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Het bestuur van de wijkvereniging is altijd 
op zoek naar nieuwe vormen om het 
algemeen wijkbelang zo goed mogelijk te 
dienen. Daarbij proberen we de bewoners 
zelf zo veel mogelijk aan het woord te laten. 

Vorig jaar kwamen we via onze wijkmanager 
in contact met ‘DOOR1DEUR Online!’ van 
Mieke van der Linden die, met gebruikmaking 
van moderne technieken, bewoners op een 
andere manier weet te betrekken.

Aanleiding 
Dit jaar worden de asfaltlaag en de 
verlichting van de Sparrenlaan vervangen. 
De nieuwe inrichting van de Sparrenlaan 
stond vanuit de gemeente (deels) open voor 
discussie. 
Vooraf hebben we, in goed overleg met de 
gemeente, de kaders bepaald waarbinnen 
de bewoners konden kiezen. We wilden 
voorkomen dat eerst allerlei wensen worden 
besproken en er vervolgens geen rekening 
mee wordt gehouden. Geen schijnparticipatie 
of inspraak zonder uitspraak!
Via dit besloten online platform konden 
bewoners van de Sparrenlaan anoniem 
meepraten over de toekomstige inrichting 

van de Sparrenlaan onder actieve begeleiding 
van een gespreksleider. 
Subsidie gemeente
Dat de gemeente ook op zoek is naar andere 
manieren om de burger te betrekken (‘de 
nieuwe overheid’) bleek uit het feit dat we, 
ondanks de sombere tijden, subsidie konden 
krijgen voor dit initiatief.
Achteraf blijkt ook dat de gemeente zowel 
het experiment als de uitkomsten zeer 
waardeert.

Welke punten stonden open voor discussie?
1. Wel of geen eenrichtingsverkeer? En zo ja 

in welke richting? 
2. Zwart of grijs asfalt?
3. Materiaal van de opritten:
 - Bestaande oprit laten vervangen door 

grind.
 - Handhaven bestaande oprit aangevuld 

met grijze klinkers danwel met materiaal 
aangeleverd door de bewoners zelf. 

4. Wat moet er met de bomen gebeuren?
 Scenario 1: Bestaande bomen laten staan 
 Scenario 2: Helft van de bestaande bomen 

weghalen:
 - om en om aan beide zijden van de weg 

óf 

 - aan één van beide kanten van de laan 
alle bomen kappen.

 Scenario 3: alle bomen weg en aan beide 
zijden van de weg een nieuwe kleinere 
soort herplanten

 Scenario 4: alle bomen weg en aan één 
zijde van de weg middelmatig grote soort 
herplanten.

DOOR1DEUR Online!
Via het besloten online platform van 
DOOR1DEUR kunnen bewoners meepraten 
over een bepaald onderwerp. De 
gespreksleider (Mieke van der Linden, 
mediator en initiatiefnemer van DOOR1DEUR 
Online!) zorgt dat iedereen aan bod komt 
en dat meningen en ideeën met elkaar 
worden gedeeld.

NIEUWE VORMEN VAN BEWONERSPARTICIPATIE: 
de Sparrenlaan online!
Door Arjan Speelman en Mieke van der Linden

Jaarvergadering 

wijkvereniging Berg en Bos op 

dinsdag 16 april 2013

Aanvang 20.00 uur. Zaal open 19.30 uur. 

Hampshire Hotel Apeldoorn,

Soerenseweg 73
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Vanachter hun pc of laptop kunnen 
bewoners anoniem hun mening geven. 
Alle communicatie op het platform 
verloopt via de gespreksleider. 
Deelnemers kunnen niet rechtstreeks 
met elkaar communiceren. De 
gespreksleider bepaalt wie welke 
informatie ontvangt en welke meningen 
en ideeën aan anderen worden 
voorgelegd ter reactie.
Het is géén chat: ieder kan op een 
zelf gekozen tijdstip reageren. De 
mediator structureert de discussie. 
Emoties krijgen een plek en dat biedt 
ruimte voor openheid en meedenken. 
Wat zijn ieders belangen? Welke 
knelpunten ervaart men? Waar moeten 
eventuele oplossingen aan voldoen? 
Betrokkenen worden gestimuleerd te 
denken in mogelijkheden in plaats van 
onmogelijkheden. Zo wordt stap voor 
stap toegewerkt naar een creatieve en 
gedragen oplossing.

De voordelen 
•	 Bewoners	kiezen	zelf	een	moment	

waarop zij deelnemen aan de 
discussie . Zij hoeven geen avond vrij 
te maken, oppas te regelen etc..

•	 Alle	deelnemers	krijgen	ruim	de	
gelegenheid om hun mening te 
geven. 

•	 Bewoners	kunnen	hun	reactie	rustig	
overdenken en weloverwogen geven. 

•	 Niemand	kan	worden	
ondergesneeuwd in de discussie. 
Er is geen mogelijkheid tot 
stemmingmakerij, niemand kan de 
boventoon voeren en niemand kan 
de sfeer van de discussie bepalen.

•	 Deelnemers	durven	voor	hun	eigen	
mening uit te komen, ook als de 

meerderheid er anders over denkt. 
Reacties zijn anoniem, dus niemand 
kan ergens op worden aangesproken. 

•	 Alleen	relevante	zaken	worden	
besproken. Oude koeien blijven in de 
sloot, stokpaardjes in de stal.

Uitkomsten van de discussie
Van de 28 huishoudens aan de 
Sparrenlaan hebben er 19 deelgenomen 
aan de discussie. De uitkomsten 
zijn opgenomen in een uitgebreide 
rapportage. Heel in het kort de 
conclusies:
De deelnemers waarderen vooral de 
rust, het groen en de bomen in de 
Sparrenlaan.
De bomen geven echter ook veel 
overlast: slecht wegdek door 
boomwortels, vallende takken, teveel 
schaduw en wateroverlast. 
De bewoners zijn merendeels niet bereid 
tot eenrichtingsverkeer, ook niet als dit 
- vanwege het smallere wegprofiel - ten 
goede komt aan de bomen.
Voorkeur gaat uit naar grijs asfalt ipv 
zwart.
Onderdeel van het streefbeeld in 
Berg&Bos zijn opritten van grind. Dit 
streefbeeld wordt niet omarmd. In 
tegendeel: de meeste bewoners willen 
zelf het materiaal van hun oprit kunnen 
bepalen en zijn geen voorstander van 
grind. Als nadelen van grind worden o.a. 
genoemd: steenslag, onhandig bij het 
opruimen van gevallen blad, grind op de 
weg is gevaarlijk voor fietsers.
De bomen raken de emoties. Hoewel een 
grote meerderheid van de deelnemers 
het groene karakter van de Sparrenlaan 
zeer waardeert, ervaart men ook veel 
overlast van de bomen. De straat lijkt 
verdeeld in twee groepen: 
1. vóór behoud van de bomen. Deze 

groep heeft ‘ongeloof’ dat kap van 
de bomen een optie zou kunnen zijn. 
Een meerderheid dacht proactief mee 
over oplossingen ter beperking van 
de overlast.

2. tégen behoud van de bomen. In ieder 
geval de bomen waar men direct 
overlast van heeft.

De bewoners konden zich uitspreken 
voor - door de gemeente ontwikkelde 
- verschillende scenario’s ten aanzien 
van de bomen en vervangende 
boomsoorten. Geen enkel scenario en 
boomsoort sprong er echt uit. 
Wel stelden veel deelnemers als 
oplossing voor om alleen de bomen 
die de meeste overlast geven te 
kappen en de rest van de laan intact te 
laten. Daarom is geïnventariseerd van 
welke bomen men de meeste hinder 
ondervindt en waarom.

Evaluatie van de online discussie
Technisch gezien is de discussie 
vlekkeloos verlopen: de helpdesk 

hoefde niet één keer in actie te komen. 
Maar wat vonden de bewoners van de 
Sparrenlaan er zelf van? 
Het online platform is uitgebreid 
geëvalueerd onder de deelnemers. 
Van de 19 deelnemers hebben 14 
deelnemers de evaluatievragen 
beantwoord. De belangrijkste 
uitkomsten staan hieronder.
Veel deelnemers vonden de anonimiteit 
prettig omdat zij daardoor vrijer konden 
reageren. Een paar zouden zelfs niet 
hebben meegedaan als het niet anoniem 
was geweest.
Als voordelen van het platform ten 
opzichte van een bewonersbijeenkomst 
werden met name genoemd:
•	 Ik	kan	reageren	op	een	moment	dat	

mij het beste uitkomt 
•	 Ik	hoef	geen	avond	vrij	te	maken	

voor een bewonersbijeenkomst
•	 Ik	kan	in	alle	rust	éérst	mijn	reactie	

overdenken en dan geven
•	 Ik	kan	vrij	mijn	mening	geven	zonder	

mij druk te hoeven maken over wat 
anderen daarvan vinden
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•	 Ik	hoef	niet	in	een	openbare	
bijeenkomst het woord te nemen om 
mijn mening te geven

•	 Ik	loop	niet	de	kans	om	door	anderen	
te worden ‘overschreeuwd’

•	 Bij	een	bewonersbijeenkomst	waren	
de gemoederen over de Sparrenlaan 
(te) hoog opgelopen

Alle deelnemers die ook deelnamen 
aan de evaluatie gaven aan dat zij een 
volgende keer weer zouden meedoen 
aan het online platform. 

Tot slot nog een aantal quotes van 
bewoners over het ‘online’ initiatief van 
de wijkraad:
•	 Een	perfect	instrument	om	meningen	

over een bepaald onderwerp in beeld 
te krijgen

•	 Prima	initiatief,	mee	door	gaan!
•	 Een	compliment	voor	deze	

innovatieve keuze. Bij een 
bijeenkomst zijn er altijd aanwezigen 
die de overhand nemen en hun 
zienswijze willen doordrukken. Bij 
een online platform is dat effect 
uitgebannen.

Wat vindt het bestuur er achteraf van?
“Het voltallige bestuur is zeer 
enthousiast over de bereikte resultaten 
…. en wil graag, waar mogelijk en 
gepast, het instrument inzetten voor 
andere projecten.”
Ondanks dat vooraf gedacht werd dat 
het gebruiken van online-instrumenten 
voor een aantal bewoners bezwaarlijk 
zou zijn blijkt dit in de praktijk erg mee 
te vallen. De weinige bewoners die 
bezwaren hadden tegen het online gaan 
hebben daar, soms via bereidwillige 
buren, soms anderszins een werkbare 
oplossing voor gevonden.

Afgewacht wordt nog wat de evaluatie 
van de gemeente, met name wat betreft 
de kosten, gaat opleveren. Er wordt 
immers geld bespaart omdat er geen 
bewonersbijeenkomsten hoeven te 
worden georganiseerd.
Belangrijker vindt het bestuur dat met 
name de kwaliteit van de inspraak op 
deze wijze aanzienlijk verhoogd wordt.

Het vervolg
Op 21januari 2013 hebben de bewoners 
van de Sparrenlaan een brief van de 
gemeente ontvangen waarin wordt 
aangekondigd dat het asfalt van de 
Sparrenlaan dit jaar wordt vervangen 
en dat de gemeente waar mogelijk 
tegemoet komt aan de wensen en 
opmerkingen van de bewoners. 
Een aantal overlastgevende bomen zal 
worden vervangen door grove dennen 
en daarvoor wordt een kapvergunning 
aangevraagd zodat de bomen voor 
het broedseizoen kunnen worden 
vervangen.

Inmiddels bereiken ons geruchten 
dat mogelijk, ondanks het zeer 
democratische proces en de in nauw 
overleg met de gemeente bepaalde 
beslissingsruimte, er toch bezwaren 
gemaakt gaan worden die mogelijk het 
proces zullen blokkeren.
Wij houden als bestuur de vingers aan 
de pols en zullen u, zowel via onze 
website als via het wijkblad, informeren 
over het vervolg van dit, in onze ogen, 
unieke en zeer geslaagde proces.

Oproep Jaarvergadering wijkvereniging 
Berg en Bos op dinsdag 16 april 2013

Aanvang 20.00 uur. Zaal open 19.30 uur. 
Hampshire Hotel Apeldoorn - Soerenseweg 73

Agenda
1. Opening door de voorzitter
2. Vaststelling notulen jaarvergadering gehouden op dinsdag 3 april 2012 
 (opgenomen in wijkblad nr. 2 van Juni 2012). Eveneens beschikbaar op 

onze website in het hoofdstuk “wijkvereniging en subhoofd organisatie”
3. Jaarverslag over het jaar 2012. (opgenomen in dit wijkblad)
4. Financieel jaarverslag over het jaar 2012
5. Bevindingen van de kascommissie.
6. Benoeming nieuwe kascommissie.
7. Bestuurswisselingen. 
 a. Aftredend is Mevr. Laetitia de Roy van Zuydewijn
 b. Aftredend en beschikbaar voor herbenoeming zijn de heren Arjan 

Speelman, Chris Laukens en Henk Otto.
8. Uitreiking van de “warme douche”
9. Rondvraag (vragen bij voorkeur schriftelijk, doch uiterlijk voor aanvang van 

de vergadering in te dienen bij het bestuur).
10. Sluiting van het officiële deel.

20.45 Pauze / Koffie en thee.

21.15 Resultaten van het project “Thermografische opnamen in onze wijk”.

21.45 Presentatie maatregelen ter vermindering van parkeeroverlast van 
Apenheul en andere evenementen in seizoen 2013 

22.15 Afsluiting met gelegenheid tot napraten onder het genot van ……

Uw komst wordt op hoge prijs gesteld.
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Wijkvereniging Berg en Bos – 2012 een verslag van een druk jaar
Het bestuur

De voorzitter
Zelden gebeurde er in een jaar zoveel 
in en rond onze wijk. Zelden ook waren 
zoveel wijkbewoners zelf zo intens 
betrokken bij diverse gebeurtenissen. 
Het is duidelijk dat onze wijk 
springlevend is en dat de bewoners 
zich actief betrokken voelen bij wat 
er in de wijk en omgeving rond hun 
woning gebeurt of staat te gebeuren. 
Dat we hierbij ook geconfronteerd 
worden met onze beperkingen is 
afgelopen jaar weer gebleken. Terecht 
komen bewoners in het geweer als het 
om het directe belang van de laan of 
straat gaat, de wijkvereniging bepleit 
het algemene belang van de gehele 
wijk over de diverse onderwerpen bij 
de Gemeenteraad en zo nodig bij de 
Provinciale Staten.
Dit betekent dat wij voor de informatie 
aan de bewoners ook de teksten van de 
plannen van diverse partijen opnemen 
zo dat u weet wat er speelt.
Het publiceren van ideeën houdt niet 
in dat de wijkvereniging er onverkort 
achter staat of de plannen zou 
ondersteunen. Wel zijn we namens u 
ontvankelijk voor veel creativiteit in het 
bedenken van oplossingen voor o.a. de 
parkeersituatie in en om onze wijk.
In onze reactie op het ontwerp 
bestemmingsplan park Berg en 
Bos hebben we wel nadrukkelijk 
afstand genomen van de geboden 
parkeeroplossingen in het ontwerpplan. 
Om te voorkomen dat er allerlei 

vermeende plannen blijven rondzingen, 
hebben we tegelijkertijd het initiatief 
genomen om door deskundigen een 
analyse te laten maken omtrent de 
parkeerproblematiek als gevolg van 
attracties in en rondom onze wijk. Het 
einddocument met oplossingsrichtingen 
zullen wij aan de verantwoordelijk 
wethouder aanbieden. We gaan er 
vanuit dat we hiermee een structurele 
oplossing van een al jaren bestaand 
probleem kunnen bespreken met alle 
betrokkenen en mogelijk te zijner tijd 
realiseren.

Het secretariaat
De gemeentelijke organisatie blijft 
zich verbeteren in haar IT beleid. 
Vrijwel alle informatie is digitaal 
beschikbaar en daarmede steeds 
eenvoudiger toegankelijk voor het 
bestuur van uw wijkvereniging. In het 
verlengde hiervan is het onderling 
overleg van bestuursleden tussen de 
bestuursvergaderingen door vrijwel 
geheel op email verkeer gebaseerd. Ons 
elektronisch archief, met daarin vindbaar 
de wijze waarop onze standpuntengroei 
heeft plaats gevonden, blijft groeien. 
Belangrijke aanpassingen in onze 
werkwijze worden niet voorzien.

De ledenadministratie
Het verenigingsjaar 2012 begint met 
een ledental van 641. In februari is, 
tegelijk met de inning van de contributie 
van € 15 voor het jaar 2012, een 

ledenwerfactie gehouden middels een 
wervingsbrief met een acceptgiro voor 
alle niet-betalende bewoners binnen 
onze wijk. 
Dit heeft slechts in geringe mate nieuwe 
leden opgeleverd. We gaan er voor de 
komende jaren vanuit dat we ongeveer 
het maximum aan leden hebben 
bereikt.
Eind 2012 is het ledental 646, en 
dat is ruim 80% van alle in onze wijk 
aanwezige 800 voordeuren. Onze 
vereniging heeft hiermee verreweg 
de hoogste dekkingsgraad van alle 
Wijkverenigingen in Apeldoorn….iets om 
met elkaar trots op te zijn.
We zullen ons jaarlijks blijven inspannen 
de groep niet-betalende bewoners te 
bewegen om zich alsnog bij onze 
vereniging aan te sluiten. 
Het verloop van het ledental in de 
afgelopen jaren toont sinds 2001 het 
bijgaande beeld (zie grafiek). De groei 

sterkt het bestuur in haar activiteiten. 
Nieuw	dit	jaar	was	dat	we,	voor	
zover het ons gemeld werd, nieuwe 
wijkbewoners op een bijzondere manier 
welkom heten.

Ontwikkelingen bestemmingsplannen
Er zijn diverse bestemmingsplannen die 
in en rond de wijk worden aangepast.
Bestemmingsplan – Park Berg en Bos en 
omgeving – voorontwerp.
In het voorjaar werd het ontwerp 
bestemmingsplan Park Berg en Bos en 
omgeving gepubliceerd voor inspraak. In 
samenspraak met bewoners zijn door de 
wijkvereniging zienswijzen ingediend. 
Het wachten is nu op de zienswijzennota 
van de gemeente.
Bestemmingsplan – Koningin 
Julianatoren – nieuw plan.
Er zijn toezeggingen gedaan dat de 
wijkvereniging hierbij zal worden 
betrokken.
Bestemmingsplan – Laan van 
Spitsbergen – concept.
De voortgang van dit bestemmingsplan 
voor de veldsporten terreinen 
van AGOVV, waarop door drie 
wijkraden en zeer veel bewoners 
en bewonersgroepen zienswijzen 
waren ingediend, werd vertraagd 
omdat de beroepsvoetbalorganisatie 
niet levensvatbaar is gebleken. Via 
een besluit van de gemeenteraad is 
de voorziene aanpassing voorlopig 
bevroren.
Bestemmingsplan – Paleis Het Loo en 
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Paleispark – concept.
Daarvoor is de procedure opgestart om 
dit plan aan te laten sluiten aan de 
huidige situatie. Omdat de mogelijke 
wijzigingen van het actualiseren van 
het plan van Paleis het Loo ook een 
effect zouden hebben op onze wijk 
zijn we betrokken bij het overleg met 
de gemeente over de zienswijzen en 
aanpassingen van dit plan.
Voor ons is van belang dat de wijk geen 
overloop parkeerterrein wordt voor de 
vele bezoekers van het museum Paleis 
het Loo en de tuinen, niet te vergeten.
De zorgvuldigheid van de teksten, 
mede veroorzaakt omdat het gehele 
gebied nagenoeg valt onder de 
natuurbeschermingsregels, is aanleiding 
om vooralsnog op het concept positief te 
reageren. We gaan er vanuit dat we veel 
van deze teksten ook in het plan voor 
Berg en Bos zullen aantreffen.

Samenwerking met wijkbewoners
Diverse projecten kwamen tot 
ontwikkeling afgelopen jaar waarbij 
de bewoners initiatieven ondernamen 
of meewerkten aan initiatieven van 
bestuursleden van de wijkvereniging.
BSO – bij de Scouting Jachtlaan
Er is daar sprake overlast en van 
bedreiging van de “bos/ parkstrook”. 
De situatie van de BSO bij de Scouting 
aan de Jachtlaan eindigt, omdat de 
eigenaar/verhuurder van het terrein 
daarvoor geen toestemming geeft. De 
wijkvereniging ondersteunde in deze 
zaak de bewonersactie.
Project Sparrenlaan
Het bestuur van de wijkvereniging is 
altijd op zoek naar nieuwe vormen 

om het algemeen wijkbelang zo goed 
mogelijk te dienen. Daarbij proberen we 
de bewoners zelf zo veel mogelijk aan 
het woord te laten.
Dit was een zeer succesvolle interactie 
met behulp van internet over 
herinrichting van het wegdek, van de 
bermen en de daarin aanwezige bomen. 
Zie artikel elders in het wijkblad. Het 
project is afgerond.
Project bewoners Excelsalaan
Dit betreft het bestemmingsplan 
park Berg en Bos en omgeving. Het 
uitlichten van de terreinen van Koningin 
Julianatoren was reden voor actie, 
die eindigde met toezeggingen van 
betrokken gemeente ambtenaren dat de 
grenzen zullen worden bijgesteld. Het 
wachten is op de zienswijzennota van de 
gemeente.
Project bewoners Burg. Roosmale 
Nepveulaan
Een actiegroep die niet door alle buren 
mede wordt gesteund. Er is bezwaar 
tegen de mogelijke komst van een 
verhoogd parkeerdek op het grote 
parkeerterrein. Ook is er fel bezwaar 
tegen de overlast van de evenementen 
deze zomer. Er zijn gesprekken geweest 
met de wijkvereniging die ten aanzien 
van een parkeerdek optreedt namens 
alle wijkbewoners en in afwachting van 
resultaten van geïnitieerd onderzoek 
(zie recreatie etc.) dit als één van 
de oplossingen beschouwd. Het 
bewonerscomité heeft daarop haar 
brieven naar de gemeenteraad gestuurd. 
Project loopt nog.
Project infrarood
In kader van duurzaamheid is het 
initiatief genomen eerst aan de basis 

te werken en te willen weten in 
hoeverre er sprake is van onnodige 
energieverliezen van de huizen in de 
wijk. Dat idee sloeg aan en ruim 10% 
van de huiseigenaren van de wijk 
heeft besloten mee te doen en zullen 
hun huizen laten toetsen met behulp 
van thermografische camerabeelden 
van de gevels en daken. De beelden 
zullen daarna worden geanalyseerd , 
waarna eigenaren kunnen besluiten 
de gewenste energie besparende 
maatregelen te nemen. Het project 
wordt deze winter afgerond.
Project BB bunker
De gemeente wil de BB-bunker bij de 
Seringenlaan afstoten. Er is door bestuur 
van de wijkvereniging bemiddeld om 
tot een oplossing te komen. Inmiddels 
hebben omwonenden een proces 
opgestart om gezamenlijk het terrein en 
bunker te beheren en/of te kopen.
Project geluid
Het geluid van het evenement de 
Sounddivers in het Boschbad was 
dermate storend dat tot ver in en 
buiten de wijk extreem veel overlast is 
ervaren. Bewoners konden niet meer 

buiten in de tuin zitten en zelfs in huis 
was het geluid niet te harden. Verder 
was er geen enkele mogelijkheid om 
te klagen en toen via via eindelijk 
verantwoordelijken waren bereikt, werd 
de melding afgedaan met de opmerking 
dat geluidmeting had uitgewezen dat de 
norm niet was overschreden. 
De wijkvereniging heeft een 
wijkbewoner bereid gevonden zich te 
verdiepen in geluidsregels en voor het 
wijkgebied een beleidsdocument op 
ter stellen. De wijkvereniging streeft 
ernaar, dat dit document onderdeel gaat 
uitmaken van het geluidbeleid van de 
gemeente.

Recreatie en daaraan gepaarde 
parkeerdruk
Het was een zeldzaam druk jaar voor het 
gebied in en rond het park en parking 
Berg en Bos. De toestroom van bezoekers 
was zo groot dat de J.C.Wilslaan 
meer dan twintig keer moest worden 
afgesloten. Het verkeer was soms een 
chaos, bezoekers reden regelmatig kris 
kras door de wijk op zoek naar een 
parkeerplekje. Regelmatig werd verkeerd 
geparkeerd wat resulteerde in een forse 
boete (> € 80 leuk, na een dagje uit), 
als dank voor hun bezoek aan onze 
gemeente.
De wijkbewoners hebben deze gang van 
zaken als grote overlast ervaren en het 
wijkbestuur is het zat om altijd achter de 
feiten aan te lopen en telkens opnieuw 
in de klagende rol bij gemeente en 
Accres terecht te komen. Daarom heeft 
het bestuur het initiatief genomen om 
de zaken om te draaien. Daartoe hebben 
wij zelf een stedenbouwkundige en een 
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verkeersdeskundige in de arm genomen 
en hen een opdracht verstrekt om “in 
samenwerking met Apenheul, gemeente 
en Accres” voorstellen te doen voor 
een praktische duurzame oplossing van 
het parkeerprobleem. Inmiddels is het 
project zover gevorderd dat partijen 
“on speaking terms” bezig zijn om een 
set van afspraken rond afstemming van 
evenementen, Apenheul en Accres tot 
stand te brengen die de parkeerpraktijk 
veel beter beheersbaar zal maken. Dat 
gemaakte afspraken worden nagekomen 
en dat de aanwezige voorzieningen veel 
efficiënter worden beheerd en benut, en 
dat geen situaties meer voorkomen dat 
bv. het overloopterrein in de Felualaan 
slechts een keer gebruikt werd zoals het 
was bedoeld, maar de J.C.Wilslaan wel 
23 keer werd afgesloten, waar gepland 
was dat dit niet meer dan 10 keer zou 
gebeuren.
Seizoenvoorbereidingen parkeren/
evenementen
Omdat het afgelopen jaar zowel de 
parkeeroverlast als de bijkomende 
effecten van allerlei evenementen 
veel hinder veroorzaakten hebben we 
verschillende acties ondernomen:
1.  We hebben in overleg met naburige 

wijkraden ons uitgebreid laten 
informeren over het hoe en waarom 

van de vergunningverlening m.b.t. 
evenementen. Dat krijgt nog een 
vervolg waarover wij U op de 
jaarvergadering (en op de website) 
nader zullen informeren.

2.  Op basis van een evaluatie van wat 
er allemaal fout ging met het regelen 
van de parkeerstromen is uitgebreid 
stil gestaan bij de routering en 
bebording die absoluut beter kunnen; 
voor de start van het nieuwe seizoen 
zal dit zijn aangepast.

3.  De trieste situatie van toeristen die 
in het parkeerverordening gebied 
parkeerden en daar forse boetes 
kregen was aanleiding voor actie 
rondom de verordening. Immers 
de contouren van dat gebied 
zijn onduidelijk voor vermoeide 
automobilisten en zeker voor 
buitenlanders. Reden om aan te 
dringen dat er duidelijkheid moet 

komen. De verwachting is dat wordt 
voorgesteld dat het hele woongebied 
ten zuiden van de Soerenseweg een 
vorm van parkeerverordening krijgt. 
Omdat hierover nog nader overleg 
moet plaatsvinden met de bewoners 
en er verschillende opties mogelijk 
zijn zal in 2013 met het plaatsen van 
meer (tijdelijke) borden de situatie zo 
veel mogelijk verduidelijkt worden.

Bezoekerscijfers 
De lijn met het gemiddeld aantal 
bezoekers is op basis van de 
geregistreerde (via kaartverkoop) door 
de organisaties opgegeven aantallen.
De rode lijn totaalcijfers zijn enigszins 
gecorrigeerd, maar de werkelijke 
aantallen sinds 2010, 2011 en 2012 
zullen nog hoger zijn, omdat er 
steeds meer vaker terugkomende 
abonnementhouders zijn en mensen 

bijvoorbeeld de museumjaarkaart als 
toegangskaart gebruiken. Deze bezoekers 
worden meestal niet geregistreerd.

Evenementen
Parallel aan de hierboven beschreven 
activiteiten rond het parkeerprobleem 
kijken wij ook heel kritisch naar de 
vergunningverlening voor evenementen. 
Voor ons is dit aanleiding geweest 
voor een gang naar een gang naar de 
bezwarencommissie en ook hebben 
wij de Provinciale Staten geïnformeerd 
omdat het “evenemententerrein” 
onderdeel	uitmaakt	van	Natura	2000	
gebieden.
Het oordeel van de bezwarencommissie 
is mede aanleiding geweest om met 
de betrokken ambtenaren het proces 
van het verlenen van vergunningen te 
bespreken.
Opmerkelijk hierbij is dat de bepalingen 
van de natuurbeschermingswetgeving, 
de uitgangspunten van de Ecologische 
Hoofd Structuur Veluwe, de regels van 
het bestemmingsplan over het gebruik 
niet als weigering grond gehanteerd 
worden bij het beoordelen van de 
aanvragen.
De aanvraag wordt uitsluitend getoetst 
aan de APV, de Algemene Plaatselijke 
Verordening en zo nodig van adviezen 
van politie, brandweer, wijkbeheerder, 
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enz. voorzien. Gezien de ervaringen 
van 2012 zullen wij dit jaar stappen 
ondernemen om de rechtsgeldigheid van 
wet- en regelgeving op dit punt verder 
te onderzoeken. Zie tevens elders in dit 
blad het artikel “Galgenberg”.

Voortgang park Berg en Bos
In het voorjaar is de speelweide ingericht 
als	Cool	Nature	project.	Door	diverse	
belangengroepen waaronder onze wijk 
zijn daarvoor bomen geschonken en 
door schoolkinderen gepland. In het 
voorjaar is ook de beplanting rond de 
vijver gerealiseerd en werd het nieuwe 
pad naar Apenheul in gebruik genomen. 
In het najaar kwam de afronding 
van het voorplein bijna gereed en 
werd begonnen met de nieuwbouw 
van het restaurant. De J.C.Wilslaan, 
als doorgaande snelweg, is eindelijk 
aangepast met snelheidsbeperkingen 
tot 30 en 60km/uur. Een openbaar toilet 
en rolstoelen-uitleen moet nog worden 
geregeld. Er rest nog enige verdere 
ontwikkeling, zie artikel elders in dit 
blad. 

Gebiedsdossier waterwingebied
De wijkvereniging is in tweede instantie 
geïnformeerd over de situatie, dat voor 
het waterwingebied Amersfoortseweg en 
daarbij horende waterverzorgingsgebied 
een risico inventarisatie is vastgelegd 
in een ‘Gebiedsdossier’. Dit document 
is intussen definitief en volledig 
beschikbaar op de website van de wijk.

Wijkblad
Het wijkblad is volgens planning vier 
keer verschenen. Omdat de drukker 
naar Zwolle was verhuisd ontstonden 

afstemmingsproblemen, waarop is 
besloten voor een andere drukker te 
kiezen. Het december nummer is daarna 
met een andere drukker in iets grote 
formaat verschenen. Tegelijk is ook 
een nieuwe bezorger gevonden die het 
wijkblad in de wijk in december heeft 
rondgebracht. Het wijkblad jaargang 
2012 was goed voor 55 artikelen, 
waarvan ook vele van wijkbewoners.

Website
De webmaster streeft er naar dat de 
website voortdurend nieuws bevat voor 
de wijkbewoners. Dat lukt blijkbaar 
redelijk want de website trok in 2012 
ongeveer 150 bezoekers per dag. Er 
is een poging gedaan om aandacht te 
vragen en informatie te verstrekken 
voor evenementen in de vorm van een 
evenementen agenda. Dat leek niet echt 
te werken, dus daar is mee gestopt. 
Wel is volop aandacht besteed aan alle 
zaken die afgelopen jaar in en rond de 
wijk hebben gespeeld. Waar mogelijk 
zijn er voortgangspagina’s gemaakt 
met verwijzingen naar daarbij horende 
informatie of documenten. Daarmee is 
de website een aardig archiefsysteem 
geworden, waar men nog eens terug 
kan zoeken wat er ooit is afgesproken 
of beloofd. Omdat de uitgever van De 
Stentor de mogelijkheid heeft beperkt 
artikelen over te nemen op onze website 
is er een brief naar de hoofdredacteur 
gestuurd om tot een goede afspraak 
te komen. Immers het is belang 
van beide partijen dat over en weer 
informatie beschikbaar komt voor alle 
wijkbewoners.

Voortgangsbericht over Berg en Bos 
“Stadspark met allure”.
Door Tom Munsterman projectleider park Berg en Bos

Zoals bij de entree goed te zien is 
worden de eerste fasen van het grote 
vernieuwingsproject “park Berg en Bos” 
momenteel afgerond.
De grootste klussen met betrekking tot 
het voorplein, zoals de bestrating, het 
hekwerk, de parkeerapparatuur zijn eind 
maart klaar. Evenals de poorten naar 
Apenheul, het park en de fietsenstalling.
Ook het nieuwe restaurant de 
“Boschvijver” is naar verwachting eind 
mei gereed. Pasen valt dit jaar vroeg 
en daarom opent Apenheul al op 24 
maart haar poort. Dat vraagt in de 
eerste weken daarna nog om enige 
afstemming tussen bezoekersstromen 
en de aannemers die afrondende 
werkzaamheden verrichten, zoals 
plaatsen van wegwijzers, meubilair en 
beplanting. 
Gelukkig hebben we afgelopen najaar 
van Burgemeester en wethouders nog 
groen licht gekregen om het project tot 
hiertoe af te ronden. Er was namelijk 
in het kader van de gemeentelijke 
bezuinigingsaanpak een kans dat deze 
laatste fase slechts provisorisch afgerond 
zou mogen worden.
Wat vanuit de doelstellingen van het 
project Berg en Bos wel jammer is, 
is dat de gewenste volgende nieuwe 
projectonderdelen voorlopig niet kunnen 
worden gerealiseerd, omdat daar geen 
financiële dekking voor is.
Gelukkig blijft het door de gemeenteraad 
vastgestelde en gewenste toekomstbeeld 
van “Stadspark met Allure” wel 

uitgangspunt voor de uitvoering in 
de toekomst. Hierin is beschreven dat 
in de volgende fasen van het plan 
nog meegenomen zouden worden, 
onder andere, het opknappen van 
de Galgenberg en de Sprengenvalei. 
Daarnaast zouden nog moeten worden 
gerealiseerd een nieuwe picknickweide 
en twee extra ingangen (één bij de 
rotonde bij AGOVV en één, in combinatie 
met een fietspad, in het verlengde van 
de Grindberglaan). Deze laatst genoemde 
wens en doelstelling was opgenomen om 
het park op meer plaatsen te ontsluiten 
ten behoeve van een ruimer gebruik 
voor alle inwoners van Apeldoorn. 
Komende maanden zal er een oriëntatie 
plaatsvinden om te bezien op welke 
wijze, wellicht in versoberde vorm, 
toch vorm gegeven kan worden aan de 
hierboven genoemde wensen.
Wij houden u op de hoogte van de 
uitkomsten daarvan.
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Bronnen van Berg en Bos (26)
Van het rechte pad (1): Leringhe ende vermaeck 
Door Bart Meyer

Oxford. Het beste zicht op ‘Berg en Bos’ 
heeft u in de Engelse stad Oxford. Berg 
en Bos zoals het er uitzag in het laatste 
kwart van de 17e eeuw. U bevindt zich 
dan in het Ashmolean Museum of Art 
and Archaeology en kijkt naar een 
tekening van Constantijn Huygens jr. 
(1628-1697). 

Hij schetste een licht glooiend 
heidelandschap gezien vanuit het 
westen, met zicht op een heuvel waarop 
twee galgen en aan de horizon het dorp 
Apeldoorn. Die galgen stonden daar al 
in de late middeleeuwen. In 1689 werd 
Huygens benoemd tot secretaris van 
Stadhouder Willem III (1650-1702) die 
in datzelfde jaar koning van Engeland 
werd. Hij trad daarbij in de voetsporen 
van zijn vader die secretaris was onder 
vorige Oranjes. De tekening kwam na 
zijn dood in het bezit van het museum. 
Dit was het begin van een groeiende 
collectie landschappen, historische 
tekeningen en taferelen uit het dagelijks 
leven. Constantijn was eveneens een 
kroniekschrijver van zijn tijd wiens 

geschriften ook inzicht geven in de 
geschiedenis van de directe omgeving 
van het in die jaren te bouwen Paleis 
Het Loo. Aangaande de plannen van de 
Koning-Stadhouder kan de tekening ook 
gezien worden als een manier om het 
omliggend gebied van de aanstaande 
bouwlocatie	in	kaart	te	brengen.	Niet	
slechts de wording van het paleis als 
zodanig had de belangstelling van 
de vorst, ook het terrein in een wijde 
omtrek mocht rekenen op zijn bijzondere 
aandacht. Deze trek zou overgaan op 
volgende bewoners van Het Loo. Willem 
III had vanuit zijn paleis een weids 
uitzicht en beschouwde de aanwezigheid 
van de galgenberg niet anders dan 
in zijn tijd te doen gebruikelijk. De 
galg als symbool van de wijze waarop 
eeuwenlang over misdaad en vergelding 
werd gedacht, een teken ter “leringhe 
ende vermaeck”:

“Ouders en jongheid 
neemt dat in handen 
Voor die nog zijn wat ligt van geest, 
Het is een spiegel in onze landen,
 Voor die geene God en vreest.
Volgt altijd de goede zeden, 
Verfoeit de slechte societeit, 

Waar men slechts leert kwade zeden, 
’t geen ons naar het schavot toe leid”.
In vroeger tijden hadden de niet-
religieuze overheden het recht om 
lijfstraffen op te leggen aan personen 
die zich niet hielden aan de geldende 

wetten of gebruiken. Er was een ruime 
keuze, bijvoorbeeld de veroordeelde 
aan de kaak stellen, hem of haar een 
schandmantel of schandton laten 
dragen of in de schopstoel zetten. 
Meer rigoureuze middelen waren 
radbraken of ophangen. Personen die 
hiertoe waren veroordeeld hadden 
zogenaamde halsmisdaden begaan, 
zoals brandstichting, recidieve diefstal, 
(kinder)moord, en verkrachting 
van vrouwen met toebrenging van 
lichamelijk letsel. 

De ambtsgerichten op de Veluwe hadden 
het recht om uit naam van de heer 
(graaf, hertog, stadhouder) vonnissen 
uit te spreken en uit te voeren. Van 
1694 tot 1795, met een onderbreking 
tijdens het stadhouderloos tijdperk, 
verwierven Willem III en zijn opvolgers 
de Hoge Heerlijkheid Het Loo. Bij meer 
ernstige en halsmisdrijven mochten zij 
eventueel zelf rechtspreken. Dit gebied 
omvatte onder meer de buurtschappen 
Noord-Apeldoorn,	Het	Loo	en	de	
Ordermark. De verdachten verschenen 
voor een gerichtsbank. De ambtman zat 
het gericht voor en fungeerde als een 
soort officier van justitie. Een verdachte 
kon gebruik maken van het recht van 
appèl. Hoger beroep was mogelijk bij 
de zogenaamde klaring of klaarbank die 
de landsheer of diens plaatsvervanger 
voorzat. Klaren betekent rechtspreken in 
hoger beroep.
De uitvoering van de straf gebeurde 

meestal in het openbaar op een schavot, 
dat hiervoor speciaal was opgericht. 
Het bevond zich voor de kerk of het 
raadhuis of op de marktplaats van het 
dorp Apeldoorn. Indien het vonnis ‘dood 
door ophanging’ luidde, werd voor 
de terechtstelling meestal de tijdelijk 
opgerichte executiegalg gebruikt. Bij 
voorkeur vond de terechtstelling plaats 
op een marktdag; er was dan veel 
publiek dat kon zien hoe het hen verging 
die zich niet aan de wet hielden. Bij de 
uitvoering van een doodvonnis hield de 
straf veelal niet op na de dood van de 
dader. Het lijk werd na de ophanging of 
onthoofding naar de verhoging buiten 
het dorp, de galgenberg, gesleept. Dat 
gebeurde bijvoorbeeld met een slede 
of horde. Op die strategisch gekozen 
plek werd het stoffelijk overschot 
van de dader opnieuw opgehangen, 
goed zichtbaar als afschrikwekkend 
voorbeeld; voltrekking van gerechtigheid 
waarbij de overheid gezag oplegt. In 
feite was hier de ‘tentoonstellingsgalg’, 
zowel pedagogisch middel als 
psychologische voorstelling om een 
boodschap uit te dragen naar het 
volk, religieus ingekleurd: God straft. 
Ook de stadhouder kon dit tafereel, 
tegen wil en dank, vanuit zijn paleis 
aanschouwen. Voor Apeldoorn bleek de 
preventieve werking belangrijker dan de 
daadwerkelijke uitvoering. 

Dat de galgenplek op ruime afstand 
van het dorp lag, had te maken met 
de afschuwelijke stank die de lijken 
verspreidden. Ze hingen maanden aan 
de galg te bungelen, tot op het bot 
kaalgevreten door raven en kraaien, 
waarna de resten onder de galg 
werden begraven. De gewoonte om 
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geëxecuteerden op een galgenwaard 
ten toon te stellen werd in de Franse 
Tijd (1795-1813) afgeschaft. Toen waren 
de galgen op het Orderveld op last van 
stadhouder Willem IV (1711-1751) reeds 

verplaatst en 
heette de heuvel 
Valkenberg. 
Hierop kwam 
een aantal 
rechte paden 
samen in een 
sterrenbos, 
geschikt voor de 
beoefening van 
de valkenjacht 
door het hof van 
de vorst. 
Onder invloed 
van de Franse 
strafwetgeving 

vanaf 1811 en toenemende gevoelens 
van schaamte verdween de doodstraf 
in 1870 uit de wetboeken. Vijftien 
jaar daarvoor, op 22 juni 1855 werd 
in Apeldoorn voor de laatste maal de 
doodstraf door ophanging voltrokken 
op het Marktplein (zie illustratie). De 
veroordeelde heette Hendrik Beekman 
en had in een dronken bui brandgesticht 
in een huis waar op dat moment 
zeventien mensen, waaronder tien 
kinderen, aanwezig waren. De executie 
bracht grote ontroering te weeg en de 
voltrekking geschiedde onder doodse 
stilte van de vele aanwezigen. Het 
stoffelijk overschot werd meteen op 
de algemene begraafplaats aan de 
Loolaan begraven. In een verslag van 
de gebeurtenissen wordt de stemming 
op stichtelijke wijze samengevat “tot 
spiegel voor ’t gansche wereldrond”. 
 

De Galgenberg 
Door: Henk Otto

In het centrum van het werkgebied van 
de Wijkvereniging Berg en Bos steekt 
de Galgenberg uit boven de omgeving. 
Daaromheen bevinden zich drie 
verschillende gebieden:
1. De door ‘wonen in het bos’ 

getypeerde woonwijk Berg en Bos
2. De door vele bezoekers bezochte 

recreatie gebieden van AGOVV, 
Klimbos, Park Berg en Bos, 
Midgetgolf, Apenheul en Boschbad

3. Het door het rijk aangewezen 
en beschermd natuurgebied dat 
deel uitmaakt van de EHS en 
Natura	2000	-	Veluwe.	Tevens	een	
door de provincie aangewezen 
stiltebeleidsgebied. 

De Galgenberg maakt deel uit van 
het zwaar beschermde natuurgebied 
en aan haar grenzen, die op locatie 
duidelijk zijn vanwege het aanwezige 
zwijnenraster, begint dus EHS, 
Natura2000-Veluwe,	stiltebeleidsgebied	
en de huisregels van de gemeente voor 
dit gebied (zie bordje). Daar is nog eens 
duidelijk gesteld dat muziekgeluid daar 
ongewenst is.
 
Souddivers festival in het Boschbad
Accres wilde in 2012 meer bezoekers en 
organiseerde eind augustus een disco 
in het openlucht zwembad. Bezoekers, 
ook abonnementenhouders moesten 
daarvoor extra entree betalen. 
Resultaat er kwamen ruim 2000 
bezoekers op deze zeer warme zaterdag.
Door de enorme herrie werden veel vaste 
bezoekers afgeschrikt. Dat blijkt wel 
wanneer de daarop volgende, ook zeer 

warme, zondag 
ruim 4000 
zwemlustigen 
kwamen 
opdagen. 
Je kan je 
oprecht 
afvragen of 
dat de manier 
is waarop Accres extra inkomsten zou 
moeten binnen halen.
Want naast een verminderd aantal 
bezoekers werden de wijkbewoners 
vanwege de enorm harde muziek 
letterlijk hun tuin uitgejaagd en werd 
het een absoluut perfecte actie van 
Accres om alle krediet van de wijk te 
verliezen. 
De divisiemanager recreatie en 
evenementen van Accres, de drijvende 
kracht achter alle evenementen 
acties in het Boschbad en in park 
Berg en Bos, liet ons weten, nadat we 
uiteindelijk alleen hem toen telefonisch 
konden benaderen, dat het geluid de 
toegestane normen niet overtrad. Er 
werd minder dan 55 dB(À) gemeten 
aan de gevel van de Arendsburght, 
vanuit zijn veronderstelling dat die 
de dichtstbijzijnde woning was waar 
mogelijk overlast zou kunnen zijn, 
en waar volgens geldende regels zou 
moeten worden gemeten.
Daar komt nog bij dat de Arendsburght 
precies aan de andere zijde van het 
Galgenberg staat. Het geluid moest dus 
over de heuvel en ging dwars door het 
zwaar beschermde natuurgebied. 
Want het gebied is door het rijk 
aangewezen als Ecologische Hoofd 
Structuur	(EHS)	en	als	Natura	
2000-Veluwe, bovendien als 
stiltebeleidsgebied door de Provincie. 
Dat zou toch niet moeten kunnen in 

‘groene’ gemeente, die er prat op gaat 
dat zij de omliggende natuur hoog acht. 
Ook heeft de gemeente de wijk Berg en 
Bos aangewezen als overgangsgebied 
tussen deze beschermde natuur en de 
drukke stad, met als waardeoordeel 
‘wonen in het groen’.
Wij begrijpen dan ook niet dat de 
gemeente ook nog achteraf beweert dat 
de vergunning correct is afgegeven en 
dat er geen overtreding is geconstateerd.   
Voor de bewoners van de wijk 
was de maat vol en ook voor hun 
vertegenwoordigers het bestuur van de 
Wijkvereniging Berg en Bos. Reden om 
dit aan te kaarten bij de gemeente met 
als gevolg overleg bijeenkomsten met 
de ambtenaren die verantwoordelijk 
zijn voor het afgeven van vergunningen. 
Dat bleek zeer verhelderend. Het blijkt 
dat de gemeente zelfs evenementen 
vergunningen kan afgeven middenin de 
beschermde natuur. Er wordt namelijk 
helemaal niet getoetst op rijkswetten 
of provinciale regelgeving. Ook niet 
op afspraken die vastgelegd zijn in 
bestemmingsplannen, alleen op de 
punten die in de Algemene Plaatselijke 
Verordening door de gemeente 
Apeldoorn zijn vastgesteld.
Verder worden bij het meten van geluid 
normen gehanteerd, die zijn opgesteld 
voor grootschalige evenementen in 
de binnenstad, waarbij de gemeente 
meer geluid toestaat dan menig andere 
gemeente. 
Daarom heeft de Wijkvereniging 
besloten een eigen geluidbeleidsplan 
te laten ontwikkelen voor het gebied in 
en rond het park en de parking Berg en 
Bos. Dat geluidbeleidsplan is intussen 
aangeboden aan de gemeente ter 
aanvulling	van	de	eigen	‘Notitie	Geluid	
en Evenementen Apeldoorn’.
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Geef de pen door ..........
Van rotonde naar rotonde
Door Fedde Spoelstra

“Een kuitenbijter is het, die J.C. 
Wilslaan”. 

Aan het einde van de 
negentiende eeuw zal 
mijnheer J.C. Wils uit 
Antwerpen zich vermoedelijk 

per paard hebben voortbewogen. Als hij 
het per fiets had moeten doen, dan had 
hij zich misschien bedacht. 
Gelukkig is dat niet gebeurd en heeft 
hij de grond gekocht waar nu onze 
prachtige wijk op is gebouwd. 

Terugblik
Op internet meldt Wikipedia het 
volgende:
“Berg en Bosch” is de naam van het 
voormalige landgoed van de Antwerpse 
handelaar J.C. Wils. Rijk geworden in 
de houthandel, kocht hij vanaf einde 
negentiende eeuw gefaseerd stukken woeste 
grond op. De gronden werden voornamelijk 
beplant met dennen, die voor de mijnbouw 
bruikbaar stuthout opleverden. Ook bouwde 
Wils op het landgoed enkele villa’s, die 
veelal werden geëxploiteerd als pension. 
Begin twintigste eeuw werd het landgoed 
verkocht aan de gemeente Apeldoorn 
en vervolgens verkaveld voor villabouw. 
Kenmerkend voor de bebouwing is de fraaie 
architectuur, waaraan architecten als Gerrit 
Rietveld, Wildschut en de Apeldoorners 
Henk en Chris Wegerif belangrijke bijdragen 

hebben geleverd. Centraal bij de aanleg van 
de wijk stond het wonen in een parkachtige 
omgeving. De gemeente omschrijft de 
Door het vele groen zijn veel vogelsoorten 
aanwezig en worden de tuinen regelmatig 
bezocht door eekhoorns, egels, vossen en 
soms wilde zwijnen. Aan de noordzijde 
van de wijk was tot in de jaren vijftig 
het sanatorium Berg en Bosch gevestigd; 
hier konden TBC-patiënten in de gezonde 
buitenlucht kuren. In het Orderbos, een 
bosgebied ten zuidwesten van de wijk, 
werd in de jaren dertig Natuurpark Berg & 
Bos gevestigd. Binnen dit park werd begin 
jaren zeventig Apenheul aangelegd. Iets 
zuidelijker ligt Sportpark Berg en Bos, onder 
andere de thuisbasis van voetbalclub AGOVV. 
Aan de noordzijde van Berg en Bos bevindt 
zich attractiepark Koningin Juliana Toren. 

Vandaag
Wie vandaag de J.C.Wilslaan omhoog 
fietst komt tot de conclusie dat het alles 
behalve een saaie laan is. Aangezien één 
plaatje meer zegt dan duizend woorden 
volgt hierna een serie foto’s voorzien 
van bijschriften.

 
Vooruitblik
Er wordt momenteel de laatste hand 
gelegd aan de nieuwe ingang van Park 
Berg en Bos. Daarmee wordt ook de laan 
aan de veranderende tijd aangepast. Zelf 
hoop ik dat het aantal parkeerterreinen 
niet zal worden uitgebreid. Het is 
wat mij betreft één van de weinige 
dissonanten. Misschien wordt het ooit 
mogelijk de volledige parkeerbehoefte 
uitsluitend ondergronds op te lossen. 
Sommige dingen veranderen niet. Zolang 
de mogelijkheid bestaat om te fietsen 
op de J.C.Wilslaan zullen velen hijgend 
en zweterig verzuchten:
“Een kuitenbijter is het, die J.C. 
Wilslaan”. 

De pen wordt doorgegeven aan Michiel 
Uhlenbeck wonend aan de Zwarte 
Kijkerweg.

Voor velen is 

dit de eerste 

kennismaking 

met de 

J.C.Wilslaan.

Maar waarom is 

de rotonde op de 

Jachtlaan zo saai 

ingericht? 

Een paar voorbeelden van huizen waarin het 

“Okay to Stay” is. Zonder stijl, geen klasse. Dat 

was al bekend toen deze huizen werden gebouwd 

in de jaren dertig van de vorige eeuw.

Reizigers worden door 

verwezen naar Stayokay.

De J.C.Wilslaan is al redelijk op leeftijd maar met 

de grote biodiversiteit ook zeer van deze tijd

Onder de oppervlakte is de J.C.Wilslaan ook van 

levensbelang.

Aangekomen bij de Amersfoortseweg kom je bij 

de onlangs aangelegde rotonde. Deze heeft de 

voormalige kruising vervangen en is bedoeld om 

het aantal verkeersongevallen te verminderen. 

Zo begint de J.C.Wilslaan op de Jachtlaan met een 

rotonde en eindigt hij op de Amersfoortse weg op 

een rotonde.
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Van de voorzitter
“Plek op politieke agenda”

De gemeenteraad biedt de bewoners weer gelegenheid om een onderwerp dat 
hij of zij belangrijk vindt op de politieke agenda te krijgen.
Zo waar een goed initiatief waarmee gemeenschappelijke belangen direct 
besproken kunnen worden met de leden van de Gemeenteraad.
Wij gaan er hierbij vanuit dat de wijziging in de vergadersystematiek van de 
Raad niet betekent dat er geen inspraak namens de wijkraden zal zijn.
In het besluitvormingstraject over de ontwikkeling van bijvoorbeeld 
bestemmingsplannen is er sprake van overleg met wijkraden over het 
voorontwerp.
Vervolgens wordt dan het plan ter inzage gelegd en kan er schriftelijk 
gereageerd worden. Daarna is er sprake van een ontwerp bestemmingsplan 
en wordt de Raad geïnformeerd en kan er schriftelijk een zienswijze worden 
ingediend bij de Gemeenteraad.
In deze fase is het wellicht een goed moment om de voltallige Raad, de 
eventueel ingediende zienswijze, toe te lichten. Ook bewoners met afwijkende 
standpunten hebben dan de gelegenheid hun mening aan de Raad kenbaar te 
maken.
Dit jaar is een voorbereidingsjaar voor de gemeenteraadverkiezingen van 2014 
en zal er zeker een luisterend oor zijn in deze “plek” op de agenda!

Cees Kielstra, vz. 

Volgens Robert....TV serie met 
Apeldoornse “roots”
Door Marise en Joris Koch

Begin December was het zover, ons huis 
ging op zijn kop om als decor te kunnen 
gebruiken voor de nieuwe VARA serie 
“Volgens Robert”, van welke op zondag 
24 februari 2013 de eerste aflevering te 
zien was.

Maanden daarvoor waren wij door de 
VARA benaderd. Zij zochten een “jaren 
30” huisartsen pand voor een nieuwe 
TV serie, geschreven door Maria Goos 
(schrijfster van o.a. Oud Geld, Cloaca en 
Pleidooi) en wat was nu beter geschikt 
dan dit huis. Daar waren wij het met 
elkaar over eens. Aangezien wij de 
meeste tijd in Afrika doorbrengen, 
konden wij het huis best voor enkele 
weken aan de VARA verhuren. Wij zijn 
in Tanzania, RhotiaValley (http://www.
rhotiavalley.com/index.php?id=19), 
druk bezig om samen met de Tanziaanse 
Overheid een goede lagere school 
voorziening tot stand te brengen.
Dat laatste gaat niet zonder hort of 
stoot, maar ja, als alles makkelijk 
ging dan was de educatie allang geen 
probleem meer in Afrika....

Wat de VARA voorstelde was een 
klassieke “win-win” situatie: Zij een 
mooi dokterspand, wij een mooi bedrag 
voor de school op Rhotia Valley, waar wij 
zojuist een nieuwe “head teacher”, door 
het dorp verkozen, hebben aangesteld. 
Die is zeker betrouwbaarder is dan de 
vorige, want erger kon het niet, dus 
vol goede moed hebben wij in 2013 

de draad weer 
opgepakt.

Ons huis op de JC Wilslaan 1 is origineel 
gebouwd als doktershuis door dokter 
Stal in 1938. Oorspronkelijk heette 

het Orderhoek, want 
dokter Stal was 
huisarts in Orden. 
Inmiddels heet het 
Robins	Nest,	maar	
soms staat de oude 
naam nog in puzzel 
fietstochten, en 

kunnen de mensen de naam niet meer 
op het huis vinden.

Na	dokter	Stal	kwam	dokter	IJlzinga	
Veenstra, en daarna wij, als huisartsen 
echtpaar Koch. 
De praktijk is enkele jaren geleden 
overgedragen aan dokter van Wijk, dus 
dat is de 4e generatie huisarts in dit 
pand.

Maar begin december was dokter Robert 
Finkelstein (Peter Blok) te gast in ons 
huis, dat in die periode helemaal ons 

huis	niet	meer	was.	Niet	te	verwonderen	
natuurlijk, want in het script is te lezen 
dat deze dokter de draad van zijn leven 
behoorlijk kwijt is. En dat leek zich te 
reflecteren in de ombouw van ons huis 
in die periode. Enorm! Wat een bende!

Maar dat schijnt normaal te zijn 
voor het maken van film opnames 
en niets te maken te hebben met 
de geestesgesteldheid van dokter 

Finkelstein. Eind van het liedje was dat 
de VARA alles weer keurig opgeruimd 
heeft, en wij zijn, waarschijnlijk net als 
u, even nieuwsgierig van wat er in deze 
serie te zien valt van ons doktershuis.
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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

Bewaar de autosleutels op een veilige 
plaats ....
Door Ronald de Man - wijkagent

Afgelopen maanden is er 
in Apeldoorn een aantal 
auto’s gestolen. Soms in 
combinatie met inbraak 
in de woning. Er zijn 
criminelen actief die op 
zoek zijn naar duurdere 

auto’s en vervolgens bij een woning 
inbreken waarvan zij het vermoeden 
hebben dat daar de autosleutels te 
vinden zijn. Kortom: de woninginbraak 
wordt gepleegd om de sleutels van de 
auto te bemachtigen. Het blijkt dat de 
criminelen vaak niet al te veel moeite 
hoeven te doen om aan de sleutels te 
komen. 

In dit artikel wil ik u graag een 
aantal tips geven om autodiefstal te 
voorkomen.

Sleuteltips
•	 Bevestig	de	autosleutel	niet	aan	

dezelfde sleutelhanger als de sleutels 
van uw woning. Leg uw sleutels nooit 
op een zichtbare of voor de hand 
liggende plaats in huis.

•	 Als	u	van	huis	weg	gaat,	en	de	auto	
blijft bij de woning staan, neem dan 
de autosleutels mee of verstop deze 
op een plaats waar een dief ze niet 
snel zal vinden.

•	 Laat	geen	reservesleutel	achter	in	
de auto. Dieven weten dat mensen 
vaak een sleutel achterlaten in het 
handschoenkastje of onder een stoel 
verstoppen.

•	 Neem	altijd	de	sleutel	uit	het	contact	
als u uitstapt, ook al is het maar 
voor even. Sluit daarbij steeds de 
auto af. Laat dus nooit de motor van 
de auto draaien om snel nog even 
ergens naar binnen te gaan of om, in 
de winterperiode, de ruiten te laten 
ontdooien. Een onbeheerd voertuig, 
met draaiende motor, is voor een dief 
snel te stelen.

Vorig jaar wilde iemand even de post 
in de brievenbus doen en liet daarbij 
de auto aan de overzijde van de weg 
staan met draaiende motor. Op het 
moment dat de bestuurder de post in de 
brievenbus deed, is het een dief gelukt 
om met de auto weg te rijden. Dit is 
uiteraard	een	bijzonder	incident.	Niet	
bij iedere brievenbus staat een dief te 
posten, maar voorkomen is beter dan...

•	 Loop	nooit	met	de	sleutels	in	de	hand	
naar uw geparkeerde auto toe. Is 
er iemand in de buurt van je auto, 
wees dan extra alert voor u instapt of 
wacht tot de persoon weggaat. Blijft 
iemand in de buurt rondhangen en 
toont hij/zij belangstelling voor uw 
auto, geef dan het signalement door 
aan de politie.

Beveiligingsmaatregelen
Naast	dit	soort	tips	over	sleutels,	zijn	
er ook nog andere mogelijkheden om 
te voorkomen dat uw auto gestolen 
wordt. Opnieuw is het uitgangspunt: 
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maak het de dief zo moeilijk mogelijk. 
U kunt bijvoorbeeld gebruik maken van 
beveiligingsmaatregelen.

Graveren autoruiten
Laat in alle ruiten van de auto 
het kenteken, of een ander 
herkenningsteken, graveren. Een dief 
moet alle ruiten van het voertuig 
vervangen, wil hij deze doorverkopen. 
Dit betekent voor hem minder winst en 
een bijkomende hindernis. 

Wielmoerbeveiliging
Vervang van elk wiel één wielmoer door 
een afsluitbare of speciale moer. Zo 
beveiligt u uw wielen.

Wielklemmen
Met een wielklem kunt u een wiel 
blokkeren. Zo wordt wegrijden of 
-slepen van de auto extra moeilijk.

Stuurslot
Plaats een goed stuurslot. Dit voorkomt 
dat het stuur gedraaid kan worden en 
het maakt de autodieven dus moeilijk 
om met uw auto weg te rijden. Een 
stuurslot is gemakkelijk te installeren en, 
aangezien het van buiten goed zichtbaar 
is, zorgt het voor een afschrikeffect. 

Preventietips
En dan zijn er natuurlijk ook nog de 
algemene zaken waarop u kunt letten.

AGOVV - Hoe verder?
Door Cees Kielstra

Over de gang van zaken bij de 
voetbalclubs van AGOVV is veel 
geschreven in de afgelopen periode. 
Het faillissement van de BVO AGOVV 
betekende ook het einde van het 
concept bestemmingplan Laan van 
Spitsbergen 2 en de gemeenteraad heeft 
inmiddels een zgn. voorbereidingsbesluit 
genomen om te voorkomen dat 
andere bestemmingen voor het gebied 
mogelijk zouden worden. Door het 
wegvallen van de “prof” organisatie 
is ook de amateur vereniging in 
staat van faillissement gekomen. De 
indertijd door de wijkraden gemelde 
belangenverstrengeling van de beide 
voetbalverenigingen is hiermee 
pijnlijk duidelijk geworden. In de 
afgelopen jaren zijn we geconfronteerd 
met verschillende concept 
bestemmingsplannen, gebaseerd op het 

uitgangspunt van de Gemeente om de 
voetbalclub, waar mogelijk te faciliteren. 
De omwonenden en de belanghebbende 
wijkraden hebben bij herhaling laten 
weten hoe men over alle ideeën dacht. 
Ook de gemeente heeft met haar 
besluit aangegeven geen ongewenste 
ontwikkelingen voor het gebied in en 
rondom de wijken te willen. Zij kan 
ook niet anders nu opnieuw, na zoveel 
jaren discussie, tijdelijke vergunningen 
en concept plannen, er opnieuw aan 
een bestemmingsplan gewerkt zal 
moeten worden. De meest acceptabele 
oplossing voor de omgeving is om het 
terrein met de bestemming veldsporten 
onderdeel te laten zijn van het 
bestemmingsplan Berg en Bos, waar ook 
aan gewerkt wordt. De wijkverenigingen 
zullen in ieder geval nauwgezet de 
ontwikkelingen blijven volgen.
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Parkeren blijft een 
lastig onderwerp
Door José Cvetanovic - stadsdeelmanager

Laatst was ik in 
gesprek met een 
stedenbouwkundige 
van de gemeente 
Nieuwegein. Zijn 
stelling was dat 
wijken verloederen op 

het moment dat het oorspronkelijke 
stedenbouwkundig plan wordt 
aangetast en gewijzigd. Doordat 
bijvoorbeeld de mooie lage groenstrook 
verwordt tot een ondoordringbaar 
heesterbos of doordat groen of brede 
trottoirs veranderen in parkeerplaatsen. 

De ‘schuld’ hiervoor legde deze 
stedenbouwkundige bij de beheerders. 
Zij zouden geen geld meer hebben voor 
een goed onderhoud of renovatie van 
de buitenruimte en zouden te snel 
meegaan in de ideeën van bewoners. 
Dat lijkt mij te gemakkelijk. Wekelijks zo 
niet dagelijks heb ik te maken met het 
werk van de beheerders. Mijn ervaring 
leert dat zij aan alle kanten bezig zijn 
om zo goed mogelijk een match te 
maken tussen beleid en (oorspronkelijke) 
visie en de veelal logische wensen van 
de bewoners. En dat alles ook nog met 
steeds bescheidener middelen. 

Blijvende waarde geven
Toch had de stedenbouwkundige 
volgens mij wel een punt: een goede 
stedenbouwkundige opzet kan een wijk 
een blijvende waarde geven. Vanuit 
mijn dagelijkse werkpraktijk ben ik tot 

Vervolg project thermografische fotografie
Door Peter Essink

De uitnodiging in ons voorgaande 
wijkblad aan alle wijkbewoners om 
zich in te schrijven op het project 
“Dweilen met de kraan open heeft 
geen zin” heeft een daadwerkelijk 
vervolg gekregen. Uiteindelijk hebben 
87 huizenbezitters ingeschreven op het 
project dat wij plannen af te ronden in 
de maand maart. 

De uiteindelijke leverancier is gekozen, 
nadat wij twee bedrijven, van dezelfde 
drie huizen, de warmtelekken hebben 
laten vastleggen en beoordelen. Bij deze 
praktijkproeven zijn wij geassisteerd 
door drie vrijwilligers (buurtgenoten), 
die samen met ons, de kou van de zeer 
vroege ochtend en de zeer late avond 
hebben getrotseerd. Dat viel niet altijd 
mee, zo bleek voor Henk Otto, die in het 
donker achteruit stapte en door het ijs 
in een bevroren vijver viel en languit 
onderuit ging in het steenkoude water. 
Belangrijke les: het is dus zaak dat men 
goed oplet in het donker en zich niet 
laat afleiden door wat de thermograaf 
aan het doen is.

De praktijksessies hebben ons veel 
geleerd en wij kregen een prima 

indruk van aanpak, vakmanschap en 
kwaliteit van rapportage. Op basis 
hiervan is gekozen voor de “Building 
Doctor” uit Wanneperveen. (zie www.
buildingdoctor.eu/). 

Wij prijzen ons gelukkig met het feit dat 
14 buurtgenoten hebben aangegeven 
om als vrijwilliger te mogen worden 
ingezet als assistenten bij het maken 
van de opnames, het voorbereiden 
van de route door de wijk en bij de 
opvolging van dit project. De aard 
van de opvolging is nog niet bepaald. 

Ook voor ons is dit project een 
ontdekkingsreis en in overleg met deze 
groep buurtgenoten zal deze mogelijke 
opvolging voor het collectief van 
deelnemers vorm gegeven worden. Bij 
het ter perse gaan van dit wijkblad was 
de planning dat de opnames gemaakt 
zullen worden in de periode van 27 
februari t/m 5 maart.
Vrijwel alle deelnemers hebben 
toestemming gegeven om de 
bevindingen mede door de specialisten 
van CFP (zie website en voorgaand 
wijkblad) te laten beoordelen om 
efficiënte en mogelijk collectief te 
verwerven besparingen in beeld te 
krijgen. Daarnaast zullen zij zorg dragen 
voor een goede verslaglegging van deze 
actie.
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de conclusie gekomen dat een goede 
stedenbouwkundige opzet een opzet 
is waarin voldoende ruimte is zodat 
iedereen elkaar niet meteen in de weg 
zit maar waarin ook een bepaalde 
intimiteit is, gecreëerd door groen, 
water, pleinen of andere, wat ik dan 
noem ‘zachte’ elementen zodat mensen 
er plezierig kunnen wonen en verblijven. 
En om dan terug te komen op de titel 
van dit stukje: het parkeren van auto’s 
is hier lastig mee te combineren. De 
beste oplossing is nog als mensen op 
hun eigen terrein plaats hebben om de 
auto neer te zetten. Maar dan moet het 
nog best een aardig perceeltje zijn om 
de auto naast het huis te kunnen zetten 
in plaats van recht voor de voordeur. In 
wijken als De Parken, Berg en Bos, De 
Naald	en	delen	van	de	andere	wijken	
in	Noordwest	lukt	dat	meestal	nog	wel	
maar ik heb wel eens nieuwbouwwijkjes 
gezien waarbij de mensen niet eens 
meer uit het raam konden kijken omdat 
alle auto’s in hun voortuintje daar 
recht voor stonden. Wat ook kan is een 
voldoende diepe voortuin met daarvoor 
weer een trottoir zodat je elkaar toch 
kunt spreken en ontmoeten. Of, een 
oplossing die tegenwoordig nog wel eens 
gekozen wordt: een aparte parkeerplek 
aan het eind van de straat zodat de 
straat autovrij blijft. 

Attracties
Maar goed, ook in de wijken waarin de 
straten meestal ‘autovrij’ kunnen zijn is 
incidenteel sprake van parkeeroverlast. 
In Berg en Bos gaat het dan bijvoorbeeld 
om parkeren bij drukke dagen voor de 
attracties.	Bij	De	Naald	gaat	het	om	
evenementen op en bij het Loo. Bij De 
Parken gaat het om open dagen van 

de scholen etc. Vraag is wanneer er 
nu sprake is van een dusdanige mate 
van parkeeroverlast dat het niet (meer) 
leefbaar is en er maatregelen genomen 
moeten worden. Is dat op het moment 
dat bewoners zelf in hun straten geen 
parkeerruimte meer kunnen vinden? 

Antwoord?
En is de grens dan ook bereikt als dat 
bijvoorbeeld alleen op de zaterdag zo is? 
Of is het op het moment dat de straten 
elk weekend vol staan zodat het ‘zicht’ 
van de buurt wordt aangetast? Weet u 
het antwoord? Ik niet.

Welke maatregelen?
De volgende vraag: wie moet bepalen 
welke maatregelen worden uitgevoerd? 
Is het de gemeente die vanuit algemeen 
belang bepaald en haar visie aan de 
gebruikers en bewoners oplegt? Of zijn 
het juist de bewoners met een ‘meeste 
stemmen gelden’ systeem? Of..? Ook 
hierop weet ik het antwoord niet. 

Betalen?
En dan nog de vraag: wie gaat de 
maatregelen uitvoeren en betalen? Zijn 
dat de attracties vanuit de gedachte 
dat ‘de veroorzaker betaalt’? Of is dat 
de gemeente omdat er immers ook een 
algemeen belang gediend is bij het 
bestaan van de attracties (bekendheid 
van Apeldoorn, spekken Apeldoornse 
economie). Tja.

Feit is wel dat dit onderwerp momenteel 
veel aandacht vraagt. Vooral in Berg en 
Bos. Laten we hopen dat het lukt om 
met elkaar tot goede afwegingen en 
afspraken te komen.
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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

Wonen 
in het BosBerg en Boswijkblad

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:  
Studio Eric Paap
www.ericpaap.nl

Ingezonden mededeling
door Accres

Keurmerk Veilig & Schoon voor 
Boschbad Apeldoorn
Eind juli heeft het Boschbad 
in Apeldoorn na een strenge 
toetsing het Keurmerk 
Veilig & Schoon verkregen. 
Keuringsinstituut Lloyds heeft 
de gehele zwembadorganisatie 
binnenstebuiten gekeerd en 
vastgesteld dat aan alle regels, 
protocollen en procedures wordt 
voldaan. Eens per jaar worden 
de zwembaden van Accres 
gecontroleerd en iedere drie jaar 
vindt de uitgebreide grote keuring 
plaats.
Accres vindt het belangrijk dat haar 
zwembaden onafhankelijk worden 
getoetst op veiligheid en hygiëne. 
Daarmee komt immers vast te 
staan dat er niet alleen hard 
gewerkt wordt, maar dat dit ook op 
de juiste manier gebeurt. Ook de 
bezoekers van zwembaden vinden 
het belangrijk dat er gecontroleerd 
wordt. Het Keurmerk Veilig & 
Schoon wordt op de website 
Consuwijzer met een rapportcijfer 

9,4 gewaardeerd. 
Bezoekers van het Boschbad 
kunnen hun waarderen uitspreken 
via de website van‘Zwembad van 
het Jaar’, waarmee het Boschbad 
ook goed. 

Accres is trots
Een zwembad moet doorlopend 
voldoen aan alle regels, terwijl 
de omstandigheden soms zeer 
verschillend kunnen zijn. Dat 
maakt dat de medewerkers van 
het Boschbad zich voortdurend 
aan moet passen aan de drukte 
en het weer, en nooit de aandacht 
mogen verliezen. Ook instanties 
als de Provincie Gelderland, de 
Voedsel en Waren Autoriteit, 
de Brandweer en de Gemeente 
Apeldoorn controleren door 
het jaar heen onregelmatig 
op specifieke regels. Ook deze 
regels worden getoetst onder het 
Keurmerk Veilig & Schoon. Accres 
is er trots op dat haar zwembaden 
aan het Keurmerk Veilig & Schoon 
voldoen.


