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Koningsdag 26 april 2014 Berg en Bos 
Door Leen Los

A

wijkvereniging

Berg en Bos
wijkblad
informatie van uw wijk

Alle wijkbewoners waren uitgenodigd voor de 
traditionele Koningsdagviering op het plein van 
de Berg en Bosschool. Niet iedereen had aan 
de uitnodiging gehoor gegeven, maar er was 
toch genoeg belangstelling om dit Oranjefeest 
te laten slagen. De kleedjesmarkt bood een 
breed assortiment van begerenswaardige,  
nuttige, bruikbare en onbruikbare spullen. 
Het handelstalent van de jonge verkopers was 

het bestuderen waard. Als er een prijs voor de 
meest creatieve handelaar zou zijn, zou deze 
ongetwijfeld gaan naar het meisje dat liefdevol 
opgekweekte babyradijsplantjes voor dertig 
cent per stuk verkocht. Het schminkwerk 
was van hoog niveau, ook waren er allerlei 
raadselachtige spellen te doen.  De mannen van 
de hamburgertent hadden het wat moeilijker 
met de omzet dan de aantrekkelijke dames van 

de bar. De DJ liet vanuit zijn kofferbak (gelukkig) 
niet de gangbare standaardbeat, maar een 
prettig nostalgisch repertoire horen, aan het eind 
bekroond door het Wilhelmus, dat hier luidkeels 
en daar wat bedremmeld werd meegezongen. De 
oranjebitter smaakte zoet net als de ijsjes en de 
limonade. Alle hulde voor de vrijwilligers.  
Graag tot volgend jaar.
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Notulen Jaarvergadering 2014 van wijkvereniging Berg en Bos. Gehouden op dinsdag 
1 april 2014 in Restaurant “de Boschvijver” in het park Berg en Bos

Opening door de voorzitter
In zijn openingswoord verwelkomt Cees 
Kielstra, voorzitter van de wijkvereniging:
a. De +/- 70 wijkbewoners, de 

vertegenwoordigers van 5 politieke 
partijen uit de gemeenteraad, 
wethouder Olaf Prinsen voor 
wijkzaken, de afscheidnemende 
stadsdeelmanager Jose Cvetanovic 
en haar opvolger, dhr. Wim Bergink 
alsmede onze wijkagent Ronald de 
Man.

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

c. En vermeldt dat een drietal politieke 
partijen ons schriftelijk op de hoogte 
hebben gesteld van hun verhindering 
om op deze vergadering aanwezig te 
zijn.

Vaststelling notulen jaarvergadering 
gehouden op dinsdag 20 augustus 2013.
De notulen van de voorgaande 
jaarvergadering worden ongewijzigd 
vastgesteld.

Jaarverslag 2013.
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 en het AGOVV 
terrein. In dit verband memoreert hij 

tevens de hechte samenwerking met 
de wijkraden van de wijken “Sprengen”, 
“Brink en Orden” alsmede de “werkgroep 
Asselsestraat”. Hij zet de draagwijdte van 
het door het college voorgestelde nieuwe 
bestemmingsplan voor het AGOVV terrein 
nogmaals uiteen en licht het “hoe en 
waarom” toe van onze keuze om ons heftig 
te verzetten tegen het daarin opgenomen 
voorstel tot behoud van de “tijdelijke 
tribunes en lichtmasten”. Inmiddels zijn 
er bij de gemeente 162 bezwaren tegen 
dit bestemmingsplan ingediend en het is 
nu aan het college en de gemeenteraad 
om in dit dossier de volgende stap te 
zetten. De voorzitter staat tevens stil bij 
de forse juridische kosten die wij gemaakt 
hebben voor een goede behandeling van 
onze bezwaren tegen het voorgelegde 
bestemmingsplan voor het park Berg en 
Bos. Kort memoreert hij in dit verband 
de lopende bodemprocedure bij de Raad 
van State. De voorzitter nodigt het publiek 

uit voor nadere vragen. De heer Philip 
Claringbould vraagt hierbij aandacht voor 
het gebruik van de Boschweide in het licht 
van de Natura 2000 Europese regelgeving. 
Henk Otto antwoordt in dit verband nog 
steeds in afwachting te zijn van het in deze 
regelgeving voorgeschreven beheerplan van 
de provincie.

Vaststellen van het aangepaste 
huishoudelijk reglement.
Cees Kielstra licht kort de wijzigingen 
toe. Deze gaan voornamelijk om het 
zorgvuldig omgaan met en gebruik van 
de adresgegevens van onze leden. De 
vergadering gaat hiermede akkoord.

Financieel jaarverslag over het jaar 2013
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. 
Ook hij licht het beroep toe dat wij op 
ons weerbaarheidsfonds voor juridische 
ondersteuning hebben moeten doen.

Bevindingen van de kascommissie.
Dhr. Robert Tieskens leest namens zijn 
medekascommissie lid, dhr. Lemckert 
de verklaring voor waarin zij melden de 
administratie van onze wijkvereniging in 
uitstekende staat te hebben aangetroffen. 
Hij complimenteert onze penningmeester 
met het geleverde werk.
Op hun aanbevelen verleent de vergadering 
decharge aan bestuur en penningmeester 
over het verenigingsjaar 2013.

Benoeming nieuwe kascommissie.
Op uitnodiging van onze voorzitter stelt 
dhr. Frans Aartsen zich beschikbaar om 
voor het volgende jaar deel te nemen aan 
de kascontrole. Als tweede lid zal dhr. 
Lemckert deze plaats voor nog een jaar 
invullen. De vergadering gaat hiermede 
akkoord. 

Voorstel tot verhoging van de contributie 
van 15 naar 20 euro.
De vergadering gaat hier, na het 
uiteenzetten van de zinvolheid hiervan, 
unaniem mee akkoord.

Bestuurszaken:
Afscheid van de vertrekkende bestuurs-
leden Cees Kielstra en Peter Essink
Namens de overige bestuursleden 
worden zij toegesproken door Arjan 
Speelman, die uitgebreid ingaat op hun 
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inzet en verdiensten voor de vereniging 
in de afgelopen negen jaar. De hiervoor 
opgeduikelde notulen van hun eerste 
bestuursvergadering zijn heel vermakelijk. 
Veelal dezelfde issues blijken nog steeds te 
spelen en hebben zich buitengewoon taaie 
dossiers getoond in onze relatie met het 

Overhandigen voorzittershamer bij benoeming 
voorzitter.

gemeentehuis. Het nieuwe bestuur toont 
hun grote erkentelijkheid met de inzet van 
beide heren dat zij dit graag, namens de 
leden, onderstrepen met een bloemhulde 
en een cadeau. Zij krijgen een ingelijste 
kopie van een originele plankaart voor de 
ontwikkeling van de gemeente Apeldoorn 
uit 1923 dat de voornemens toont van het 
toenmalige gemeentebestuur. De wijk Berg 
en Bos zou volgens dat plan het centrum 
gaan vormen voor uitbreiding van de 
stad en 30.000 inwoners gaan huisvesten. 
Dat is gelukkig nooit gebeurd. Het bos is 
behouden en dank zij het gewijzigde inzicht 
dat stadsuitbreiding beter naar het oosten 
zou moeten plaatsvinden, wonen wij nog 
steeds in onze prachtige wijk.        

Het is een mooie verrassing dat ook 
wethouder Prinsen namens de gemeente 
blijk geeft van hun waardering voor de 
inzet van beide heren. Als noodzakelijke 
“luis in de pels” om de gemeentelijke 
organisatie zoveel mogelijk bij de les te 
houden. Een functie waarin hij in zijn 
speech de noodzaak van onderstreept. 

Hij onderstreept zijn waardering met een 
prachtige fles wijn.

Benoeming van de nieuwe voorzitter
Als nieuwe voorzitter van de wijkvereniging 
wordt aan de vergadering voorgesteld 
om Arjan Speelman te benoemen. De 
vergadering gaat hiermede akkoord. 
In zijn woord van aanvaarding licht 
Arjan zijn Rotterdamse achtergrond toe 
en geeft blijk er veel zin in te hebben. 
De voorzittershamer wordt formeel 
overgegeven.

Taakverdeling binnen het nieuwe bestuur
Door elk bestuurslid wordt hierin kort 
weergegeven met welke beleidsterreinen 
en/of portefeuilles hij en/of zij zich bezig 
zal gaan houden. De taken van Peter Essink 
zijn wat verder opgesplitst. Als formele 
secretaris zal Gustaaf van den Brand gaan 
optreden. Het dagelijkse handwerk van 
het secretariaat zal vervuld gaan worden 
door Elma Los. De redactie van het wijkblad 

is overgegaan naar Henk Otto, die dit zal 
combineren met zijn taak als webmaster. De 
verdere taakverdeling is na te lezen op de 
nieuwe website. 

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 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 onze afscheid 
nemende stadsdeelmanager, mevrouw Jose 
Cvetanovic. Peter Essink neemt de taak op 
zich om namens ons bestuur haar uitbundig 
te complimenteren met de wijze waarop zij 
in de afgelopen jaren uitvoering gegeven 
heeft aan haar taak. Met enige voorbeelden 
zet hij uiteen waarom zij in onze ogen nog 
het meest dicht bij het ideaalbeeld komt 
van een ambtenaar die zich als een echte 
“civil servant” opstelt. 

Wethouder Prinsen is verrassend aanwezig.

De warme douche voor Jose Cvetanovicv.
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Rondvraag 
Geen.
Niets verder aan de orde zijnde sluit Arjan 
Speelman het officiële deel van deze 
jaarvergadering.

Na de pauze: formele opening van onze 
nieuwe website
Henk Otto vertelt als verantwoordelijke 
voor de website binnen het bestuur, hoe de 
gewijzigde organisatorische insteek van de 
gemeente heeft geleid tot het vervaardigen 
van een nieuwe website. Hij schetst hoe 
gefortuneerd wij ons voelden toen Ben van 
Wetten, wijkbewoner, die zich diepgaand 
bekwaamd heeft in het bouwen van 
websites, zich bij ons aanmeldde dat hij ons 
wel wilde helpen met het maken van een 
nieuwe site. In een prachtige presentatie 
liet Ben de vergadering vervolgens 
kennismaken met de mogelijkheden 

van deze nieuwe frisse site. Het is voor 
de wijkvereniging een geweldige sprong 
voorwaarts waar het bestuur hem zeer 
dankbaar voor is.

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

De wijkraad bedankt webmaster Ben van Wetten.

Verandering van tijden?
Door Arjen Speelman, voorzitter
We hebben al vaak gehoord dat we in een tijdperk van verandering leven. Dat went en 
als je wat ouder bent dan maak je je daar niet zo druk meer over. “Dat gaat wel weer 
over” hoor je dan.
Recent hoor ik wat vaker dat we nu in een verandering van tijdperken leven. Transitie 
en transformatie zijn daarbij de modewoorden en “alles wordt anders!”
Voor ons als nieuw bestuur levert dat de vraag op of we daarin mee moeten gaan of 
dat we de lijn gewoon voort moeten zetten die de vorige besturen met succes hebben 
uitgezet.
We gaan allebei  doen.
Het nieuwe college van B&W gaat ook, met één wethouder minder, “Door” (zo heet 
het nieuwe bestuursakkoord) op het uitgezette pad. Gelukkig zitten daar mensen in 
die vooral gaan luisteren naar de burgers en waarvan we weten dat als het nodig is zij 
ook een afwijkend standpunt durven in te nemen. Wij mogen verheugd zijn dat Olaf 
Prinsen weer wijkwethouder voor Noordwest is geworden.
Nieuw is dat nu daadwerkelijk serieus en integraal naar “onze” overlastproblematiek 
wordt gekeken en die duurzaam aangepakt gaat worden inclusief de geluidsoverlast!
Maar we gaan ook op weg naar Berg en Bos 2.0 zoals dat tegenwoordig heet. Met 
onze nieuwe website met veel meer interactiemogelijkheden willen we samen met u 
nieuwe mogelijkheden onderzoeken. Moeten we meer gaan doen voor bijvoorbeeld 
kwetsbare ouderen en/of voor de jongeren in onze wijk? Willen we elkaar vaker 
ontmoeten onder het genot van een drankje/hapje dan die 1 à 2 keer per jaar? Is er 
behoefte aan een betrouwbare klussendienst, niet voor grotere karweien maar voor 
bijvoorbeeld hulp bij die steeds ingewikkelder wordende apparaten? E.d.
Het belangrijkste blijft voor ons dat we het met u doen of dat nu in Berg en Bos 1.0 of 
in Berg en Bos 2.0 is. Daarom graag uw reactie naar redactie@wijkbergenbos.nl

De websitemakers discussiëren - hoe verder?
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Geef de pen door: Dennenlaan
Door Jan Willem Karmiggelt

Midden zeventiger jaren kwamen wij 
vanuit het westen naar Apeldoorn. 
Wij hadden toen geen idee van de 
historie van een aantal villa’s aan deze 
rustige laan. We werden destijds met 
name vanuit de wijkvereniging en 
de Berg en Bosschool betrokken bij 
de actuele ontwikkelingen in de wijk 
zoals de dreigende sluiting van de Berg 
en Bosschool en het ontluiken van 
Apenheul en de daaruit voortvloeiende 
parkeerproblematiek.

Zo gezegd streken we neer in een rustig 
laantje.  De naam Dennenlaan komt pas 
vanaf 22-08-1913 in het gemeentelijke 
register voor. Het deel tussen de 
Vonderlaan en de 1ste Beukenlaan heette 
tot die datum de Boogaert ‘t Hooftlaan. 
Het gedeelte tussen de 1ste Beukenlaan en 
de Genistalaan was toen nog naamloos en 

werd ruim 8 jaar later aan de Dennenlaan 
verbonden.  Op de hoek staat een cottage 
van Henk Wegerif.

Een van de oudste villa’s van de Dennenlaan 
staat tegenover het huis dat wij midden 
zeventiger jaren betrokken: Villa Boissiëre. 
Deze villa komt al voor op een ansicht van 
1905 en is door de toenmalige bewoner 
prof. J.M.J. Valeton vernoemd naar 
zijn grootvader Valleton de Boissiere. 
Aanvankelijk was het in gebruik als 
vakantiehuis maar later heeft zijn weduwe 
Henriette Suzanne Valeton-Ortt het als 
permanente bewoning in gebruik genomen. 
Zij was overigens een jeugdliefde van 
Frederik van Eden maar zij beantwoorde 

zijn liefde niet. De novelle Van de Passieloze 
Lelie verhaalt daarover. Overigens hebben 
zij altijd contact gehouden; Van Eden 
lunchte meerdere male in Villa Boissiëre.
Een ander karakteristiek huis, dat 
overigens officieel aan de Coniferenlaan 

ligt, is villa De Halve Maan (1915). Dit is 
een van de ontwerpen van Chris Wegerif 
voor het villapark Het Loo (het huidige 
Berg en Bos). Agathe Wegerif ontwierp het 
tegellandschap van de schouw van dit huis. 

Een derde karakteristieke villa is het huidige 
Beuk en Den. Destijds heette het Pension 
Rustoord, nog weer later Huize Jonella. 
Oorspronkelijk lag de villa aan de 1ste 
Beukenlaan. Maar omdat er een nieuwe 
woning in de voortuin werd gebouwd werd 
het nieuwe adres Dennenlaan 6.

Zoals veel grote villa’s werd ook dit 
als pension gebruikt. De oudere 
buurtbewoners herinneren zich dat nog 
dat in een aantal pensions in de wijk in de 
vijftiger jaren repatrianten uit Indië werden 
gehuisvest. In dit pension zwaaide mevrouw 
Bakker de scepter. 
Dit was de Dennenlaan in het kort; ik geef 
graag het (schrijf)stokje door aan Tineke 
van der Deijl, wonende aan de Ahornlaan.

Zo zag het kruispunt Dennenlaan-Vonderlaan er 
omstreeks 1925 uit. 

Het huidige Boissiëre

De Halve Maan op de splitsing 
Coniferenlaan-Dennenlaan

Het toenmalige Pension Rustoord en het huidige Beuk 
en Den
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Uitkomsten online enquête vergunningen parkeren Berg & Bos
Door Mieke van der Linden

In opdracht van de wijkvereniging 
Berg en Bos is eind vorig jaar een 
online enquête gehouden onder 
bewoners binnen/ aan de rand van de 
driehoek Jachtlaan, J.C. Wilslaan en 
Soerenseweg naar hun mening over 
vergunningenparkeren. 

De wijkvereniging Berg en Bos heeft zich 
ten doel gesteld om de parkeeroverlast 
in haar wijk door dagbezoekers van park 
Berg en Bos, het Boschbad en de Apenheul 
structureel te verminderen. Een van de 
oorzaken is dat er voor bezoekers niet 
duidelijk is waar mag men wel en niet mag 
parkeren doordat de huidige begrenzing 
van het vergunningengebied grillig verloopt 
en niet duidelijk is afgebakend. 

Mogelijke oplossing is de uitbreiding van 
het huidige vergunningenparkeren naar 
een eenduidig gebied: alle straten binnen 
de driehoek Jachtlaan, J.C. Wilslaan en 
Soerenseweg. Dat betekent dat in een 
duidelijk afgebakend gebied in álle straten 
op álle dagen van de week van 10.00 tot 
15.00 uur vergunningenparkeren zou 
gelden. 

De wijkvereniging wilde graag weten wat 
de bewoners vinden van deze mogelijke 
oplossing en heeft daartoe in november 
2013 een online enquête gehouden in drie 
deelgebieden (zie kaart):

1. Vergunningengebied: bewoners die nu 
al vergunningenparkeren in hun straat 
hebben (zwart omlijnd op de kaart)

2. Uitbreidingsgebied: het gebied waar 
het vergunningenparkeren mogelijk 
naar kan worden uitgebreid ten einde 
de overlast te beperken en meer 
duidelijkheid te geven aan bezoekers 
(schuin gearceerd op de kaart)

3. Buitengebied: het gebied net buiten het 
mogelijke uitbreidingsgebied

Is het online enquêteren bevallen?
Bewoners die de enquête liever op papier 
wilden invullen konden telefonisch 
een schriftelijke vragenlijst met 
antwoordenvelop opvragen. Hiervan 
hebben 3 van de 125 deelnemers gebruik 
van gemaakt.
De resultaten van de enquête konden snel 
en kosteloos worden teruggekoppeld naar 
de respondenten.

Klankbordgroep
De enquête is begeleid door een tijdelijke 
klankbordgroep bestaande uit:
• Peter Spanhaak (Nepveulaan)
• Otto Verkerke (Groene Kijkerweg)
• Johan van Meeuwen (Magnolialaan)
• Arjan Speelman (voorzitter en 

bestuurslid wijkvereniging Berg en Bos)

De klankbordgroep heeft de 
onderzoeksrapportage voorzien van 
conclusies en aanbevelingen aangeboden 
aan het bestuur van de wijkvereniging Berg 
en Bos.

Deelnemers
In totaal zijn 370 huishoudens gevraagd om 
deel te nemen aan de enquête. In totaal 
hebben 125 huishoudens deelgenomen. 

Kaart 1: Onderzoeksgebied enquête 

Zij worden de respondenten genoemd. 
In het huidige vergunningengebied 
nam 42% van de huishoudens deel, in 
het uitbreidingsgebied 60% en in het 
buitengebied 32%.

Meningen over vergunningparkeren
In het huidige vergunningengebied geeft 
het overgrote deel van de bewoners 
aan dat de parkeeroverlast (deels) is 
afgenomen sinds de invoering van het 
vergunningenparkeren. Binnen het 
parkeervergunningengebied is dan ook 
een groot deel van de bewoners (71%) 
positief over het vergunningenparkeren. 

3% vindt het vergunningenparkeren 
slecht. De overige bewoners waren vooral 
negatief over de beperkingen die het 
vergunningenparkeren geeft voor de eigen 
vrijheid en de eigen bezoekers. 

Binnen het uitbreidingsgebied was 56% van 
de huishoudens tegen de uitbreiding van 
vergunningenparkeren naar hun straten. 
Als reden gaven bijna allen op dat zij weinig 
tot geen overlast ervaren en dat daarom 
de nadelen van vergunningenparkeren niet 
opwegen tegen de voordelen. 

In het buitengebied was 45% tegen het 
uitbreiden van het vergunningenparkeren, 
24% was voor. De rest had geen mening. De 
tegenstanders gaven daarbij de volgende 
onderbouwingen: Voorkeur voor een andere 
oplossing, veroorzaakt verschuiving van 
de overlast, onvoldoende overlast en de 
nadelen van parkeervergunning zijn groot.

Het geringe draagvlak voor het 
vergunningenparkeren lijkt vooral 
ingegeven door de grote ergernis over de 
manier waarop het vergunningenparkeren 
is georganiseerd, o.a.:
• Dagkaarten zijn ongastvrij en lastig voor 

bezoek
• 96 dagkaarten per jaar zijn ontoereikend 

bij lesgeven/zorg aan huis
• de kosten van de vergunning en van de 

dagkaarten
• Het moeten halen van de dagkaarten in 

het stadhuis
• Geringe coulance van de controleurs ten 

aanzien van de eigen bewoners
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De bewoners opperen verschillende ideeën 
om deze nadelen te beperken:
• Voorzie bewoners per auto van een 

‘autosticker’ - duidelijk zichtbaar achter 
de voorruit zoals een wegenvignet 
- waardoor zij vrij kunnen parkeren 
in Berg en Bos en handhaaf de 
parkeerkaarten voor bezoekers aan Berg 
en Bos bewoners.

• Alternatief voor de bezoekers-
kraspassen: een digitaal tegoed 
waarbij je via een app het kenteken 
doorgeeft en vervolgens wordt er tegoed 
afgewaardeerd, bestellen via de post, 
een of meer standaard kaart(en) die je 
elke keer weer kan gebruiken

• twee of drie vaste parkeerkaarten per 
woonadres uitdelen  

• per auto een vergunning i.p.v. de 
vergunning te delen over twee auto’s

• Verbalisanten coulant laten optreden 
tegen eigen bewoners bijvoorbeeld 
m.b.v.  parkeersysteem in Amsterdam 
waarbij controleurs het kenteken 
intikken en zien dat de auto daar thuis 
hoort

• Vergunningen en dagkaarten gratis 
maken (bijv. door de kosten af te 
wentelen op de veroorzakers)

• bewoners tijdig op de hoogte brengen 
van wijzigingen in het parkeerbeleid

• Bezit van meer auto’s niet belonen door 
mensen met twee of meer auto’s meer 
mogelijkheden te bieden dan mensen 
met één auto. 

• Alleen vergunningenparkeren als er 
werkelijk parkeerlast is, dus niet in de 
winter 

De bewoners noemden ook alternatieve 
oplossingen en aanvullende maatregelen, 
o.a.:
• Parkeerschijf invoeren 1-2 uur
• Aan één kant van de weg parkeren. 

De laan wordt dan in elk geval nooit 
geblokkeerd en blijft toegankelijk voor 
ambulance, brandweer, vuilniswagen 
e.d.”

• Uitbreiding van parkeermogelijkheden 
bij het Boschbad zelf en verlagen van de 
prijs. Vijf euro vindt men te duur, daarom 
gaat men in de wijk staan. 

• Uitbreiding parkeergelegenheid: bijv. 
Aan de buitenrand van Apeldoorn (bijv. 
Voorterrein Paleis Het Loo) in combinatie 
met pendelbussen, parkeergarage van 
twee verdiepingen bouwen onder de 
bestaande parkeerplaats

• In heel Berg en Bos een parkeerverbod 
in de bermen, het gehele jaar door.

• Strakkere handhaving door 
parkeerbeheer

• Meer en duidelijkere borden (de hekken 
hebben goed gewerkt!)

• Aandacht voor de verkeerssituatie door 
het Christelijk Lyceum

Overlast van geparkeerde auto’s 
in de straat
30% van de respondenten heeft last van 
geparkeerde auto’s in de straat. Daarbij 
is gevraagd naar auto’s van bezoekers 
van bijvoorbeeld park Berg en Bos, 
tennisclub Daisy etc. en niet naar de 
auto’s van (bezoekers van) bewoners. 
In het vergunningengebied ervaart 24% 
parkeeroverlast, in het uitbreidingsgebied 
40% en in het gebied daarbuiten 18%.
De belangrijkste veroorzakers van de 

parkeeroverlast zijn Park Berg en Bos/ 
Apenheul (met stip op 1), het Boschbad en 
het Christelijk Lyceum.
De belangrijkste vormen van overlast zijn 
(meest genoemde bovenaan):
• Parkeerders laten rommel achter
• Slecht uitzicht door geparkeerde auto’s
• Eigen uitrit moeilijk uit kunnen rijden
• Eigen bezoek kan niet parkeren

Van de respondenten die hinder 
ondervinden ervaart 61% vooral in 
de periode  april t/m medio oktober 
overlast. 39% ervaart het gehele jaar 
parkeeroverlast.

Door de helft van de respondenten wordt de 
overlast de gehele week ervaren, door 27% 
alleen in het weekend en door 24% alleen 
op werkdagen. Verdeeld over de dag wordt 
de meeste overlast in de ochtend en middag 
ervaren. 

Klachten over parkeeroverlast 
62% van de respondenten weten niet waar 
zij een klacht kunnen indienen in geval 
van parkeeroverlast. De 38% die dat wel 
zegt te weten is zeer verdeeld over bij wie 
een klacht hoort te worden ingediend. 
Ruim de helft noemt daarbij de gemeente. 
Daarnaast worden vooral de politie en de 
wijkvereniging genoemd. 
Waar binnen de gemeente een klacht 
kan worden ingediend lijkt niet duidelijk. 
Ongeveer even vaak worden genoemd het 
algemeen nummer, de afdeling verkeer, de 
wijkpost, de wijkmanager en de buitenlijn.

Negentien respondenten hebben het 
afgelopen jaar daadwerkelijk een klacht 
ingediend. Zeven deden dit bij de politie. 
De rest deed dit o.a. bij de wijkvereniging, 
de gemeente en het Lyceum. Van de 19 
respondenten die een klacht hadden 

ingediend is ruim de helft ontevreden (8) 
tot zeer ontevreden (3) over de afhandeling 
van de klacht. Acht respondenten zijn wel 
tevreden.

Conclusies
Het wijkbestuur heeft - mede op basis van 
de uitkomsten van de enquête - de volgende 
besluiten genomen: 
• Het vergunningenparkeren nu niet 

uitbreiden
• De optie van uitbreiding van het 

vergunningenparkeren in de toekomst 
wel openhouden

De wijkvereniging gaat zich inzetten om de 
volgende punten te doen realiseren:
• Duidelijkheid bieden waar bewoners 

met klachten terecht kunnen
• Duidelijke afspraken maken over 

de wijze waarop klachten worden 
geregistreerd en opgevolgd

• Meer en meer in het oog springende 
bebording die aangeeft waar 
vergunningparkeren geldt.

Mail adressen 
gewijzigd
Het mail adres van de wijkvereniging 
is gewijzigd, het nieuwe adres voor alle 
e-mailpost is: 
bestuur@wijkbergenbos.nl

Stuur artikelen voor de website of het 
wijkblad naar: 
redactie@wijkbergenbos.nl
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Bronnen van Berg en Bos (31)
De kleine wereldkampioen
Door Bart Meyer

Die 15e april was zonnig met later op 
de dag bewolking en wat regen. In 
de middag kon men vanaf de velden 
verschillende formaties Amerikaanse 
vliegtuigen zien overkomen voor 
bombardementen op Duitsland. Eén 
toestel werd geraakt en stortte neer bij 
Kootwijk. Na afloop van de wedstrijden 
die onder grote belangstelling werden 
gespeeld, heeft de secretaris der 
commissie, de heer J. Duursma, op de 
grote tribune de prijzen uitgereikt.                                                                                                                                      

Het dagelijks leven in de Tweede 
Wereldoorlog was vol gevaar en angst, 
een nare tijd. Hoewel dit niet mocht 
worden vermeld in de door de Duitse 

bezetter gecontroleerde berichtgeving, 
klinkt daarvan iets door in bovenstaand 
krantenartikel. Het was voor de kinderen 
dan ook letterlijk een verademing om 
aan het toernooi te mogen deelnemen en 
bovendien voor de Berg en Bosschool een 
hoogtepunt in zijn sportieve geschiedenis. 

Sinds 1935 werd in Apeldoorn tijdens de 
Paasvakantie het schoolvoetbaltoernooi 
voor de lagere scholen georganiseerd. De 
wedstrijden vonden plaats op de velden van 
onder meer AGOVV en Rober et Velocitas, 
later op terreinen in het Orderbos. Reeds 
lang van te voren werd door de jongens naar 
dit evenement uitgekeken. Op gezette tijden 
mocht er onder leiding van een sportieve 
meester of ouder worden geoefend en 

anders vonden zij altijd wel een trapveldje.

Het signaal dat de bal echt deed rollen 
was het moment suprême voor de spelers. 
Zij gingen helemaal op in hun spel, een 
bonte verscheidenheid, niet alleen aan 
karakters en aanleg. Soms als team, dan 
weer ieder voor zich, spiegelend aan 
een idool van wereldklasse: Puskás, Di 
Stefano of Pelé die Brazilië in 1958 naar 
het wereldkampioenschap schoot. Aan 
de zijlijn, vlak op het speelveld, werden zij 
aangemoedigd door de niet uitverkorenen, 
zowel jongens als meisjes en altijd met een 
spandoek. Het ging toch om de beker en 
de eer van de school. Vaders en moeders 
lieten zich evenmin onbetuigd. Het was een 
extra uitdaging om de aanmoedigingen en 
raadgevingen van het publiek op waarde 
te kunnen schatten. Het kwam voor dat er 
een fotograaf liep of iemand (incognito?) die 
met potlood en blocnote de spelers stond te 
observeren:

De grote strijd 
Meneer, is onze scheidsrechter er nog 
niet? Meneer, mogen wij vast een bal? 
Meneer, krijgen wij geen netten in de goal?                                                                                                                                      
Ieder jaar weer worden deze vragen vele 
malen gesteld door de schooljongens, 
wanneer ze trappelend van ongeduld 
wachten op de aanvang van de grote strijd. 
Zo ook nu op de middag waarop ik een 
speurtocht ondernam langs de Apeldoornse 
velden. Reeds ver voor tweeën zag ik 
diverse schoolploegen kant en klaar staan. 
Het viel me op dat in vergelijk met vroeger 

veel meer elftallen een keurig shirt droegen. 
Veel aardiger dan zo’n mengelmoes van 
allerlei kleuren; dat geeft een rommelige 
indruk. Vooral – zoals bij de wedstrijden 
van de lagere scholen zo vaak het geval is – 
wanneer de meeste spelers zich in de buurt 
van de bal bevinden als één wriemelende 
massa.

Zo zag ik de Brinklaan en de Berg en Bos 
als echte teams elkaar bestrijden. Jongens, 
jongens, wat hebben jullie gesjouwd en 
geploeterd om dat kleine balletje tussen 
de twee palen te krijgen! Vlak voor het 
einde zag ik de Brinklaan het beslissende 
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doelpunt maken en laat dat nu door de 
invaller gebeuren! Een ongelukje, maar ook 
een gelukje kan in een klein hoekje zitten, 
want de opgestelde speler had bij het 
zoeken naar het veld te veel tijd verloren om 
nog te kunnen meedoen.

Vreugde en teleurstelling  
Dat niet iedereen bij deze match tevreden 
was over de gang van zaken bleek, toen in 
het heetst van de strijd een Brinklaanspeler 
naar de uitlijn kwam lopen en meester 
Hoogwinkel om een andere plaats 
verzocht. Was het omdat hij te weinig 
naar zijn zin in het spel werd betrokken 
of leek het hem leuker vóór dan achter 
te spelen? Ik kreeg de indruk dat hij het 
zelf niet wist. Na afloop ben ik even bij de 
kleedgelegenheid gaan kijken. Het was de 
moeite waard. Bij de winnaars waren alle 
fouten vergeten. Het “hei je gezien hoe ik 
ditte en zag je effe hoe ik datte” was niet 
van de lucht. Zelfs de held, de maker van 
het beslissende doelpunt, moest iets van 
zijn glorie laten vallen toen stopperspil 
Henkie met mond, handen en voeten de 
omstanders duidelijk trachtte te maken 
op welk een wonderbaarlijke wijze hij met 
een geniepig hakkie de bal onnavolgbaar 
had vrijgespeeld om vervolgens aan de 

invaller een niet te missen kans te geven.                                                                 
Begrijpelijk kwamen de overwonnenen niet 
tot zulke prestaties. Hoewel de nederlaag 
manmoedig werd geslikt, vingen mijn oren 
nog enige gepeperde opmerkingen op. Het 
is dan ook een grote teleurstelling zo vlak 
voor het einde te worden verslagen.

Totaalvoetbal
Ook het duel tussen Berg en Bos en Oranje 
Nassau was zeer spannend. Halverwege de 
wedstrijd  was de stand 0 – 1. Alles was nog 
mogelijk. Naast mij hoorde ik nu en dan de 
naam Hannes over het veld galmen. Hannes, 
de middenvoor van Oranje Nassau bleek 
een hoge troef te zijn, een voortdurend 
gevaar voor de jongens van B & B. Het 
galmende “Hannes!” van de zijlijn kwam 
kennelijk van Vader en Moeder die hem tot 
nog grotere acties wilden aanzetten. Niets 
ontging ze. Ook was de Vader niet blind voor 
het feit dat Hannes alles in z’n eentje deed 
door voortdurend van positie te wisselen. 
Mopperend klonk het: “Hij doet het te veel 
alleen, afgeven moet-ie.” Zijn woorden 

verloren echter alle grond toen zijn vrouw 
luid tegen een ander zei: “Het is net zijn 
Vader, die wou het ook altijd zelf doen.”                                                                                                                                           

In de tweede helft gebeurde er iets dat 
alleen in schoolwedstrijden mogelijk is. 
Eén van de spelers liep plotseling uit het 
veld en verdween zonder taal of teken in 
de kleedkamer. De enige reserve meende 
dat nu zijn tijd was gekomen en wierp zich 
met toestemming van de scheidsrechter in 
het strijdgewoel. Het was voor hem helaas 
een korte vreugde, want enkele minuten 
later kwam de ‘wegloper’ terug en maakte 
de scheidsrechter met niet mis te verstane 
gebaren duidelijk dat een dringende 
boodschap zijn snelle vlucht buiten de 
lijnen noodzakelijk had gemaakt …. 

Niet Hannes maar de linksbuiten bracht 
Oranje Nassau in de laatste minuut met 
een tweede treffer in veilige haven. Een 
typisch doelpunt in deze wedstrijden 
van voetballertjes! Onze kleine dappere 
keeper, hoe graag zou hij bij de lat 
willen komen! Maar hoe hij ook springt, 
zo’n verraderlijke boogbal blijft een 
nachtmerrie voor hem, ze zijn ten enenmale 
onhoudbaar! Tot grote opluchting van 
spelers en supporters behaalde ONS een 
verdiende overwinning. Deze middag 
bracht weer veel vreugde én verdriet. 
Het meest opvallend was de ijver en het 
enthousiasme waarmee werd gespeeld 
met sterke staaltjes van ‘totaalvoetbal’.                                                                                                                               
Deze speelstijl in het voetbal sticht grote 
verwarring bij de tegenstander doordat 
vaste mandekking wordt uitgeschakeld. Wie 
te netjes blijft, is verloren. Vóór de finalisten 
in dit grootse toernooi bekend zijn - er zit 
enig ontluikend talent onder - zal nog menig 
zweetdruppeltje en een enkel traantje 
worden gelaten. Jongens zet hem op! 

Bronnen:
Apeldoorn (fotopocket), uitgave Wegener’s Couranten 
Concern N.V., Apeldoorn, ca. 1970
Duuren, S. van en M. van de Kamp (red.), Het 
circus tussen de bomen, 75 jaar Berg en Bosschool 
Apeldoorn 1932- 2007, Amersfoort 2007 
Michels, R., Wat ik hoorde en zag bij de 
schoolwedstrijden, In: De schoolvoetbalkrant, 1958
Nieuwe Apeldoornsche Courant, 27 maart 1944
Nieuwe Apeldoornsche Courant, 18 april 1944
Tijink, C. en P. Rouwenhorst (samenst.), Apeldoorn 
in de tweede wereldoorlog, een kroniek, uitgave 
Gemeentearchief Apeldoorn, 2002 
Vermeer, K., Aan de start, Amsterdam 1935 
Met dank aan de heer D. Bouman, directeur Berg en 
Bosschool 
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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

Beste wijkbewoner,

Per 1 april heb ik het 
stokje overgenomen 
van José Cvetanovic 
als stadsdeelmanager 
van het stadsdeel 
Noordwest – en dus ook 
van de wijk Berg en Bos. 

Deze wisseling van stadsdelen is door ons, 
stadsdeelmanagers, zelf in gang gezet en ik 
begin dus met veel enthousiasme aan deze 
nieuwe uitdaging in een nieuw stadsdeel. 
Hoewel nieuw, toch niet helemaal. Ik 
woon inmiddels ruim 30 jaar in Apeldoorn 
(Noordwest) en mijn kinderen hebben in 
Berg en Bos de middelbare school bezocht, 
dus helemaal onbekend is dit deel van 
Apeldoorn niet voor mij. En ik verheug me 
erop nu op een heel andere manier kennis 
met deze wijk te maken.

De afgelopen 8 jaar werkte ik als 
stadsdeelmanager in het stadsdeel 
Noordoost, dus het werk zelf is niet nieuw 
voor mij. Mijn rol is vooral die van verbinder, 
van intermediair, tussen het stadhuis en 
de wijk / het stadsdeel. Ik wil weten wat 
er speelt in de wijk, waar er problemen 
zijn, waar er vragen of ambities zijn. En 
vervolgens daarmee natuurlijk aan de slag 
gaan. Bevorderen dat wij hier als gemeente 
goed op in spelen, of de verbinding leggen 
met het welzijnswerk, woningcorporaties of 
wijkagent. Kortom, schakelen, verbinden, 
aanjagen om te zorgen dat de wijk 
leefbaar blijft. Maar uiteraard heeft de 
wijkvereniging hier ook een belangrijke rol 
in. Ik ben het eerste aanspreekpunt voor 
de wijkvereniging binnen de gemeente en 
probeer hen zo goed mogelijk te adviseren 
en te ondersteunen.

De eerste periode gebruik ik vooral om 

lopende zaken zo goed mogelijk af te 
handelen en om de wijk en de mensen beter 
te leren kennen en zo zicht te krijgen op 
wat er allemaal speelt in de wijk. Het is me 
inmiddels voldoende duidelijk geworden 
dat in uw wijk de aanwezigheid van een 
aantal grotere attracties en wat dat met 
zich meebrengt rondom verkeer, parkeren 
en evenementen een punt van constante 
aandacht is. Ik hoop straks ook een bijdrage 
te kunnen leveren aan het op een passende 
manier oplossen van dit vraagstuk.

Wat ik erg belangrijk vind is samenwerking. 
Als het gaat om de leefbaarheid in de wijk 
heeft de gemeente daarin een rol, maar 
ook diverse maatschappelijke organisaties 
en niet in het minst u, als bewoner. De 
wijk maken we samen. En ik wil daar graag 
samen met u mijn steentje aan bijdragen. Ik 
heb er zin in. Graag tot ziens in de wijk,

Hartelijke groet,
Wim Bergink
Stadsdeelmanager

NB: wilt u contact met mij dan kan dat via 
de wijkvereniging, maar u kunt mij uiteraard 
ook rechtstreeks benaderen. Dat kan via 
het algemene telefoonnummer van de 
gemeente (14 055) of per mail: w.bergink@
apeldoorn.nl. En u kunt mij volgen via 
twitter: @055Noordwest. Ik probeer daarop 
regelmatig korte berichtjes te plaatsen 
waarvan ik denk dat ze voor inwoners 
van het stadsdeel Noordwest interessant 
kunnen zijn.



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 4 11

Tuinieren in Berg en Bos
Door Ine Versteegh en Ineke Kuijpers 

Wij willen de bewoners van Berg en Bos 
graag informeren over twee tuinen in 
de wijk die horen bij de Nederlandse 
Tuinenstichting. 

Deze stichting opgericht in 1980 streeft 
naar het behoud van tuinen en parken 
die van belang zijn door vormgeving, 
beplanting cultuurhistorisch karakter en 
ligging. Verder willen ze de openstelling 
van particuliere tuinen bevorderen.

De tuinen worden door de stichting 
beoordeeld en na goedkeuring opgenomen 
in een gids waar alle tuinen instaan, 291 in 
Nederland.

Berg en Bos heeft twee tuinen die daarbij 
horen, èèn aan de Coniferenlaan 2, de tuin 
van Ineke Kuijpers en èèn aan de Zwarte 
Kijkerweg 33,de tuin van Ine Versteegh.
Deze twee tuinen zijn op zaterdag en 
zondag 21 en 22 juni van 10 tot 16.00 gratis 
te bezoeken.

Enthousiast maken
Wij willen graag wijkbewoners enthousiast 
maken door te laten zien dat er ook in Berg 
en Bos heel goed te tuinieren is. Wij horen 
vaak ”hier wil toch niets groeien”. Niets 
is minder waar, met wat extra aandacht 
kunnen ook in onze wijk heel veel planten 
goed groeien.

Gezellige sfeer in de wijk
Wij hopen die dagen veel wijkbewoners te 
ontmoeten. In het verleden, enkele jaren 
geleden, waren enkele tuineigenaren bereid 
hun tuinen exclusief voor de bewoners in 
Berg en Bos open te stellen op een zomerse 
zondag. Dat zorgde voor een gezellige sfeer 
in heel de wijk; fietsend en wandelend ging 
men langs de tuinen en zo ontstonden 
spontane ontmoetingen en gelegenheid tot 
bijpraten onder het genot van een glaasje.

Het zou aardig zijn om dit gebeuren nieuw 
leven in te blazen en mogelijk tot een 
jaarlijks terugkerende buurtactiviteit  uit te 
laten groeien.

Wij willen hier graag een eerste aanzet 
toe geven, en hopen dat zich nog enkele  
tuinenthousiasten melden, zodat er volgend 
jaar wellicht weer een heuse “ Open 
tuinenroute” georganiseerd kan worden.

We hopen U in ieder geval  in het weekend 
21-22 juni a.s. te ontmoeten tussen 10.00 en 
16.00 uur.

U bent van harte uitgenodigd.

 Tuin Ineke Kuijpers
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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

Helikopter boven mijn huis
Door Ronald de Man - wijkagent

Begin april van dit jaar werd 
Apeldoorn -Noordwest in de late avond 
‘opgeschrikt’ door een politiehelikopter 
die laag over de wijk vloog. De heli 
assisteerde bij de zoekactie naar 
een woninginbreker. Er werden 
vervolgens door verschillende mensen 
vragen gesteld over de inzet van de 
politiehelikopter.  Dit was voor mij 
aanleiding om hierover een artikel te 
schrijven en u uitleg te geven over de 
inzet van politiehelikopters. 

Om u goed te kunnen informeren heb 
ik contact opgenomen met collega Jan 
Brand die in het verleden in Apeldoorn 
heeft gewerkt en nu waarnemer is bij 
de Luchtvaartpolitie. Hij heeft mij van 
(technische)informatie voorzien welke ik u 
niet wil onthouden.   

Is dat een politiehelikopter?
De politie surveilleert niet alleen op de 
weg, maar ook op het water, het spoor 
en in de lucht. In de lucht gebeurt dit met 
helikopters. Met de inzet van de helikopter 
ondersteunt de Luchtvaartpolitie de 
Nederlandse politie 24 uur per dag, dus ook 
‘s nachts.

De politie zet de helikopter altijd in met 
een goede reden. Het kan voorkomen 
dat de helikopter in de vroege ochtend, ’s 
avonds of ‘s nachts boven uw huis vliegt 
in verband met een politie-inzet op de 
grond. Zo ondersteunt de Luchtvaartpolitie 
de Nederlandse politie 24 uur per dag 
met acht helikopters. Met behulp van 
de politieheli kunnen eenheden op de 

grond slagvaardiger en sneller optreden 
bij incidenten, zoals roofovervallen en 
vermissingen. Niet elke helikopter is een 
politiehelikopter. Defensie en traumateams 
vliegen ook met helikopters. De traumaheli 
is van hetzelfde merk en type als van de 
politie, namelijk een Eurocopter EC 135.

Wat doet de politieheli boven mijn huis?
De bemanning van de helikopter bepaalt 
de hoogte van het toestel aan de hand van 
de omstandigheden, die noodzakelijk zijn 
voor het slagen van de politie-inzet.  Een 
politieheli mag voor het vervullen van 
de politietaak afwijken van de wettelijke 
minimumvlieghoogte. De bemanning van 
de politiehelikopter volgt de best mogelijke 
training in binnen- en buitenland om in 
moeilijke en bijzondere omstandigheden 
veilig te kunnen opereren.
 ‘Bedenk dat als u een politieheli hoort of 
ziet, deze deel uitmaakt van de activiteiten 
van de politie om uw directe omgeving 
veiliger te maken’. 
Om u nog meer van dienst te zijn, kunt u het 
twitteraccount @depolitieheli raadplegen 
of er informatie beschikbaar is over de 
aanwezigheid van een politieheli bij u in de 
buurt.

Hoe worden de helikopters aangestuurd?
Er vinden geplande vluchten plaats op basis 
van IGP (informatie Gestuurde Politie) en ad 
hoc naar aanleiding van incidenten. Sinds 
eind 2011 hanteert de politie de zogeheten 
‘rodeknop-procedure’. Deze procedure 
houdt in dat als via 112 een overval of 
ander ernstig incident wordt gemeld, 
niet alleen de betrokken politieregio 
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wordt geïnformeerd, maar ook de 
Luchtvaartpolitie. Die zal snel een toestel de 
lucht insturen of – als deze al vliegt – naar 
het betreffende incident dirigeren. Daar 
neemt de bemanning contact op met de 
politie bij u in de buurt. Hierdoor gaat geen 
kostbare tijd verloren als ondersteuning 
van de politie op de grond noodzakelijk 
is. De afgelopen tijd was de heli meer 
en meer succesvol bij het oplossen van 
diverse misdrijven, waarbij aanhoudingen 
zijn gemaakt dan wel vermisten werden 
teruggevonden.

Hoe ziet de luchtvloot er uit?
De luchtvloot van de politie bestaat uit zes 
lichte helikopters van het merk Eurocopter, 
type EC135 en twee middelzware 
helikopters van het merk AgustaWestland.
Welke specifieke apparatuur is aan boord 
van de toestellen?
De helikopters hebben de allernieuwste 
opsporings- en waarnemingsapparatuur 
waaronder het zogeheten airborne-
videosysteem. Hiermee zijn digitaal hoge 
resolutiebeelden te maken, waaronder 
warmtebeelden. Naast het feit dat deze 
beelden worden vastgelegd in de heli 
kunnen ze ook worden uitgezonden. Via 
een landelijk dekkend videonetwerk zijn 
de hoogwaardig beveiligde beelden ook 
beschikbaar voor meldkamers van de 
plaatselijke politie. 

Waar zijn de helikopters gestationeerd?
De helikopters staan doorgaans op 
Schiphol-Oost, Volkel en Rotterdam maar 
kunnen ook op andere locaties (bv Twente, 
Apeldoorn-Teuge) worden gestationeerd, 
als dit voor het vervullen van de politietaak 
noodzakelijk is. 

Welke specificaties hebben de toestellen?
De Eurocopter EC 135 P2+ is een bekende 
helikopter in hulpverleningsland. Het 
toestel wordt ook gebruikt als traumaheli. 
Het toestel kan 4-6 personen vervoeren en 
is uitgerust met twee Pratt en Whitney 206 
B2 motoren van elk 447 PK. Het maximaal 
startgewicht is 2910 kg. De Duitse/Franse 
helikopter heeft een vliegbereik van 635 km. 
Het toestel heeft een vierbladige hoofdrotor 
en een Fenestron staartrotor. De lengte van 
het toestel is 10,2 m, de breedte 10,20 m 
(rotor) en de hoogte 3,51m.
De AgustaWestland AW 139 is voor 
politiebegrippen een luchtreus. Het toestel 
kan maximaal 15 passagiers vervoeren en 
is uitgerust met twee Pratt Whitney PT6C-
67C motoren van elk 1679 PK. Het maximaal 
startgewicht bedraagt 6800 kg. Deze 
helikopters van Italiaanse makelij hebben 
een vliegbereik van 1061 km (zonder 
reserve). Het toestel heeft een vijfbladige 
hoofdrotor, een vierbladige staartrotor en 
een intrekbaar landingsgestel. De lengte 
van het toestel is 16,62 m, de breedte van de 
rotor is 13,80 m en de hoogte 4,98 m.
Hierbij hoop ik dat ik u voldoende 
informatie over de politiehelikopters heb 
kunnen geven. Een mocht u de politieheli 
weer horen, denk er dan maar aan dat wij 
met z’n allen proberen  uw buurt veiliger te 
maken!
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Werk aan onze wegen
Door  Otto Verkeke

De gemeente Apeldoorn heeft met hulp 
van de provincie een inhaalslag aan het 
onderhoud van het Apeldoorns wegennet 
in gang gezet.

In onze wijk begon dat met de J.C.Wilslaan. 
Daar is het wegdek van de kruising aan 
de Jachtlaan tot aan de rotonde aan de 
Amersfoortseweg eerste gefreesd en 
daarna van nieuw asfalt voorzien. Gelijker 
tijd zijn er een aantal snelheidsremmers 
aangebracht middels verkeersdrempels.
Ook de fietspaden en bermen zijn 
aangepakt. Deze klus is inmiddels geklaard 
door de aannemer.

Het volgende wat op het programma 
in onze wijk is asfaltonderhoud op de 
Valkenberglaan van Soerenseweg tot aan 
de Wildernislaan en de Bosweg tussen 
Vijfspronglaan en Valkenberglaan. Ook 
het gedeelte van de 2e Beukenlaan 
tussen Valkenberglaan en Bosweg wordt 
meegenomen. Dit onderhoud omvat onder 
andere het overlagen van bestaand asfalt, 

oneffenheden in de wegen worden uit 
gevuld met asfalt. Waar nodig zullen ook de 
inritten worden aangepast. Ter verbetering 
van de regenwaterafvoer worden molgoten 
en straatkolken hersteld en eventueel 
vervangen.

De plannen zijn deels volgens onze wensen 
aangepast met verkeersremmende 
maatregelen.
Zo zijn er 4 busdrempels (50 km/u 
ontwerp) gepland rond de kruising 
Bosweg-Valkenberglaan.
De drempels worden voorzien van belijning  
waardoor de drempel ook optisch een 
duidelijk zichtbare verkeersdrempel wordt.

Tevens wordt de aansluiting van de 
Valkenberglaan op de Soerenseweg 
aangepast tot een haakse aansluiting. 
Daarmee wordt hard doorrijden vanaf 
Soerenseweg naar de Valkenberglaan en 
omgekeerd in elk geval bemoeilijkt.

Op het moment van schrijven bevinden 
de werkzaamheden zich nog in de 
aanbestedingsfase, en zal mogelijk 
eind mei/begin juni worden vergund. 
De aannemer zal eerst aan de overzijde 

Van het bestuur

Parkeren in en rond Berg en Bos
Dit betreft de uitbreiding van de bestaande 
parkeerterreinen met 400 plekken. Deze 
zijn alleen bedoeld voor overloop parkeren, 
wanneer elders geen plaats meer is.
De gemeente  zoekt de oplossing in het 
verlengde van de Felualaan en omgeving. 
Omwonenden maken bezwaar tegen een 
doorgang van verkeer vanaf het grote 
parkeerterrein. Er wordt nu gekeken 
naar een oplossing via de J.C. Wilslaan 
en verbreding mogelijkheden van de 
verlengde Felualaan, o.a. door een deel 
van het Boschbad terrein te gebruiken. 
Ook wordt gedacht de fietsenstalling te 
benutten en de fietsers aan de andere 
zijde van de Felualaan te laten parkeren. 
Daarbij is een voorwaarde dat fietsverkeer 
(kinderen) autoverkeer niet mag kruisen. De 
oplossingen vragen de aandacht vanwege 
Natura 2000 en andere natuurwaarden. 

Bestemmingsplan Julianatoren
Hier zijn ontwikkelingen in de zin dat er 
een concept ontwerp tekst is voorbereid. 
Naast de wijk zijn ook milieufederaties in 
de discussie betrokken. Er is sprake van 
vastleggen van de huidige situatie voor 
terrein Amersfoortseweg en aanpassingen 
van vigerend bestemmingsplan West 
voor terrein J.C.Wilslaan. Er zijn geen 
toekomstplannen opgenomen.

Geluidsoverlast
Zoals bekend heeft de wijkvereniging een 
voorstel gedaan voor aanpassing van de 
“Nota Geluid en Evenementen Apeldoorn”. 
Inmiddels zijn er bijeenkomsten geweest 
en is na een eerst zeer teleurstellend eerste 

van de Jachtlaan beginnen (oostelijke 
ventweg Jachtlaan, Boszichtlaan, Koningin 
Hortensialaan en Koning Lodewijklaan 
zitten in hetzelfde bestek). 
De werkzaamheden in onze wijk zullen 
daardoor waarschijnlijk pas na de bouwvak 
beginnen.

De bewoners van de betrokken wegen 
hebben een uitnodiging van de gemeente 
gehad voor een inloopbijeenkomst in 
Berkenrode op 15 april. Hier konden 
vragen worden gesteld aan de betrokken 
gemeentelijke medewerkers. Deze 
bijeenkomst werd druk bezocht, ook door 
inwoners van de wijk Berg en Bos.

Zodra bekend is wie de aannemer wordt 
zullen wij contact met hem opnemen om 
een goede informatievoorziening naar de 
wijk te kunnen verzorgen via website en 
wijkblad. 
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Beelden in de wijk (3)
Tekst en foto’s - Henk Otto

Dit is het derde 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.

5. Triënnale in de Valkenberglaan?
In 2008 werd er in kader van de Triënnale 
aan de bewoners van Apeldoorn een 
oproep gedaan om hun tuin ter beschikking 
te stellen voor fraaie aankleding en de 
plaatsing van een kunstwerk. Een door de 
Triënnale organisatie gevraagde kunstenaar 
zou daarvoor een kunstwerk  ontwerpen. 
De familie Nijhof uit de Valkenberglaan 
besloot daaraan mee te doen en zelf ook 
bij te dragen, zodat er een fraai beeld zou 
komen. 
De Amerikaanse beeldend kunstenaar 
Jason Thane Jeffers, opgeleid in Santa 
Fe, New Mexico, gebruikt bij voorkeur 
materialen die weggegooid zijn op 

de vuilnisstort. Hij was verhuisd van 
Los Angeles naar Apendoorn en was 
uitverkoren om het beeld voor de tuin van 
de familie Nijhof te maken. Hier gebruikte 
hij hier Corton staal, ijzer dat door te 
roesten zorgt voor zelfbescherming. Uit 
de staalplaat werd ‘Shadow’ geboren, dat 
sindsdien te bewonderen is in de tuin van 
Valberglaan 35b. 
Hoewel de naam ‘Shadow’ iets 
onbestemds doet vermoeden, 
vind ik dat het sterk iets heeft 
van de beroemde fluitspeler van 
de Hopi indianen, een figuurtje 
dat in talrijke petrogliefen op de 
rotsen is gevonden in zuidwest 
Noord Amerika, Pokopelli. Maar het is aan 
ieder om met een blik in de tuin zijn of haar 
eigen mening te vormen.

INFO artist, zie : 

http://fatfingersart.com/portfolio

Van het bestuur tekst, nu een tweede voorstel gemaakt 
dat beter aan sluit bij de wensen van de 
wijk. Deze concept tekst komt in ieder 
geval beter tegemoet aan de wens voor 
een lagere geluidsnorm voor evenementen 
met versterkt geluid in onze wijk. Er is nog 
geen overeenstemming over het maximaal 
aantal geaccepteerde evenementen 
per locatie. Er is voorgesteld dat er voor 
alle evenementenlocaties in Apeldoorn 
locatieprofielen komen waarin dat wordt 
geregeld, zodat naast geluid ook rekening 
kan worden gehouden met andere vormen 
van overlast als verkeer en parkeren.

Kunnen aanpassingen Bosweide wel 
volgens natuurwetten?
Dit voorjaar is vanaf de jubileumlaan 
dwars door bosterrein een nieuwe weg 
aangelegd richting Bosweide, dat daarmee 
twee toegangswegen heeft gekregen. Ook 
is de Bosweide in ons stadspark volledig 
omrasterd om de wilde zwijnen buiten te 

houden. De maatregelen zijn bedoeld om de 
Bosweide beter commercieel te benutten 
als evenemententerrein. Maar de Bosweide 
ligt midden in beschermd natuurgebied 
van de EHS en Natura 2000 Veluwe. De 
wijkvereniging heeft een verzoek voor 
handhaving van de natuurwaarden gericht 
aan de provincie Gelderland. 

Bestemmingsplan Laan van Spitsbergen
De gemeente is klaar met de verwerking van 
de ca. 170 bezwaren. Nog voor de zomer, 
is de verwachting, komen de antwoorden 
en de al of niet aangepaste teksten ter 
discussie in college en gemeenteraad.

Parkeeroverlast bij Christelijk Lyceum
Medewerkers van de school en in de avond 
bezoekers van bijeenkomsten op de school 
parkeren nogal eens op ongelukkige 
plekken in de buurt. Er is overleg gaande 
met de schooldirectie om tot een oplossing 
te komen.
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Privémening over Private Banking: 

 ‘Een private bank die juist nu zijn kalmte 
bewaart, geen mooi weer speelt, met 
overgave mijn vermogen beschermt en 
ingrijpt als het nodig is, meer vraag ik niet.’

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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