via 
een 12 km lang rioolstelsel naar 
de rivier de IJssel geperst worden. 
Het door  de gemeente Apeldoorn 
opgestelde plan van 1933 omvatte 
daarentegen een gemengd stelsel met 
een mechanische zuiveringsinstallatie 
met lozing op de Grift in de buurt van 
het Apeldoorns Kanaal. De bouw van 
de zuivering is uiteindelijk pas in 1952 
gerealiseerd, de rioolleiding werd 
voltooid in 1972. Dat betekende nog 
niet dat iedere bewoner op de riolering 
was aangesloten. “Nederland was al 
compleet gerioleerd toen Apeldoorn 
nog met beerputten werkte”, zei 
C. Goïnga, hoofd van de afdeling 

beheer en onderhoud wegen in 
Apeldoorn in 1985.  In de Dennenlaan 
is riolering pas na 1970 aangelegd. 
In 2008 vertelde een bewoner : “In 
de tijd dat wij daar kwamen wonen, 
waren er twee putten in de tuin, een 
zinkput en een beerput, die zijn er 
nu nog. De plastic afvoerbuis naar 
de gemeentegrens hebben we zelf 
aangelegd. Na ongeveer vijf jaar was 
daarin een verstopping  ontstaan. 
Een grote boomwortel bleek de buis 
te zijn binnengedrongen. Die had 
goed kunnen groeien vanwege de 
gunstige voedingsomstandigheden. 
Waarschijnlijk is de wortel gegroeid 
door het punt waar de buis 
aansluit op het openbaar riool 
onder de Dennenlaan. Daar zat een 
constructiefout. Ik heb die wortel wel 
aangepakt.”

Ondertussen gaat Berg en Bos mee 
in de vaart der volkeren. Uit recent 
onderzoek kan afgeleid worden dat 
de bewoners van de wijk voor een 
gezamenlijke  afscheiding zorgen van 
gemiddeld 210 kg ontlasting en 3150 
liter urine per dag. Daarvoor spoelen 
zij met elkaar gemiddeld ruim 20.000
liter water weg. Dat is op jaarbasis 
gemiddeld ruim 7.000.000 liter 
(exclusief het overig vuilwater).
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Onzichtbaar en reukloos afgevoerd in 
een ondergronds stelsel van pijpen, 
buizen en putten. Hier en daar kun 
je het horen, zonder ophouden; 
geen wonder, want een mens brengt 
gemiddeld alleen al drie jaar van zijn 
leven door op het toilet. In beschaafd 
gezelschap praat je daar niet over. Dat 
is bijna wereldwijd zo. Maar ……. daar 
komt verandering in. Toespraken van 
kroonprins Willem-Alexander (adviseur 
Verenigde Naties voor water en 
sanitatie) waarin hij openlijk sprak over 
poep en pies, baarden internationaal 
opzien en hielpen mee de aandacht 
ervoor te vergroten. Putdeksels lichten, 
zoals in Berg en Bos onlangs gebeurde 
is daartoe een kleine voorzet, ook in  
overdrachtelijke zin.

Het is de ‘wat vreemde man met wat 
vreemde gedichten’ die zich hier op 
zijn gemak voelt. Jacques Ringel  
(1930 – 2002) hoort bij dit decor. In 
vele van zijn verzen laat hij de lezer 
in de kritiek op het menselijk leven 
en handelen de donkere zijde van 
de aarde zien in beelden van kuilen, 
riolen en gangen: ‘De aardschil dekt 
ons nu met lagen eeuwen toe. We zijn 
als blinde mollen uit voorbije tijd.’  
Als dichter bovenmatig 
ondergewaardeerd.  Soms klinkt er 
toch een lichtstraal door de duisternis. 
Neem het sonnet ‘Ahasverus’ ; wie zich 
erin verdiept, ziet zóveel meer:

( vervolg van pogina 3 )

Nooit wist hij, dat hij van bomen hield,                                                                                                            
maar spar en hazelaar, in simpele dialogen,                                                                                                       
doorgrondden hem, als hij geknield                                                                                                                            
de aarde zocht met ziend toch blinde ogen.

De dennen ruisten met een buigzaam zwiepen                                                                                      
van hoge stammen een warme afscheidsgroet.                                                                                
En ook het tweetal lang verdroomde iepen                                                                                    
begreep zijn nieuw verdriet maar al te goed.

Wat heeft hem van zijn haard verdreven,                                                                                      
welk tastend zoeken en welk zorgelijk spel                                                                                     
leidt door de onrust van het leven?                         
De jonge beuk wuift ook vaarwel…                                                                                                

,,Straks zal hij anderen schaduw geven.                                                                                               
Dit heimwee wordt mijn jongste hel.”       

Wij kunnen melden dat in het kader 
van de OpenMonumentenDagen (OMD) 
op 8 en 9 september a.s., die de SAM 
voor de 25e keer organiseert, in het 
Theehuis van park Berg&Bos door 
Vereniging Oud Apeldoorn (VOA) een 
expositie omtrent de geschiedenis van 
Berg&Bos zal worden opgezet. 

Tevens worden tijdens OMD op 8 en 9 
sept. (waarschijnlijk meerdere keren 
per dag) gegidste wandelingen in 
park Berg&Bos verzorgd worden door 
het Apeldoorns Gidsen Collectief (AGC).

Overigens heeft het AGC dit jaar 
die wandeling door park Berg&Bos 
toegevoegd aan haar standaard-
programma, naast wandelingen 
door het Centrum, De parken en het 
Paleispark. Voor meer info over AGC 
en over de ‘’inloop’’-wandelingen 
op zomer-zondagen zie www.
apeldoornsgidsencollectief.nl 

Ingezonden 
mededeling:  
Door Stichting Apeldoornse Monumenten.
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Wij hebben de pen overgenomen van 
Tom Roos die een lyrisch stuk schreef 
over de 2e Beukenlaan. 

Wij zijn aanwonenden van de Burg.
Roosmale Nepveulaan. Telkens wanneer 
we bijv. in een winkel ons adres op 
moeten geven zorgt deze naam  voor 
gefronste wenkbrauwen  en dan 
spreken we de naam maar uit met een 
P(Nepveu in plaats van Neveu), hetgeen 
- indien de voormalige burgervader 
nog in leven zou zijn - waarschijnlijk bij 
hem tot een dergelijke blik geleid zou 
hebben. De  Burgemeester Roosmale 
Nepveulaan loopt van de Soerenseweg 
naar de J.C.Wilslaan. Deze laan was 
vroeger genaamd de Donkere Laan, 
doch werd  later vernoemd naar de 
oud burgemeester van Apeldoorn 
Willem Roosmale Nepveu. Hij was 
burgemeester van 1910 tot 1934.

Dankzij  zijn vooruitziende blik kocht 
de Gemeente Apeldoorn in 1917 het 
Landgoed “Berg en Bosch” van de 
firma Erven Wils. Hij was van mening 
dat dit bijzondere gebied niet aan 
enkele personen maar aan de hele 
gemeenschap ten goede moest komen. 
Hij was ook de sturende kracht achter 
de verdere ontwikkeling van  
Berg en Bos.

Geef de pen door...  

Door Hans en Monique Lavies

Aan het einde van de Roosmale 
Nepveulaan ligt het stadspark  Berg 
en Bos, waarvan de grote vijver de 
blikvanger is. De vijver is onder het 
bewind van Roosmale Nepveu in 1932 
in het kader van de werkverschaffing 
gegraven. Dit mooie park is sinds 
kort  grondig gerestaureerd en trekt 
sedertdien vele bezoekers.
Zoals bekend gaat de Gemeente  de 
ingang van park Berg en Bos verfraaien 
door van de kruising J.C.Wilslaan en 
de Roosmale Nepveulaan een plein te 
maken.

Wat hoort er op een plein? Op een 
zichzelf respecterend plein hoort een 
monument. In deze wat sombere 
financiële tijd  zit natuurlijk niemand te 
wachten om kosten te maken voor een 
nieuw monument. Dat hoeft ook niet . 
Zeker niet wanneer je als Gemeente al 
een dergelijk object in de opslag hebt.
De Apeldoornse bevolking heeft 
n.l. in 1934 bij het vertrek van haar 
burgemeester een zuil in de vorm 
van een lantaarn geschonken. Deze 

lantaarn heeft gestaan 
op het Raadhuisplein. 
Bij de herinrichting 
van dit plein verhuisde 
de lantaarn naar het 
Marktplein, waar deze na 
28 jaar opnieuw moest 
wijken voor de uitbreiding 
van de parkeergarage. 
Thans ligt dit monument 
op de gemeentewerf 
in afwachting van een 
bestemming.

de herinneringszuil een plaats wil 
geven in de te vernieuwen omgeving 
van het Caterplein en wel  op de kop 
van de Hoofdstraat/Vosselmanstraat-
Loolaan. Zonder al te veel fantasie zou 
ik een meer toepasselijke plaats weten 
voor dit historische monument. In de 
volgende uitgave van ons Wijkblad zal 
de Felualaan  worden beschreven door 
Ton en Tekela Nieuwenhuis. Een deel 
van deze informatie is ontleend aan het 
boekje: “Het Bos van de Burgemeester” 
van B.Hageman(ISBN 90-72790-10-3) 
een zeer lezenswaardig werk over de 
historie van het Apeldoorns stadsdeel 
Berg en Bos. 

Monique en Hans Lavies   

note van de redactie:
Bovenstaand stukje vraagt natuurlijk 
om een reactie van SAM, de “Stichting 
Apeldoornse Monumenten” en wij 
ontvingen hun visie op de zaak:

Ook wij vonden het nieuwe voorplein 
van park Berg&Bos de gedroomde 
locatie, doch bleek daarbij in het 
overleg met de gemeente hierover 
helaas niet haalbaar. Een alternatief 
ligt nu voor, t.w.: op de hoek 
Hoofdstraat/Vosselmanstraat, in de 
punt van de voortuin van restaurant 
De Wilde-Pieters. De logica van die 
locatie is te vinden in het feit dat zich 
daar de burgemeesterswoning bevond. 
Wij denken dat dit weer een ‘lichtend’ 
voorbeeld is van hoe cultuurhistorie een 
toegevoegde waarde kan hebben bij 
nieuwe ontwikkelingen

De heer J.Lievestro (inmiddels 80 jaar en 
voormalig hoofd beheer en onderhoud 
van wegen en vijvers in onze gemeente) 
ijvert al jaren voor een goede plek voor 
dit gedenkteken .In de Stentor van 25 
feb.2012 viel te lezen dat de Gemeente 
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Als latere bewoner (2007) van Berg 
en Bos denk je eerst dat het gewoon 
is dat in dit deel van Apeldoorn een 
mooie villawijk bestaat. Pas als je je in 
de geschiedenis gaat verdiepen merk 
je hoe anders het er hier had kunnen 
uitzien.

Als de plannen waren door gegaan 
dan was dit een tuinstad met 30.000 
à 40.000 inwoners geweest. Met een 
groot winkelcentrum, kerken, scholen 
en een tramverbinding naar het 
centrum van Apeldoorn. 

Gelukkig (?) is het grootste deel van 
het zogenoemde plan van Nes door 
de wereldcrisis en geldgebrek bij 
de gemeente (ja, toen ook al) nooit 
uitgevoerd.
 
Herhaalt de geschiedenis zich?
Dat we kunnen leren van de 
geschiedenis blijkt ondermeer 
uit een artikel in de Nieuwe 
Apeldoornsche Courant van vrijdag 
18 mei 1917 waarin wordt gemeld 
dat het gemeentebestuur met grote 
voortvarendheid een gemeentelijk 
grondbedrijf  heeft ingesteld.
Dit mede omdat de gemeente door de 
aankoop van de uitgestrekte terreinen 
“Berg en Bosch” een ‘beteekenend’ 
grondbezit had verkregen.

Ook is haast gemaakt met het 
ontwerpen van een plan voor de 
exploitatie van “Berg en Bosch” 
(waarin “… zoo groot kapitaal 
gestoken is”),  met het oog op de 
financiële belangen omdat elk 
uitstel de exploitatie verzwaart  met 
de “ … kosten der kapitaalrente, 
die bij de exploitatie van een zoo 
grote uitgestrektheid …. van groote 
beteekenis kunnen zijn.”
Een uit het oogpunt van gemeentelijke 
welvaartspolitiek prijzenswaardige 
voortvarendheid, volgens de Nieuwe 
Apeldoornsche Courant.

Wat ging daar aan vooraf?
Het gebied rondom de Valkenberg 
(vroeger Galgenberg) bestond ooit uit 
heidevelden, zandverstuivingen en 
enkele bossen. 
Vanaf 1845 is de grond diverse 
malen van eigenaar (beter meerdere 
eigenaren) gewisseld en ontstonden de 
eerste initiatieven om  grondpercelen 
te ontwikkelen  voor te bouwen en 
te verkopen villa’s. Nadat diverse 
speculanten hier goed aan hadden 
verdiend werd in 1882 een maatschap 
opgericht voor het exploiteren en zo 
nodig verkopen van onroerend goed.
Omdat in de maatschap onenigheid 
ontstond zijn alle gronden (340 ha) in 
1887 aan JC Wils verkocht voor  

f 25.000,- die zowel dennenbomen 
aanplantte als een deel van het terrein 
omrasterde (waar hij later een publiek 
pad door liet aanleggen). Later kocht 
hij voor f 5.800,- er nog 200 ha bij.
Omstreeks 1895 liet hij 4 villa’s 
bouwen die nog steeds (deels) zijn 
terug te vinden:
- Diana op de hoek van de Juniperlaan
-    Bella Sita op de hoek van de
  Soerenseweg en de Valkenberglaan
-  Dennenhof (thans Klein Boswijck) 
  op de Soerenseweg 83
-  Hotel Bellevue, later Hotel Nieland nu
  Hotel Apeldoorn
In 1906 overlijdt JC  Wils en in 1917 
koopt de gemeente voor f 550.000,- 
het gehele landgoed (525 ha) en de 4 
villa’s. 

Wat is een villawijk eigenlijk?
Eén van de eerste typen vrijstaande 
woonhuizen is de Romeinse villa. 
Keizers en het patriciaat beschikten 
over ruime woningen met personeel, 
vaak gelegen op mooie locaties buiten 
de stad. Andre Palladio (1508 -1580) 
maakte tijdens de Renaissance furore 
met zijn villa’s op het platteland 
van Noord-Italië. Door publicaties 
ontdekten de Noord-Europese rijken 
deze op de klassieke architectuur 
geïnspireerde ontwerpen. In de 17e 
eeuw kregen Nederlandse kooplieden 

belangstelling voor het zomerse 
buitenleven.
Tot ver in de 18e eeuw hadden het 
plattelandsleven en  de woeste 
natuur buiten de stadsmuren geen 
aantrekkingskracht op stadsmensen. 
Dit veranderde onder invloed van 
Franse natuurfilosofen en werd 
het juist een tegenhanger van de 
verdorven stad, waar arm en rijk toen 
nog door elkaar woonden.
In de 19e eeuw brachten de 
industrialisatie en de sterk toegenomen 
mobiliteit nieuwe ontwikkelingen 
op gang die bijdroegen aan een 
toenemende belangstelling voor 
villabouw.  De industrialisatie zorgde 
voor economische bloei en een stijging 
van het inkomen waardoor een grotere 
groep welgestelde burgers zich een 
huis buiten de stad kon veroorloven. 
De villa was in eerste instantie een 
zomerhuis, naast de stadswoning waar 
men in de winter woonde. De nieuwe 
welgestelden wilden geen buitenhuis, 
maar een huis om permanent te 
bewonen.
In de eerste helft van de 20e eeuw 
raakte de ontwikkeling van het buiten 
wonen in een stroomversnelling. Dit 
leidde in Nederland tot projectmatige 
ontwikkeling van nieuwe wijken met 
vrijstaande woonhuizen.

Wikipedia omschrijft Berg en Bos 
als een villawijk op een voormalig 
landgoed in Apeldoorn. In dit deel 
liggen Park Berg en Bos en Sportpark 
Berg en Bos. Het stadsdeel Berg en Bos 
is 163 ha groot, telt ongeveer 2100 

Wonen in het groen: een cultuurhistorische reeks (2) 
Het ontstaan van een villawijk.
Door Arjan Speelman
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inwoners en wordt gekenmerkt door 
de ruime opzet met meanderende 
lanen, een bijzondere constellatie van 
bebouwing en de nog alom aanwezige 
bebossing. Volgens Wikipedia wordt de 
wijk vaak vergeleken met villawijken in 
Blaricum en Laren.

Wat gebeurde na 1917?
In het eerder genoemde artikel werd 
sterk getwijfeld of de opdracht voor 
een verkavelingsplan voor “Berg en 
Bosch” terecht aan Karel van Nes, een 
tuinarchitect, is verstrekt. Dit hoorde 
toch een stedenbouwkundige te zijn 
volgens de krant.
Het duurde dan ook tot 1920 voor het 
plan van Nes werd gepresenteerd. 
Gedacht werd, in eerste instantie  aan 
een tuinstad  voor 30.000 à 40.000 
inwoners die vrijwel het gehele gebied 
zou omvatten. Inclusief het huidige 
natuurpark Berg en Bos.
Natuurlijk hoorde daar voorzieningen 
bij zoals een winkelcentrum, kerken, 
scholen e.d. En een tramverbinding 
naar het centrum van Apeldoorn.
Door de wereldcrisis en geldgebrek bij 
de gemeente bleef het grootste deel 
van het plan onuitgevoerd.
Wel werd de Jachtlaan verbreed en 
werd het wegenpatroon voor een 
deel aangelegd. De JC Wilslaan werd 
dwars door het gebied uitgehakt en 
het gebied ten westen daarvan bleef 
omheind. 
Dit gebied ter grote van 267 hectare 
ging dienen als gemeentelijk 
wandelgebied en kreeg de naam 
Natuurpark Berg en Bos.  Als 

werkgelegenheidsproject werd in 
de jaren 30 dit natuurpark verfraaid 
met een grote Bosvijver en werd 
de zogenoemde Sprengenvallei 
uitgegraven. Vanaf 1948 bood het park 
plaats aan vele evenementen en vanaf 
1971 aan de Apenheul.
In 1921 verhuisde de in 1913 
opgerichte Apeldoornse Geheel 
Onthoudersvoetbalvereniging ‘Steeds 
Voorwaarts’ naar de huidige locatie, 
het Sportpark Berg en Bos. Deze 
voetbalclub, in eerste instantie 
speciaal voor geheelonthouders, werd 
later omgedoopt tot Apeldoornse 
GeheelOnthouders VoetbalVereniging, 
en nadat het geheelonthoudersprincipe 
was verlaten tot het huidige Alleen 
Gezamenlijk Oefenen Voert Verder 
(AGOVV). Van Nes zijn plannen werden 
in 1923 verwerkt in het eerste 
structuurplan voor Apeldoorn dat in 
1929 werd vastgesteld.

Op bijgevoegde afbeelding van het 
uitbreidingsplan “Berg en Bosch” zijn 
de Amersfoortseweg, Jachtlaan,  
JC Wilslaan en Asselsestraat herkenbaar. 
Duidelijk is dat het merendeel van de 
bebouwing tussen de JC Wilslaan en de 
Asselsestraat gepland is met een groot 
winkelcentrum op de plek waar zich nu 
de kassa’s van de Apenheul bevinden.
In 1938 werd besloten om niet het 
gehele plangebied maar slechts het 
noordoostelijk gedeelte (dat toen al 
deels bebouwd was) te bebouwen. 
Dit gedeelte met grote kavels voor 
ruim gesitueerde villa’s was bedoeld 
voor welgestelde burgers. In het plan 

was het zuidoostelijk deel voor de 
middenstanders en het zuidwesten 
bedoeld voor de arbeiders (zoals het 
in het plan omschreven staat). Dit is 
ook te zien aan de dichtheid van de 
bebouwing.
Om het bos als hoofdkarakter te 
behouden zijn uitgespaarde bosstroken 
en op binnenterreinen gelegen 
boomgroepen in het plan opgenomen. 
Een netwerk van bosstroken en paden 
verbond de groengebieden onderling.
Bovenstaande schets van de 
ontwikkeling van de wijk Berg en Bos 
dient als kader voor de

komende artikelen waarin steeds, 
op chronologische wijze, een aantal 
bijzondere woonhuizen in onze wijk 
zullen worden besproken.
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1.   Opening door de voorzitter. 
In zijn openingswoord verwelkomt 
Cees Kielstra, voorzitter van de 
wijkvereniging:
a.   de +/-120  wijkbewoners, 

alsmede de vertegenwoordigers 
van de Apeldoornse politiek, de 
stadsdeelmanager, wijkagent en 
stadsdeelbeheerders.

b.   de ereleden, Mevr. Bieringa-Gonda, 
alsmede dhr. R. van Straten.

Met  bericht van verhindering is 
afwezig de vertegenwoordiger van de 
politieke partij “Partij van de Arbeid”.

2.  Notulen jaarvergadering 2011.
De notulen van de in 2011 gehouden 
jaarvergadering worden ongewijzigd 
vastgesteld. 

3.  Jaarverslag 2011. 
De voorzitter doet een korte verwijzing 
naar het in het laatste wijkblad 
opgenomen jaarverslag en informeert 
naar de behoefte voor verdere 
precisering van de inhoud daarvan. 
Die is er niet direct, maar toch 
memoreert hij een aantal belangrijke 
gebeurtenissen die gepasseerd zijn, 
zoals het succes dat behaald is met het 
“niet doorgaan” van plaatsing van de 
UMTS antennemast op de Callunalaan, 
daar door ons het alternatief van 
plaatsing op de Arendsburght tot 
wasdom is gebracht. Tevens licht hij 

toe dat de voorgenomen wijziging van 
de financiële positie van de vereniging 
vooralsnog niet geëffectueerd hoeft 
te worden, omdat overleg met de 
betrokken wethouder heeft geleid 
tot een aanvaardbare oplossing. De 
bestemmingsreserve voor eventuele 
rechtsgangen van de vereniging 
kan gehandhaafd blijven. Hij staat 
tevens stil bij de precaire financiële 
positie van de gemeente en vermeld 
tenslotte dat hem gebleken is dat 
binnen het gemeentebestuur, de wijze 
van berekening voor rioolheffing (nu 
als percentage van de WOZ waarde) 
opnieuw onderwerp van discussie zal 
zijn. Hij belooft dat de wijkvereniging 
dit onderwerp nauwkeurig zal blijven 
volgen met het belang van onze 
wijkbewoners voor ogen.

4. Financieel jaarverslag 2011.
De penningmeester leidt de 
vergadering door de uitgereikte 
financiële overzichten. Hij attendeert 

de vergadering op de aparte 
staat van Baten en Lasten voor 
het “wijkverenigingdeel” en het 
“wijkraaddeel”. Dit is noodzakelijk 
i.v.m. met de subsidieverstrekking 
van de gemeente. De vereniging is 
financieel uitermate gezond en het 
jaar kon dan ook worden afgesloten 
met een positief resultaat  dat 
opnieuw is toegevoegd aan het 
Eigen Vermogen. Dit is inmiddels 
uitgekomen op ruim 10.000. Daarnaast 
is ons ledental opnieuw gegroeid met 
ongeveer 10%. Van 580 leden naar 
641 op dit moment. Daarmede zijn 
nu 80% van alle voordeuren lid van 
onze vereniging. Een cijfer waar de 
penningmeester terecht heel trots op 
is, zo laat hij blijken. De vergadering 
stemt op zijn verzoek in met de 
voorgestelde begroting voor 2012.
Hij vermeldt tot slot dat het bestuur 
zich nu beraad op het ontwikkelen van 
nieuwe activiteiten, die gefinancierd 
uit het zeer gezonde eigen vermogen, 
een goede bijdrage kunnen leveren 
aan de verdere verbetering van het 
leefklimaat voor onze wijkbewoners.

5. Bevindingen kascommissie, 
vertegenwoordigt door de heer  
P. Buitenhuis. Hij complimenteert de 
penningmeester uitgebreid met de 
zeer professionele wijze waarop de 
administratie wordt gevoerd. 

Op grond van het door haar 
uitgevoerde onderzoek, dat 
geen aanleiding gaf tot kritische 
opmerkingen, adviseren zij de 
vergadering akkoord te gaan met 
de staten van baten en lasten, de 
balans van de vereniging per 31 
december 2011 en het bestuur en 
de penningmeester décharge te 
verlenen voor het gevoerde beheer. De 
vergadering stemt in met dit advies.

6. Benoeming nieuwe kascommissie.
Dhr. van Lemckert stelt zich beschikbaar 
als lid van de kascommissie. Als 2e 
lid van de kascommissie stelt dhr. 
R. Paijmans zich beschikbaar. Beide 
kandidaten worden bij acclamatie 
gekozen. Mevrouw van Lemckert stelt 
zich herkiesbaar als reservelid.

7. Inleiding over conclusies en 
resultaten van de recent gehouden 
bewonersenquête.
Aan de hand van een powerpoint 
presentatie verzorgt Peter Essink een 
goed inzicht in de resultaten van de 
bewonersenquête die gehouden is 
onder alle 33000 inwoners van het 
Stadsdeel Noordwest en waaraan 
specifiek voor onze wijk een  
10 tal vragen waren toegevoegd. De 
presentatie is opgebouwd in 3 delen. 
Het eerste deel waarin de verschillen 
tussen de respondenten van Berg en 

Notulen jaarvergadering 2012 van wijkvereniging Berg en Bos
Gehouden op dinsdag 3 april in gebouw “de St@art” van Apenheul
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Bos werden vergeleken met die van 
heel Noordwest. In het tweede deel 
werden de gescoorde  “sterktes - 
zwaktes - bedreigingen en kansen “ 
voor Berg en Bos weer vergeleken met 
die van heel Noordwest. En tenslotte 
werden op basis van de gegeven 
antwoorden op de specifieke Berg en 
Bos vragen een viertal speerpunten 
voor toekomstig beleid van het bestuur 
aangegeven, t.w. 
a.   het ontmoedigen van parkeren in de  

grasbermen, 
b.   het verder stimuleren van gebruik 

van het contract met Vigilat, 
c.   het bestrijden van incidentele 

geluidsoverlast veroorzaakt door 
bladblazers, en 

d.   het doorzetten van het beleid op 
verdergaande snelheidsbeperkende 
maatregelen.

In reactie op een opmerking uit de 
zaal dat er ook verkeer remmende 
maatregelen moeten komen op de 
racebaan van de J.C.Wilslaan, heeft 
Henk Otto toegelicht dat er in komende 
maanden werkzaamheden zullen 
plaatsvinden op de J.C.Wilslaan. 
Vanwege de renovatie van het 
voorplein van Park Berg en Bos 
zal op de J.C.Wilslaan vanaf begin 
augustus tot het einde van 2012 
éénrichtingverkeer worden ingesteld 
richting rotonde. Het verkeer de stad 
uit vanaf de rotonde bij AGOVV kan dan 
niet meer langs de J.C.Wilslaan maar 
moet de hoofdwegen Jachtlaan en 
Amersfoortseweg gebruiken.

In de maanden augustus en september 
is tevens de toegang naar de wijk 
via de Burg. Roosmale Nepveulaan 
geblokkeerd. Dat betekent dat ook 
bezoekers van het Park Berg en Bos, 
het Klimbos en Apenheul op een of 
andere manier via de wijk naar de 
parkeerterreinen zullen worden geleid. 
Al met al moeten de wijkbewoners er 
rekening mee houden dat er veel auto 
overlast zal zijn. De werkzaamheden 
van de renovatie van het voorplein 
kunnen niet worden uitgesteld omdat 
de Europese subsidie alleen nog voor 
dit jaar beschikbaar is. De definitieve 
technische tekeningen voor de 
aanbesteding van het voorplein zijn 
voor de aanwezigen boven in de foyer 
te bekijken. Na alle ongemak zal de 
wijk zijn verrijkt met een prachtige 
nieuwe entree van het park Berg 
en Bos en zullen op de J.C.Wilslaan 
verkeer remmende maatregelen zijn 
ingevoerd, zo vertelt Henk Otto. Dat 
betekent buiten de bebouwde kom is 
de maximum snelheid 60 km/uur en 
binnen de bebouwde kom 30 km/uur.

8. Warme douche
   Als ingelast agendapunt wordt
opnieuw een warme douche uitgereikt. 
Namens het bestuur memoreert Peter 
Essink de moed en daadkrachtige 
opstelling van het bestuur van 
de bewonersvereniging van de 
Arendsburght om in een specifiek 
hiervoor bij elkaar geroepen 
ledenvergadering alsnog toestemming 
te vragen voor plaatsing van de 
T-Mobile mast op haar gebouw, en 

dit ondanks het feit dat deze zelfde 
ledenvergadering dit voorstel eerder 
had verworpen. Nieuwe inzichten 
in de consequenties ondersteunden 
haar daad voor het opnieuw hiervan 
ter discussie stellen. Een daad die 
wij gaarne belonen met het formeel 
uitreiken van een “Warme Douche” 
aan de heer Herman van Cingel van het 
bestuur van de bewonersvereniging 
van de Arendsburght  namens alle 
leden van onze wijk.

 9. Rondvraag.
De heer Hofkamp vraagt aandacht voor 
de zeer interessante tentoonstelling 
over Afrikaanse kunst in het CODA. Deze 
tentoonstelling wordt beëindigd op 15 
april a.s met een lezing die zijns inziens  
buitengewoon de moeite waard.

De heer Berkman vraagt aandacht voor 
de continue slechte staat van de  

grasbermen in de zeer smalle 
Dennenlaan en verzoekt de wijk-
vereniging zich te scharen achter 
hun pogingen om in deze bermen 
grasstenen geplaatst te krijgen. Tevens 
doet hij de dringende suggestie dat 
Vigilat in zijn dienstenpakket ook een 
meldkamer zou moeten opnemen. Dat 
zou z.i. ongetwijfeld bijdragen aan het 
aantal inschrijvers op het collectieve 
contract.

De heer van Eijk doet hier de suggestie 
bovenop, dat een ieder eens aan zijn 
buren zou moeten vragen of die al een 
contract bij Vigilat hebben afgesloten. 
Zijns inziens een zeer efficiënte 
methode van werving. Tot slot vraagt 
hij de vergadering om aandacht voor 
het vele werk dat onze bestuursleden 
zich getroosten om de wijkvereniging 
goed te laten functioneren en dat 
wordt ondersteund met een zeer 
hartelijk applaus

10. Sluiting
Niets verder aan de orde zijnde, sluit 
de voorzitter het formele deel van deze 
vergadering en spoed iedereen zich 
naar de prachtige ontvangsthal voor 
een verfrissing.
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11. Na de pauze 
Na de pauze wordt een een geweldige 
en bevlogen presentatie gehouden 
door dhr. Coen de Ruiter, directeur 
van Apenheul. Hij houdt ons, als 
publiek, ruim een uur aan zijn lippen 
gekluisterd. Met groot enthousiasme 
vertelt hij hoe hij directeur van een 
dierentuin werd. Tot in detail licht 
hij ons voor over de diepgaande 
analyses die gemaakt zijn om 
aanknopingspunten te vinden die de 
sterk dalende bezoekersaantallen weer 
zouden kunnen opkrikken, teneinde 
Apenheul weer een gezonde toekomst 
te kunnen geven. En dat is gelukt, zo 
vertelt hij. Ooit trok Apenheul rond 

500.000 bezoekers per jaar; dat was 
inmiddels afgevlakt naar rond de 
350.000, maar dit jaar werden opnieuw 
rond 450.000 bezoekers verwelkomd. 
Hij vertelt hoe dit bereikt is; door 
Apenheul terug te laten gaan naar 
zijn wortels en zich echt te blijven 
richten op zijn specialiteit, t.w. APEN. 
Hij deelt met ons zijn zorg over de 
parkeeroverlast, maar weet ons ook 
te overtuigen dat zij dit zeer serieus 
nemen en er alles aan trachten te doen 
om dit tot een minimum te beperken. 
Speerpunt voor de komende jaren 
is dan ook om betere spreiding van 
de bezoekers door het jaar heen te 
bewerkstelligen. Hij legt ons uit dat 

het daarvoor noodzakelijk is om meer 
oppervlakte te mogen bebouwen. 
Beschermen tegen slecht weer kan 
nu alleen maar plaatsvinden onder 
parasols en dat gaat echt niet meer 
als je attractief voor bezoekers wilt 
zijn buiten de bekende topdagen. Het 
aantal bezoekers over een jaar gemeten 
zal er niet door stijgen. Tot slot deelt 
hij met ons zijn enthousiasme voor het 
gebouw “de St@art”. Volkomen energie 
neutraal (er zit geen gasaansluiting in) 
en geweldig om in te werken. 
Voor al die wijkbewoners die er niet 
waren durven wij te stellen: U heeft 
wat gemist! Die 120 die er wel waren, 
hebben een topavond gehad, zo 

Herziening  
bestemmingsplan  
Apeldoorn-West
Door Henk Otto

Het vigerende bestemmingsplan 
Apeldoorn-West is in februari 1994 
in werking getreden. Het omvat het 
gehele gebied aan de westzijde van 
onze woonwijk. Van noord naar zuid 
loopt de grens van het gebied langs 
de woonwijk via de Pijnboomlaan, 
Wildernislaan, Juniperlaan, Jasmijnlaan, 
Felualaan, J.C.Wilslaan. De grens loopt 
verder langs de Laan van Spitsbergen, 
naar het westen via de Asselsestraat 
en dan weer noordwaarts dwars door 
het bos richting Amersfoortseweg en 
daar vervolgens langs de rotonde weer 
tot de Pijnboomlaan.  Intussen is voor 
een deel van het gebied op verzoek 
van de belanghebbende AGOVV een 
herziening in procedure gebracht. Dit 
betreft het bestemmingsplan Laan van 
Spitsbergen 2 en omvat het gebied 
van het sportpark Berg en Bos. Over de 
voortgang daarvan is in het wijkblad en 
op onze website informatie gegeven.
Nu is dus de rest van het grotendeels 
bosgebied, met uitzondering van 
de locaties eigendom van  Koningin 
Julianatoren, aan de orde. De start 
voor dit bestemmingsplan “Park Berg 
en Bos en omgeving” is reeds in 2005 
gemaakt, toen het werkatelier ten 
behoeve van de renovatie van het park 

( vervolg van pogina 9 )
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Berg en Bos met haar overleg begon. 
Binnen het werkatelier, waarin ook de 
wijkraden van Berg en Bos, Orden en 
De Sprengen waren vertegenwoordigd, 
werden onder ander de wensen van 
de belanghebbenden geïnventariseerd 
en werden de gevolgen voor het 
bestemmingsplan in beeld gebracht. 
Namens de wijkbewoners werden 
toen door het bestuur van de 
wijkvereniging de eisen voor meer 
parkeervoorzieningen ingediend. In 
het werkatelier kwamen alle wensen/
eisen aan de orde, waarna de plannen 
werden gemaakt. U herinnert zich dat 
met name door het niet invullen van 
de eisen van de wijkvereniging de 
acceptatie van de plannen vertraging 
opliepen. Intussen zijn de in 2008 
goedgekeurde plannen gevorderd in de 
uitvoering en zijn ook de teksten voor 
de herziening van het bestemmingsplan 
voorbereid en in concept onder andere 
voorgelegd aan de wijkvereniging. 
De teksten in relatie met de 
bestemmingen voor bebouwingen, 
percentages te bebouwen oppervlak, 
gebruik van gebieden zijn nu 
vastgelegd in afstemming met 
nieuwe wetgeving (Natura 2000, 
archeologie, streekplan Veluwe etc.), 
Welstand (Beeldkwaliteitsplan Park 
Berg en Bos) en in overeenstemming 
met andere in de gemeenteraad 
genomen besluiten ten aanzien van 
gebruik (denk aan invulling Bosweide 
en Speelweide in park Berg en Bos). 
De nu met vrijstelling verkregen 
horecavergunning voor het nieuwe 
restaurant is straks een formele tekst 

in het bestemmingsplan. Overigens op 
dit punt heeft de wijkvereniging direct 
al een beperking laten opnemen in de 
tekst, zo zal daar geen sprake kunnen 
zijn van horecatypen met codes 554.1: 
Café’s, bars en 554.2: Discotheken, 
muziekcafé’s. Dat geldt ook voor Stay-
O-Kay aan de Asselsestraat.
De wijkvereniging had en heeft geen 
problemen met de ontwikkeling 
van diverse activiteiten binnen het 
park Berg en Bos binnen de huidige 
beheersregels en afspraken. Immers 
de betrokken ondernemers en hun 
medewerkers hebben recht op 
voortbestaan en de daarvoor nu 
eenmaal noodzakelijke gezonde omzet. 
Zo wordt wat de wijkvereniging betreft 
het nieuwe gebouw van het Klimbos in 
het bestemmingsplan opgenomen, zo 
ook De St@art, het vergroten van het te 
bebouwen oppervlak van Apenheul, de 
beperkte activiteiten op de Bosweide, 
naast sport ook evenementen van 
geringe omvang in het Boschbad, de 
uitbreiding van het parkeerterrein aan 
de Felualaan etc. De wijkvereniging 
heeft ook geen problemen met 
het laten vervallen van de huidige 
bestemming “Kampeercentrum” net 
buiten de wijk langs de Soerenseweg. 
Een recreatiepark met weekendhuisjes 
is daarmee van de baan.
De wijkvereniging verwacht dat 
met de komst van het nieuwe 
bestemmingsplan “Park Berg en Bos 
en omgeving” voor een groot gebied 
aansluitend op onze woonwijk weer 
duidelijkheid komt, van wat mag en 
niet mag, voor alle betrokkenen.

Berg en Bos gaat experimenteren  
met een online discussieplatform.
Door Arjan Speelman

De enquête voor de zogenoemde 
Toekomstagenda bleek in Berg en 
Bos een succes. Voor het bestuur van 
de wijkvereniging een aangename 
verrassing waarmee we ons beleid 
steeds beter kunnen laten aansluiten 
bij de wensen van de bewoners. Elders 
in dit nummer vindt u hierover meer.
Recentelijk hebben we in het bestuur 
besloten om ook nog op een andere 
manier de burgerparticipatie bij de 
planvorming te versterken. Dit najaar 
zullen wij u nader informeren over hoe 
wat dat precies gaan doen en met welk 
project we beginnen.

Waar gaat dit over?
Meestal worden de bewoners niet 
direct betrokken bij de planvorming 
en kunnen ze soms reageren op 
de plannen die anderen gemaakt 
hebben. In een aantal gevallen worden 
bewonersbijeenkomsten georganiseerd, 
zoals een paar jaar geleden rondom de 
ontwikkelingen bij AGOVV.
Deze bijeenkomsten hebben een aantal 
nadelen. Niet iedereen kan op die 
datum, niet iedereen komt voldoende 
aan bod, je moet direct ter plekke 
reageren en kan het niet rustig even 
laten bezinken etc.
Bij online overleg communiceren de 
bewoners met elkaar, en eventueel 
de plannenmakers, op internet via 

een deskundige mediator. Het is 
geen chat want ieder kan op een zelf 
gekozen tijdstip reageren. De mediator 
structureert de discussie.
De discussie is vertrouwelijk dat 
wil zeggen dat alleen van te voren 
geselecteerde deelnemers (bijvoorbeeld 
een straat of de direct aanwonenden 
van een bijzondere plek) via een eigen 
inlogcode deelnemen aan de discussie. 
De deelnemers kunnen alleen de 
geanonimiseerde onderdelen van de 
discussie lezen die direct relevant zijn 
voor het onderwerp. De mediator vat 
de uitkomsten samen in een notitie 
waarin de meningen niet herleidbaar 
zijn naar personen. 
In het najaar zullen we u hierover 
nader informeren. Het bestuur hoopt 
dat we door dit experiment de 
bewoners van Berg en Bos nog beter 
kunnen betrekken bij het wel en wee 
van de wijk.



12	 w i j k b l a d 	 b e r g 	 e n 	 b o s 	 • 	 n r . 2 	 j u n i 	 2 0 1 2

Burg. R. Nepveulaan 29 
7313 EX Apeldoorn
055 - 355 91 00  
info@bergenbosgarage.nl  
www.bergenbosgarage.nlWaar service nog heel gewoon is!

Een vertrouwde aankoop 

geeft tevredenheid!

• Verkoop nieuwe auto’s
• Inruil en verkoop occasions
• Lease
• Reparatie en onderhoud
• Tankstation

Zodra het zomerseizoen 
aanbreekt, neemt ook 
het aantal meldingen 
van overlast weer toe.
Het gaat vaak om 
meldingen van overlast 
waarbij jongeren 

betrokken zijn. Speeltuintjes, 
schoolpleinen of gewoon een plek 
waar een bankje staat, zijn geliefde 
plekken voor jongeren om met elkaar 
af te spreken. Op zich niets mis 
mee, maar niet altijd worden deze 
bijeenkomsten door de omliggende 
buurt gewaardeerd.

Luidruchtig
Vaak bellen buurtbewoners al naar de 
politie op het moment dat jongeren 
bij elkaar staan en wat luidruchtig 
praten. Zeker als dit in de avonduren 
gebeurt. Wanneer ik als wijkagent dan 
ter plaatse kom en een gesprek over 
de overlast aanga met de jeugd, krijg 
ik vaak de reactie: ‘waarom komt die 
meneer niet zelf naar ons toe’ en ‘we  
willen best wel rekening houden met 
de buurt’.  Het gaat dan meestal om 
jongeren die uit de buurt komen en 
zich niet bewust zijn van het feit dat zij 
hinder veroorzaken. Mijn komst is vaak 
al voldoende om het probleem op te 
lossen. Alhoewel: probleem…?

Gesprek aangaan
Soms heb ik de indruk dat de 
aanwezigheid van een groepje jeugd 
al voldoende is om te veronderstellen 
dat er overlast gaat ontstaan. Mijn 
advies is dan ook om het gesprek met 
de jeugd aan te gaan en zo begrip voor 
elkaars situatie te krijgen. Wellicht gaat 
het om uw eigen buurjongen of kent u 
de ouders van de jongeren. Met elkaar 
in contact treden en het gesprek aan 
gaan is vaak de oplossing om het in de 
buurt met elkaar leefbaar te houden.

Niet aanspreekbaar
De situatie die ik hierboven omschrijf, 
gaat op voor het merendeel van de 
jeugd. Helaas komt het ook voor 
dat we in de wijk te maken hebben 
met jongeren die zich niet op hun 
(luidruchtige) gedrag laten aanspreken, 
troep maken of zelfs vernielingen 
plegen. Het gedrag van deze jongeren 
gaat vaak samen met het gebruik van 
alcohol of drugs. Dit vergt een andere 
aanpak, waarbij ik mij kan voorstellen 
dat u als buurtbewoner niet zo snel 
op een dergelijke groep af gaat. In 
dat geval is het natuurlijk goed om 
de politie te bellen. Wij proberen ter 
plaatse te komen en, als dat nodig 
is, op te treden. Als wijkagent ga ik 
ook met deze jongeren in gesprek. En 
waar mogelijk ga ik met hun ouders 
praten. Ik schakel de jongerenwerkers 
van Wisselwerk (gemeente) in  om 
contacten te leggen met dergelijke 
jongeren en met hen naar een 
structurele oplossing van het probleem 
te kijken. 

Lastig, lastig: 
overlast jeugd!
Door Ronald de Man- wijkagent
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all 
round
Paslaan 16

7311 AL Apeldoorn

Postbus 10495

7301 GL Apeldoorn

T (055)  58 22 300

F (055)  58 22 301

E info@dnvn.nl

w w w.denotar issenvannaam.nl

Leo Kok
onroerend goed
ondernemingsrecht
estate planning

Willem van Rozen
personen- en familierecht

Anja Hansma
familierecht
estate planning 

I neke S chuijt
onroerend goed

Tony Ling
ondernemingsrecht 

alle tijd en aandacht

Prent
Bij wangedrag zullen de jongeren van 
de overlastlocatie worden weggestuurd 
en schrijft de politie bekeuringen 
uit. Het drinken van alcohol op de 
openbare weg is verboden, boete 85 
euro.  Op het weggooien van afval 
op straat staat een boete van 120 
euro! Als dit nodig is, schromen we 
als politie niet om deze boetes ook 
uit de delen. Dit is recent ook al een 
paar keer gebeurd. Veel schoolpleinen 
van basisscholen zijn omheind door 
hekwerk en er zijn bordjes aangebracht 
met de tekst Art 461 WvStr. Verboden 
toegang voor onbevoegden, personen 
ouder dan 13 jaar. Hiermee wordt 
leerlingen van deze scholen wel 
de gelegenheid geboden om op de 
schoolpleinen te spelen, maar is het 
verblijf van ouderen op deze pleinen 
na schooltijd verboden. Bij overtreding 
door overlastgevers  van Art. 461 
bekeuren we als politie ook.

Samen tegen overlast
Het uitdelen van boetes is een 
middel om de echte overlastgevers, 
de personen die zich niet aan de 
afspraken willen houden en het 
leefgenot van andere verstoren, aan 
te pakken. Hierbij heeft de politie ook 
de hulp van de wijkbewoners nodig. 
Bent u getuige van wangedrag of 
vernielingen, meldt dit dan bij ons. Het 
is voor de politie niet altijd mogelijk om 
direct ter plaatse te komen. Soms zijn 
er meldingen die een hogere prioriteit 
hebben. Vaak lukt het echter  wel om 
direct te komen en de overlastgevers 

aan te pakken. Ook de meldingen 
waarbij de politie niet ter plaatse 
komt, worden vast gelegd. Als bekend 
is wie de overlastgevers zijn, dan kan 
ik als wijkagent later alsnog actie 
ondernemen in de richting van deze 
personen of hun ouders. En natuurlijk 
probeer ik om ‘s avonds en in de 
weekenden extra in de wijk te zijn, om 
bij de overlastlocaties te surveilleren . 

Eigen verantwoordelijkheid
Ik doe echter ook een beroep op u. Aan 
de jongeren, die ’s avonds op straat 
bij elkaar komen, het verzoek om de 
omgeving netjes te houden en niet te 
luidruchtig te zijn. Aan de ouderen het 
verzoek om ook de jeugd de ruimte te 
geven en met hun in gesprek te gaan 
op het moment dat u zich ergert aan 
bepaald gedrag. Laten we het op deze 
manier met elkaar leefbaar houden in 
de wijk!



De Toekomstagenda voor ons stadsdeel 
Noordwest Apeldoorn is klaar en ligt nu 
bij de drukker. Daarna zal hij worden 
aangeboden aan de gemeenteraad. 
Zoals u misschien weet woon ik zelf ook 
in Noordwest. Ik word er erg blij van 
om te zien dat het onderwerp ‘groen’ 
voor u als bewoners een prominente 
plek in de Toekomstagenda heeft 
gekregen. Want, zoals de wijkraden 
van Noordwest uw opmerkingen in 
de enquette in een tekst voor de 
Toekomstagenda hebben samengevat: 
‘De aantrekkingskracht van Apeldoorn 
Noordwest ligt voor een belangrijk deel 
in haar groene uitstraling. Maar groen 
is kwetsbaar. Bomen worden gekapt en 
niet vervangen, tuinen worden steeds 
meer versteend, het wegverkeer vraagt 
om voorrang. Het heeft de hoogste 
prioriteit om het groen te beschermen. 
Alleen  zo kan het karakter van de 
wijken in Noordwest worden behouden. 
Daarbij moet overhangend groen wel 
–letterlijk en figuurlijk- binnen de 
perken blijven’.

Van de stadsdeel- 
manager: Wat groen is 
moet groen blijven ?!
Door José Cvetanovic

Traditionele Koninginnedag viering  
op het schoolplein van de  

Berg en Bos school.
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Afgelopen weken 
zijn er bij de politie 
diverse meldingen 
binnen gekomen van 
verdachte personen 
die bij mensen aan 
huis kwamen. Veelal 
ging het om mannen 

die met een smoes bij oudere mensen 
aanbelden om in de woning te ko-
men. ‘Mag ik even bij u naar de wc’ of 
‘Mag ik even bij u bellen want ik heb 
geen telefoon bij me’. Het zijn veel 
gebruikte smoezen om binnen te ko-
men. Het gevaar is dat deze personen 
niet alleen naar de wc gaan maar on-
dertussen, wanneer u even niet oplet, 
ook een andere ruimte binnen lopen 
op zoek naar kostbare goederen. 
Tevens hebben we een triest verhaal 
van een mevrouw die bezoek kreeg 
van een man die zich uitgaf als een 
medewerker van de ‘thuiszorg’. Deze 
manspersoon zag er netjes uit en zijn 
verhaal klonk vertrouwd.
Eenmaal in de woning, lukte het deze 
man om de bewoonster haar bank-
pas en pincode afhandig te maken. 
Dit laatste gebeurde door een mooi 
verhaal op te hangen. De bankpas en 
pincode waren zogenaamd nodig om 
bepaalde zaken bij de thuiszorg te 
regelen.

Binnen een paar dagen was er een 
aanzienlijk bedrag van de bankre-
kening van deze mevrouw gepind. 
Mevrouw was dus het slachtoffer van 
een oplichter. 

Mijn advies is om GEEN personen bin-
nen te laten die u niet kent en zich 
niet kunnen legitimeren.
Wanneer bij u verdachte personen aan 
de deur komen, doe niet open en bel 
de politie. Dit mag via het nummer 
112. Door een signalement van de 
persoon te geven helpt u de politie de 
verdachte persoon op te sporen. Ook 
al is er wellicht nog geen sprake van 
een strafbaar feit, de politie wil graag 
weten wie deze personen zijn.

Zie tevens Pag. 2 over mogelijke 
deelname aan SMS-alert.

Smoezen en SMS Alert
Door Ronald de Man (wijkagent)

Altijd thuis in úw wijk

Ribeslaan1 (Hoek Jachtlaan) • 7313 GT, Apeldoorn • 055 - 3 550 450 • info@vanvlietmakelaardij.nl • www.vanvlietmakelaardij.nl

Een mooi uitgangspunt om de komende 
jaren samen mee aan de slag te gaan. 
Inderdaad, met de nadruk op samen. 
Het tegengaan van de verstening van 
tuinen is bijvoorbeeld in de eerste 
plaats de uitdaging voor de eigenaar 
of huurder. En ik weet wel: iedereen 
wil een groot terras om lekker op te 
zitten. En ik weet ook: grind of stenen 
in de voortuin heeft minder onderhoud 
nodig dan gras of planten, maar er 
zijn zeker ook alternatieven. Mogelijk 
kunnen wij u daar als gemeente ook 
bij helpen. Voor de wijk De Parken 
is bijvoorbeeld bekeken welke 
tuininrichting eigenlijk bij de wijk 
‘hoort’. Daarbij gaat het om uitstraling 
maar ook om kennis van bomen en 
planten. Dit soort informatie is voor de 
bewoners beschikbaar om te gebruiken. 
Vanzelfsprekend niet verplicht maar 
ter inspiratie en verleiding. Op de 
jaarvergadering van de wijkraad is de 
suggestie gedaan om deze informatie 
vooral ook aan nieuwe bewoners aan 
te bieden. Dit om te voorkomen dat 
iemand uit ‘onwetendheid’ de tuin 
leeghaalt en er knalwit grind legt 
(een praktijkvoorbeeld waarvan de 
bewoners van De Parken menen dat 
dit door informatie voorkomen had 
kunnen worden).
Bij de herinrichting van wegen wordt 
tegenwoordig vroegtijdig gekeken naar 
een duurzame inpassing van bomen. 
Duurzaam betekent dat bomen de 
(vooral ook ondergrondse) ruimte wordt 
gegeven om te groeien. Soms moeten 
daarvoor keuzes worden gemaakt: 
grotere bomen aan één kant van de 

straat in plaats van bomen die niet 
volledig kunnen uitgroeien aan beide 
kanten. Wat gelukkig wel helpt bij het 
streven naar een goede inpassing van 
de bomen is dat de straten in 30 km 
gebieden bij herinrichting veelal ook 
wat versmald (kunnen) worden. De 
herinrichting van het Sprengenbos, 
de buurt rondom de Waltersingel, is 
hiervan een mooi voorbeeld. Hoewel 
er zeker ook veel kritische vragen en 
opmerkingen waren over bijvoorbeeld 
de keuze voor de boomsoorten, blijkt 
uit de reacties dat de bewoners blij zijn 
dat de oude groenstructuren behouden 
zijn of terugkeren. En natuurlijk wordt 
er ook naar u geluisterd: hoewel de 
Japanse sierkersen bij de Waltersingel, 
ter hoogte van de Jachtlaan, eigenlijk 
niet in het ontwerp pasten, is op 
velerlei verzoek besloten deze te laten 
staan. Er bleken zoveel mensen van 
de roze bloesem te genieten. Nu ik 
dit stukje schrijf, staan ze in volle 
bloei. Als u het leest bent u mogelijk 
te laat en moet u weer tot volgend 
jaar april wachten. Maar dan kunt u 
ook meteen een rondje fietsen door 
de gerenoveerde straten van het 
Sprengenbos en genieten van de mooie 
bebouwing. Want ook dat is volgens u 
één van de aantrekkelijkste punten van 
ons stadsdeel. 



MET EEN GOEDE COACH STA 
JE ER NOOIT ALLEEN VOOR

Uw eigen coach voor alle bankzaken, de Preferred Banker. 
Wilt u weten wat ABN AMRO Preferred Banking voor u kan 
betekenen? Dan nodig ik u van harte uit contact op te nemen. 

Dirk-Jan van Winkelen
Directeur Preferred Banking, District Apeldoorn
Hofstraat 161, Apeldoorn
Tel.: 055-5777642 of 06-51301607 
Email: Dirk.Jan.van.Winkelen@nl.abnamro.com

Berg en Bos Wonen 
in het Bos

wijkblad

Colofon
Voorzitter: 
Cees Kielstra, Bosweg 127b, 7313 CC, 
tel. 355 55 86
Secretaris: 
Peter Essink, Wildernislaan 43, 
7313 BD, tel. 355 96 14
Penningmeester: 
Chris Laukens, Wildernislaan 9, 
7313 BA, tel. 355 72 09
Leden: 
Henk Otto, Vonderlaan 1a, 7313 AE, 
tel. 356 18 91
Laetitia de Roy van Zuydewijn, 
Elzenlaan 20, 7313 HE, tel. 356 09 02
Cees Hovius, Valkenberglaan 46,
7313 BM, tel. 355 23 01
Arjan Speelman, Seringenlaan 18,
7313 CH, tel. 355 81 30
Website: 
www.wijkverenigingbergenbos.nl
E-mail: 
wijkbergenbos@hotmail.com
Postadres: 
Postbus 2905, 7301 EH  Apeldoorn

Wijkagent: 
Ronald de Man, tel. 0900-8844
Buitenlijn gemeente Apeldoorn:
tel. 14055

Opmaak en druk:  
NetzoDruk Zwolle
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Verwelkomen nieuwe Bewoners.
Om nieuwe bewoners van 
Berg en Bos kennis te laten 
maken met de wijkvereniging, 
starten wij met een nieuw 
initiatief. Zodra de bewoners 
zich gevestigd hebben in 
hun nieuwe huis, zal een 
van de bestuursleden hen 
verwelkomen en worden 
zij ‘verrast’ met een klein 
welkomstpakket, bestaande 

uit de laatste uitgaven van het 
wijkblad en een taart.
Daar hebben wij uw hulp bij 
nodig!

Krijgt u nieuwe buren of heeft 
u hen onlangs (in 2012) begroet 
dan horen wij dat graag van u. 
U kunt een mailtje sturen naar 
www.wijkbergenbos.nl, dan 
neemt het bestuur actie.

Vigilat
De vakantieperiode breekt weer 
aan. Velen uit de wijk zullen 
voor kortere of langere tijd 
vertoeven in andere oorden. 
Degenen die zich geabonneerd 
hebben op de diensten van 
Vigilat kunnen hun afwezigheid 
melden zodat de woning in de 
gaten gehouden wordt. Vigilat 
heeft ons laten weten dat zij 
het doorgeven van vakanties 

en afwezigheid graag gemeld 
zien tijdens kantooruren op het 
algemene nummer óf per mail: 
info@vigilat.nl.
Overigens is Vigilat, in 
tegenstelling tot de indruk 
die wellicht gewekt is in hun 
brief van 23 februari 2012,  
voor urgente meldingen ook 
na kantoortijden gewoon 
bereikbaar via 055- 5424149.


