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Het was weer gezellig druk op het schoolplein 
van de Berg en Bos school. Met het folderen 
door de hele buurt en het ontwikkelen van 
een leuk programma had het organiserend 
committee er weer alles aan gedaan 

om het tot een succes te maken op deze 
bijzondere en laatste Koninginnedag. Mooi 
weer, een versierd schoolplein, goede muziek 
en een prima stemming maakten het tot een 
echt feestje. Vele kinderen zagen er weer 

prachtig en echt op zijn “Koninginnnedags” 
uit, maar Alexander uit groep 6 zorgde wel 
voor een heel mooi plaatje.

Koninginnedag 2013

Extra Jaarvergadering 

wijkvereniging Berg en Bos op 

dinsdag 20 augustus 2013

Aanvang 20.00 uur. Zaal open 19.30 uur. 

Restaurant de Boschvijver, 

ingang Park Berg en Bos - JC Wilslaan
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Bronnen van Berg en Bos (27)
Van het rechte pad (2): het alziend oog
Door Bart Meyer

Paleis Het Loo. 
Hier bevindt 
zich een oog 
dat waakt over 
de mensheid. 
Het is 
afgebeeld aan 
de oostelijke 
wand van de 
Nieuwe Eetzaal 
of Gerechtszaal, gebouwd toen Willem 
III koning van Engeland werd. Volgens 
een overlevering herinnert dit alziend 
oog aan de strafprocessen die op 
deze plaats zouden zijn gevoerd. De 
verdachten waren meest stropers 
en jagers die in de nabijheid waren 
opgepakt. 

De aanwezigheid van het paleis en 
haar bewoners heeft ook invloed 
gehad op de inrichting van de directe 
omgeving als het ging om veiligheid en 
handhaving. In 1813 werd de bewaking 
van paleis Het Loo opgedragen aan een 
bewakingsdetachement van veteranen. 
In 1849 verscheen de Parkwacht die 
waakte over de veiligheid van de 
koning en zijn hovelingen. Hij hield 
toezicht op het grasveld en zorgde 
ervoor dat de hekken gesloten werden 
met de zogenaamde Loo-sleutel. Het 
was met name Anna Paulowna, gemalin 
van koning Willem II, die had geijverd 
voor permanente aanwezigheid van 
bewakers rondom het paleis. Deze 
jongste dochter van de Russische tsaar 

had de grootste juwelenschat van 
alle Oranjes en een goede financiële 
positie. Ze verweet haar echtgenoot niet 
voor voldoende beveiliging te hebben 
gezorgd gedurende hun verblijf in het 
paleis te Brussel. Bij een inbraak aldaar 
verdween een flink deel van Anna’s 
bruidsschat: “…..een allerbelangrijkste 
en zeer stoutmoedige diefstal van 
paarlen, juweelen en kostbaarheden uit 
eene behoorlijk gesloten meubelkast, 
genaamd diamantaire …..” Uit 
tafelgesprekken blijkt dat Russische 
gasten geen hoge dunk hadden van 
de (gewone) Nederlander; daarbij 
refereerde men aan de uitdrukking op 
de gezichten. Dit gevoel zal ongetwijfeld 
mede hebben bijgedragen aan een 
spaarzaam verblijf van de koningin op 
Het Loo. Het is niet geheel toevallig dat 
de later toegevoegde klompenwacht, in 
zijn lange soldatenoverjas en gewapend 
met een klewang, op het hoofd een 
Russische muts droeg;  kruising van 
een Veluwse boer en een Kozak. Die 
laatste riep bij oudere Apeldoorners 
niet alleen positieve gevoelens op. Anna 
Paulowna toonde uit ondervinding 
een zekere gereserveerdheid jegens 
de buitenwereld, maar wist dit om te 
zetten naar genegenheid en liefde voor 
haar echtgenoot en kinderen.  Gelukkig 
voor de vorstin is de gehele schat 
langzaamaan weer teruggevonden en 
de dader veroordeeld.  De Nederlandse 
kroonjuwelen, vervaardigd in opdracht 
van koning Willem II ter gelegenheid van 

diens inauguratie in 1840 kregen vanaf 
die tijd speciale bewaking (van 7 mei tot 
17 juni 2013 te zien in de Audiëntiezaal 
van paleis Het Loo, onder het toeziend 
oog van de Koninklijke Marechaussee).                                                         
                                                                                                
Het beschermingsapparaat groeide 
ondertussen uit, zowel in kwantitatieve 
als kwalitatieve zin. Naast verbeterde 
bewaking en beveiliging deden 
opsporing en recherche hun intrede 
en strekten zich verder uit in het 
buitengebied van het paleis, het domein 
en de oude Heerlijkheid van Het Loo 
waarin ook Berg en Bosch lag.
Aan het eind der 19e eeuw ontspon zich 
een publieke discussie over heerlijke 
rechten waaronder het jachtrecht. 
Het was een typisch tijdsverschijnsel, 
waarbij de nieuwe eigenaren hun 
rechten opeisten ter exploitatie van 
oude gronden. In de praktijk betekende 
dit onder meer confrontaties tussen 
boeren en jagers en hun wild. Wat 
betreft Apeldoorn werd gesproken over 
‘exceptioneel schadelijke toestanden’ 
en een  ‘zonderlingen hartstocht’ van 
handwerkslieden die een zittend leven 
leidden als schoenmaker en wever en op 
zon- en feestdagen ter jacht trokken. 
“Vooral voor deze lieden is de toestand 
verderfelijk, omdat zij stroopers worden, 
dat is luiaards ongeschikt voor gezetten 
arbeid, steeds in oorlog met de wet 
levende.” Niet alleen arbeiders hielden 
zich bezig met jagen; eind 1892 kreeg 
parkwachter, tevens onbezoldigd 

Koninginnedag 2013
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Oproep EXTRA 
Jaarvergadering 

wijkvereniging Berg 
en Bos op dinsdag 
20 augustus 2013

Aanvang 20.00 uur. 
Zaal open 19.30 uur. 
Restaurant de Boschvijver 
Ingang Park Berg en Bos – JC Wilslaan

Agenda

1. Opening door de voorzitter
2. Vaststelling notulen jaarvergadering 

gehouden op dinsdag 16 april 2013 
 (opgenomen in dit wijkblad)
3. Bestuurswisselingen 
4. Uitreiking van een extra 2013 “warme 

douche”
5. Stand van zaken bestemmingsplannen
6. Stand van zaken rapport beperking 

parkeeroverlast
7. Rondvraag (vragen bij voorkeur schriftelijk, 

doch uiterlijk voor aanvang van de 
vergadering in te dienen bij het bestuur).

8. Sluiting van het officiële deel.

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

Uw komst wordt op hoge prijs gesteld.

rijksveldwachter D. Derickx twee 
mannen in het vizier: J.C. Wils, eigenaar 
van landgoed Berg en Bosch en diens 
zoon. Tegen hen werd op 29 december 
van dat jaar voor het kantongerecht in 
Apeldoorn proces-verbaal opgemaakt 
wegens het onbevoegd jagen op een 
aan Wils toebehorend doch binnen 
de heerlijkheid van het Loo gelegen 
stuk land. Hier gold o.a. de vraag of 
van een terrein waarop door afsluiting 
het jachtrecht van de heer der 
heerlijkheid vervalt, dat recht overgaat 
op de eigenaar van de grond. Nadat de 
rechtbank in Zutphen de heren Wils in 
hoger beroep had veroordeeld, besliste 
de Hoge Raad in cassatieberoep dat Wils 
aan zijn eigendomsrecht op het perceel 
de bevoegdheid kon ontlenen om te 
jagen en dat diens zoon bevoegd was 
in gezelschap van zijn vader hetzelfde 
te doen. Voor het recht van gebruik en 
beschikking  van gronden en ten aanzien 
van verdere ontwikkeling in Berg en 
Bosch door overheid en particulier 
initiatief was dit een niet onbelangrijke 
uitspraak. In 1910 werd aan Derickx 
voor trouwe dienst door prins Hendrik 
namens koningin Wilhelmina in de 
wapenzaal van het paleis de gouden 
medaille in de huisorde van Oranje 
overhandigd.
Opvallend is dat de gemeente Apeldoorn 
in het begin van de twintigste eeuw bij 
het plannen maken voor de exploitatie 
van Berg en Bosch zich een woonplaats 
voorstelde, die zou voldoen aan 
“de hoogste eischen  van hygiëne, 
schoonheid, comfort en gezelligheid.” 
Die formulering paste bij de 
aanwezigheid van een koninklijk paleis 
in de directe nabijheid. De behoefte 
aan (door een overheid georganiseerde) 

‘veiligheid’ werd daardoor indertijd niet 
als een voorname prioriteit ervaren en 
dat is karakteristiek geweest voor de 
verdere geschiedenis van dit gebied. 
Een vroeg bewijs voor deze situatie is 
het gegeven dat bewoners toen al de 
mogelijkheid hadden om een verbintenis 
aan te gaan met particuliere bewaking. 
In een schrijven met tips dat bij de 
eerste woningen werd bezorgd, onder 
de titel ‘Het ,,sluiten” van een huis bij 
lange afwezigheid’ staat:

• Sluit ramen, ventilators, luiken en deuren, zoo mogelijk ook 

de brievenbus goed af.                              

• Geef kennis van afwezigheid en het tijdelijk adres aan de post 

en den veiligheidsdienst, zoo men daarbij aangesloten is.                                                                                                                                              

Plaats een briefje aan de deur.                                                                                                                           

Waarschuw den telefoondienst, opdat niet telkens tevergeefs 

opgebeld wordt.                                               

• Zorg dat een vertrouwd persoon belast is met 

het geregeld nazien en luchten van het huis.                                                                                                                                           

Het verdient aanbeveling om de voordeurbel met het 

oog op kwajongensstreken buiten werking te stellen.                                                                                                                                         

Van de trekbel kan de klepel verwijderd worden of de knop 

worden uitgenomen en de electrische schel kan van de 

elementen losgekoppeld worden.                                                                                              

• Ga, vóór het huis te verlaten, goed na, of alle deuren, 

vensters, luiken, ventilators gesloten zijn.

Kenmerkend is de keuze met betrekking tot de aandachtspunten 

en de herhalingen die erin voorkomen. Optimisme alom en een 

blind vertrouwen in het oog dat rond kijkt.



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 34

Notulen Jaarvergadering 2013 van wijkvereniging Berg en Bos 
Gehouden op dinsdag 16 april 2013 in Hotel Apeldoorn
Opening door de voorzitter
In zijn openingswoord verwelkomt 
Cees Kielstra, voorzitter van de 
wijkvereniging:

a. De +/- 95 wijkbewoners, de 
vertegenwoordigers van 7 politieke 
partijen uit de gemeenteraad, de 
stadsdeelmanager en onze wijkagent.

b. Ons erelid, dhr. R. van Straten, 
voormalig voorzitter van onze 
wijkvereniging.

c. En vermeld dat een vijftal 
wijkbewoners ons schriftelijk op 
de hoogte hebben gesteld van hun 
verhindering om op deze vergadering 
aanwezig te zijn.

Vervolgens informeert hij de vergadering 
over het overlijden op zaterdag 13 april 
j.l. van Mevr. Bieringa-Gonda, erelid van 
onze wijkvereniging. Het is haar naam 
die prijkt op de notariële oprichtingsacte 
van 13 september 1980 als 
medeoprichter van onze wijkvereniging. 
Staande staat de vergadering stil bij haar 
verscheiden. 

In zijn openingswoord memoreert hij 
dat wij niet alleen actief zijn in de 
bestuurlijke kringen van de gemeente, 
maar dat ook de provincie niet aan 
onze aandacht ontsnapt. Een van de 
aanwezigen valt hem hierin bij dat deze 
contacten ook naar zijn eigen ervaring 
buitengewoon belangrijk zijn om op 

gemeentelijk niveau daadwerkelijke 
invloed te kunnen uitoefenen.

Wijziging van de agenda
Omwille van de efficiency en om 
de mogelijkheid voor discussie te 
verruimen stelt de voorzitter voor om 
de “presentatie van maatregelen ter 
vermindering van parkeeroverlast van 
Apenheul en andere evenementen” 
te verplaatsen naar de “voor de 
pauze”, zodat tijdens de pauze 
hierover nagepraat kan worden. Op 
deze wijze krijgt ook de presentatie 
“thermografische opnamen in onze 
wijk” voldoende ruimte om hierover aan 
het einde van de vergadering te kunnen 
discussiëren. De vergadering stemt in 
met deze wijziging. 

Vaststelling notulen jaarvergadering 
gehouden op dinsdag 3 april 2012.
De notulen van de voorgaande 
jaarvergadering worden ongewijzigd 
vastgesteld.

Jaarverslag 2012
De voorzitter doet een korte 
verwijzing naar het in het laatste 
wijkblad opgenomen jaarverslag en 
informeert naar de behoefte voor 
verdere precisiering van de inhoud 
daarvan. Die is er niet direct, maar toch 
memoreert hij een aantal belangrijke 
zaken die momenteel spelen. Zoals de 
bestemmingsplannen voor het park Berg 

en Bos, het AGOVV terrein en het Paleis 
Het Loo. Hij staat tevens stil bij het 
vele overleg dat plaatsgevonden heeft 
met bewonersgroepen die aandacht 
vragen voor specifieke zaken die hen 
aangaan. Zoals de bewoners van de 
Roosmale Nepveulaan die zich grote 
zorgen maken over de toegenomen 
parkeerdruk door vooral het sterk 
toegenomen aantal bezoekers van 
Apenheul. En de bewoners van de 
Excelsalaan die om kritische alertheid 
vragen om de plannen van dhr. Ponstein 
(projectontwikkelaar/eigenaar “Kuil van 
Zevenhuizen”) op hun juiste waarde te 
schatten. Het zijn slechts voorbeelden, 
maar ze geven toch een goed beeld hoe 
de wijkvereniging leeft en functioneert 
in onze wijk. 

Financieel jaarverslag over het jaar 2012
Onze penningmeester doet verslag over 
de in onze ogen zeer gezonde financiële 
situatie van de wijkvereniging. +/- 
80% van alle inwoners van de wijk 
zijn lid van de wijkvereniging en hij 
beschouwt dat getal als ongeveer 
het maximaal haalbare. Ondanks ons 
jaarlijks aanschrijven van de laatste 
20% constateert hij dat de response 
van hen minimaal is en dat wij zelfs 
voor het eerst geconfronteerd zijn 
geworden met bewoners die niets van 
de wijkvereniging willen weten. Uit de 
vergadering worden hierover wat vragen 
gesteld en suggesties aan de hand 

gedaan hoe wij deze laatste groep toch 
nog zouden kunnen enthousiasmeren 
voor het werk van de wijkvereniging. 

Bevindingen van de kascommissie
Chris Laukens licht toe dat 
agendaproblemen hebben geleid 
tot wijziging van de kascommissie.  
Dhr. Paijmans was verhinderd en is 
vervangen door dhr. K. Abma. Zowel 
dhr. Abma, als de mevr. Lemckert zijn 
door omstandigheden verhinderd om 
op deze jaarvergadering persoonlijk 
hun bevindingen over de kascontrole 
aan de vergadering mede te delen. In 
hun afwezigheid leest Dhr. Lemckert de 
verklaring voor als opgesteld door de 
kascommissie na hun bezoek op 3 april 
j.l. 
Op hun aanbevelen verleent de 
vergadering decharge aan bestuur en 
penningmeester over het verenigingsjaar 
2012.

Benoeming nieuwe kascommissie
Eén nieuw lid hiervoor is al aangemeld: 
t.w. dhr. Robert Tieskens (niet aanwezig 
vanavond). Als tweede lid stelt 
dhr. Lemckert zich beschikbaar. De 
vergadering gaat hiermede akkoord. 

Uitreiking van de “warme douche”
Het is een traditie geworden om jaarlijks 
een “warme douche” uit te reiken aan 
een individu of organisatie die zich, 
naar het oordeel van het bestuur, op 



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 3 5

bijzondere wijze heeft ingespannen 
voor het belang en de bescherming van 
het woongenot van de bewoners van 
onze wijk. De eer valt dit keer te beurt 
aan de heer Hans Kussendrager, die zich 
op verzoek van het bestuur geweldig 
heeft ingespannen om een kwalitatief 
hoogwaardige rapportage te verzorgen 
over de definitie van geluidsoverlast en 
de wijze waarop dat in gemeentelijke 
verordeningen zou kunnen worden 
ingepast. Peter Essink memoreert in zijn 
toelichting op de toekenning van deze 
warme douche de directe aanleiding 
hiervoor, t.w. het Sounddivers 
evenement in het Boschbad, waarvan 
het bestuur het vaste voornemen 
heeft van “Eens, maar nooit weer” te 
hanteren. Met alle mogelijke middelen 
zal zij pogen om een herhaling van 
dit evenement te voorkomen. Dhr. 
Hans Kussendrager heeft, namens ons, 
plaatsgenomen in een overleg commissie 
van de gemeente om het beleid rond 
geluidsproductie in o.a. het park 

Berg en Bos strakker in gemeentelijke 
verordeningen verankerd te krijgen. 

Bestuurswisselingen
Cees Kielstra deelt mede dat Laetitia 
de Roy van Zuydewijn door haar zeer 
drukke baan heeft moeten besluiten 
om geen continuïteit te kunnen geven 
aan haar taken als bestuurslid van 
onze wijkvereniging en dus aftreed. 
Met bloemen, wijn en een dankwoord 
wordt afscheid genomen van Laetitia. 
Tevens aftredend (3 jaar termijnen), 
maar herbenoembaar zijn de heren Arjan 
Speelman, Chris Laukens en Henk Otto. 
De vergadering stemt met een applaus in 
met deze herbenoemingen. 

Volgend jaar zijn aftredend de heren 
Cees Kielstra en Peter Essink, die er 
dan 9 jaar op hebben zitten. Om de 
continuïteit te borgen, heeft het bestuur 
vastgesteld dat een forse uitbreiding 
van het bestuur nog dit jaar wenselijk 
is. De tijd ontbrak om gesprekken, 
nog voor deze jaarvergadering, te 
kunnen afronden met de 5 mogelijke 
kandidaten die het bestuur hiervoor 
aangezocht heeft. Het bestuur is daarom 
voornemens om in de zomer van 2013 
zo mogelijk een extra ledenvergadering 
bij elkaar te roepen om deze kandidaten 
aan uw vergadering voor te kunnen 
stellen. 

Rondvraag 
Mevr. Coby van Duijn, 
Genistalaan 11 (afwezig).
Doet een oproep vooral goed uit te 
kijken met vuurwerk. Dit louter ter 
voorkoming van brand. Zij memoreert in 

dit verband naar de vele rieten kappen 
in onze wijk. 
Zij doet het voorstel om na te denken 
over een speciaal aan te wijzen locatie 
voor vuurwerk afsteken om brandgevaar 
te minimaliseren. Het bestuur zegt toe 
haar suggestie te zullen bezien op haar 
consequenties. 
De heer Hofkamp, 
2e Beukenlaan 7.
Vraagt aandacht voor het op 1 januari 
schoon maken van de straten en 
ontdoen van de rode vuurwerkresten, 
zodat er niet lange tijd tegen dit 
straatvuil moet worden aangekeken.
Hij stelt tevens voor om bladblazen te 
beperken tot b.v. zaterdagmorgen van 8 
tot 10 uur. 
Bij monde van Cees Kielstra reageert 
het bestuur hierop direct dat op onze 
website al een “vrijwillige” afspraak 
is vastgelegd, t.w. op zaterdag alleen 
tussen 10.00 en 16.00 uur. 
Tot slot spreekt hij de wens uit het 
prettig te vinden als wijkbewoners 
elkaar eens zouden groeten als zij 
wandelen door de wijk.
Van dhr. Co Hummelen, 
Valkenberglaan 17. 
Hij vertelt over de frequente 
geluidsoverlast die optreedt door 
“feestjes” die op het voormalige 
tennispark “de Manege” worden 
gehouden. In zijn ervaring heeft melding 
bij de politie geen soulaas geboden. Hij 
vraagt om inzet van het wijkraadbestuur 
om heldere afspraken (vergunningen) 
te kunnen maken over frequentie en 
tijdstippen waarop er feesten gehouden 
worden. 
Cees Kielstra zegt, namens het bestuur, 

toe dat wij ons in deze situatie zullen 
verdiepen en zullen bestuderen hoe wij 
een effectieve bijdrage kunnen gaan 
leveren.
De heren Spanhaak en Loo, 
Burgemeester Roosmale Nepveulaan.
Zij spreken namens een groep van 
een +/- 20-tal medestanders, over de 
parkeerproblematiek aan de Roosmale 
Nepveulaan en directe omgeving, 
Directe aanleiding hiertoe was de 
publicatie in het wijkblad waarin het 
bestuur (als een mogelijke optie die 
onderzocht zou moeten worden)  ter 
oplossing hiervan de bouw van een 
extra parkeerdek zou moeten zijn. Zij 
zien nu in en waarderen ten zeerste 
dat het bestuur met het nemen van het 
initiatief voor het inhuren van 2 externe 
deskundigen (stedebouwkundige en 
een verkeersdeskundige) een maximale 
inspanning pleegt om tot een zo goed 
mogelijke oplossing te komen met alle 
betrokken partijen. Hun inspreken is 
echter op gericht om duidelijk te maken, 
dat ongeacht de uitkomst van deze 
lopende onderzoeken het eventuele 
plaatsen van een parkeerdek voor 
hen onacceptabel is, waar zij zich ten 
heftigste tegen zullen verzetten. Omdat 
het bestuur van de wijkvereniging de 
aanspreekpersoon is voor de gemeente 
gaan wij ervan uit dat zij, gevoed door 
de bewoners die in de nabijheid wonen 
van Apenheul en het Boschbad, dit 
standpunt krachtig zal verwoorden naar 
de beslissers binnen de gemeente.  Bij 
monde van Cees Kielstra, antwoord het 
bestuur heel goede nota genomen te 
hebben van deze heersende mening. Hij 
memoreert nogmaals dat het om één 
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van de vele geopperde mogelijkheden 
ging en dat wij vooralsnog geen 
beperkingen willen opleggen aan de 
professionele onderzoekers die wij 
ingehuurd hebben en wiens advies later 
deze avond gepresenteerd zal worden.
Dhr. Nijhof, Excelsalaan.
Hij vertelt enige bewoners te 
representeren die zich hogelijk 
ongerust maken over de plannen die 
dhr. Ponstein (projectontwikkelaar/
eigenaar “Kuil van Zevenhuizen”) 
heeft met deze kuil. In deze plannen 
is sprake van een parkeerfaciliteit voor 
bezoekers van de Julianatoren, alsmede 
het stichten van een z.g. “camperplek”. 
Hij spreekt tegen de aanwezigen zijn 
veronderstelling uit van de salamitactiek 
van dhr. Ponstein om stapje voor stapje, 
en op kosten van de gemeenschap 
(provinciaal saneringsprogramma oude 
stortplaatsen) een nu waardeloos terrein 
(een voormalige stortplaats), om te 
toveren tot een waardevol terrein dat 
veel overlast zou kunnen geven in een 
nu nog rustig bos. 
Namens het bestuur repliceert Cees 
Kielstra dat het zeer de vraag, en zelfs 
hoogst onwaarschijnlijk is dat deze 
plannen ooit wasdom zullen bereiken. 
Dat de KJT heeft aangegeven hier 
geen enkele belangstelling voor te 
hebben en dat de wijkvereniging nu de 
ontwikkelingen afwacht. Vooralsnog zijn 
de plannen van dhr. Ponstein door de 
gemeente als onvoldoende onderbouwd 
gekwalificeerd en is geen medewerking 
van de gemeente te verwachten. Het 
standpunt van de wijkvereniging om 
zich niet direct en “a priori” tegen elk 
plan te verzetten is ingegeven door de 

wens een goede oplossing te vinden 
voor de verkeer- en parkeerproblematiek 
rond de wijk. Cees Kielstra zegt echter 
toe op dit dossier steeds in contact 
te blijven met de bewoners van de 
Excelsalaan.

Sluiting van het officiële deel
Niets verder aan de orde zijnde, sluit 
de voorzitter het formele deel van deze 
vergadering.

Direct aansluitend aan de vergadering 
introduceert de voorzitter de heer Ruben 
Loendersloot (verkeersdeskundige) die 
samen met ons lid de heer Willem de 
Stigter (stedebouwkundige) in opdracht 
van de wijkvereniging een advies 
opstelt aan de stakeholders, te weten: 
de gemeente Apeldoorn, Accres en 
Apenheul.
 
Dit professioneel onderbouwde 
rapport is bedoeld als basis voor 
nadere uitwerking door de genoemde 
stakeholders om de door de buurt 
ervaren parkeeroverlast waar mogelijk te 
reduceren.
Elders in dit blad vind u een uitgebreid 
artikel hierover; daarnaast is de 

presentatie van de heer Loendersloot te 
vinden op onze website.
 
Na de Pauze 
Het thermografische project “Dweilen 
met de kraan open heeft geen zin”.
In zijn openingswoord memoreert 
Peter Essink, mede namens zijn 
medeprojectleider Henk Otto het 
ontstaan van het project “Dweilen met 
kraan open heeft geen zin”. 
Aan de orde komen de buitengewoon 
bevredigende score van 93 deelnemers, 
waarvan 87 deelnemers zich bereid 
hebben verklaard hun gegevens met ons 
en Corporate Facility Partners te willen 
delen om tot een goede statistische 
analyse te komen, alsmede om als 
grondslag te dienen voor mogelijke 
vervolgactie, waarmede de deelnemers 
hun voordeel zouden kunnen doen. 
Nadrukkelijk wordt door hem vermeld 
dat het bestuur met deze actie een 
mogelijke “wake up call” heeft willen 
geven aan de deelnemers, maar zoals 
steeds aangegeven eventuele opvolging 
van de adviezen een individuele 
zaak is. Het verheugt ons echter dat 
op onze vraag of er deelnemers zijn 
die “hand- en spandiensten” willen 
verrichten om dit project en een 
eventueel vervolg hierop mogelijk 
te maken, 14 deelnemers positief 
hebben gereageerd. Uit deze groep is 
inmiddels een selectie begonnen om 
zich onder de projectleiding van de 
door CFP belangeloos ter beschikking 
gestelde projectleider zich een beeld 
te vormen van mogelijke collectieve 
opvolgingsacties. De projectleiders 
van de wijkvereniging zullen nu een 

stap terugdoen. Het bestuur acht het 
onwenselijk dat de wijkvereniging zich 
zou vormen tot een soort collectieve 
inkoop organisatie.

 
In dit kader van mogelijke vervolgactie 
ontwikkelt zich een zeer interessante 
discussie tussen een aanwezige bezoeker 
en de bij de gemeente Apeldoorn 
verantwoordelijke functionaris voor 
energie zaken. Aan de orde is de 
subsidiepot die bij de provincie ter 
beschikking is voor isolatie projecten 
bij particulieren. Het aanwezig zijn van 
deze provinciale subsidiemogelijkheid 
wordt bevestigd door de gemeentelijke 
vertegenwoordiger, maar hij vermeld 
ook dat de uitvoering hiervan in handen 
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van de gemeente zou moeten liggen. 
En dat een gemeente als Apeldoorn 
daar 1 tot 1½ fte aan kwijt zou zijn. 
En die functionaris is er niet en is ook 
niet gepland te worden aangesteld. Het 
leek de vergadering direct een mooi 
aanknopingspunt voor vervolgactie door 
onze groep van vrijwilligers. 
Vervolgens wordt een boeiende 
presentatie gegeven door dhr. Richard 
Bluemink van de “Building Doctor” 
die de opnamen en individuele 
adviezen daaruit volgend, vervaardigd 
heeft. Hij verhaalt over de technische 
“in- en outs” van de mogelijke 
vervolgonderzoeken. Daarop volgend 
presenteert Bert van Renselaar van CFP. 
een zeer duidelijk statistisch overzicht 
over de energie efficiency in onze wijk. 
(zie elders een artikel hierover in dit 
blad)

Afsluiting
Peter Essink bedankt namens het 
bestuur alle aanwezigen voor hun komst 
en nodigt hen uit voor een afsluitend 
drankje. 

Dweilen met de kraan open – het resultaat
Tekst – Peter Essink en Henk Otto

Dweilen …., dat was de uitdagende 
slogan voor het duurzaamheidsproject 
geinitieerd door de wijkvereniging 
Berg en Bos, om de wijk bewust te 
maken van het energie verbruik in de 
woningen. 
Dit infrarood project bleek een ware 
wake-upcall voor veel wijkbewoners 
die dachten dat duurzaamheid alleen 
maar betekent dat je in alternatieve 
energiebronnen zou moeten investeren 
om verantwoord met energie om te 
gaan. 

Immers rond om ons heen wordt meestal 
gepraat over aanschaf van bijvoorbeeld 
zonnepanelen de op een ‘groene’ wijze 
zelf een bijdrage te leveren aan het 
verminderen van de CO2-uitstoot op 
onze planeet. 
Actie van de gemeente Apeldoorn die 
met behulp van veel subsidie en met 
behulp van plaatselijke ondernemers 
bewoners tracht te interesseren in 
de inrichting van een geheel energie 
neutrale woning, actie van de Stichting 
de A in Apeldoorn die bijdraagt aan een 
gezamenlijke inkoop van zonnepanelen 
zijn daarvan voorbeelden. 
Maar zonnepanelen in onze wijk waar 
bomen het zonlicht veelal afschermen 
zijn waarschijnlijk niet zo effectief.
Nee, dan was de actie van de 
wijkvereniging om alle huizen 
van bewoners thermo grafisch te 
fotograferen een echte eyeopener. 
Daar werd de mogelijkheid geboden 
om voor een relatief lage bijdrage 
(€65) als bewoner zelf te zien of alle 

duur gekochte energie niet via alle 
warmtelekken uit de woning verdwijnt 
en of daar maatregelen tegen kunnen 
worden genomen. 
Bovendien werd aan de bewoners 
gevraagd een opgave te doen van hun 
energieverbruik – gas, elektrisch – over 
afgelopen jaar, zodat een vergelijking 
kon worden gemaakt van het energie 
verbruik. Alleen dat al was voor veel 
wijkbewoners een interessante actie, 
want wie weet nu werkelijk of men veel 
of weinig energie verbruikt?

Keuze van een leverancier
Het idee was natuurlijk aardig om met 
behulp van infraroodopnamen huizen 
te fotograferen en vast te stellen waar 
warmte (energie) onnodig uit de woning 
weglekt.
Maar echt verstand van deze materie 
hadden de initiatiefnemers natuurlijk 
niet. Bij een van hen was ooit de 
woning gefotografeerd en dat had 
verrassende resultaten opgeleverd. Na 

veel zoeken kwamen we er achter, waar 
in Nederland dit soort camera’s werden 
verkocht, wie ze kocht en wie ervaring 
had met fotograferen van huizen. Er 
volgden gesprekken en we vonden twee 
aanbieders van dit soort dienstverlening. 
Er is daarop besloten om beide bedrijven 
uit te nodigen om hun expertise aan 
te reiken en het resultaat van hun 
proefsessie in een rapport te kunnen 
beoordelen. Voor de proefsessies waren 
vrijwilligers uit de wijk uitgenodigd 
zodat ook zij reeds ervaring konden 
opdoen met de techniek en het 
begeleiden van de fotograaf.
Er is vervolgens, op basis van expertise, 
mogelijke vervolgacties en prijs, besloten 
met het bedrijf de Buildingdoctor in zee 
te gaan.

Vrijwilligers vanuit de wijk 
ondersteunden het project
In de loop van februari en maart waren 
93 wijkbewoners enthousiast en werden 
hun huizen in de koude nachtelijke 
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uren met een infraroodcamera 
gefotografeerd.

Deze actie was perfect voorbereid 
door enkele vrijwilligers uit de wijk. Zij 
verkenden overdag alle deelnemende 
huizen en maakten daar foto’s 
van. Vervolgens werden optimale 
routes voorbereid voor de fotograaf 
en de vrijwilligers die de fotograaf 
begeleidden. De foto’s hielpen om ‘s 
avonds in het donker snel de juiste 
woning te vinden. De voorbereiding 
droeg eraan bij dat in vier avonden 
alle woningen rondom konden worden 
gefotografeerd. De betrokken bewoners 
hadden daarvoor hun tuinhekken 
open gelaten zodat de opnameploeg 
efficiënt via de tuinen ook de zijkanten 
en achterzijde van de woning konden 
bereiken. Aan de bewoners was tevens 
gevraagd hun woning zo mogelijk lekker 
warm te stoken. De warmte die verloren 
gaat en de niet goed geïsoleerde 
muren zijn dan goed zichtbaar op de 
infraroodopnamen.

Verkregen informatie
Alle deelnemers hebben hun 
woningrapport van de Buildingdoctor 
ontvangen. Daarin zijn niet alleen 
de thermografische opnamen 
afgedrukt, maar er zijn ook waar 
mogelijk aanbevelingen gedaan. 
De Buildingdoctor gaf extra uitleg 
aan de hand van een presentatie 
over de gebruikte techniek en over 
de mogelijkheid voor bewoners 
vervolgstappen te ondernemen. 
Belangrijke tip is dat de luchtdichtheid 
van een woning een zeer belangrijke 
factor is om energie te besparen en om 
zelfs gebouwschade te voorkomen; een 

van de aspecten die werd toegelicht. De 
Buildingdoctor kan voor verder adviezen 
op maat worden geconsulteerd.

De verwerking van alle eigen 
energieopgaven van 89 woningen is 
gedaan door vrijwilligers uit de wijk. 
Het bedrijf CFP heeft de informatie 
verwerkt in een serie grafieken die zijn 
getoond en toegelicht tijdens de recente 
jaarververgadering. 
Beide presentaties zijn verzonden naar 
alle deelnemers. Geïnteresseerden 
kunnen deze presentaties ook vinden op 
de website van de wijkvereniging.

De tabel toont het gemiddeld verbruik 
van 6 m3 gas per m3 woninginhoud.
Dit is één van de grafieken, maar het is 
ook aardig te zien dat bijv. bij 35% van 
de woningen het dak niet is geïsoleerd, 

dat zijn met name pannendaken. 
Bij 47% van de woningen kan met 
spouwmuurisolatie een grote besparing 
worden bereikt, etc.

Alle deelnemers is gevraagd of zij verder 
geïnteresseerd zijn om deel te nemen 
aan vervolgacties. Zij konden daarbij 
aangeven waar hun interesse naar 
uitgaat of welke informatie of adviezen 
zij willen ontvangen. CFP, samen met 
de wijk vrijwilligers zorgt voor de 
verdere afhandeling van de wensen. Bij 
voldoende vraag kan voor gezamenlijk 
inkoop worden overwogen.

Tot slot
Met de verspreiding van de 
woningrapporten hield de bemoeienis 
van de wijkvereniging op. Het was 
daarna een zaak van alle deelnemers 
en CFP bijgestaan door de vrijwilligers. 
De wijkvereniging heeft het initiatief 
genomen, de organisatie voorbereid, 
gezorgd voor de administratie van 
de deelnemers en de opgevraagde 
eigen woninginformatie. De verkregen 
informatie is daarna ter beschikking 
gesteld van de leverancier, de 
vrijwilligers en CFP. De wijkvereniging 
is verheugd dat zoveel bewoners de 
aangereikte mogelijkheid om inzicht te 
krijgen in hun energie gebruik hebben 
opgepakt. De wijkvereniging wil met 
name de vrijwilligers bedanken voor 
alle inzet om dit project met succes tot 
uitvoering te brengen. 

Last van de buren? 
Buurtbemiddeling: 
samen sterke 
oplossingen zoeken
Ingezonden mededeling

Iedereen heeft baat bij een goede 
relatie met de buren. Helaas is dat niet 
altijd het geval. Het komt regelmatig 
voor dat buren overlast van elkaar 
ondervinden. Bijvoorbeeld door de 
muziek die te hard staat, de honden 
die blaffen of overhangende planten 
en struiken. Kleine irritaties, maar 
die wel grote invloed hebben op 
het woongenot en de relatie met de 
buren. Voor die buren irritaties is 
Bureau Buurtbemiddeling. Getrainde 
bemiddelaars gaan in gesprek met 
beide buren en hopen tot een 
gezamenlijke oplossing te komen. 
Buurtbemiddelaars trekken geen partij 
en hebben een geheimhoudingsplicht. 
Wilt u een kwestie bespreken en heeft 
u daar hulp bij nodig? Neem dan 
contact op met coördinator Monique 
Linthorst, Bureau Buurtbemiddeling 
gemeente Apeldoorn. 
Tel. 055-5274880.  
Of via info@buurtbemiddeling.nu.
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Parkeren in en rond Berg en Bos
Analyse en oplossingsrichtingen ter voorkoming van overlast
Door Arjan Speelman

Onlangs is het rapport met 
bovengenoemde titel van onze twee 
externe deskundigen gereed gekomen. 
Begin juni is het door onze voorzitter 
aangeboden aan de drie belangrijkste 
‘stakeholders’ te weten gemeente, 
Accres en Apenheul.

Aanleiding
De mooie zomer van 2012 is voor 
een aantal van onze wijkbewoners 
regelmatig verstoord door overlast 
van de bezoekers van de Apenheul en 
andere evenementen. Omdat de tot nu 
toe genomen maatregelen onvoldoende 
effect hadden heeft het bestuur van de 
wijkvereniging besloten om op eigen 
kosten twee externe deskundigen in te 
schakelen. Doel van het onderzoek was 
om professioneel en systematisch in 
kaart te brengen hoe de overlast zo veel 
mogelijk beperkt kan worden.

Aanpak
In de periode januari tot en met april 
hebben de onderzoekers vele stukken 
bestudeerd en een groot aantal 
betrokkenen gesproken. Zowel de 
gemeente als Accres als de Apenheul 
zijn nauw bij het onderzoek betrokken 
geweest. Ook is regelmatig overlegd 
met een aantal bestuursleden van de 
wijkvereniging.

Resultaat
Als bestuur van de wijkvereniging 

zijn we verheugd dat er nu een 
professioneel opgesteld rapport 
ligt waarin systematisch de diverse 
oplossingsrichtingen in beeld zijn 
gebracht. Kenmerk tot nu toe was 
namelijk dat er steeds gehoopt werd 
dat één maatregel voldoende effect 
zou hebben (bijv. ontsluiting verlengde 
van Felualaan , verzonken parkeerdek, 
betere bebording e.d.). Duidelijk wordt 
in het rapport gesteld dat alleen een 
systematische aanpak, gedragen door 
alle stakeholders aantoonbaar effect kan 
hebben.

Oplossingsrichtingen
Duidelijk geeft het rapport aan dat er 
tegelijk twee wegen bewandeld moeten 
worden te weten:
1. een verbetering van het proces en 

de communicatie tussen de diverse 
betrokkenen en 

2. het uitbreiden van de 
parkeercapaciteit om op topdagen 
alleen nog bij uitzondering over te 
hoeven gaan op afsluiting van de JC 
Wilslaan.

Met het eerste punt is al een begin 
gemaakt en wordt periodiek overlegd 
over bijvoorbeeld een duidelijke 
evenementenkalender voor Berg en Bos 
zodat we van te voren weten wat er is 
gepland. Deze evenementenkalender 
die regelmatig wordt bijgesteld staat op 
onze website. Ook de bebording is dit 
jaar al verbeterd. Over het aanpassen 
van het parkeerregime in de driehoek 

JC Wilslaan, Soerenseweg en Jachtlaan 
worden de betrokkenen nog nader 
geïnformeerd.
Voor de uitbreiding van de 
parkeercapaciteit hebben de 
onderzoekers in de wijde omgeving de 
mogelijkheden (inclusief pendelbussen) 
in kaart gebracht die op niet al te lange 
termijn zouden zijn te realiseren.

Vervolg
Met het aanbieden van het rapport aan 
de belangrijkste betrokkenen (gemeente, 
Apenheul en Accres) verwachten wij dat 

op korte termijn nadere gezamenlijk 
actie zal worden ondernomen. Hopelijk 
zijn de effecten daarvan volgend jaar al 
merkbaar. Met zoveel attracties rondom 
onze wijk (waar we overigens best 
trots op mogen zijn) is enige overlast 
op bepaalde dagen wellicht niet te 
vermijden. Maar dat neemt niet weg 
dat we de belangrijkste betrokkenen 
zullen blijven aanspreken op hun 
verantwoordelijkheid deze overlast 
zo veel als redelijkerwijs mogelijk te 
beperken. Zeker nu de mogelijkheden 
daartoe nu op een professionele 
en systematische wijze in kaart zijn 
gebracht.
Voor nader geïnteresseerden zal het 
rapport na de officiële overhandiging 
aan gemeente, Accres en Apenheul op 
onze website worden geplaatst.

“op het mooie nieuwe voorplein van de Apenheul en park Berg en Bos heeft onze voorzitter op 13 juni 

2013 het rapport aangeboden aan wethouder Olaf Prinsen en  Apenheuldirecteur Coen de Ruiter; op de 

achtergrond zijn de contouren van het nieuwe restaurant de Boschvijver, waar op 20  augustus een 

extra jaarvergadering zal worden gehouden, goed zichtbaar”
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Geef de pen door:
Zwarte Kijkerweg
 Door Michel Uhlenbeck

Het is goed om de plezierige Zwarte 
Kijkerweg eens in het Berg en Bos 
zonnetje te zetten. 

Allereerst de naam. Lange tijd ben ik 
ervan uitgegaan dat de naam Zwarte 
Kijkerweg afgeleid is van een vogeltype 
al was dat in een buurt met vrijwel 
alleen straatnamen afgeleid van 
boom- en plantensoorten eigenlijk 
wat onwaarschijnlijk. De ook in de 
buurt vernoemde Groene Kijker en 
Korte Kijker hadden varianten kunnen 
zijn van de Zwarte Kijker, maar ik heb 
nergens één van deze vogelsoorten 
( of boom-/plantensoorten) kunnen 
vinden. Uiteindelijk kwam mij de uitleg 
ter ore dat de naam afgeleid is van een 
“zwarte doorkijk” wat me de meest 
waarschijnlijke verklaring lijkt. Bij de 
naamgeving rond 1925 werd de Zwarte 
Kijkerweg omschreven als zijweg van de 
Jachtlaan, 200 meter westwaarts lopend 
om vervolgens naar het zuidwesten 
af te buigen in eerste instantie tot de 
Felualaan en later tot de Grindberglaan. 
De “zwarte (door)kijker” is vermoedelijk 
ten tijde van de naamgeving het zicht 
geweest vanaf de Jachtlaan naar een 
donker ( zwart) bos wat in zekere zin 
aansluit bij de opmerking van Monique 
en Hans Lavies dat de Burgemeester 
Willem Roosmale Nepveulaan 
oorspronkelijk de Donkere Laan heette. 

De “zwarte doorkijk” vanaf de Jachtlaan.

De Zwarte Kijkerweg is een aangename 
laan om aan te wonen: ruim met vaak 
door de bewoners goed onderhouden 
bermen. Enige jaren geleden is er 
over de hele laan een parkeerverbod 
ingesteld wat ongemakkelijk lijkt 
maar wat in het niets valt als men 
zich de tijd herinnert dat onze en 
andere mooie lanen in Berg en Bos,  in 
de zomermaanden ontsierd werden 
door vele geparkeerde auto’s en 
bermtoerisme van/door bezoekers van 
de Apenheul, het Kristalbad en zelfs de 
Julianatoren.

De 1000 meter lange Zwarte Kijkerweg 
heeft een verscheidenheid van huizen ( 
ca. 60 ). Een klein aantal hiervan draagt 
een naam : De Berken, de Eekhoorn, 
Het Vat, De “Trampolin”, het Svaneke 
en Senang wat op één of andere 
manier iets van het huis, omgeving 
of haar (vroegere) bewoners zegt. Het 
meest bijzondere huis is echter het 

paddenstoelenhuis gebouwd in 1925 
dat weliswaar een 2de Beukenlaan adres 
heeft, maar qua ligging op de Zwarte 
Kijkerweg is gericht. Dit bescheiden 
maar karakteristieke huis staat op de 
Rijksmonumentenlijst.

Op een 150 meter van het 
paddenstoelenhuis richting 
Grindberglaan treft u nu het het 
sportveld van het Christelijk Lyceum ( 
Sprengeloo) aan. Op dit sportveld stond 
in het verre verleden de “Theetuin Berg 
en Bosch “ met een buitenterras, een 
grote speeltuin en een hertenkamp. 
De theetuin heeft het na een 30 jarig 
bestaan uiteindelijk commercieel niet 
kunnen redden en is in 1950 afgebroken 
waarna het sportveld is aangelegd. Vlak 
voor het sportveld maar in hetzelfde 
blok, heeft de tennisclub Daisy nu 
aan de Zwarte Kijkerweg één van haar 
tennisbanen.

Het paddenstoelenhuis. 

Deze baan ligt op het punt waar van 
1951 tot 1985 de kleuterschool van 
de Berg en Bosschool  heeft gestaan. 
Een groot aantal Berg en Bos bewoners 
zullen zeker nog goede herinneringen 
hebben aan dit karakteristieke houten 
gebouwtje.

De voormalige Berg en Bosch kleuterschool.

Ik denk dat iedere Zwarte Kijkerweg 
bewoner met genoegen aan “de weg” 
woont . Mijn persoonlijke wensen 
zouden zijn dat er wat minder snel over 
onze weg wordt gereden ( drempels ? ) 
en dat de gemeente eens iets aan het 
wegdek doet. 

Graag geef ik de pen door aan Paul en 
José de Koning van de Bosweg.
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Van de voorzitter
“Betrouwbaarheid”

Er is veel publiciteit over de normen en waarden van bestuurders van 
ondernemingen.

Bankiers worden beticht van “het grote graaien”, er is sprake van wanbeleid bij 
semi - publieke instellingen en bij de overheid worden wethouders gedwongen 
hun functie ter beschikking te stellen als gevolg van kennelijk onbehoorlijk 
gedrag.

Maatschappelijk worden er vervolgens pogingen gedaan om met “governance 
codes”de bestuurders te dwingen naar eer en geweten te handelen.
Voor bestuurders van scholen en woningcorporaties wordt er nu ook al gewerkt 
aan een moreel kompas zoals de opdracht luidt.

Omdat we alles proberen vast te leggen in wet- en regelgeving zal het 
waarschijnlijk niet lang duren voordat er ook een code komt voor lokale 
bestuurders en gemeenteraden.
Kennelijk is het nodig dat mensen die gevraagd worden om 
verantwoordelijkheid te dragen een gedragscode mee te geven of zelfs te 
toetsen op gedrag zoals al gebeurt bij bestuurders van financiële instellingen.
De bekende schrijver en columnist, Maxim Februari, heeft het als volgt 
verwoord :

Het lijkt erop dat politici, overheidsinstellingen en ambtenaren burgers het 
liefst zouden dwingen tot vertrouwen.
Terwijl de oplossing tegen het wantrouwen natuurlijk niet ligt in het afdwingen 
van vertrouwen maar door het bieden van betrouwbaarheid ! En daar ben ik 
het van harte mee eens.

Cees Kielstra, vz.   

Ingezonden mededeling
door Gemeente Apeldoorn

Trots op Apeldoorn? Houd het schoon en 
word ook Rein! 

Of het nu is door geen afval achter te 
laten, door uw hond uit te laten op een 
hondenuitlaatplaats of door regelmatig 
deel te nemen aan opschoonactiviteiten 
in de buurt: iedereen kan meedoen. Er 
zijn opruimspullen zoals prikstokken en 
vuilniszakken te leen. Kortom alles wat 
u nodig heeft om een steentje bij te 
dragen aan een schone leefomgeving. 
Heeft u spullen nodig voor een 
opruimactie? Neem dan contact op 
met de gemeente Apeldoorn via rein@
apeldoorn.nl. 

Facebook
Op de facebookpagina Apeldoorn Rein 
vindt u tips, opruimacties en ontmoet 
u andere betrokken inwoners. Ook kunt 
u uw opruimactie zichtbaar maken 
op Facebook, via www.facebook.com/
ApeldoornRein. 

Doel project
Met het project Heel Apeldoorn is 
Rein willen de gemeente Apeldoorn, 
de woningbouwcorporaties en 
Circulus inwoners enthousiasmeren 
en meer betrekken bij het opruimen/
schoonhouden van de eigen omgeving. 
Met als doel dat inwoners zich ervan 
bewust worden dat zij met een relatief 
kleine inzet veel kunnen betekenen voor 
een schonere buurt.

Het focus in Berg en Bos 
(aanvulling van bestuur wijkvereniging) 
Daarvoor hoeven wij u slechts te 

herinneren aan de vorig jaar gehouden 
enquête, waarbij als belangrijke bronnen 
van ergernis “geluidsoverlast van 
bladblazers” en “honden uitwerpselen 
in de bermen” kwamen bovendrijven. 
Als bestuur doen wij dan ook een 
klemmend beroep op u om uitwerpselen 
van uw hond in de berm op te ruimen. 
Het zijn meestal uw eigen bezoekers die 
in de bermen parkeren en vervolgens 
“welriekend” hetzij uw huis, hetzij hun 
auto weer instappen. Met een beetje 
discipline moet dat toch echt nog beter 
kunnen, en dus om deze grote ergernis 
voor velen uit te bannen in onze mooie 
wijk.

Heeft u tijd over en wilt u iets voor 
een ander doen? Dichtbij huis of in 

een andere wijk?

Meldt u aan als 
vrijwilliger bij  

De Kap!
Vrijwilligers van De Kap bieden hulp 
bij mensen thuis, die voor deze hulp 
geen beroep kunnen doen op familie, 

kennissen of buren.

Voor meer informatie over het 
vrijwilligerswerk en actuele 

vacatures, kijk op:  www.dekap.nl
Bent u geïnteresseerd, dan kunt u 
bellen met De Kap, tel. 5295520 of 

mailen naar info@dekap.nl
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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

Nationale Politie
Door Ronald de Man - wijkagent

U zult er wellicht al 
het een en ander over 
gehoord en gelezen 
hebben. De politie is 
weer volop aan het 
reorganiseren. De 25 
korpsen, waarvan Noord- 

en Oost Gelderland er één was, zijn 
per 1 januari 2013 opgegaan in één 
nationaal korps met één landelijke 
korpsleiding. Het nationale korps is 
verdeeld in tien regionale eenheden 
en één landelijke eenheid. De tien 
regionale eenheden zijn onderverdeeld 
in robuuste basisteams. Apeldoorn 
heeft in de nieuwe organisatievorm één 
robuust team dat deel uitmaakt van de 
eenheid Oost. 

De eenheid Oost bestaat uit een 
groot gebied, de provincies Overijssel 
en Gelderland. Apeldoorn is daarbij 
aangewezen als locatie waar de 
hoofdzetel van de eenheid Oost zal 
worden gehuisvest. Dit is een leuke 
bijkomstigheid als je bedenkt dat steden 
als Nijmegen (grootste stad van de 
eenheid), Arnhem, Enschede en Zwolle 
ook deel uitmaken van dit gebied.

Waarom één nationale politie?
Nu zult u zich wellicht afvragen waarom 
er (weer) gereorganiseerd moet worden 
bij de politie. Waarom één nationale 
politie?.
De wereld verandert. In onze 
samenleving zijn er allerlei snelle 

maatschappelijke en technologische 
ontwikkelingen die invloed hebben 
op het werk van de politie. Denk 
bijvoorbeeld aan de komst van de sociale 
media. Burgers stellen hogere eisen aan 
het politiewerk en de toegankelijkheid, 
terwijl criminelen zich steeds minder 
laten beperken door grenzen. Met 26 
zelfstandige politiekorpsen lukt het niet 
om op al deze veranderingen zo goed 
mogelijk in te spelen. Door alle mensen 
en middelen samen te brengen in één 
organisatie, kan de politie letterlijk met 
vereende krachten bijdragen aan een 
veiliger Nederland. Verankerd in de wijk 
en (inter)nationaal verbonden.

Wat betekent dit voor onze wijk?
Mooie woorden, hoor ik u denken. 
Maar wat betekent dit nu voor het 
politiewerk in onze wijk? In eerste 
instantie zal er niet zoveel (zichtbaar) 
veranderen. Voorlopig blijf ik uw 
wijkagent en probeer ik u zo goed 
mogelijk van dienst te zijn. Ik kan het 
echter niet alleen. Politiemensen, die 
werkzaam zijn in het team Apeldoorn, 
ondersteunen de wijkagenten. Vanuit 
de organisatie denken we na hoe we 
als politie wijkgericht kunnen blijven 
werken. Hoe krijgen we cq houden we 
de politiemensen in de wijk, bij u in de 
straat. Als wijkagent krijg ik informatie 
uit de wijk over criminaliteit, (sociale)
incidenten en waar politie-inzet 
gevraagd wordt. De andere wijkagenten 
in Apeldoorn krijgen deze informatie 
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ook. Intern worden daarom de zaken 
geprioriteerd en wordt er gekeken waar 
en waarmee de politiemensen in de wijk 
zich bezig gaan houden.
Op dit moment heeft de aanpak van 
woninginbraken bijvoorbeeld hoge 
prioriteit. Er is extra mankracht vrij 
gemaakt om meer inbrekers in de cel te 
krijgen. Dit heeft al geresulteerd in de 
aanhouding van een aantal daders. 
De komende maanden proberen we ook 
weer extra aandacht aan verkeerszaken 
te geven, bijvoorbeeld de controle op 
snelheid. Er komen nog steeds veel 

klachten over te hard rijden in de 30-km 
gebieden. We zullen deze controles doen 
op tijden dat er veel kinderen op straat 
spelen of op locaties waar de kinderen 
oversteken om naar school te gaan.
Het blijft echter een kwestie van keuzes 
maken. De aanpak van geweldszaken, 
toezicht bij evenementen (komend 
zomerseizoen) en het draaien van de 
zogenaamde Noodhulpdiensten blijft 
ook de nodige capaciteit vragen.
Wij proberen u echter zo goed mogelijk 
van dienst te zijn. Mocht u vragen 
hebben, hoor ik dit uiteraard graag.

Stadsdeelplan 2013 – 2014
Door Cees Kielstra

Met de aanbevelingen uit de 
toekomstagenda, zoals die vorig jaar 
is opgesteld, wordt een stadsdeelplan 
voor Noord –West Apeldoorn 
geformuleerd en zo mogelijk in 
concrete voornemens omgezet.

De groene uitstraling van de betrokken 
wijken heeft een prominente plaats 
gekregen in het stadsdeelplan. Hierbij 
wordt uitgesproken om het “verstenen” 
van tuinen tegen te gaan. Of dit een 
onderdeel zou moeten worden van de 
actualisatie van de bestemmingsplannen 
in de betrokken wijken, in de wijk de 
Parken is dit het geval, is geagendeerd 
en wordt afgestemd met wijkraden en 
bewoners.

Bomenbeleidsplan
Ook wordt aandacht besteed aan het 
bomenbeleidsplan dat hoewel geldend 

voor de wijken, de Parken en Berg en 
Bos, ook voor de overige wijken van 
Noordwest zou dienen te gelden. Ook 
de verkeerssituatie is aanleiding voor 
een aantal aanbevelingen zoals het 
aanbrengen van meer matrixborden 
(snelheidsdisplays) en in overleg met 
de wijkvereniging verkeersonveilige 
gebieden te melden en te verbeteren.

In het stadsdeelplan wordt verder 
gesproken over het thema “veiligheid”, 
inrichting van de openbare ruimte en de 
sociale samenhang. Via het geregelde 
overleg met de stadsdeelmanager van 
de gemeente voor Noordwest worden 
de onderwerpen actueel gehouden en 
waar nodig direct met omwonenden 
besproken. 
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De Sparrenlaan online! (1e vervolg)
Door Arjan Speelman

In  ons vorige nummer vertelden wij 
u hoe enthousiast we waren over ons 
experiment met nieuwe vormen van 
bewonersparticipatie. 

De bewoners op een effectieve en 
efficiënte manier betrekken bij het 
“beleid” in onze wijk willen we nog 
steeds. Maar dan wel met merkbare 
resultaten. En daarvoor hebben we in 
de uitvoering de gemeente nodig. Op 
vele punten loopt dat goed. Echter, het 
hapert ook wel eens.
Als het goed was gegaan dan was in de 
zomer de Sparrenlaan van een nieuw 
smaller wegdek voorzien en heringericht 
conform de wensen van het merendeel 
van de bewoners. Daarover hadden 
ze immers online gediscussieerd over 
alternatieven die in nauw overleg 
met de gemeente waren ontwikkeld. 
Uitdrukkelijk hadden we vooraf aan 
de gemeente gevraagd of ze haalbare 
alternatieven wilden voorleggen omdat 
we geen schijnparticipatie wilden. Een 
van de bewoners van de Sparrenlaan 
twijfelde daar bij voorbaat aan en deed 
daarom niet mee: “ze doen later toch 
wat ze zelf willen en trekken zich van de 
bewonerswensen niets aan”.
Helaas lijkt hij op korte termijn gelijk 
te krijgen. Echter, we zullen er alles 
aan doen om op langere termijn 
de Sparrenlaan toch conform de 
bewonerswensen in te richten.

Wat ging er mis?
In ons vorige nummer hebben we 

verteld dat de bewoners zich konden 
uitspreken over door de gemeente 
ontwikkelde verschillende scenario’s ten 
aanzien van de bomen en vervangende 
boomsoorten. Door de bewoners is daar, 
na enige online-discussie, een keuze uit 
gemaakt.
In een brief van 21 januari 2013 aan de 
bewoners wordt de verwachting gewekt 
dat het proces dit jaar afgerond wordt 
conform de wensen van de bewoners. 
In maart komt de gemeente tot de 
conclusie dat deze keuze ingaat tegen 
het eigen gemeentelijke beleid!  De 
vergunningaanvraag om de overlast 
gevende bomen te kappen en te 
vervangen door andere bomen wordt 
ingetrokken.
Kern van het probleem is dat een 
aantal van de (veel overlast gevende) 
Amerikaanse eiken ooit op een lijst met 
bijzondere bomen zijn gezet. Men is 
bang  dat, ondanks de brede steun voor 
het plan, iemand  bezwaar zal maken 
tegen het vervangen van deze, niet 
goed in de structuur van de Sparrenlaan 
passende bomen. Bovendien worden 
de Amerikaamse eiken vervangen 
door andere bomen die  beter in de 
Sparrenlaan passen.
Wel geeft de gemeente aan het 
participatietraject en de uitkomsten 
daarvan waardevol te achten en veel 
van het proces te hebben geleerd!!

Hoe nu verder?
Vanzelfsprekend hebben wij zowel 
mondeling als schriftelijk ernstig 

bezwaargemaakt. Op 21 maart hebben 
we een mail gestuurd naar beide 
verantwoordelijke wethouders en hun 
ambtenaren waarop we (inmiddels meer 
dan 2 maanden later) nog geen reactie 
hebben mogen ontvangen. In deze mail 
hebben we de volgende argumenten 
aangevoerd:

1. Het middel kapvergunning wordt 
door de gemeente tot doel verheven 
terwijl het gaat om het bewaken en 
bewaren van de (groene) kwaliteit 
van onze leefomgeving. Er is een 
duidelijk visie op de toekomstige 
kwaliteit van de Sparrenlaan (voor 
een groot deel aangedragen door de 
gemeente) die gedragen wordt door 
de bewoners en waar het wijkbestuur 
zich onverkort achter stelt.

2. Ondanks mooie woorden over de 
waarde van het participatietraject 
blijkt nergens dat de gemeente 
bereid is daar ook daden aan toe te 
voegen uit angst voor …….? 

3. De achtergrond van mogelijk 
bezwaren tegen het kappen van 
overjarige, overlast veroorzakende 
uitheemse bomen (en die te 
vervangen door beter in de omgeving 
passende bomen) is nauwelijks 
onderzocht.

4. Er is hier duidelijk sprake van een 
uitzonderlijke situatie (experiment 
met bewonersparticipatie, heldere 

passende visie op de toekomst, 
overlast veroorzakende uitheemse 
(bijzondere???) bomen niet 
passend in de omgeving e.d.) dat 
een teruggrijpen op gemeentelijk 
beleid een wel erg zwak excuus is 
(zijn middelen voor de gemeente 
belangrijker dan een overstijgend 
doel? Zijn er op andere gebieden niet 
vele voorbeelden waar de gemeente 
wel afwijkt van het “beleid”? Zijn  
uitzonderingen niet meer mogelijk?

5. Tenslotte haalt de gemeente op 
deze wijze elke motivatie weg om 
als betrokken vrijwilliger in het 
kader van de nieuwe overheid 
zich nog in te zetten. Halve 
toezeggingen dat op (lange) termijn 
uitkomsten worden gerealiseerd 
nadat eerst alles is stopgezet, 
bomenbeleid wordt herzien, een 
beheerplan wordt opgesteld zijn 
volstrekt ongeloofwaardig gegeven 
de onbetrouwbaarheid van de 
gemeente; immers er is door ons 
herhaaldelijk aan gemeentelijke 
vertegenwoordigers gevraagd wat 
de kaders waren omdat we geen 
schijnparticipatie wilden en zijn we, 
erop vertrouwend dat de gemeente 
betrouwbaar is, aan het werk gegaan. 
Als dank daarvoor haalt nu de 
gemeente alles onderuit om voor ons 
volstrekt onacceptabele redenen.

Een recent rappel bij de gemeente en 
de reactie daarop geeft weinig hoop 
op een spoedige adequate reactie 
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Ondernemende wijken
Door José Cvetanovic - stadsdeelmanager

Weet u hoeveel 
ondernemers er bij u 
in de buurt zitten? En 
wat ze doen? Ik heb 
zelf geen idee maar 
verwacht dat het er 

heel veel zijn. In Osseveld-Woudhuis 
bleken het er meer dan 1000 te zijn. 

Hermien Jacobs is zelf ondernemer in de 
wijk Osseveld-Woudhuis en heeft dit jaar 
voor de tweede keer de Bolwerkbeurs 
georganiseerd. Op vrijdagavond een 
netwerkavond voor de ondernemers 
in de wijk en op zaterdag een beurs 
in marktsetting waar de ondernemers 
zichzelf aan de wijkbewoners konden 
presenteren. Ook deze tweede editie was 
weer een groot succes. De ondernemers 
blijken graag mee te doen. Zo graag dat 
de beurs vol was en er ‘nee’ verkocht 
moest worden. Waarom doen ze mee? 
Soms omdat ze verwachten er nieuw 
klanten aan over te houden maar soms 
ook gewoon om te laten zien wat ze 
doen. Velen van hen zijn immers zzp-
ers die hun kantoor of bedrijf achter de 
voordeur van hun eigen huis runnen. 
Als buurtbewoner merkt u daar weinig 

of niets van en ook de ondernemer zelf 
weet vaak niet dat de buurvrouw van 
een paar huizen verderop een bedrijf 
heeft waarmee misschien een mooie 
samenwerking tot stand kan komen. 
Kortom, de Bolwerkbeurs is een prima 
concept. Overigens, voor zover Hermien 
weet, ook nog eens uniek in Nederland 
èn door de ondernemers en bewoners 
uit de wijk zelf georganiseerd. Iets voor 
u en uw wijk? 
De wijkraden De Sprengen en De Naald 
vieren dit jaar hun jubileum. Zij doen 
dat onder andere met een gezamenlijke 
markt op de Koning Lodewijklaan op 14 
september a.s. Mogelijk ook samen met 
de ondernemers uit de wijk. Hermien 
Jacobs gaf hen in ieder geval als tip om 
juist de ondernemers zelf in te zetten 
voor de organisatie. Enerzijds als een 
soort sponsoring in natura, anderzijds 
omdat zij vaak al beschikken over een 
netwerkje van ondernemers en hun taal 
spreken. Voelt u hier wat voor? Laat het 
weten!

Volg mij ook op twitter 
@gemapeldoornnw

van de gemeente. Wat daarin het 
meeste steekt is dat de bewoners van 
de Sparrenlaan tot op heden door de 
gemeente niet op een gepaste wijze 
nader zijn geïnformeerd. Wij blijven ons 
inzetten voor een volledige realisatie 

van de resultaten van een uniek 
participatietraject dat zowel bij ons als 
bij de gemeente de nodige leerpunten 
heeft opgeleverd. Zie daarvoor ook het 
voorwoord van onze voorzitter.
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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
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

Door Cees Hovius

De afgelopen maanden zijn er verschillende ‘ welkomtaarten’ namens onze 
wijkvereniging door verschillende bestuursleden overhandigd aan nieuwe 
wijkbewoners.

Naast een taartje (beschikbaar gesteld door banketbakkerij Maassen) ontving 
men een brief waarin men hartelijk welkom werd geheten met tevens daarbij 
verschillende uitgaven van ons wijkblad. Het was leuk om te ervaren dat dit 
initiatief zeer gewaardeerd word. Daarom gaan we er graag mee door! 

Dus mocht u nieuwe buren hebben gekregen; aarzel dan niet en meld het ons 
even middels een email aan wijkbergenbos@hotmail.com. 

Een gastvrij en ‘smakelijk’ onthaal 
voor nieuwe wijkbewoners


