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Boschbad in oertijd 
Fietsen deden we over de Soerenseweg 
richting het Boschbad, water bestond al. 
Achterop de latextas, met geur van gedroogd
badpak, de muts van luchtbelletjesrubber. 
Stemmengeschetter plonsde in de grootste 
badkuip onder de blote zon. De duikplank 
boog voor de geoefend zwemmer.  
Rondom de zonneweide. Onder hoge grove 
dennen deden we of we sliepen in gefilterd 
licht. Lagen wakker. Met het gezicht op 
stekelvarkens vermomd als honderd 
kleine dennenappels.  Tussen oogharen 
bewogen de jongens, bommetjes, ommetjes. 
Toekijkende kanovijver. De dennengeur was 
jong en groen, als wij.     

Ria Borkent - stadsdichter Apeldoorn  
‘Groen van toen’   2012 

Website en wijkblad komen samen….
Door Henk Otto

A

wijkvereniging

Berg en Bos
wijkblad
informatie van uw wijk

Het wijkblad heeft een nieuw moderner uiterlijk 
gekregen en sluit naadloos aan bij het nieuwe 
uiterlijk van onze nieuwe website. In het streven 
U zo goed en zo snel mogelijk te voorzien van 
informatie, hebben we al enige jaren het beleid 
U deze periodiek via het wijkblad te verstrekken 
en in de tussenliggende periode via de website. 
Ook wordt de website benut voor kleine 
aandachtspunten, waarvoor in het wijkblad 
meestal geen ruimte is.
Vorig jaar kwam de gemeente met de 
mededeling dat zij de bestaande website 
ondersteuning volgend jaar zouden gaan 
beëindigen. Er is daarna naarstig gewerkt om 
een op de toekomst voorbereide website te 

ontwikkelen, naar wens in te richten en te vullen. 
Op dit moment is daarvoor de basis gereed en 
ook geschikt voor nieuwe vormen voor toegang 
zoals tablets en smartphones. Ook de toegang 
tot de website is vereenvoudigd met een nieuwe 
webadres: www.wijkbergenbos.nl
Achter de schermen wordt gewerkt om U in 
de toekomst meer mogelijkheden te bieden, 
bijvoorbeeld een optie voor een forum voor 
lokaal overleg of na inloggen het houden van 
een gebiedsgerichte enquête.  De website zal 
op 1 april tijdens de jaarvergadering officieel 
in gebruik wordt gesteld.  Dan is er dus voor U 
een complete, herkenbare en op alle mogelijke 
wijzen toegankelijk informatie bron van Uw 

wijkvereniging tot stand gekomen, door
Ben van Wetten (webbeheerder), Henk Otto 
(webmaster), Eric Paap (wijkblad opmaak en 
productie) en Peter Essink (wijkblad redactie).



w i j k b l a d  b e r g  e n  b o s  •  n r . 1  m a a r t  2 0 1 42

De Sparrenlaan
Door Herman Geerdink

De Sparrenlaan, een paar honderd 
meter lang, tussen Amersfoortseweg en 
Wildernislaan, aan de kopse kant; tussen 
2e Beukenlaan en Pijnboomlaan aan de 
lange zijde.

Anders dan de naam doet vermoeden wordt 
de laan omzoomd door Amerikaanse eiken.
Geen onbesproken bomen overigens. 
Hun wortels welfden het wegdek en 
herinrichting van de laan werd onderwerp 

van digitale inspraak van gemeente, 
wijkvereniging en bewoners. De straat 
ligt er nu dan ook weer, vers geasfalteerd, 
prima bij. Het probleem van de wortels 
die het wegdek optilden is opgelost of 
uitgesteld, door het wegdek te vernieuwen 
en versmallen. Als alles tijdelijk is dan 
geldt dat ook voor oplossingen die nieuwe 
uitdagingen baren.

Prachtig avonturenland
De Sparrenlaan uit mijn jeugd had alleen 
een aantal huizen aan de rechter kant vanaf 
de Wildernislaan gezien. Loop eens door 
de Sparrenlaan en vervang in gedachten 
naoorlogse huizen en tuinen door gemengd 
jong loofbos met zandveldjes. Denk dan 
ook in de aanliggende straten de nieuwere 
huizen weg en er blijft nog meer natuur over 
dan waar we nu mee verwend zijn.
Een prachtig avonturenland voor ons 
kinderen uit de buurt, maar soms ook 
wel een beetje spannend. Vooral als het 
donkerde. Stille straten met geluiden. 
Verhalen over enge mannen in het bos. 
Steigers en kelders van huizen-in-aanbouw, 
verlaten tijdens vorstverlet.
Bij de Pijnboomlaan (de beste 
rolschaatsstraat van Apeldoorn vanwege 
het aanrecht-achtige wegdek) hield de 
bewoonde wereld haast op.

Boze buurtbewoners
Balletschool Letty Scheld was gevestigd op 
Sparrenlaan 25. Van mij werd verwacht, dat 
ik, in het tweeduister, mijn (oudere) zusjes 
veilig van de Sparrenlaan begeleidde naar 
huis aan de 1e Beukenlaan.
Het zelfde nummer 25 heeft in de zeventiger 

jaren de krant gehaald door acties van boos 
zijnde buurtbewoners, die een sekshuis in 
de  laan ongepast vonden. 
De schrik zat er destijds behoorlijk in. 
Toenmalig Sparrenlaan bewoner en 
notaris Eduard Verhoef ontwierp een, nog 
steeds geldend, kettingbeding waarin alle 
eigenaren verklaren hun huis niet te zullen 

gebruiken voor, uitgebreid omschreven, 
kennelijk dubieuze activiteiten. Massage, bij 
voorbeeld, behoort daartoe. 

Tennisbanen
Vanuit ons huis, is het vriendelijk plokkende 
geluid hoorbaar van de tennisbanen van 
Quick en af en toe een vreugdekreet of de 
verbale teleurstelling van een speler (uit de 
buurt). Soms brengt de wind ons het bericht 
dat het zwembad gaat sluiten of waaien 
klanken over uit Park Berg en Bos.
Op de Amersfoortseweg zoemt het asfalt. 

De Sparrenlaan wordt vaak ongezien voorbij 
gereden. Dat vinden wij bewoners, prima. 
We zien u graag op de fiets of verwelkomen 
u wandelend in onze mooie biotoop. 

De pen geef ik graag door aan Jan Willem 
Karmiggelt aan de Dennenlaan.
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Oproep Jaarvergadering wijkvereniging 
Berg en Bos op dinsdag 1 april 2014
Aanvang 20.00 uur. Zaal open 19.30 uur. 
Restaurant de Boschvijver – Park Berg en Bos

Agenda
1. Opening door de voorzitter
2. Vaststelling notulen extra jaarvergadering gehouden op 
 dinsdag 20 augustus 2013 
 (opgenomen in wijkblad nr. 3 van september 2013). Eveneens beschikbaar op 

onze website in het hoofdstuk “wijkvereniging en subhoofd organisatie”
3. Jaarverslag over het jaar 2013. (opgenomen in dit wijkblad)
4. Vaststellen van het aangepaste huishoudelijk reglement (te lezen op de website)
5. Financieel jaarverslag over het jaar 2013
6. Bevindingen van de kascommissie.
7. Benoeming nieuwe kascommissie.
8. Voorstel tot verhoging van de contributie van € 15 naar € 20. 
9. Bestuurszaken: 
a. Afscheid van de vertrekkende bestuursleden Cees Kielstra en Peter Essink
b. Benoeming van de nieuwe voorzitter
c. Taakverdeling van het nieuwe bestuur.
10. Uitreiking van de “warme douche”
11. Rondvraag (vragen bij voorkeur schriftelijk, doch uiterlijk voor aanvang van de 

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

20.45  Pauze / Koffie en thee.

21.15  Formele opening van onze nieuwe website, 
 alsmede een rondleiding door de ontwerpers.

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

Uw komst wordt op hoge prijs gesteld.

Nieuwjaarsborrel in de Boschvijver
Door Peter Essink

Hans en Angelina Wentink deden begin 
januari bij alle wijkbewoners een flyer in de 
bus, waarin zij ons, als buren, uitnodigden 
voor een nieuwjaarsbijeenkomst op 19 
januari in hun nieuwe restaurant in het park 
Berg en Bos. Een geweldig initiatief, dat 
door de ca. 75 buurtbewoners die wij daar 
ontmoetten, zeer op prijs werd gesteld. Het 
werd een geanimeerde bijeenkomst, die tot 
ruim in de avonduren doorging, daar op het 
speciaal voor dit evenement samengestelde 
diner menu, voluit was ingetekend. Op 

19 januari was het in ieder geval een 
uitverkocht huis!

Beelden in de wijk (2)
Door Henk Otto

Dit is het tweede deel van een serie artikelen over kunstuitingen, kunstwerken en 
monumenten in onze wijk Berg en Bos. Daarbij gaat het om beelden die vanaf de 
openbare ruimte te zien zijn.

4. Stenen vis 

Een vis, op zijn tong balanceert een kleine 
vis… 

In de monding van de Badhuisspreng, 
aan het begin van de Sprengenvallei 
plaatste Piet Pietersen in het kader van de 
tentoonstelling Beelden voor Bimbo in 1997 
zijn Stenen vis in het water. 
De kop van de vis steekt net boven 
het wateroppervlak uit, alsof hij even 
bovenkomt om adem te happen, maar uit 
zijn bek steekt een reusachtige tong en op 
het puntje balanceert een kleine vis. 
De grote vis, met zijn dikke lippen en brede 
bek, lijkt te lachen alsof hij al weet dat hij 
straks zijn tong weer intrekt.

De kleine vis 
glimlacht met 
de grote ogen, 
al beseft het 
waarschijnlijk 
niet wat er dan 
kan gebeuren.
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Jaarverslag 2013
Door het bestuur

De voorzitter
In het afgelopen jaar hebben wij namens de 
bewoners weer vele stappen ondernomen 
om de leefbaarheid van de wijk te 
waarborgen. Achtereenvolgend zijn we 
bezig geweest met de bestemmingsplannen 
van het Park Berg en Bos, het 
conceptplan Laan van Spitsbergen 2, 
een handhavingsverzoek ingediend voor 
de  tijdelijke vergunningen van diverse 
bouwwerken op het AGOVV terrein en zijn 
we de procedure gestart bij de Raad van 
State om ongewenste activiteiten in het 
park en omgeving te kunnen tegenhouden.
Ook hebben we het rapport van de 
verkeersdeskundigen aangeboden aan de 
verantwoordelijk wethouder, waarmee 
de Gemeente nu aan het werk is gegaan. 
Hiermee hopen we dat er een aantal 
maatregelen genomen zullen worden 
voordat het nieuwe seizoen bij de attracties 
begint.
In verband met geluidsoverlast en 
het verlenen van vergunningen voor 
evenementen is door de wijkvereniging 
een rapport gemaakt, waardoor  overleg 
is gestart met de betrokken ambtenaren 
waarbij o.a. gebleken is, dat er geen beleid 
is waarop allerlei ontwikkelingen getoetst 
kunnen worden.
Naast de reguliere jaarlijkse Algemene 
Ledenvergadering is er door de 
wijkvereniging nog een ledenvergadering 
gehouden

Overlegsituaties
Ook in 2013 waren er overlegsituaties 

zoals platform stadsdeel noordwest, 
voorzittersoverleg wijkraden en met 
natuurlijk met vertegenwoordigers van 
de gemeente en de stadsdeelmanager en 
stadsdeelbeheerder. Zo ontstond er vanuit 
een dergelijk overleg afgelopen jaar een 
nieuw stadsdeelplan Stadsdeel Noordwest.

Nieuwe wijkbewoners
Ook hebben we als bestuur er voor 
gezorgd dat nieuwe wijkbewoners werden 
verwelkomd met een taart en informatie 
over de wijkvereniging en Vigilat. Dit werd 
door de ontvangers steeds zeer op prijs 
gesteld en was als bestuur één van de 
leukere activiteiten.
We blijven echter afhankelijk van signalen 
van anderen dat er nieuwe bewoners zijn 
(voor zover we het niet zelf constateren) en 
vragen U dus om aan het bestuur door te 
geven als er nieuwe bewoners in onze wijk 
komen. 

Het secretariaat
De gemeentelijke organisatie is inmiddels 
uitstekend bereikbaar via elektronische 
media en dat maakt het leven van een 
secretaris een stuk overzichtelijker. Vrijwel 
alle informatie is digitaal beschikbaar 
en daarmede goed 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. 
De afgelopen maanden hebben voor het 
secretariaat in het teken gestaan van het 
overdragen van verantwoordelijkheden, 
daar de huidige secretaris Peter Essink aan 
het einde van deze bestuursperiode uit het 
bestuur zal treden. 
Hij prijst zich gelukkig dat het grootste 
deel van het dagelijkse werk inmiddels 
overgenomen is door Mevr. Elma Los, en 
dat de eerste verantwoordelijkheid voor 
het wijkblad in handen gelegd kan worden 
bij Henk Otto. De continuïteit is daarmede 
gewaarborgd en belangrijke aanpassingen 
in onze werkwijze worden niet voorzien.

De ledenadministratie
Het verenigingsjaar 2013 begint met een 
ledental van 646 betalende leden.
In februari 2013 zijn tegelijk met de 
distributie van het Wijkblad de acceptgiro’s 
voor de inning van de contributie van € 
15 voor het jaar 2013 bezorgd. Op 5 maart 
2013 zijn de incasso’s uitgevoerd voor de 
ruim 170 leden die hiervoor een machtiging 
hebben afgegeven.
Het bestuur gaat ervanuit dat het maximum 
aantal betalende leden is bereikt. Nieuwe 
bewoners worden begroet met een welkom 
pakket en het verzoek zich bij de vereniging 
aan te sluiten.
In 2013 hebben zich 19 nieuwe leden 
aangemeld en hebben er even zoveel 
mensen opgezegd; omdat zij zijn overleden 
of omdat zij de wijk gingen verlaten. Eind 
2013 is het ledental dus blijven staan op 
646, dat is nog steeds 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 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 het bijgaande  beeld.

Bouwen en wonen
Tennisclub Berg en Bos. Er kwamen 
berichten dat de nieuwe tennisclub Berg en 
Bos illegaal een clubhuis zou bouwen naast 
het bestaande clubhuis, dat intussen de 
functie heeft gekregen van partycentrum. 
Meerdere keren is over de nieuwbouw 
contact geweest met het stadskantoor en 
gevraagd wat de status was. De ambtenaar 
heeft toegezegd dat er achteraan zouden 
gaan en polshoogte nemen. Daarna is het 
stil gebleven en is er niets meer gehoord.
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Duurzaam. Vanuit de gedachte dat het 
weinig zin heeft om aan alternatieve 
energiebronnen te denken in onze wijk 
met al zijn bomen, leek het een beter idee 
om de woningen te laten controleren op 
energieverliezen. Met het thema “dweilen 
met de kraan open” werd wijkbewoners 
de mogelijkheid aangereikt  om hun 
woningen infrarood te laten fotograferen. 
Daarmee werden warmtelekken – vanwege 
kieren of gebrekkige isolatie – zichtbaar. 
Ruim 90 woningen werden aangemeld en 
gefotografeerd. Dankzij een gemeentelijke 
subsidie en zorgvuldige inkoop was 
de prijs per woning slechts € 65,-- Met 
medewerking van de woningeigenaren is 
er een analyse gemaakt door CFB. CFB een 
duurzaamheidsbedrijf dat gevestigd is in de 
wijk heeft de analyse getoond en toegelicht 
op de jaarvergadering. Deze presentatie 
is vervolgens aan iedere belangstellende 
beschikbaar gesteld op de website van de 
wijkvereniging.

Ontwikkelingen bestemmingsplannen
Volgens de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
(WRO) dienen Gemeenten bestaande 
bestemmingsplannen binnen tien jaar te 
actualiseren. 
Het bestemmingsplan Apeldoorn West 
is om die reden opnieuw behandeld en 
tegelijkertijd opgeknipt in meerdere 
plannen. 
Voor het park Berg en Bos is een nieuw 
conceptplan geschreven waar de 
wijkvereniging op allerlei onderdelen 
heeft gereageerd. Omdat alle ingediende 
zienswijzen zijn afgewezen hebben we de 
procedure bij de Raad van State gestart. In 
de loop van dit jaar zal de bodem procedure 
over de inhoud van het plan door de Raad 
van State worden behandeld.

Voor de locatie Laan van Spitsbergen 
2, het AGOVV terrein, is voor de vierde 
keer een conceptplan opgesteld waarbij 
is voorbijgegaan aan het verzoek tot 
handhaving van de tijdelijke vergunningen 
aan de inmiddels failliet gegane BVO 
AGOVV. De Gemeente had voor deze locatie 
een zgn. voorbereidingsbesluit genomen 
zodat er tijd is gekregen om een nieuw 
bestemmingsplan op te stellen.

Voor het terrein van de Julianatoren is 
eveneens een apart bestemmingsplan 
voorzien om de gewijzigde omstandigheden 
te beschrijven.

Het bestemmingsplan van  Paleis het Loo 
en omgeving dient ook geactualiseerd te 
worden en, als buren, zijn we daar ook op 
betrokken door de collega’s van de wijkraad 
de Naald. Omdat het museum Het Paleis het 
Loo vergaande plannen heeft is het eerste 
concept ingetrokken en worden de wensen 
van de museumdirectie op haalbaarheid 
getoetst aan de van toepassing zijnde 
wetgeving.

Voor al deze plannen voert de Gemeente 
een zogenaamd conserverend beleid, 
hetgeen betekent dat de huidige situatie 
en gebruiken van de terreinen worden 
omschreven en als zodanig geaccepteerd. 
De zienswijzen van de betrokken wijken en 
bewoners lijken vervolgens ondergeschikt 
te zijn aan het veronderstelde algemene 
belang . 

Bij de vaststelling van de 
bestemmingsplannen blijkt bij herhaling 
dat de inspraak van de bewoners niet 
serieus wordt genomen en dat heeft tot 
gevolg dat de rechtspraak ingeschakeld 

moet worden met alle consequenties 
van dien. De wijkvereniging blijft tot de 
hoogste instantie de leefbaarheid van onze 
omgeving bepleiten. 

Park Berg en Bos

aan de snackcounter en is een tweede 
snackcounter met een openbare toilet 
voorzien bij de ‘Speelweide’.
Om de ‘Bosweide’ te ontsluiten ten behoeve 
van evenementen is een tweede verharde 
toegangsweg daar naar toe in voorbereiding 
en zal er een wildraster om deze weide 
komen om de wilde zwijnen daar buiten te 
houden.
Wel apart dat zoiets is voorzien en kan 
midden in het Natura 2000 gebied.

Openbare ruimte
Gebiedsdossier ‘Winning Amersfoortseweg 
– Apeldoorn’
Iedereen is bekend met het feit dat het 
drinkwater voor geheel Apeldoorn bij ons in 
de wijk uit de grond wordt gehaald. Minder 
bekend is dat zo’n gebied daarom ook 
bescherming vraagt. Om te beschermen 
moet je weten wat de risico’s zijn. Afgelopen 
jaar is na onderzoek het gebiedsdossier 
‘Winning Amersfoortseweg – Apeldoorn’ 
gereed gekomen en voorgelegd aan 
de wijkvereniging. We konden nog wat 
aandachtspunten aanreiken en het 
document is daarna definitief gemaakt en is 
te downloaden op onze website.

Natura 2000
In het voorjaar zijn wij geïnformeerd door 
de stadsecoloog van Apeldoorn de heer 
Paul Ganzevles. Daarnaast is er via internet 
onderzoek gedaan. Onze wijk wordt aan de 
westkant geheel omsloten door beschermd 
natuurgebied met als naam ‘Natura 
2000 Veluwe’. Met de ons aangereikte 
kennis hebben we gereageerd op het 
bestemmingsplan Park Berg en Bos en 
Omgeving, omdat daarin naar onze mening 
de wettelijk vastgelegde eisen vanuit Natura 
2000 niet werden gewaardeerd.

Op 21 september 2013 is de renovatie van 
het park formeel afgerond met een praatje 
van de burgemeester, waarna prinses 
Margriet en haar gemaal met een druk op 
een grote rode knop een lasershow starten. 
Daarmee werd een project dat bijna tien 
jaar heeft geduurd formeel afgesloten. 
De  opening ceremonie vond plaats vanaf 
het terras van het nieuwe restaurant De 
Boschvijver dat als onderdeel van het park 
dit jaar werd geopend.

Hoe verder?
De formele afronding wil niet zeggen 
dat alles gereed is of dat er verder niets 
meer gebeurd. Er ontbreken immers nog 
een aantal geplande toegangen tot en 
fietspaden door het park.
Intussen zijn er bouwaanvragen ingediend 
voor de fotokiosk gecombineerd met 
openbaar toilet, voor aanpassingen 
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Gat van Zevenhuizen –Ponstein locatie
Via de krant is er voortdurend aandacht 
voor geweest. Ook is de heer Ponstein 
via de provincie en de gemeente actief 
om het plan ‘Waltersbergje’ van de grond 
te krijgen. Maar er zijn in 2013 nog geen 
ontwikkelingen te melden.

30 km zone
Een blijvend aandachtspunt van de 
wijkvereniging, maar behalve de 30 km 
bordjes en een eigen nu ook in de wijk 
verplaatsbaar snelheidsdisplay,  is hier geen 
vooruitgang te melden.

Veiligheid
In 2013 is wederom vruchtbaar samen-
gewerkt met Vigilat en geprobeerd om 
met name nieuwe leden daarvoor te 
interesseren. Dat neemt niet weg dat het 
bestuur betreurt dat nog steeds niet alle 
leden van de wijkvereniging ook lid zijn 
van Vigilat. Wat betreft het effect van de 
surveillance van Vigilat bleek tot in Eerbeek 
belangstelling te bestaan.

Samenwerking met wijkbewoners
Zoals in ons wijkblad uitgebreid is 
beschreven hebben we een zeer geslaagd 
experiment met bewonersparticipatie in 
de Sparrenlaan uitgevoerd. Helaas bleken 
we daarmee ver vooruit te lopen op de 
zogenaamde andere overheid.
Wat betreft de bunker en omliggend terrein 
aan de Seringenlaan is de gemeente nog 
steeds voornemens deze te verkopen maar 
is het wachten nog steeds op een concreet 
plan.

Recreatie en daaruit voortkomende 
parkeerdruk
Het aantal bezoekers aan de recreatie en 
evenementen organisaties rond de wijk 
is nog nooit zo hoog geweest. Bijgaand 
overzicht spreekt voor zich.
De toename is met name het gevolg 
van het goede seizoen van Koningin 
Julianatoren, Paleis Het Loo en het 
Paleispark. Omdat nu ook Paleis Het Loo 
haar parkeervoorzieningen op orde heeft is 
in de noordzijde van de wijk weinig tot geen 
parkeeroverlast geweest.
In de omgeving van het Stadspark 
daarentegen was, ondanks het wegvallen 
van de BVO-AGOVV bezoekers, de 
parkeerdrukte weer massaal. 
De J.C.Wilslaan was dit jaar weer vele 
dagen, meestal in de weekenden afgesloten 
(in 2013-22x; in 2012-23x) en vele bezoekers 
zochten zich een weg door of parkeerden in 
de wijk. Wijkbewoners hadden om duidelijk 

bebording voor het vergunningengebied 
gevraagd en gekregen, zodat vele bezoekers 
niet verkeerd parkeerden.

Parkeer rapport
Omdat de gemeente haar 
verantwoordelijkheid nog steeds niet 
wilde nemen heeft de wijkvereniging 
zelf een rapport laten opstellen door 
verkeerskundigen. Let op, de gemeente is 
eigenaar van de parkeerterreinen en heeft 
het beheer daarvan uitbesteed aan Accres. 
Het rapport ‘Parkeren in en rond Berg en 
Bos’ is aan de gemeente aangeboden en nu 
nam de verantwoordelijke wijkwethouder 
Olaf Prinsen wel de verantwoordelijkheid 
en is in het najaar een project gestart om 
de verkeerscapaciteit uit te breiden naar 
2000 plekken. Het project is snel en efficiënt 
opgepakt door projectmanager Jos van 
Nuenen en het streven is dat er in 2014 al 
oplossingen worden ingevuld.

vervolg van pagina 5 Parkeerverordening
In het gebied rond het Stadspark is sprake 
van een parkeerverordening. Omdat 
de contouren daarvan onregelmatig en 
daarmee onduidelijk zijn voor bezoekers 
is besloten daar aandacht aan te 
besteden. De wijkvereniging heeft daarom 
alle wijkbewoners ten zuiden van de 
Soerenseweg via een internet enquête 
gevraagd naar hun mening voor een aantal 
oplossingen. De resultaten zullen voor het 
nieuwe toeristenseizoen worden verwerkt 
in de wijk.

Vrachtverkeer Amersfoortseweg - Jachtlaan 
Reeds geruime tijd zijn twee wijkbewoners, 
met ondersteuning van de wijkvereniging 
actief om overlast van vrachtverkeer op 
de wegen rond de wijk te verminderen. 
Reeds in 2011 zijn daar suggesties voor 
oplossingen gedaan, maar de ambtelijke 
molens malen langzaam. Voor de 
Amersfoortseweg blijkt het met name 
te gaan om geluidsoverlast door de 
grote hoeveelheid verkeersbewegingen 
(waaronder vrachtverkeer voor Apeldoorn 
Noord), gekoppeld aan stelselmatig 
grote overtredingen van de 50km 
snelheidsbeperking. Dit is bevestigd door 
de metingen van de matrixborden in de 
periode 1/6/2013 tot 1/9/2013. 
De bewoners van de Amersfoortseweg 
hebben, in samenwerking met de 
wijkvereniging, een aantal maatregelen 
voorgesteld om deze overlast te 
verminderen, zie bijgevoegde lijst. Het 
doel is hierbij vrachtverkeer te stimuleren 
gebruik te maken van de A1en A50 in 
plaats van wegen door woonwijken, 
maar vooral handhaving van de 50km 
snelheidsbeperking. Incidentele 
snelheidscontroles zijn niet afdoende 
gebleken om te zorgen dat het verkeer zich 
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blijvend aan de maximum snelheid houdt. 
De wijkvereniging heeft met klem verzocht 
naar deze opties te kijken en vaart te maken 
met het vinden van een oplossing. Prioriteit 
hierbij is onderzoek naar de mogelijkheid  
van plaatsing van een permanente flitspaal 
op de Amersfoortseweg. 

Evenementen
Al jaren wordt de wijk geplaagd door 
overlast van parkeerders als gevolg van 
incidentele grote evenementen. In 2012 
kwam daar opeens nog een vorm van 
overlast bij. Een hele dag denderende herrie 
op de warmste dag van het jaar waardoor 
men de tuin werd uitgejaagd en zelfs 
binnenshuis de herrie niet kon ontlopen. 
Door wijkbewoners is een voorstel gemaakt 
om het maximum geluidsniveau in stille 
woonwijken te beperken. Daarvoor zou de 
nu van toepassing zijnde ‘Notitie Geluid en 
Evenementen – Apeldoorn’ moeten worden 
aangepast. Deze nota dient als basis voor 
organisatoren die van de gemeente een 
evenementenvergunning krijgen. Het 
voorstel dat door de wijkvereniging is 
ingediend is door de gemeente positief 
ontvangen en tijdens een eerste overleg 
hierover bleek dat het probleem voor meer 
wijken geldt.

Er is besloten de ‘Notitie’ aan te passen en 
de voorstellen van onze wijk daarin mee te 
nemen. Begin 2014 zal ons de concepttekst 
worden voorgelegd.

Overleg evenementenvergunningen
Naar aanleiding van de vele klachten 
werden de wijkraden uitgenodigd voor 
overleg om af te stemmen over de 
gang van zaken voor het verlenen van 
evenementenvergunningen. Dit overleg 
heeft verhelderend gewerkt en op een 

aantal punten zijn of zullen verbeteringen 
worden gemaakt. Dit proces is nog niet 
afgerond.

Lumido 
Voor het tweede jaar is een vergunning 
verleend om Lumido te organiseren. Er 
kwamen nu aanmerkelijk meer bezoekers, 
maar de openstelling was beperkt tot 
vrijdag en zaterdagavond. Echter er 
kwamen er nu weer klachten over geluid 
en helaas had de organisator daar een 
vergunning voor. Immers de gemeentelijk 
‘Notitie’ daarvoor geeft ruimte voor een 
maximaal volume van 80 dB(A) en de APV 
op grond waarvan de vergunning wordt 
verstrekt kent geen andere normering.

Wijkblad
Alle wijkbewoners kregen het wijkblad in 
2013 weer vier keer en konden in totaal 58 
artikelen lezen. Naast de ‘Bronnen’ is de 
serie ‘Geef de pen door…’ een terugkerende 
plezierige bijdrage, waarnaar wordt 
uitgekeken. Veel aandacht was er voor de 
vele projecten van de wijkvereniging, die 
voornamelijk betrekking hadden op de 
leefbaarheid van de wijk.

Website 
Vanaf begin van het jaar werden we 
geconfronteerd met een verbod om 
artikelen uit De Stentor over te nemen. 
Het was wel mogelijk eerst toestemming 
te vragen en daarna een stuk als pdf-
document te laten zien. We hebben 
besloten dat niet te doen, omdat 
daarmee de directe leesbaarheid sterk 
werd verminderd. Wel zijn voor de wijk 
belangrijke artikelen in archief bewaard. 
Het is zeer spijtig omdat daarmee ook de 
uitwisseling van informatie tussen de wijk 
en de krant is gestopt. Dubbel spijtig want 

de krant had toch al zo weinig te bieden 
voor de wijkbewoners.

Het heeft echter geen invloed gehad op 
het aantal keren dat de website door U en 
velen met U is bezocht. Natuurlijk zijn er 
dagelijks veel hits, gemiddeld afgelopen 
jaar tussen de 150 en 230 bezoeken, maar 
veel interessanter is hoeveel pagina’s zijn 
bezocht. Bijgaand overzicht geeft daarvan 
een beeld.

In het voorjaar kwam een vervelend bericht. 
De gemeente zal in 2014 stoppen met het 
beheer en onderhoud van de websites 
van de wijkraden. Zij moeten dan zelf hun 
website gaan onderhouden. Dat kan via de 
bestaande dienstverlener, maar ze konden 

ook zelf een website opzetten. De gemeente 
subsidieert deze vorm van communicatie 
met een gelijk bedrag voor iedere wijkraad.
Gelukkig is er grote waardering voor 
het werk van de wijkvereniging en bood  
wijkbewoner Ben van Wetten spontaan 
aan een nieuwe website voor de wijk te 
ontwikkelen. Eind 2013 was een groot deel 
van de inspanning daarvoor gepleegd, 
zodat de nieuwe website, in moderne 
software ‘Joomla’ geprogrammeerd, begin 
2014 de oude versie gaat vervangen. 

Wonen 
in het BosA

wijkvereniging

Berg en Bos
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Bronnen van Berg en Bos (30)
De Enkhuizer in het bos
Door Bart Meyer

Januari 1963, −15⁰C. Met bevroren 
haren glibberen twee leerlingen van een 
plaatselijke school op Haarlemmerolie 
door het Apeldoornse winterlandschap. 
Ze zijn op weg naar een mysterieus 
landhuis met ruimte te midden van 
besneeuwde bossen. In hun tas zit een 
kleine bandrecorder, een papiertje 
met vragen en een Agfa Clack. De 
eindbestemming is Amersfoortseweg 
25 met als doel een interview voor 
De Schoolkrant met de man achter 
de Enkhuizer Almanak. Gelukkig een 
stuk dichterbij dan aanvankelijk deed 
vermoeden…     

De strenge vorst heeft zo’n macht dat hij 
zelfs de boekenmarkt regeert. Bestseller 
in de boekhandel is de Enkhuizer van 
de 368ste jaargang, met een oplage van 
150.000, allerwegen gezocht omdat hij 

deze lange periode van kou zo juist heeft 
voorspeld. 

Wie is de man van dat boekwerkje en 
wat beweegt hem om jaar in jaar uit 
een nieuwe editie het licht te doen zien? 
Het is de heer J.C. van der Schaar (66), 
directeur en samensteller die sinds 1952 
zijn standplaats in Apeldoorn heeft. Hij 
vormt met zijn secretaris Hans Top (40) 
het voltallig personeel van de uitgeverij 
Gebr. Van Staden N.V. De bezoekers mogen 
plaatsnemen op een geriefelijke zitbank in 
de werkkamer. De directeur, gezeten op een 
grote ouderwetse stoel achter zijn bureau 
blijkt een veelzijdig en onderhoudend 
verteller, nu en dan wijzend naar een kast 
met oude en bijzondere boeken. 

Hoe weet u nou wat voor weer het wordt? 
“Ik doe niet veel anders, wat het Enkhuizer 

weeroverzicht 
betreft, dan 
afdrukken wat de 
oude heer Nell 
uit Den Haag mij 
heeft nagelaten. 
In zijn tijd hebben 
ze hem natuurlijk 
uitgelachen. 
Iemand die van 
de officiële koers 
afwijkt is altijd 
het mikpunt. Maar 
Nell was niet gek! 
Van kindsbeen 
af heeft hij 

waarnemingen gedaan. Die man begon het 
weer te kennen als zijn broekzak. Hij raakte 
ervan overtuigd dat de schommelingen 
in de temperatuur helemaal niet zo 
wisselvallig of onvoorspelbaar zijn als 
men denkt. Hij bestudeerde perioden van 
jaren. Opeens zag hij een zeker verband. 
Hij ontdekte dat het geen toeval was als 
het plotseling kouder of warmer werd. Die 
omslag werd veroorzaakt door bepaalde 
verschijnselen en die kon je zien aankomen 
volgens Nell: temperatuur, windrichting 
en windkracht, aantal uren zonneschijn 
en millimeters neerslag, mist, onweer 
en nachtvorst. Voorbije jaren werden 
vergeleken met het te voorspellen jaar. 
Toen was het nog maar een stapje naar de 
theorie van de omkeerdagen. Ik kan je het 
fijne niet vertellen, dat is beroepsgeheim. 
De heren in Nederland die de meteorologie 
officieel en wetenschappelijk bedrijven 

haalden verstoord de neus op voor zijn 
weervoorspellingen op de lange termijn. 
Hij heeft geen wetenschappelijke opleiding 
gehad. Nou ja, daarom kun je nog wel 
intelligent zijn.”
                                                     
Is het moeilijk om het juiste weer te 
voorspellen?  
“Hitler dacht er heel anders over en 
Eisenhouwer idem-idem. De Duitsers 
bouwden een groot instituut en stelden er 
heel dure krachten aan. Maar ….. ha-ha-ha, 
de heren voorspelden dat de winter 1941-
1942 een ongewoon zachte zou worden 
en Hitler joeg zijn horden Rusland binnen, 
maar het werd zo allemachtig koud. De helft 
bevroor. Ik vind dat de heer Nell het veel 
beter deed. Eisenhouwer geloofde er ook in. 
Die liet een voorspelling maken door Irving 
Krick en Sverre Petterssen. Zo werd 6 juni 
1944 uiteindelijk dè dag voor een invasie, 
‘de Langste Dag’. Krick baseerde zijn 
voorspelling op de theorie van Nell.”

Zijn er mensen die u opbellen of schrijven 
over de weersverwachting?
“Sommige brouwerijen en 
limonadefabrieken benaderen ons al 
vóór de Almanak uitkomt. Zij zijn bar 
nieuwsgierig: goede, matige of slechte 
zomer? Ik zeg eerlijk zoals het is. Het kan 
voor die mensen een verschil in miljoenen 
maken in omzet. Ach, wat zou je een geld 
kunnen verdienen als je tevoren precies 
kon voorspellen hoe warm of hoe koud het 
wordt.”
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Zit Nell er ook wel eens naast?
“De misgrepen zijn nog niet verklaard. 
Ergens moet er misschien nog iets 
bijgeschaafd worden. Maar hij heeft 
ook machtig vaak succes, door de bank 
genomen zeventig tot tachtig procent en 
dat weten de mensen. Daarom kijken zij 
er altijd naar. Denk eens aan die gloeiend 
hete zomer van ’59!” De Almanak heeft 
toch zijn grootste roep gekregen door de 
weersvooruitzichten die er van dag tot dag 
in staan.” 
Van der Schaar stond op, liep naar de kast 
en nam voorzichtig een Enkhuizer Almanak 
van 1686 in de hand, het oudst volledige 
exemplaar.  “Het heeft een perkamenten 
omslag in kleuren. Alleen het formaat 
is hetzelfde gebleven. Dat beroemde 
exemplaar is geëxposeerd geweest op 
de Benjamin Franklintentoonstelling te 
Philadelphia in 1876. Er was toen een 
Amerikaan die er 20.000 dollar voor bood.”

Hebt u het niet gedaan?
“Het was vóór mijn tijd, helaas. Ik ben 
pas in 1929 in de directie gekomen van 
de uitgeversmaatschappij. Die hadden de 
Almanak overgenomen uit een faillissement 
van een Haarlemse uitgever. In mijn tijd 
is zo’n aanbod niet meer herhaald. Ach, 
ik weet niet eens of ik het zou doen. Ik 
heb hier een kast vol Almanakken van 
zestienhonderd af. Een verzamelaar die 
toevallig geïnteresseerd is, geeft er goud 
voor. Maar wat is geld? Je kunt er niks 
wezenlijks mee kopen. Je kunt er geen 
seconde langer door leven. Als dat wèl kon, 
zou ik het misschien doen, want ik vind het 
leven heerlijk. Ik ben ver over de helft, maar 
ik geniet er nog elke dag van. Zo’n Enkhuizer 
bijvoorbeeld, die geeft me toch plezier.”
Was er ook een Almanak in de oorlog? 
“Vóór de oorlog liep de oplage steeds 
meer terug en ik dacht: wij zullen er 

straks mee moeten stoppen. In de 
oorlog was er steeds geharrewar met de 
bezetters. De waterstanden mochten er 
niet meer in, want zij waren bang dat de 
geallieerden ervan zouden profiteren. 
Ha-ha-ha, de stommerds hadden niet 
in de gaten dat je net zo goed in een 
Engelse haven kunt gaan zitten en met 
het horloge in de hand de tijden van eb 
en vloed noteren. De eerste de beste 
bootsjongen kan dan uitrekenen hoe de 
waterstand in Zandvoort op dat moment is.                                                                                              
De joodse feestdagen drukte ik af, dat 
mocht niet meer. De verjaardagen van de 
leden van het Koninklijk Huis moesten er 
ook uit. Op het eind van de oorlog is de 
inboedel van de drukkerij door de Duitsers 
verwoest. Maar de mensen kregen er schik 
in, zij kochten de Enkhuizer.”  

Waarom heet het boekje eigenlijk 
‘Enkhuizer Almanak’?
“Vroeger was Enkhuizen de haven van 

Nederland, belangrijker dan Amsterdam. 
De vissers oriënteerden zich op de 
watergetijden van Enkhuizen. Toen kreeg 
een zekere meneer C. Stichter de idee om 
ze uit te geven in een Almanak. En van 
het een kwam het ander. Verschillende 
rubrieken zijn door hem toegevoegd, zoals 
de belangrijkste jaarmarkten en de stand 
van de hemellichamen. Hij liet het boekje 
drukken bij de ‘Oude Brug’ in Amsterdam. 
De volksmond gaf het echter al spoedig 
de naam van ‘Enkhuizer Almanak’ en 
die is door de eeuwen heen behouden.                                                
De zeelieden Van Heemskerck en Barentsz 
maakten al gebruik van de Enkhuizer 
Almanak. In het Behouden Huis op Nova 
Zembla, waar zij in 1596-1597 op weg naar 
Indië overwinterd hebben, heeft men later 
een paar half vergane blaadjes gevonden. 
In zestienhonderd-zoveel zijn ze al 
begonnen met weervoorspellingen af te 
drukken op basis van voorspellingen van 
een Italiaan, tweehonderd jaar lang. Hij 

moet machtig oud 
geworden zijn. Als de 
Enkhuizer vorst voorzag, 
beefde ’t volk. Nu lachen 
zij met hun oliehaardjes 
achter de hand. 
Geen wonder dat dit 
boekje ooit tot de drie 
populairste drukwerken 
behoorde. De eerste 
was de bijbel, de tweede 
de gedichten van Vader 
Cats, maar als derde 
kwam de Enkhuizer.”

Krijgen we de komende 
zomer warm weer?
Van der Schaar schudde 
somber het hoofd. “De 
Enkhuizer kan geen 
hoop geven. Het wordt 

koeltjes en nogal wat regen. Maar wat 
wil je? Wij zitten hier op een grensgebied 
tussen land- en zeeklimaat, dat geeft altijd 
snertweer. Maar een ideaal klimaat om in 
te werken. De oude heer Nell heeft helaas 
niet kunnen constateren of wij steeds 
verder van de ijstijd afgaan of dat wij er 
weer hééngaan. Hij overleed  in mei 1960 op 
85-jarige leeftijd.”
Een deel der genoteerde vragen was 
niet gesteld, doch ruimschoots door de 
directeur of zijn secretaris beantwoord. 
Bovendien kwam in die grote villa een 
duidelijk antwoord op een stille gedachte: 
Hoe kan die kleine vraagbaak toch elk jaar 
weer zo bomvol informatie staan?
De etenstijd naderde. Van het weer alleen 
kun je niet leven, dat besefte ook onze 
gastheer. In de hal  hesen wij ons in een 
dikke jas. Meneer Van der Schaar keek 
glimlachend toe en stemde in met een 
pose voor een foto in de witte tuin, mét 
almanak. Toen de deur openging sneed 
een ijskoude poolwind ons de adem af. Wat 
de ijstijd betreft, werd de laatste twijfel 
weggenomen.

N.B.: Voor het jaar 2014 is de 419de jaargang 
verschenen. Er is ook een Enkhuizer Kinder 
Almanak (7de jaargang). 
 
De uitgeverij bleef veertig jaar in Berg 
en Bos. Sinds 1992 wordt de Enkhuizer 
Almanak voor het eerst in Enkhuizen 
uitgegeven. Fransje Jongert heeft het roer in 
1981 overgenomen. De heer Van der Schaar 
bleef hier wonen en bereikte de leeftijd 
der zeer sterken. De laatste periode van 
zijn leven verbleef hij te Beekbergen in Het 
Zonnehuis. 

Bron: De Schoolkrant, 17 januari 1963  
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Ribeslaan1 (Hoek Jachtlaan) • 7313 GT, Apeldoorn

055 - 3 550 450 • info@vanvlietmakelaardij.nl

Altijd thuis in úw wijk!

Onze pluspunten:
1. Scherpe en heldere tarieven

2. Professionele en duidelijke presentaties

3. Persoonlijke aandacht en regelmatig contact

4. Full service dienstverlening

5. Gratis waardebepaling

Wisseling 
stadsdeelmanagers
Door José Cvetanovic

Om maar met de deur 
in huis te vallen: ik ga 
u verlaten. Niet als 
medebewoner want 
ik blijf gewoon in De 
Sprengen wonen, 

maar wel als stadsdeelmanager. Bij 
de gemeente is besloten dat het weer 
eens tijd is om de stadsdeelmanagers 
te laten rouleren. Iets wat acht jaar 
geleden voor het laatst, parallel met de 
gemeenteraadsverkiezingen, is gebeurd. 

Ook nu wordt de wisseling aan de 
gemeenteraadsverkiezingen gekoppeld. 
Vanaf april is er dan ook een ander als 
stadsdeelmanager in Noordwest actief. 
Zojuist is bekend geworden dat Wim 
Bergink mijn opvolger zal zijn voor uw 
stadsdeel. Ik vertrouw  erop dat de wijken 
van Noordwest bij hem in goede handen 
zijn. Op dit moment zijn we allemaal bezig 
om op te schrijven wat er in ons stadsdeel 
gespeeld heeft, nu actueel is of naar 
verwachting nog gaat spelen. Dit om ons 
werk goed te kunnen overdragen. Sowieso 
goed om eens terug te kijken naar wat 
er de afgelopen jaren eigenlijk allemaal 
gebeurd is. Leuke en minder leuke dingen. 
Om met het laatste te starten, in de tijd dat 
ik in Noordwest stadsdeelmanager ben is 
ons helaas een aantal mensen ontvallen. 
Leden van de wijkraden of hun naaste 
familie of buurtbewoners die ik vanuit 
het werk heb leren kennen. Anderen zijn 
ziek geworden of hebben het om andere 
redenen zwaar. Goed om weer eens bij 
stil te staan en je te realiseren dat we van 

geluk mogen spreken als we gezond en 
wel met elkaar bezig mogen zijn met het 
reilen en zeilen in de wijk. Onder de minder 
leuke dingen reken ik ook situaties waarin 
partijen elkaar niet konden vinden of 
mensen niet kregen wat ze graag zouden 
willen. Hierbij denk ik bijvoorbeeld aan 
burenruzies die niet konden worden 
opgelost of overlastsituaties. Maar toch 
ook wel aan de geplande komst van een 
groot asielzoekerscentrum op de Kleiberg 
in Orden wat uiteindelijk niet doorgegaan 
is. In mijn ogen een heel moeizaam en voor 
allerlei partijen en mensen energie-vretend 
proces dat veel beter had kunnen verlopen.
Er zijn natuurlijk ook heel veel goede dingen 
gebeurd. Het stadsdeel bezien van noord 
naar zuid: Kerschoten is op de kaart gezet 
met Kerschoten Energie Neutraal. Mede 
hierdoor zal de wijk in de nabije toekomst 
stevige aandacht krijgen in de vorm van 
een integraal toekomstplan voor de wijk. 
Een en ander staat in de stijgers. In De 
Naald is een flinke slag geslagen met het 
beheersbaar houden van situatie in en 
rondom de kamerbewoningspanden. 
Op de Zwitsallocatie, het grensgebied 
van De Vlijt en De Parken, is een echte 
stadsbrouwerij gekomen en broeien ook 
andere particuliere initiatieven. Naar mijn 
overtuiging zal deze locatie ook in de 
toekomst nog heel bijzonder blijken te zijn 
en veel waarde aan de stad toevoegen. Bij 
Berg en Bos wordt hard gewerkt aan een 
goede oplossing voor de parkeeroverlast 
van attracties en evenementen en in 
Orden staat er nu heus bijna een nieuw 
winkelcentrum. Kortom, Noordwest is in 
ontwikkeling en zal dat ook na mijn vertrek 
zeker blijven. Ik ben blij dat ik daar mijn 
steentje aan heb mogen bijdragen en wens 
u het beste voor de toekomst.
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“Nieuwe ronde, nieuwe kansen”
Bij de “wisseling van de wacht” maak ik van de gelegenheid gebruik om hetgeen 
mij het meest heeft beziggehouden in de afgelopen tien jaar nog een keer met u te 
“delen”, zoals het tegenwoordig wordt genoemd. 
Regelmatig heb ik gezien en gehoord hoe er meestal uiterst positief wordt gereageerd 
op de vele plannen en rapporten en beleidsnotities die de gemeenteraad ter 
behandeling wordt aangeboden. “Apeldoorn stad in het Groen”, Berg en Bos, 
“Stadspark met allure”, Visie op Bouwen en Wonen, “de Hand in handhaving”, om er 
maar enkele te noemen. Vervolgens blijkt bij de realisatie of het geheel of gedeeltelijk 
van toepassing zijn van de, inmiddels geaccepteerde  nota’s, bijvoorbeeld bij de 
vaststelling van een bestemmingsplan, er geen directe controle of verwijzing is naar 
hetgeen is afgesproken. Niet zo verwonderlijk nu, uit een onlangs gehouden enquête, 
blijkt dat slechts een derde van de gemeenteraadsleden vermeld over voldoende 
tijd en kennis te beschikken om de stukken te beoordelen en de controletaak uit te 
oefenen. Bij de behandeling van de ingediende zienswijzen door de wijkvereniging 
krijgen wij ook de indruk dat de van belang zijnde teksten nauwelijks zijn ingezien. In 
de afgelopen jaren is wel bereikt dat de wijkraden als volwaardige gesprekspartners 
worden geaccepteerd en is het, naar mijn mening, een uitdaging voor het nieuwe 
bestuur om de gewenste veranderingen in de besluitvorming te bewerkstelligen. 
Op het stevige fundament dat mijn voorgangers overdroegen, was het mogelijk de 
wijkvereniging Berg en Bos nog vaster te verankeren tot een vereniging die er echt 
“staat”. Daarvoor ben ik de mede – bestuursleden veel dank verschuldigd voor hun 
grote inzet en plezierige samenwerking, waarmee we alle ontwikkelingen rondom de 
wijk op een positief kritische manier hebben geprobeerd te beïnvloeden.
Na de verkiezing van de gemeenteraad en de reorganisatie van het ambtelijk 
apparaat is er voor het bestuur en bewoners een nieuwe ronde en nieuwe kansen 
voor alle belangen van de wijken. Het nieuwe bestuur van onze wijkvereniging is er 
klaar voor!

Cees Kielstra  vz
   

Het is mooi geweest!
Door Peter Essink

Negen jaar ben ik secretaris van uw 
wijkvereniging geweest en ik heb in de 
afgelopen maanden de beslissing genomen 
om het stokje nu over te dragen aan mijn 
opvolgers. Er zijn fijne en enthousiaste 
nieuwe bestuursleden gevonden, die met 
een schone lei en nieuwe invalshoeken 
oplossingen zullen proberen te vinden 
voor de vele lopende dossiers. En dat 
zal nodig zijn, die frisse moed, want de 
dossiers zijn vaak taai! Sommige zaken 
liepen zelfs al toen ik negen jaar geleden 
aantrad. Met groot plezier kijk ik terug op 
de constructieve samenwerking met mijn 
collega bestuursleden. Met aanmerkelijk 
minder plezier kijk ik terug op de mate 
waarin wij er in geslaagd zijn om tot een 
constructief samenwerkingsverband te 
komen met de gemeentelijke diensten. Als 
je hieraan begint, dan weet je natuurlijk 
dat de politiek en haar ondersteunende 
ambtelijke organisatie nu eenmaal anders 
functioneert dan dat je gewend was in het 
bedrijfsleven. Maar zoveel anders; dat had 
ik niet ingeschat. Met het inrichten van 
een samenleving dien je voorzichtig te zijn 
en te waken voor overhaaste besluiten, 
maar zo ongelofelijk stroperig als het hier 
nu functioneert; dat heeft mijn stoutste 
verwachtingen overtroffen. Wij, als burgers 
en dus ook onze wijkraad worden door onze 
gemeentelijke bestuurders veelvuldig om 
een commentaar en/of reactie gevraagd 
op onderwerpen als bouwvergunningen, 
bestemmingsplannen, evenementen 
aanvragen etc.  En telkens weer klim je in de 
pen en verwoord je het commentaar van het 
bestuur op het gepubliceerde voornemen. 
En dan begint het meest frustrerende deel. 

Slechts bij zeer hoge uitzondering blijkt 
onze bijdrage serieus te worden genomen. 
Het lijkt wel of er altijd geantwoord wordt 
vanuit een soort “vijand beeld”; je ontmoet 
een ingebakken wantrouwen en eigenlijk 
altijd moet je constateren dat bij ambtelijke 
diensten het vermogen ontbreekt om zich 
in te leven in een ingediend bezwaar vanuit 
het perspectief van de indiener daarvan. 
Zodra een voorstel het gemeentehuis op 
papier verlaat, lijkt het in beton gegoten te 
zijn en wordt alles in het werk gesteld om 
bezwaren ertegen van tafel te vegen.
En over die opstelling heb ik zorgen! En 
dan niet eens voor zaken die alleen onze 
wijk aangaan. Sommige dossiers, zoals de 
parkeerproblemen Apenheul en de plannen 
van een wethouder voor het AGOVV stadion, 
waar de gemeente zelfs de wet aan haar 
laars lapt, zijn zo duidelijk fout, dat er 
toch eens een moment zal komen dat ook 
daarvoor het kwartje valt. 
Nee; mijn zorgen liggen veel meer bij de 
vraag hoe de organisatie ingevuld gaat 
worden voor al die zorgtaken die de 
centrale overheid aan het overhevelen is 
naar de gemeentelijke overheden. En hoe 
het door mij ervaren bestuursklimaat in 
het gemeentehuis in staat zal zijn om zich 
daadwerkelijk in te leven in de problematiek 
van de zorg behoevende. Of dat die net zo 
tegen de muur gaan oplopen zoals ik dat in 
de afgelopen negen jaar frequent gevoeld 
heb. En dan heb ik nog niets eens over de 
gemeenteraad die nu reeds veelvuldig 
blijk geeft onvoldoende tijd en vermogen 
te hebben om haar controlerende taak uit 
te voeren. En dat wordt dus alleen maar 
moeilijker!

Het was leerzaam en ik heb het met plezier 
gedaan. Maar ik blijf hopen op een toekomst 
waarin afgerekend gaat worden met dat 
”ingebakken wantrouwen”, dat “hakken in 

het zand” gedrag, dat “aangevallen voelen”. 
Kortom dat er “civil servants” gaan opstaan, 
in de ware zin van het woord. 
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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

2014....
Door Ronald de Man - wijkagent

Op het moment dat ik dit 
artikel schrijf, is het alweer 
de laatste week van januari 
2014. De jaarwisseling 
is in Apeldoorn gelukkig 
zonder noemenswaardige 
incidenten verlopen. Geen 

zwaar gewonden door vuurwerk, geen 
geweld tegen hulpverleners en geen 
grote vernielingen of branden.
Op de Koninginnelaan werd ’s nachts een 
brievenbus vernield waarbij de daders 
direct konden worden aangehouden. Een 
leuke zaak om het jaar mee te beginnen. 
 
Maar dan het jaar 2014. Wat gaat dit jaar 
ons allemaal brengen. Het wordt, in ieder 
geval, een jaar waarin binnen ‘politieland’ 
van alles staat te gebeuren. Wij krijgen 
een nieuw uniform, een nieuw vuurwapen 
(met bijbehorende scholing), inzet bij grote 
evenementen waaronder de NSS-top in Den 
Haag en het WK voetbal. 
Er wordt dus weer een flink beroep gedaan 
op de politiecapaciteit. En dan te bedenken 
dat we ook de nodige inzet plegen om de 
‘dagelijkse’ criminaliteit aan te pakken. 

Op 15 januari jl. constateerden we dat 
er, vanaf 1 januari, 31 woninginbraken 
in Apeldoorn waren gepleegd. Zorgelijk. 
Als wijkagenten zitten we eens per twee 
weken bij elkaar om de prioriteiten af te 
stemmen en daarbij wordt de aanpak 
van veel criminaliteit besproken. De 
aanpak van woninginbraken (samen met 
een opgericht Woninginbrakenteam), 
aanpak van geweldszaken, vernielingen 
en hennepplantages. Tegelijk vragen de 

wijkbewoners ook om zichtbare politie 
(wijkagenten) in de wijk en meer controles 
op het overtreden van verkeersregels.

Afgelopen weken hebben we extra 
aandacht besteed aan het ‘spookfietsen’ 
op de fietspaden langs de Zwolseweg, 
Jachtlaan en Laan van Spitsbergen. Veel 
fietsers, vooral scholieren, fietsen op 
het fietspad aan de verkeerde zijde van 
de rijbaan. Dit levert, naast gevaarlijke 
situaties, ook ergernis op bij fietsers die wel 
aan de goede zijde fietsen. Omdat de politie 
een tijd geen aandacht aan dit probleem 
had besteed, heb ik ervoor gekozen om 
de scholieren eerst te waarschuwen. Op 
scholen is de waarschuwing verspreid via 
het dagrooster en het info-bord. Ook is er 
aangegeven dat er uiteindelijk bekeurd zou 
worden. Een gewaarschuwd mens... Er zijn 
toch nog een aantal boetes uitgedeeld. 
Dit gaf uiteenlopende reacties. Van ‘Goed 
gedaan, moeten jullie ook elders doen’ tot 
‘ga echte boeven vangen en zijn jullie trots 
om kinderen te bekeuren’. Oftewel je doet 
het nooit voor iedereen goed.

Vervolgens gaan andere zaken, waar de 
inzet van politie/wijkagent gevraagd wordt, 
ook door. Een opsomming van een paar 
zaken die in een tijdsbestek van een week 
op mij afkwamen;
Scholen en ouders die mij benaderen 
omdat er onrust is over het verspreiden 
van ‘intieme foto’s’ via de sociale media. 
Dit maakt veel los bij scholieren en daarom 
is een gezamenlijke aanpak van scholen, 
ouders en wijkagenten vereist. 
Jeugdzorg vraagt om ondersteuning in twee 
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gezinnen waar er sprake is van huiselijk 
geweld. In een gezin hebben we (jeugdzorg, 
politie) zelfs een kind uit huis moeten halen. 
Het ging om een jong kind, dus geen leuke 
klus. Hopelijk levert het ingrijpen van de 
hulpverleners wel het gewenste resultaat 
op, namelijk dat voor het kind en het gezin 
een veiliger situatie gecreëerd kan worden.
Vervolgens heb ik slecht nieuws gebracht 
aan een familie over het overlijden van een 
naast familielid. Je brengt dan niet alleen 
het trieste nieuws maar je verleent ook 
zoveel mogelijk hulp aan de familie. 
 
En dan kom je aan het bureau en hoor je 
een jonge collega zeggen: ‘Zo nu heb ik alle 
vormen van zelfdoding gehad’. Ze vervolgt: 
‘Ik had al een (trein)springer en iemand 
met een overdosis medicijnen, maar nog 

geen verhanging’. ‘Nu ben ik bij een man 
geweest die zichzelf had opgehangen.’ Ik 
keek haar aan en vroeg haar hoe het nu 
met haar ging. Zij antwoordde dat zij het 
allemaal wel een plekje kon geven. De 
betreffende collega is nog maar 21 jaar en 
heeft dus al het nodige meegemaakt. Dit 
geldt ook voor veel andere collega’s. Dit zijn 
dezelfde collega’s die ’s morgens een boete 
geven voor ‘spookfietsen’, een inbreker 
van de straat plukken, een drugscrimineel 
aanhouden, toezicht houden in het horeca/
uitgaansgebied, het toezicht houden bij 
de vele evenementen, naar een ernstig 
verkeersongeval worden gestuurd, een 
reanimatie opstarten, etc. Deze collega’s 
ziet u dan niet bij u in de straat. Ik zou bijna 
zeggen, gelukkig maar....

Juridische procedures
Door Cees Kielstra

Na het gebruiken van alle inspraak- en 
overleg mogelijkheden rondom de 
ontwerpen van de bestemmingsplannen 
van het park Berg en Bos en Laan van 
Spitsbergen2, is er naar ons inzicht 
onvoldoende en uiteindelijk afwijzend 
gereageerd door de Gemeenteraad. Wij 
zijn toen tot de conclusie gekomen dat 
de juridische weg gekozen moest worden 
om de door ons gerechtvaardigde 
geachte bezwaren aan een gerechtelijke 
uitspraak te toetsen.

Dit betekent dat wij met het 
bestemmingsplan Berg en Bos in beroep 
zijn gegaan bij de Raad van State, en dat 
wij bij de voorzieningen rechter in Arnhem 
het handhavingsverzoek inzake het AGOVV 
terrein hebben ingediend.

Voor de opzet van deze procedures hebben 
we in 2013 gebruik gemaakt van juridische 
ondersteuning, welke is opgevolgd door een 
formele opdracht aam mr. J. Berenschot 
van Lexman Advocaten. Deze advocaat, 
gespecialiseerd in bestuursrecht, zal ook 
de bodemprocedure bij de Raad van State 
begeleiden.

Wat de uitslag ook moge zijn, met deze 
inspanningen hebben we in ieder geval 
de Gemeente laten merken dat wij 
ook een eventuele procedure met alle 
consequenties van dien, niet uit de weg 
gaan.

Wij hopen u op de algemene 
ledenvergadering verder te kunnen 
informeren.
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Meten is weten!
Door Frederik Slaaf

Een commissie van de Wijkvereniging 
Berg en Bos organiseerde in februari 
2013 een project infraroodopnamen 
van veel huizen in de wijk. Ook mijn 
huis is gefotografeerd. Op de hiernaast 
afgedrukte voorpagina van het rapport 
ziet u een infraroodopname van de voor 
en zijgevel. Meest opvallend was de 
hoogrode kleur van de top van het dak. 
Daar was dus ernstig warmteverlies. 
Waar kwam dat vandaan?

Bij de buitentemperatuur van ca. 0 
graden. Met een infraroodthermometer de 

binnenkant van 
het dak gemeten 
(bijlage 2). 
Meetwaarde: 17 .̊ 
De zoldervloer 
was maar 0 .̊ Hoe 
kan die hoge 
temperatuur 
dan ontstaan? 
Ik ben dus maar 
eens tussen de 
hanenbalken 
geklommen. 

Het probleem was meteen duidelijk. 

Het huis stamt uit 1931. Destijds is een 
centrale verwarmingssysteem aangelegd 
met natuurlijke circulatie. Daarvoor zijn 
dikke pijpen noodzakelijk. Over de hele 
zolder lag een vrijwel ongeïsoleerde pijp 
met een doorsnede van ca. 10 centimeter. 
Dat is ook het punt waar het opgestookte 
water uit de ketel rechtstreeks naar toe 
gaat, het warmste water dus. Dat geeft 
natuurlijk een enorm warmteverlies. Bij 
een buitentemperatuur van 0o was de 
watertemperatuur ca. 52 .̊ Het display van 
de ketel gaf aan dat die op ca. 28% van 
de capaciteit brandde. Vervolgens heb 

ik de leidingen voorzien van een dikke 
isolatiedelen van glaswol. Dikte ca. 20 
centimeter. 
Een conventioneel rieten dak mag aan 
de binnenkant absoluut niet geïsoleerd 
worden. Gebeurt dat wel dan neemt de 
levensduur sterk af. Onlangs heb ik de 
rietdeken laten restaureren. Let wel: het 
originele rieten dak uit 1931 ligt nog op het 
huis. Bij restauratie kwamen nog kranten 
uit dat jaartal te voorschijn.
Verdere isolatie van het dak mocht dus 
niet. De zolderkamer ligt afgetimmerd ruim 
vrij van het riet en dat moet zo blijven. 
Om toch voldoende isolatie te krijgen heb 
ik glaswoldekens met een dikte van 16 
centimeter tussen de balken gelegd, zoals 
op de foto is te zien.

Het totale effect is verrassend. De 
temperatuur in de nok was 17˚ bij een 
buitentemperatuur van 0 .̊ Nu is het 6˚ 
geworden. Het stookresultaat is aardig 
veranderd. Bij dezelfde buitentemperatuur 
is de watertemperatuur gezakt van 52˚ naar 
48 .̊ Het branderpercentage is gezakt van 
28% naar 21% en reductie van ca. 25%. Aan 
stookkosten scheelt me dat ongeveer 1700 
m3 gas per jaar, toch een aardig resultaat. 
Veel dank dus aan de commissie die de 
aanzet voor dit resultaat heeft gegeven.
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Parkeren in en rond Berg en Bos (3)
Het vervolg – door Arjan Speelman

Achter de schermen is er hard gewerkt 
aan het beperken van de (parkeer-)
overlast in onze wijk. Duidelijk is 
geworden dat het gaat om een complexe 
problematiek en dat de vele betrokkenen 
niet altijd de zelfde belangen hebben. 
Vanuit het bestuur hebben wij steeds 
aangedrongen op snelheid echter, het 
blijkt maar weer eens, zorgvuldigheid 
en streven naar duurzame oplossingen 
maken dat het toch weer wat langer gaat 
duren.

Wat is er wel al bereikt?
Binnen de gemeente is een projectgroep 
actief die de mogelijkheden op 
haalbaarheid toetst. Naast de vele 
(verschillende) belangen en gemeentelijke 
regels gaat het ook om bijv. wetgeving op 
verkeer- en natuur en milieugebied.
Concreet is de status als volgt:
Rijkswaterstaat is bereid mee te werken aan 
een pilot om het verkeer naar de Apenheul 
vooral via de afslag Hoenderloo te leiden 
waardoor het verkeer voornamelijk via de 
ring en de rotonde op de Jachtlaan naar 
de Apenheul wordt geleid. De verwachting 
is dat zo de parkeerplaats veel soepeler 
gevuld kan worden.
De verschillende locaties in “ons” rapport 
zijn kritisch bekeken op haalbaarheid 
waardoor er nog twee locaties overblijven 
in de buurt van de Apenheul om mogelijk 
400 extra plaatsen te creëren zodat de 
JC Wilslaan alleen nog in uitzonderlijke 
gevallen moet worden afgesloten.
Zowel het AGOVV-terrein als bij 
en rondom het zwembad lijken 
geschikte locaties. Echter deze zijn 

niet zomaar te gebruiken omdat ook 
rekening dient te worden gehouden 
met eigendom, bewonersbelangen, 
dassenburchten, aan- en afvoerroutes, 
inrichtingskosten, bomenkap, verharding, 
grondwaterbescherming e.d.
In maart zullen een aantal varianten worden 
uitgewerkt.
In en rondom het parkeervergunningen-
gebied is een online-enquête gehouden 
waarvan de uitkomsten op onze website 
gepubliceerd zijn. 370 huishoudens zijn 
gevraagd om deel te nemen aan de enquête 
en 125 hebben meegedaan. Mede op 
basis van de uitkomsten van de enquête 
is besloten het vergunningparkeren nu 
niet uit te breiden, maar deze optie voor 
de toekomst wel open te houden. In het 
volgende nummer van ons wijkblad zal 
uitgebreid aandacht besteedt worden aan 
alle bevindingen uit deze enquête.
Het parkeren zal dit komende seizoen 
strakker worden begeleid en het 
vergunningengebied zal duidelijker worden 
aangegeven.
Recent is de aanvraag voor een 
evenementenvergunning verlegd van 4 naar 
12 weken. Daardoor kan het zorgvuldiger 
worden beoordeeld. Bovendien moeten 
organisatoren eerder informatie afgeven 
zodat evenementen qua planning beter op 
elkaar kunnen worden afgestemd. 
De projectgroep doet voorstellen om de 
evenementenkalender zodanig aan te 
passen dat inwoners van stad en dorp 
afhankelijk van hun woonlocatie kunnen 
zien welke evenementen gepland zijn. Voor 
Berg en Bos blijft de evenementenkalender 
van Accres van toepassing waarbij van 

te voren rekening is gehouden met de 
topdagen van de Apenheul.
Voor evenementen gaat Accres een 
klachtenlijn hanteren die doorschakelt 
naar het nummer van degene die 
verantwoordelijk is voor het evenement.

Wat is (nog) niet bereikt?
Als bestuur blijven we er naar streven dat 
ook het volgende wordt gerealiseerd:
Een duidelijk evenementenbeleid van 
de gemeente waarbij rekening wordt 
gehouden wat de maximale ‘belasting’ is 
van onze wijk (locatieprofiel).
Een vergunningverleningproces waarbij op 
voorhand gekeken wordt naar mogelijke 
overlast en het maximaal beperken 

daarvan als verantwoordelijkheid bij de 
organisator wordt gelegd; daarnaast dient 
de vergunningaanvraag tijdig bekend te 
worden gemaakt zodat het mogelijk is te 
anticiperen op de mogelijke effecten van 
het evenement.
Een helder communicatieplan waardoor we 
en van te voren weten wat er gaat gebeuren 
en we de mogelijkheid hebben om bij 
overlast direct de veroorzaker te kunnen 
adresseren. 

Tenslotte
Op de jaarvergadering op 1 april zal dit 
onderwerp ongetwijfeld ook aan de orde 
komen. Toch verzoeken wij u om ons 
bestuur per omgaande te informeren, 
indien u suggesties c.q. verbeteringen 
kan aangeven. Graag per email naar 
wijkbergenbos@hotmail.com maar onze 
andere kanalen staan vanzelfsprekend ook 
open.
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Privémening over Private Banking: 

 ‘Bij zwaar weer moet je niet proberen 
onder de baan te spelen. Ik verwacht 
dat mijn private banker dat snapt.’

Private banking is voor iedereen anders. Daarom willen wij graag weten 
wie u bent, wat u drijft en waar u heen wilt. Zodat u later kunt doen waar u 
vandaag over droomt. En vandaag kunt doen waar u later geen spijt van krijgt. 
 Neem voor meer informatie contact op met Max Raaijmakers, Private Banker 
regio Apeldoorn. Tel.:055-5777526 of e-mail: max.raaijmakers@nl.abnamro.com
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De WOZ actie van makelaar Goos
Door Peter Essink

Jaarlijks ontvangen wij allen de WOZ beschikking van de gemeente Apeldoorn. 
Ook bij mij riep dat ook altijd vele vragen op en met name zodra ik op de 
website van de gemeente eens ging nakijken welke referentie panden er 
gebruikt waren. Net als alle andere wijkbewoners kreeg ik vorig jaar ook een 
flyer in de bus van makelaar Goos, die aanbood om op een “no cure – no pay” 
basis voor ons een poging te wagen. Ik ben daarop ingegaan en …het heeft tot 
succes geleid. 
Het denken achter deze actie is natuurlijk voor de hand liggend. Voor het 
vaststellen van de waarde in het economisch verkeer, hangt het systeem nu 
eenmaal vast aan die beroemde referentiepanden, maar om echt te gaan 
snappen wie naar wat verwijst, heb je een heleboel vaststellingen nodig om er 
een vinger achter te krijgen. Dus heb ik de initiatiefnemer maar eens gevraagd 
waar zijn actie toe geleid heeft.
Zij vertelden mij vastgesteld te hebben dat volgens hen voor ca. 50% van 
alle panden in Apeldoorn de WOZ waarde niet juist was vastgesteld. In het 
afgelopen jaar hebben zij ca. 200 aanvragen ontvangen, waarvan zij er in 
geslaagd zijn om voor 125 huiseigenaren succesvol bezwaar te maken. En dat 
vind ik een indrukwekkend resultaat. De besparingen voor deze huiseigenaren 
zijn immers verstrekkend. Niet alleen je onroerend zaak belasting gaat 
omlaag, maar ook de water- en afvalheffing. En laten wij vooral niet vergeten 
dat ook het “eigenwoningforfait” in de inkomstenbelasting aangifte omlaag 
gaat, en zeker niet onbelangrijk voor nabestaanden is dat ook de erfbelasting 
omlaag gaat en vooral dat laatste kan aardig in de papieren lopen.
Gezien het succes zal deze makelaar zijn 
actie dit jaar opnieuw herhalen.

wijkblad
informatie van uw wijk


