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Een mooie Koningsdag in Berg en Bos
Door Leen Los

27 april 2015. Tijdens een rustig 
ochtendwandelingetje hebben we oom Pieter 
van de jarige Koning een goede morgen 
gewenst toen we hem toevallig tegen kwamen 
bij het Oude Loo, hij genoot zichtbaar van zijn 
vrije Koningsdag. ’s Middags het traditionele 
buurtfeest op het zonnige Berg en Bos 
Schoolplein bijgewoond.
Het is daar ieder jaar gezelliger. Als je het 
karakteristieke plein betreedt staat er een 
aardige juffrouw klaar om 
deskundig je nagels 
bij te werken in elke 
gewenste kleur, dan 
is er een menigte 
enthousiaste verkopers/
sters van onder andere 
warme tosti’s en 
heerlijke chocoladetaart. 
Er zijn heel veel boeken, 
Donald Ducken en er is 
prima speelgoed te koop 
voor verbazend weinig 
geld. De goudeerlijke 
Balletje Balletje speler laat 

zijn klanten in minstens 50% van de spellen het 
goede bekertje aanwijzen. 
Je kunt eventueel aanwezige agressie kwijtraken 
bij het Blikkengooien, met ook nog kans op 
mooie prijzen. Alcoholische maar ook gezonde 
dranken worden gul geschonken door prominente 
wijkdames. Wat verderop staat de hamburgertent 
bemand met representatieve wijkheren. Er zijn 
hangtafels om alles op te eten en te drinken en 
wat te kletsen. De muziek is weer uitstekend 

verzorgd, verhoogt de sfeer en 
ondersteunt de conversatie. Gezellig! 
En dan is daar om half vijf het 
hoogtepunt, het oranjebitter en het 
Wilhelmus!
Maar het belangrijkste van alles: 
er is publiek! Veel ouders van de 
ondernemende kinderen, maar nog 
wel wat weinig overige wijkbewoners. 
Kortom: een ideale gelegenheid om 
de Koningsmiddag door te brengen. 
Zet het in de agenda voor volgend 
jaar en zorg dan voor een lege maag, 
een flinke dorst, een goed humeur 
en neem de buren mee, dan wordt 
het weer een geweldige Koningsdag!
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Notulen Jaarvergadering 2015 van wijkvereniging Berg en Bos. Gehouden op 
dinsdag 14 april 2015 in Restaurant “de Boschvijver” in het park Berg en Bos.
1. Opening door de voorzitter
Arjan Speelman, voorzitter van de 
wijkvereniging, opent om 20.00 uur de 
vergadering. Hij is verheugd dat ondanks 
het mooie weer en een verleidelijke 
voetbalavond er ± 75 wijkbewoners 
aanwezig zijn en heet hen van harte 
welkom, evenals de vertegenwoordigers van 
de politieke partijen, de stadsdeelmanager 
dhr. Wim Bergink en de wijkagent Ronald de 
Man. 
Schriftelijke verhindering is ontvangen van 
Progressief Sociaal Apeldoorn.

2. Vaststelling notulen jaarvergadering 
gehouden op dinsdag 1 april 2014
De notulen worden door de vergadering 
ongewijzigd vastgesteld.

3. Jaarverslag over het jaar 2014
Vervolgens geeft de voorzitter een 
toelichting op het jaarverslag dat is 
opgenomen in het eerste nummer van 2015 
van het wijkblad. Het ledenaantal is gedaald 
van 646 naar 627 leden. Vermoedelijk is de 
oorzaak van deze daling doordat bewoners 
uit de wijk verhuizen en nieuwe bewoners 
nog geen lid zijn geworden. De voorzitter 
doet een beroep op de aanwezigen om 
nieuwe buren aan te melden bij het 
bestuur, dit kan ook per mail bestuur@
wijkbergenbos.nl . Nieuwe bewoners 
worden door een van de bestuursleden 
welkom geheten met een taartje, zij krijgen 
informatie over de wijkvereniging en het 
surveillancecollectief Vigilat. 
De thema’s uit het jaarverslag worden kort 
doorgenomen. Er zijn geen vragen vanuit de 
vergadering.

4. Financieel jaarverslag 
over het jaar 2014
De penningmeester Chris Laukens doet 
verslag over de financiële situatie van de 
wijkvereniging. Het jaar 2014 is financieel 
afgesloten met een overschot van bijna € 
3.000. Het bestuur stelt voor dit overschot 
aan het Eigen Vermogen toe te voegen. 
De vergadering stemt hiermee in. Na 
de toelichting op de jaarrekening en de 
begroting wordt de kascommissie verzocht 
haar bevindingen kenbaar te maken.

5. Bevindingen van de kascommissie
Dhr. Frans Aartsen leest namens zijn 
medekascommissielid dhr. Hans Lemckert, 
die verhinderd is, de verklaring voor 
waarin zij melden dat zij de administratie 
en de daaraan ten grondslag liggende 
administratieve bescheiden alsmede 
het financiële jaarverslag 2014 hebben 
onderzocht en dat naar bevindingen het 
beheer van de geldmiddelen naar behoren 
is uitgevoerd. Op grond hiervan stelt de 
kascommissie aan de vergadering voor 
het bestuur en de penningmeester over 
het verenigingsjaar 2014 decharge te 
verlenen. Zij bedanken het bestuur en de 
penningmeester voor de door hen verrichte 
werkzaamheden. De vergadering stemt 
hiermee in met applaus.

6. Benoeming nieuwe kascommissie
De voorzitter bedankt de kascommissie 
voor haar werkzaamheden. Dhr. Hans 
Lemckert is aftredend. Dhr. Frans Aartsen 
stelt zich weer beschikbaar en als tweede 
lid is dhr. Sjors Versteegh bereid om zitting 
te nemen in de kascommissie. 

7. Bestuurszaken 
Afscheid van de aftredende bestuursleden 
Henk Otto en Chris Laukens.
De voorzitter deelt mee dat er afscheid 
genomen wordt van twee zeer betrokken 
bestuursleden. Zij hebben zich 
respectievelijk 12 en 8 jaar belangeloos voor 
onze mooie wijk ingezet en met succes. 
Henk met zijn ongeëvenaarde kennis 
van bestemmingsplannen. Grote 
aandachtsgebieden waren ook de renovatie 
van park Berg en Bos, het behoud van 
het bosachtige beeld van onze wijk en 
bewaking van ongewenste bomenkap. Henk 
had een vertrouwelijke band en directe 
communicatie met de attractieparken. Maar 
bovenal heeft Henk zich ingezet voor de 

communicatie met de wijkbewoners via het 
wijkblad en de website.
Chris was meer een stille kracht op de 
achtergrond, maar daarom niet minder 
succesvol wat betreft de wijkfinanciën en de 
ledenadministratie. Chris laat een gezonde 
financiële situatie van de wijkvereniging 
na en bracht het aantal leden van 500 naar 
ruim 600 betalende leden. Dit is + 80% van 
alle inwoners van de wijk.
Henk en Chris zijn beiden ervan overtuigd 
dat het belangrijk is om samen met anderen 
inspanningen te leveren ten diensten van 
onze maatschappij. Het bestuur dankt 
hen hartelijk, ook namens de leden, 
voor de grote verdiensten die zij hebben 
gehad voor de wijkvereniging. Hopelijk 
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zijn zij geen verdwijnende soort. Arjan 
Speelman overhandigt hen het boek met de 
toepasselijke titel “Before they pass away” 
en een mooie fles wijn. Het boeket bloemen 
houden zij tegoed, deze zijn door een 
misverstand door andere bezoekers van de 
Boschvijver meegenomen.
Henk Otto en Chris Laukens bedanken 
het bestuur en de wijkbewoners voor de 
prettige samenwerking en het vertrouwen 
dat zij in hen hebben gesteld en wensen 
het bestuur veel succes toe met hun 
werkzaamheden.

Voorstel benoeming bestuursleden Paul 
Dekens en Jan Wassink.
De heren Paul Dekens en Jan Wassink 
hebben zich bereid verklaard zitting te 
nemen in het bestuur. Bij acclamatie gaat 
de vergadering met dit voorstel akkoord. 

Benoeming penningmeester 
Het voorstel om Paul Dekens te benoemen 
als penningmeester wordt met instemming 
begroet.

8. Uitreiking van de “warme douche” 
De jaarlijkse uitreiking van de warme 
douche is eertijds in het leven geroepen 
door Peter Essink. Deze warme douche 
wordt uitgereikt aan een individu of 
organisatie die zich, naar het oordeel van 
het bestuur, op bijzondere wijze inspant of 
heeft ingespannen voor het belang en de 
bescherming van het woongenot van de 
bewoners van onze wijk. Dit jaar wordt de 
warme douche uitgereikt aan Wim Bergink, 
sinds een jaar onze stadsdeelmanager. 
Wim pakt de zaken voortvarend aan, 
reageert alert en adequaat en is een 
goede intermediair tussen de politiek en 
de wijkvereniging. Wim is zeer verrast en 

beschouwt deze warme douche als een 
aanmoediging om voort te gaan op deze 
weg. 

9. Rondvraag
Houtkap in bossen rond de wijk. De bossen 
rondom de wijk zijn de afgelopen maanden 
uitgedund, veel takken zijn blijven 
liggen. Er wordt op gewezen dat dit een 
brandgevaarlijke situatie oplevert. Ook zijn 
de paden nog niet optimaal toegankelijk. 
Otto Verkerke heeft afgelopen week contact 
gehad met de afdeling Beheerder Bossen 
van de gemeente en dringend op deze 
situatie gewezen. Er is toegezegd dat hierop 
actie wordt ondernomen. Otto houdt een 
vinger aan de pols. 

Ingang voor wandelaars via Grindberglaan. 
Gevraagd wordt hoe het staat met de 
plannen voor een ingang voor wandelaars 
via de Grindberglaan. Arjan deelt mee 
dat begin februari er een schouw voor 
de Sprengenvallei is georganiseerd 

door de gemeente, hierbij waren onder 
andere vertegenwoordigers van de 
gemeente, wijkvereniging en omwonenden 
aanwezig. Overwogen wordt niet alleen 
een ingang te maken voor wandelaars 
bij de rotonde, maar ook een klaphek bij 
de Grindberglaan voor wandelaars die 
het park willen bezoeken. Nu er beperkte 
financiële middelen hiervoor zijn, bekijkt 
de projectgroep hoe dit te realiseren is en 
dan met name in verband met de veiligheid. 
Het park dient ’s nachts op slot te zijn 
in verband met ongewenste bezoekers. 
Wellicht kan met Vigilat een regeling 
getroffen worden het park te openen en te 
sluiten.

Definitie Karakteristiek pand. Binnenkort 
betrekt mevr. vd Hoeven een woning 
die aangewezen is als een karakteristiek 
pand en vraagt wat hieronder wordt 
verstaan. Wim Bergink neemt aan dat een 
karakteristiek pand het historische beeld 
van een gebied bepaalt. Zo’n pand wordt 
beschermd via het bestemmingsplan 
en mag niet worden gesloopt. Voor alle 
zekerheid zal Wim dit navragen.
Parkeerproblematiek. Vooruitlopend 
op de discussie over de parkeer- en 
verkeersproblematiek na de pauze, wordt 
gevraagd wat de mening is van het bestuur. 
We zitten nu aan de grens van wat de wijk 
aankan. Arjan antwoordt dat hij gisteren 
heeft deelgenomen aan een overleg over 
de Toekomstvisie stadsrand Apeldoorn 
West met drie vertegenwoordigers van de 
gemeente Apeldoorn en de wijkraden De 
Naald, Brink en Orden en De Sprengen. Er 
is van gedachten gewisseld over mogelijke 
oplossingen van het parkeerprobleem 
en de verkeersstromen. De optie van 
een transferium aan de rand van de 
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stad zal door gebruik van pendelbussen 
ook de nodige verkeersdrukte met 
zich meebrengen. Voordat er besluiten 
genomen worden, dient er eerst een goede 
verkeersanalyse te komen. 

10. Sluiting van het officiële deel 
Niets meer aan de orde zijnde sluit 
de voorzitter het officiële deel van de 
vergadering.

Na de pauze

Parkeer- en verkeersproblematiek in de wijk.
Arjan Speelman heet dhr. Olaf Prinsen, 
wethouder van de gemeente Apeldoorn, 
en dhr. Coen de Ruiter, directeur Apenheul, 
van harte welkom. Hun komst wordt zeer 
op prijs gesteld en het wordt bijzonder 
gewaardeerd dat zij het gesprek met de 
wijkbewoners willen aangaan. Ook worden 
de ± 15 bewoners die na de pauze extra zijn 
aangeschoven welkom geheten.
Arjan stelt voor kort naar het verleden en 
het heden te kijken, maar ons voornamelijk 
te richten op de toekomst. 

Verleden 
Arjan Speelman: Over de parkeer- en 
verkeersproblematiek wordt al 10 jaar in 
de gemeenteraad gesproken en in al die 
jaren is er niets merkbaar verbeterd en is de 
overlast toegenomen.
Olaf Prinsen antwoordt hierop dat dit 
probleem erkend wordt. Dit stadsdeel 
dat omzoomd wordt door beschermd 
gebied maakt het lastig te handelen. Het 
parkeerterrein is beter ingedeeld, zodat er 
meer parkeerplekken zijn ontstaan, een 
gedeelte van de Felualaan wordt gebruikt 
voor parkeren en de JC Wilslaan wordt bij 
hoogtijdagen afgesloten. 

Coen de Ruijter realiseert zich dat de 
afgelopen jaren zowel voor de wijk als 
ook voor de gasten, die geen warm 
welkom kregen door de haperende 
verkeersstromen, niet goed zijn geweest. 
Verheugend nieuws voor Apenheul was dat 
zij na de Efteling uitgeroepen zijn als het 
leukste uitje van het jaar. Het afgelopen jaar 
zijn er op topdagen pendelbussen vanaf de 
Willem III kazerne ingezet. Om spreiding van 
bezoekers te creëren over de dagen in de 
week en spreiding over de dag is afgelopen 
seizoen geëxperimenteerd met variërende 
prijzen. Dit heeft nog onvoldoende effect 
opgeleverd. 
Mevr. Janske Roos wijst erop dat er 
op de JC Wilslaan en de parkeerplaats 
Soerenseweg onervaren verkeersregelaars 
worden ingezet. Olaf Prinsen merkt op dat 
de gekozen organisatievorm Gemeente – 
Accres niet goed functioneert en is het eens 
dat de kwaliteit van het parkeerbeheer 
dient te verbeteren. Hiervoor worden met 
Accres protocolafspraken gemaakt. 
Dhr. Frans Aartsen vraagt zich af waarom 
er in al die jaren niet is doorgepakt 
om het parkeerprobleem op te lossen 
en waarom de Julianatoren, die een 
privaatonderneming is, het parkeren 
wel goed geregeld heeft. Coen de Ruiter 
antwoordt dat Apenheul een stichting is, 
geen mogelijkheden heeft het parkeren 
zelf te regelen en geen inkomsten uit 
parkeergelden genereert. 

Heden
Arjan Speelman deelt mee dat besloten is 
dat in 2015 de JC Wilslaan 3 tot maximaal 
5 keer wordt afgesloten. Om de problemen 
voor de korte termijn op te lossen is 
gekozen voor het terrein bij AGOVV dat als 
overloopparkeerplaats kan dienen voor 
400 auto’s. Uitdrukkelijk stelt Arjan dat is 
toegezegd dat deze regeling tijdelijk is en 

wel voor uiterlijk 2 jaar. In deze periode 
worden alle mogelijkheden overwogen en 
de definitieve oplossing uitgevoerd. 
Olaf Prinsen voegt hieraan toe dat er 
ook andere mogelijkheden voor de korte 
termijn zijn onderzocht, zoals parkeren in 
de parkeerkelder van het belastingkantoor. 
Om veiligheidsredenen is deze optie niet 
mogelijk. Om verkeerstechnische redenen 
blijkt ook de parkeergarage van Orpheus 
niet geschikt. De beste tijdelijke oplossing 
is AGOVV. Voor de toekomst wordt gekeken 
naar een betere oplossing. 
Coen de Ruiter benadrukt nogmaals 
dat hij regelingen heeft getroffen om de 
bezoekersaantallen te spreiden. Hoewel 
acties nodig zijn om de exploitatie rond te 
krijgen is gekozen om aan minder acties 
deel te nemen. De pachters in het Park 

Berg en Bos maken zich begrijpelijk zorgen 
dat een groot aantal bezoekers via het 
parkeerterrein AGOVV niet meer langs 
de route komen waar zij gevestigd zijn. 
Voorlopig zal dit ondervangen worden door 
middel van verwijzingsborden waarop de 
aandacht op hun bedrijf wordt gevestigd.
Gevraagd wordt hoe de verkeersstroom 
vanuit het westen naar de parkeerplaats 
van AGOVV wordt geleid. Olaf Prinsen 
antwoordt dat de verwijzing via Kootwijk 
blijft. De verkeersdeskundigen vinden dit de 
beste oplossing, aangezien het verkeer dat 
de afslag Hoenderloo neemt, op de Laan 
van Spitsbergen afslaat naar de ingang van 
AGOVV en dit ongewenste situaties oplevert.
De bewoners uiten hun zorgen over 
deze extra verkeersstroom die de 
voetgangersoversteekplaats bij de ingang 
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Tevredenheid?
Door Arjan Speelman

Omdat we regelmatig aan de bel trekken om huidige of toekomstige overlast te 
verminderen lijkt het misschien of wij als wijkbewoners ontevreden zijn. Het tegendeel 
is m.i. waar. Wie ik ook spreek, ook nieuwe wijkbewoners die we een taart en diverse 
inschrijfformulieren bezorgen, iedereen is heel tevreden met zijn of haar woonsituatie 
en woonomgeving.

Apeldoorners zijn zeer tevreden over het evenementenaanbod in hun gemeente. De 
meerderheid vindt dat er genoeg voor alle leeftijden wordt georganiseerd en waarderen 
het met een 8,3. Hopelijk trekt ons gemeentebestuur de juiste conclusie uit deze feiten 
en zorgen ze ervoor dat hun inwoners ook in de toekomst tevreden blijven. En geen 
ruimte geeft aan ontwikkelingen die extra of nieuw overlast met zich meebrengen.

Als wijkbestuur blijven we alert omdat we er tot op heden niet op kunnen vertrouwen 
dat ons gemeentebestuur de belangen van grote groepen bewoners even zwaar laat 
wegen als de belangen van evenementenorganisatoren en attractie-exploitanten.

Hoewel we, o.a. op onze jaarvergadering, in open gesprek zijn met de Apenheul 
die serieus probeert samen met de gemeente de overlast te beperken, zijn de 
ontwikkelingen rondom de Julianatoren en AGOVV nog steeds zorgelijk. Rondom 
AGOVV blijft de gemeente maar talmen met het nakomen van heldere afspraken en is er 
van een open communicatie geen sprake.

Ook is er met de directie van de Julianatoren geen sprake van open overleg en lijken 
ze via slinkse manoeuvres bezig om de gemeente voor voldongen feiten te plaatsen. 
Daarbij hopen ze er wellicht op dat ook hier de gemeente geen consequenties verbindt 
aan het overtreden van duidelijke regels. Elders in ons blad vindt u hierover nadere 
informatie.

Vroeger was een tevreden roker geen onruststoker. Wellicht geldt dat voor een tevreden 
inwoner ook!

van Apenheul passeert en verwacht files bij 
de rotonde.
Ook wordt er gevraagd wat de 
toekomstverwachting van Apenheul is. 
Coen de Ruiter geeft aan dat Apenheul vorig 
jaar 580.000 bezoekers heeft ontvangen en 
dat zij niet de intentie hebben om boven 
de 600.000 bezoekers te gaan, maar zich 
liever concentreren om gasten een speciale 
belevenis mee te geven.
Dhr. Bart Meijer vraagt zich af, nu Apenheul 
tracht bezoekers te spreiden over dagdelen, 
of zij rekening houdt met het project Arusha 
Wildlife bij Deventer. Coen de Ruiter deelt 
mee dat het project van de baan is. 
Een bewoner merkt op dat hij inmiddels 
6 jaar in Berg en Bos woont, hij voelt zich 
machteloos over het parkeerbeleid en 
is boos. Er is nog niets gebeurd en een 
constructief plan ontbreekt.
Door de bewoners wordt opgemerkt dat 
het parkeerverbod in de wijk verbrokkeld 
is. Arjan Speelman wijst erop dat eind 2013 
hierover een schriftelijke enquête onder 
de wijkbewoners is gehouden en dat niet 
alle bewoners per straat dezelfde mening 
deelden. Het beleid van het bestuur van 
de wijkvereniging is, dat niet over de 
hoofden van de bewoners wordt besloten. 
De bewoners zullen daarover onderling 
overeenstemming moeten bereiken. 

Toekomst
Olaf Prinsen vertelt aan welke structurele 
oplossingen voor de parkeer – en 
verkeersproblematiek wordt gedacht.
•  parkeerdek half verdiept
•  met de provincie wordt gekeken naar 

een bosgebied dat als parkeerplaats kan 
dienen

•  transferium 
• AGOVV blijft ook in beeld

Eind 2015 wordt, na overleg met alle 
partijen en de provincie, een beslissing 
genomen om in 2016/2017 de structurele 
oplossing uit te voeren. De voorkeur van de 
bewoners gaat uit naar een transferium.
Dhr. Peter Essink vindt dat het een 
herhaling van zetten blijft. Alle ideeën zijn 
al jarenlang besproken. Wat gaat er nu echt 
veranderen in het managen van Accres door 
de gemeente? De constructie Accres relatie 
Gemeente is inefficiënt: “haal deze angel 
eruit”! . 
Als laatste punt wordt opgemerkt dat er 
rekening mee gehouden dient te worden 
dat Berg en Bos en omgeving in een 
waterwingebied ligt en deels is aangemerkt 
als een Natura 2000-gebied. 

Afsluiting
Arjan Speelman bedankt de heren Olaf 
Prinsen en Coen de Ruiter voor hun komst 
en hun uiteenzettingen over de problemen 
die er spelen. Hij bedankt de bewoners voor 
hun constructieve opstelling en vertrouwt 
erop dat de zorgen en kritiek die geuit zijn 
serieus worden genomen. Het bestuur zal 
in de overlegorganen de standpunten van 
onze wijk blijven naar voren brengen en 
de stappen van de gemeente nauwlettend 
blijven volgen. Voor er definitieve besluiten 
genomen zullen worden zal het bestuur op 
de een of andere wijze de wijkbewoners 
hierover raadplegen.

Inmiddels is het 22.30 uur en wordt het 
de hoogste tijd om na te praten onder het 
genot van een hapje en een drankje.
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Waterpolotoernooi in het Boschbad
Door Paul Dekens

Vooraankondiging jaarlijkse Picknick 
in Stadspark Berg & Bos
Door Arianne MönninkIn het weekend van 29 en 30 

augustus organiseert de Zwem- en 
waterpolovereniging Aquapoldro alweer 
voor de 41e maal (!) haar jaarlijkse 
waterpolotoernooi in ons mooie Boschbad. 
Hoewel waarschijnlijk slechts weinigen 
onder u affiniteit met deze sport zullen 
hebben, zal het snerpende geluid van de 
scheidsrechtersfluit en het omroepen 
van de wedstrijden u de afgelopen jaren 
vermoedelijk niet geheel zijn ontgaan. 
Niet minder dan gemiddeld rond de 
800 deelnemers, 25 scheidsrechters, 15 
vrijwilligers en vele sponsoren zorgen 
ervoor dat, ter voorbereiding op het 
komende seizoen, de spieren weer aan het 
werk kunnen worden gezet. Daarbij wordt 

zeker ook het sociale aspect niet vergeten. 
Hele families cq. generaties weten niet 
anders dan dat tegen het einde van de 
zomer, vanuit het hele land, Apeldoorn 
wordt aangedaan voor een waterpolofestijn 
dat zijn weerga niet kent. In nauw overleg 
met de Gemeente en Accres worden 
overigens afspraken gemaakt en bewaakt 
zodat het dit weekend niet alleen in het 
mooiste buitenbad van Nederland maar 
ook in onze wijk prettig toeven blijft. U bent 
van harte uitgenodigd eens een kijkje te 
komen nemen langs de velden. Voor nadere 
informatie: polo.aquapoldro.nl/toernooi.

In navolging van de BuurtPicknick van 
vorig jaar, zal ook dit jaar weer een picknick 
georganiseerd worden in Apeldoorns 
mooiste stadspark Park Berg & Bos. Een 
prachtige plek met cultuur en natuur, voor 

jong en oud, om te spelen, te wandelen, 
iets te drinken of te eten met uitzicht op de 
boschvijver. voor buurtbewoners zo om de 
hoek! De vermoedelijke datum is zondag 13 
september.

Met een veilig gevoel op vakantie
Door Lisette Cuperus, Vigilat

De zomerperiode is weer aangebroken. 
Straks zitten we in een zonnig warm land 
te genieten van onze vakantie. Een paar 
weken er heerlijk op uit om even op adem te 
komen en uit te rusten. Het geeft een gerust 
gevoel als u weet dat er op uw huis wordt 
gepast tijdens de vakantie. Het zou heel 
vervelend zijn als u bij thuis komst bemerkt 
dat er is ingebroken of vernielingen zijn 
aangebracht. Dit kunt u voorkomen om ons 
te informeren wanneer u met vakantie gaat. 
Bent u aangesloten bij deelnemerscollectief 
mobiele surveillance, belt u ons dan 
wanneer u met vakantie gaat. Tijdens uw 
afwezigheid houden we een extra oogje 
in het zeil en controleren wij extern uw 
woonhuis. Hier zijn geen extra kosten aan 
verbonden en valt binnen het collectieve 
deelnemerschap. Tegen een kleine 
vergoeding is het ook mogelijk om tijdens 
uw vakantie uw brievenbus te legen door 
één van onze surveillanten. Zo voorkomt u 
dat uw brievenbus vol raakt en een signaal 
afgeeft niet thuis te zijn. 
Hierbij wil ik u nog een aantal tips 
meegeven om uw huis veilig achter te laten:
Laat niet via de voicemail of op social media 

weten dat u met vakantie bent. Inbrekers 
zitten helaas ook op Facebook en Twitter.
Zorg dat uw huis een bewoonde indruk 
geeft. Laat wat kopjes op het aanrecht staan 
en leg de krant op tafel. Ook kunt u een 
tijdschakelaar instellen, waarmee een paar 
lampen af en toe aan gaan. Zo lijkt het alsof 
er mensen thuis zijn. Zorg dat de ramen en 
deuren goed zijn afgesloten. Goede sloten 
zijn hierbij natuurlijk van belang. Met een 
Politiekeurmerk Veilig Wonen krijgt u vaak 
korting op de inboedelverzekering.
Hoe beter uw huis zichtbaar is vanaf de weg, 
hoe minder groot de kans op inbraak. Knip 
de heg dus even bij en laat de gordijnen 
open. Heeft u een oprit? Laat uw buren er 
af en toe hun auto parkeren, zodat het lijkt 
of er iemand thuis is. Berg kostbare spullen 
goed op, zodat ze niet vanaf de straat te 
zien zijn. Buitenverlichting met een sensor 
schrikt inbrekers af.
Ik wil iedereen alvast een hele fijne en 
veilige vakantie toewensen. 
Als u nog vragen heeft kunt u ons bellen 
tijdens kantoortijden op tel: 055-5424149. 
Op onze website www.vigilat.nl vindt u nog 
veel meer informatie.
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Vakantie en woninginbraken 
Door Ronald de Man, wijkagent

De vakanties staan weer 
voor de deur. Een tijd 
waarin we er met z’n 
allen op uit trekken. 
Voor inbrekers weer een 
ideale periode waarin zij 
hun slag kunnen slaan. 

‘Vanaf morgen lekker een aantal weken naar 
Zuid-Frankrijk’. ‘Volgende week eindelijk 
vakantie’. Hoe onschuldig het ook lijkt, het 
aankondigen van een vakantie op Facebook 
of andere sociale media werkt inbraken 
in de hand. De moderne inbreker maakt 
steeds meer gebruik van de sociale media 
en vindt op een sluwe manier, van achter de 
computer, zijn doelwit.

De inbreker zoekt via sociale media 
naar mensen die hun vakantieplannen 
aankondigen. Met zoektermen zoals 
‘vakantie’ en ‘zon’ kunnen inbrekers 
achterhalen op welk adres mensen 
afwezig zijn. Het is dan ook verstandig 
om niets over de vakantieplannen aan 
te kondigen. Bespreek dit als ouder ook 
met uw kinderen; juist zij communiceren 
veel op sociale media. Niemand wil na de 
vakantie thuis komen in een huis waarin is 
ingebroken, toch?.

Hierbij een paar preventietips om de kans 
op een inbraak te verkleinen:
• Vertel uw buren dat u op vakantie bent 

en vraag hun om uw woning extra in de 
gaten te houden. 

• Mochten de buren in het bezit zijn van 
een sleutel van uw woning, vraag ze dan 
om regelmatig de post uit de brievenbus 

te halen en het licht op onregelmatige 
tijden aan/uit te doen.

Whatsapp groep
Ook doe ik hierbij een beroep op uw 
oplettendheid in de buurt. In sommige 
wijken, zoals in de Parken, zijn door 
bewoners Whatsapp groepen opgericht om 
de sociale controle in de straat of buurt te 
vergroten. Via de gezamenlijke Whatsapp 
groep houdt men elkaar op de hoogte van 
verdachte situaties en, waar nodig, wordt 
de politie gebeld. Misschien kunt u de 
oprichting van zo’n Whatsappgroep met uw 
buren bespreken. U kunt dan contact met 
mij opnemen zodat wij afspraken kunnen 
maken over een goede samenwerking met 
de politie. 
Sociale controle is in ieder geval een middel 
om de inbreker uit de straat te houden. 
Mocht u een verdacht persoon zien lopen, 
een verdachte auto zien rijden of iets 
anders opmerken in de straat dat niet 
gebruikelijk is, schroom niet om de politie 
te bellen. Dit kan via het nummer 0900- 
8844. Bij een verdachte situatie liever direct 
via het alarmnummer 112. Alle informatie 
is welkom. Zo zorgen we er samen voor dat 
uw buurt veilig en leefbaar blijft.

Zijn uw spullen voorzien van een 
nummer?
Het is belangrijk om uw spullen te 
registreren. Als er thuis wordt ingebroken, 
is dat erg vervelend. Iedereen wil het liefst 
dat de politie de dader zo snel mogelijk 
oppakt en dat de gestolen spullen terug 
komen. Voor de politie is het belangrijk dat 
mensen een duidelijke omschrijving kunnen 

geven van de gestolen bezittingen. Dit is 
niet alleen nodig voor de opsporing van de 
goederen, en daarmee van de dader, maar 
ook om gestolen spullen terug te kunnen 
geven aan de rechtmatige eigenaar.

Uit analyses blijkt dat vooral sieraden, 
geld, computers (ook laptops) en 
communicatieapparatuur favoriet zijn bij 
de woninginbreker. De politie adviseert 
om van sieraden foto’s te maken en van 
apparaten in elk geval de serienummers te 
noteren. Van mobiele telefoons is vooral 
het zogeheten Imei-nummer van belang. 
Het Imei-nummer staat vermeld op de 
verpakking en in de telefoon. 

Laptops, tablets en andere digitale 
apparaten zijn vrij eenvoudig te voorzien 
van ‘track en trace’ software. Dankzij deze 
software, die gebruikt maakt van de GPS 
zender van het apparaat, kunt u vanaf een 
andere computer zien waar de GPS (en dus 
het apparaat) zich bevindt. Meer informatie 
hierover is via de verkoper van het apparaat 
of via internet te krijgen. Tenslotte adviseer 
ik u om niet te veel contant geld thuis te 
bewaren en om waardevolle spullen niet in 
het zicht te leggen. Meer preventietips zijn 
te vinden op www.politiekeurmerk.nl. 

Rest mij nog om u alvast een prettige, en 
vooral veilige, vakantie te wensen!
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Bronnen van Berg en Bos (35)
Herman Lodewijk Breen en de tocht der verbroedering
Door Bart Meyer

Van de bevrijding van concentratiekamp 
Dachau op 29 en 30 april 1945 door de 
Amerikanen heeft fotograaf Willi de las 
Heras een serie foto’s gemaakt. Een 
gevangene in kampkleren wijst naar 
de opgetrommelde SS-ers, terwijl een 
gewapende Amerikaanse soldaat op 
enige afstand toekijkt, sigaret in de 
mondhoek. De getergde gevangene 
werpt een verbeten blik op zijn 
voormalige kwelgeesten die met angst in 
de ogen zijn overgeleverd aan de dingen 
die komen gaan. Het voorspelt niet veel 
goeds. Even later vallen er schoten en is 
een aantal Duitsers dood. 

De rekening van aangedaan leed in vele 
gradaties werd op de drempel van de 
herkregen vrijheid direct vereffend, in een 
vacuüm van de rechtspleging. De emoties 
in de confrontatie met de gevolgen van een 
systeem dat verantwoordelijk was voor 
totale ontmenselijking waren te sterk. De 
omgekeerde wereld. Oog om oog, tand om 
tand.   

Deze gevangene kunnen we zien, maar zijn 
naam en achtergrond kennen we niet, zoals 
van zo velen met hem. Een ander slachtoffer 
van de nazi-terreur in dit kamp kunnen we 
niet zien, wel beter leren kennen: Herman 
Lodewijk Breen, een Nederlander. Over hem 
en zijn belevenissen gedurende de Tweede 
Wereldoorlog gaat dit verhaal, maar ook 
over hoop en verzoening.

Verzet en arrestatie
Breen werd geboren in Numansdorp op 31 
augustus 1914. Zijn vader die dominee was 
verloor hij op jonge leeftijd. Vóór de Tweede 
Wereldoorlog werkte hij als ambtenaar op 
de secretarie van de gemeente Breukelen. 
Politiek gezien behoorde hij tot de CHU. 
Na de capitulatie op 15 mei 1940 werd hij 
gevraagd voor de Orde Dienst (OD), in feite 
een illegale organisatie die bestond uit een 
selecte groep Oranjegezinde Nederlanders. 
Deze had opdracht gekregen om, na het 
vertrek der Nederlandse regering naar 
Londen, zo goed mogelijk te zorgen voor 
orde en gezag in het land. Al gauw zag hij 
het onrecht wat de Joden werd aangedaan: 
isolering, uitsluiting en vervolging. Breen 
besloot hiertegen in verzet te komen. Op de 
gemeentesecretarie heeft hij in november 
1940 vlugschriften gemaakt en rondgedeeld 
voor een inzameling ten behoeve van 
een ontslagen Joodse ambtenaar. In 
’s-Graveland vervalste hij persoonsbewijzen 
en voedselbonnen. Tijdens een razzia in juni 
1943 werd bij hem thuis een ondergedoken 
student ontdekt. Genoeg grond om hem te 
arresteren en over te brengen naar het Huis 

van Bewaring aan de Weteringschans te 
Amsterdam waar de zware deur openging.                       
Velen werden hier beroofd van hun vrijheid 
en menswaardigheid. 

Een enkeling kon het navertellen:                                              
“Na de portiek daalden wij een trapje af, 
liepen over de binnenplaats, gingen weer 
een trapje op en stonden opnieuw voor een 
dichte deur. Weer belden mijn begeleiders 
en weer hoorde ik het gerinkel van sleutels. 
Het was duidelijk dat de rechercheurs hier 
kind aan huis waren. Zonder iets te vragen 
of te zeggen liepen zij door en brachten 
mij naar den Duitschen wachtpost in het 
midden van de gang. Bij het binnenkomen 
strekten zij hun rechterarm en onder het 
uitbrengen van den Hitlergroet leverden deze 
Nederlandsche ambtenaren mij, eveneens 
Nederlandsch ambtenaar, aan de Duitsche 
Sicherheitspolizei uit. Een onder-officier nam 
mij over.”                                       

Breen werd opgesloten en verhoord. 
Communicatie met de familie verliep via 
gesmokkelde stukjes papier met intieme 
berichten; in een stukje enveloppe 
bewaarde de vader in het geheim een 
blonde haarlok van zijn zoontje die toen vijf 
maanden oud was.

Kamp Vught en Dachau
Herman belandde vervolgens als politiek 
gevangene in kamp Vught, een kale met 
draadversperring omsloten lap grond 
met bunkers; de verzetsman werd te werk 
gesteld in het zgn. Philips-Kommando. 

De kampcommandant heette Hüttig, een 
voormalig drogist. Hij was streng en stelde 
orde op zaken. Arbeid werd verricht bij de 
Speciale Werkplaats B677 die Frits Philips 
binnen het prikkeldraad van het kamp 
had gevestigd. De gevangenen, waaronder 
Joden, produceerden radiotoestellen, 
scheerapparaten, knijpkatten en 
transformatoren, zelfs paperclips. Voor 
hoger opgeleiden werd werk bedacht op 
een Schrijfkamer, een Tekenkamer en een 
Rekenkamer. In de Philips-barakken werd 
nooit openlijk mishandeld of geslagen. 
 
Op 24 mei 1944 werd een groep van 243 
leden van het Philips Lager, met vele 
leidinggevenden, plotseling per trein naar 
Dachau (‘mysterieuze rampzaligheid’) in 
Zuid-Duitsland getransporteerd. Hüttig 
wilde een einde maken aan de zelfstandige 
positie van de werkplaats. Daarbij vond 
aan de vooravond van de reis een bijzonder 
staaltje van durf plaats. Iemand had de 
lijsten met namen ‘gestolen’ van het bureau 
van de commandant, zodat familieleden 
snel konden worden ingelicht over het lot 
van hun verwanten. (Kort na dit transport 
werden zonder enige vorm van proces 
enige honderden politieke gevangenen 
geëxecuteerd op de Fusilladeplaats).  
Breen zat twee dagen in een wagon met 
zeven gevangenen op één vierkante meter; 
de definitieve bestemming bleek Kamp 
Allach, een groot werkkamp van de firma 
BMW, waar onder meer motoren voor de 
Luftwaffe werden geproduceerd. Geknecht 
in een situatie van economische uitbuiting 
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en gemerkt met een rood driehoekig teken 
en nummer 69133, een ‘sturingsmiddel van 
de dood’, deed zijn naam er niet langer toe.                                                                
De dwangarbeiders maakten dagen van 
’s-morgens 6.00 uur tot ’s-avonds 18.30 
uur met hard werken voor weinig voedsel. 
De appèls van een uur in dun streepjespak 
voor en na de arbeid waren meedogenloos. 
Ook al bevond een strafgevangene zich 
niet in direct levensgevaar, wist hij zich 
door zijn werksituatie relatief beschermd, 
in zijn omgeving was mishandeling, 
vernedering en willekeur aan de orde 
van de dag. Een uitgesproken houding 
kon agressie opwekken bij kapo’s 
of blokoudsten, meestal criminele 
medegevangenen met leidinggevende 
deeltaken en functies. Bovendien was er 
de voortdurende dreiging van geallieerde 
bombardementen. Onderweg van het kamp 
naar de Aussenkommando’s (buiten het 
kamp gelegen fabrieken en werkplaatsen) 
kregen de gevangenen wel eens wat eten 
toegeworpen door in de buurt wonende 
burgers en ook tijdens de arbeid kwam 
Breen in contact met goede Duitsers. 

Verzoening en verbroedering 
Op 30 april 1945, na twee jaar gescheiden te 
zijn geweest van zijn gezin, is Herman Breen 
bevrijd door de Amerikanen. Vermagerd en 
verzwakt keerde hij terug naar Nederland. 
Na zijn thuiskomst koesterde hij geen 
haatgevoelens jegens Duitsers en streefde 
daarenboven later naar verzoening en 
verbroedering. Was hij een uitzondering? 
Heb je vijanden lief? Pieter Breen: “Onder 
zijn politieke tegenstanders waren ook 
zijn vrienden. Hij sprak weinig over zijn 
oorlogservaringen, maar kon soms opeens 
aan het vertellen gaan, tot een bepaald 
punt.” 
Pieter Breen, woonachtig in Berg en Bos, 
heeft een bijzondere band met zijn vader die 

in 1994 overleed; nog altijd wordt met veel 
respect over hem gesproken. Samen met 
zoon Erik beheert hij voor de familie een 
klein archief met persoonlijke bezittingen 
en herinneringen. “Alleen de kampkleding 
van mijn vader hangt in het Memory Oorlogs- 
en Vredesmuseum in Nijverdal, in bruikleen.” 
 
Geheel in de geest van verbroedering 
is er dit herdenkingsjaar een fietstocht 
georganiseerd met Nederlandse en 
Duitse deelnemers. Zowel de zoon als 
de kleinzoon van de voormalig politieke 
gevangene hebben hieraan deelgenomen. 
Voor Pieter Breen, oud-secretaris van 
het Nederlands Dachau Comité, een zeer 
persoonlijke aangelegenheid. Hij was nauw 
betrokken bij de organisatie, evenals de 
stad Dachau. Grote sponsor was het V-fonds 
(Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en 
Veteranenzorg) met een aantal Apeldoornse 
bedrijven. Het idee om dit te ondernemen 
ontstond naar aanleiding van een verhaal 
in het Franse tijdschrift Le Monde over 
een verbroederingstocht van Fransen en 
Duitsers: “Dachau-Oradour à vélo, 1000 km 
pour le mémoire.” 
De rit van Dachau naar Vught, over 
een afstand van 910 km, is ruim 
zeventig jaar geleden door zijn vader in 
omgekeerde richting en onder moeilijke 

omstandigheden 
afgelegd. Doel 
van de tocht is het 
gedenken en eren 
van slachtoffers van 
concentratiekampen 
in het algemeen en 
die van Vught en 
Dachau-Allach in het 
bijzonder. Daarnaast 
is er evenzeer een 
actuele betekenis. 
Pieter Breen: “Door 

middel van de tocht wordt op een bijzondere 
manier aandacht geschonken aan wat het 
betekent om in vrijheid te kunnen leven en 
willen we waarschuwen tegen alle vormen 
van extreme ideologieën.” 
Op 2 en 3 mei waren de dertien deelnemers 
te gast bij burgemeester Florian Hartmann 
van Dachau en bij de internationale 
herdenking en kranslegging in de 
Gedenkstätte Dachau. Daarbij was ook nog 
een andere bewoner van de wijk Berg en 
Bos, Magne Falkenberg, van Noorse origine. 

De lokale pers besteedde gepaste aandacht 
aan de ‘Radtour zum Gedenken’, waarbij 
nog andere fietsers zich korte tijd zouden 
aansluiten.  
Op 4 mei begonnen acht Nederlanders en 
vijf Duitsers aan de tocht, onderbroken door 
een treinreis van 260 km tussen Augsburg 
en Karlsruhe. Na het passeren van de grens 
vond in Roermond een hartverwarmend 
onthaal plaats; de laatste fase bracht hen 
volgens schema na 650 km trappen bij 
het einddoel. Daar werden op 12 mei in 
Nationaal Monument Kamp Vught tijdens 
een korte ceremonie drie kransen gelegd. 
Op de plek waar de as uit het crematorium 
werd gestort heeft elke aanwezige zijn 
persoonlijke gedachte of herinnering. 
Ieder mens draagt een geheim, een 
opdracht, onder bepaalde omstandigheden 
een geheime opdracht met zich mee. Die 
ene gevangene wilde zijn beulen aanwijzen, 
die andere gevangene stelde zijn leven in 
alle bescheidenheid in het teken van de 
medemens. Dat verschil kunnen maken 
raakt de kern van het bestaan.

Bronnen
Fries, K. de, In deze bajes, een jaar Oranje-
hotel, Utrecht 1945
Laman Trip, R.E., Dagboek met enkele niet 
officiële gebeurtenissen uit Vught, 1943-1944, 
NIOD 
Meeuwenoord, M. en E. Moraal, Leven in de 
kampen, Lezing (Verzetsmuseum Amsterdam) 
2015 
Der Münchner Merkur, Eine Radtour zum 
Gedenken, 4 mei 2015  
Süddeutsche Zeitung, Versöhnungs-
Radfahrer sind bald in Vught, 10 mei 2015

Met dank aan Pieter Breen te Apeldoorn 

Monument voor de onbekende gevangene in Dachau: 
De doden tot eer, de levenden tot waarschuwing
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GEEF DE PEN DOOR…. Cederlaan
Door Ellen Rademakers-Wolf

Er staat een ceder in mijn tuin
Majestueus, met sterke harde takken
Onbuigzaam staat hij naast het huis
Dat lieflijk wit zich voegt….

De aantrekkelijkheid van Apeldoorn als 
woongemeente ontstond in de loop van 
de negentiende eeuw. De grootscheepse 
aanleg van villaparken werd echter pas na 
de aansluiting op het spoorwegnet (1876) 
ondernomen. Het zorgde voor een nieuw 
elan. Ook de ingebruikneming van het 
kanaal Apeldoorn-Dieren (1869) bevorderde 
de bedrijvigheid.
De geschiedenis van de wijk Berg en Bos zal 
velen bekend zijn.
Hier lagen woeste heidevelden die reeds in 
de vijftiende eeuw dienden als jachtgebied 
voor de bisschop van Utrecht en de 
hertogen van Gelre. 
Het was de Antwerpse koopman J.C. Wils 
(1840-1906) die in 1887 een groot stuk 
woeste heidegrond verwierf, waarop hij 
dennenbossen aanplantte en een viertal 
villa’s liet bouwen.
Burgemeester mr. W. Roosmale Nepveu 
(1866-1950) was degene, die in 1917 de 
gemeenteraad van Apeldoorn ervan wist 
te overtuigen tot aankoop van genoemde 
grond van de familie Wils over te gaan, 
opdat de gemeente zelf het landgoed 
met de bossen zou kunnen beheren en 
de woonfunctie planmatig zou kunnen 
ontwikkelen.

Zo geschiedde en in de 
jaren twintig en dertig 
verschenen langs de 
bospaden vele kleine 
en grote villa’s.
De Cederlaan werd 
vanaf 1950 bebouwd. 
De laatste kavel op de 
hoek van de Cederlaan 
en de Bosweg (nr. 35) 
vormde het sluitstuk 
in 1961.

Eerst was er de laan met een paar ceders, 
eiken en beuken. Toen werd er verkaveld, 
kwamen de architecten, de huizen en tot 
slot de bewoners.
De laan vormt een T staande op de 2e 
Beukenlaan met na het rechte stuk 
de zwierige bovenkant die raakt aan 
Bosweg en Wildernislaan. Inderdaad een 
afspiegeling van de Excelsalaan zoals 
beschreven door mevrouw Wijma-Krocke 
(Wijkblad dec. 2014). 
De laan staat middenin de wijk Berg en 
Bos. Er staan 27 huizen aan de Cederlaan, 
landhuizen of villa’s genoemd in de 
bouwvergunningen.

Het leek mij, om een volledig beeld te 
krijgen van de bebouwing, nuttig de 
bouwjaren en architecten te achterhalen.
Hieronder treft u schematisch de 
bevindingen aan:

Huisnummer - Jaar afgifte bouwvergunning 
- architect/bouwmeester

6 1956 B. ten Pas
8 1952  H. Wegerif

9 1957  F. Best              
9a  1957  F. Best
10 1953   J. Teunissen
11 1953  J .Teunissen
13  1950 J. Teunissen
14  1956  D.B. Methorst        
15 1959 F. Best
16 1950  J. Teunissen
18 1950  J. Teunissen
19 1953   J. Teunissen
21 1953  J. Teunissen
22 1950  J. Teunissen
23  1950   J. Teunissen
24  1950  D.B. Methorst
25 1950  J. Teunissen
26  1953  D.B. Methorst
29  1950  J. Teunissen
30  1956   T.G. Slijkhuis
31  1950   J. Teunissen
33  1950  J. Teunissen
34  1950  D.B. Methorst
35  1961  C.B. Roest
36  1950  D.B. Methorst
38  1950   J. Teunissen
40  1957  F. Best

De meerderheid van deze veelal kleine 
villa’s werd gebouwd door lokale 
architecten.
Zo woonde architect/bouwmeester 
Teunissen aan de Zwarte Kijkerweg; 
Methorst aan de Bosweg; Roest aan de 
Emmalaan en Best aan de Jachtlaan. H. 
Wegerif, woonachtig aan de Badhuisweg 
was de bouwmeester van nr. 8. Het woord 
architect in “architect-bouwmeester” is 
doorgestreept. Het betreft hier dus niet de 
bekende architect Wegerif.
U treft hoofdzakelijk vrijstaande villa’s aan 
en vier twee-onder-een-kap panden.
Drie tweekappers zijn identiek en gebouwd 
in het beginjaar 1950 naar ontwerp van 
J. Teunissen. Het betreft de nrs. 16 en 
18, 23 en 25 en 31 en 33. Deze architect/
bouwmeester zette in totaal 14 villa’s neer 
aan de Cederlaan, waarvan de eerste twaalf 
in 1950. Eind van dat jaar was bijna de helft 
van de laan bebouwd.
De prijs van de woningen varieerde vanaf 
zo’n 12.000 gulden in 1950 tot 30.000 gulden 
in 1961, het perceel niet meegerekend.
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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

In ongeveer 20 weken werd een villa 
gebouwd.
Aardig is de toevoeging die ik een paar keer 
aantrof bij de bouwvergunning:

“In deze omgeving zit het grondwater zoo 
laag dat de keldervloer en wanden zonder 
bezwaar gemaakt kunnen worden van 
stampbeton en kalkzandsteenklinkers”.

Veel huizen zijn in de loop der tijd wit 
geverfd. Sommige zijn uitgebouwd.
Twee huizen zijn inmiddels gesloopt en 
vervangen door nieuwbouw. Het betreft de 
nrs. 10 en 40. 

kan ons meer vertellen dan louter het zicht 
op de laan en de architectuur van de huizen. 
Het blijkt dat er 1 opdrachtgever is geweest 
voor de bouw van twaalf panden, tien in 
1950 (de nrs. 13, 16, 18, 22, 23, 25, 29, 31, 
33 en 38) en twee in 1953 (de nrs. 11 en 
19). Deze woningen werden gebouwd door 
J. Teunissen. De opdrachtgever was de 
heer Andries Balke, woonachtig in Baarn. 
We zouden hem nu projectontwikkelaar 
noemen, want hij heeft de huizen te gelde 
gemaakt daar zijn naam niet voorkomt als 
een der bewoners.

De overige vijftien villa’s werden door de 
opdrachtgevers bewoond. Het merendeel 
hiervan kwam uit Apeldoorn zelf. Vier van 
de vijftien bewoners kwamen uit plaatsen 
als Leeuwarden, Gorinchem, Eindhoven en 
Capelle aan de IJssel.

Niet alle bewoners zijn te achterhalen, 
maar van een aantal van deze eerste 
bewoners heb ik de beroepen gevonden. 
Het betrof een maatschappelijk werker, een 
accountant, een dominee, een auto-expert, 
een vertegenwoordiger, een bedrijfsleider 

Ieder huis kent het verhaal van hen die het 
bewonen. De eerste opdrachtgevers en/
of bewoners zijn reeds lang overleden. Wie 
waren zij? Kwamen zij uit Apeldoorn of 
daarbuiten? Wat was hun beroep? Was er 
sociale cohesie? Iets daarvan achterhalen vervolg op volgende pagina
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Beelden in de wijk (6)
Door Henk Otto

Parkeerbeheer Berg & Bos op drukke dagen
Door Accres

Graag willen wij u zo aan het begin van 
het seizoen voorzien van informatie 
over het parkeren bij Berg & Bos op de 
parkeerplaats Apeldoorn-West. Zoals u 
wellicht weet is Accres in opdracht van de 
gemeente Apeldoorn verantwoordelijk 
voor het beheer en de exploitatie van 
de parkeervoorziening. Accres beheer 
en exploiteert in Apeldoorn meer dan 
tachtig accommodaties en voorzieningen, 
waaronder in uw omgeving ook Park Berg & 

Bos, het Boschbad en wijkcentrum Orca.

Toenemende drukte leidt tot aanpassingen
Apenheul heeft het nog niet eerder zo druk 
gehad als afgelopen jaar. Met name aan 
het einde van het seizoen was er sprake 
van topdrukte. Om het parkeren ook op 
deze dagen in goede banen te leiden, vond 
er extra overleg plaats tussen Accres, de 
gemeente Apeldoorn en Apenheul. Tijdens 
dergelijke overleggen wordt gezamenlijk 

en een arts. Een maatschappelijk 
middenveld dat de rust zocht van Berg en 
Bos.  
De derde of vierde bewoners van nu dragen 
bij aan de sfeer in de laan. Een laan om in 
thuis te komen en niet meer weg te gaan. 

Postscriptum: uit overwegingen van privacy 
zijn de huidige bewoners en hun eventuele 
gegevens niet in dit artikel opgenomen.

Bronnen:
Coda-Apeldoorn; archief en beeldbank

Literatuur:
C.J.C.W.H. Arnold, Apeldoorn in opkomst, 
1971.
Cultuurhistorische analyse, Apeldoorn 
Noord-West, i.s.m. P. Opmeer en L. van 
Meijel, 2003.
F. Erens, Het groene westen van Apeldoorn, 
2002.
Geschiedenis van Apeldoorn, onder red. van 
R.M. Kemperink et.al. 1993.
B. Hageman,Het bos van de burgemeester, 
1998.
B. Wijma-Krocke, wijkblad Berg en Bos, 
dec.2014.

Met genoegen geef ik de pen door… aan de 
heer Leen Aardoom, Bosweg 115.

vervolg van pagina 11

Reuzenreigers

Tussen de Ribeslaan en de rotonde van de 
Jachtlaan kunt u sinds enige tijd in de tuin 
van de familie Hidding de fraaie slanke 
figuren van reuzenreigers bewonderen. De 
reuzenreiger is de langste en grootste reiger 
ter wereld en komt o.a. voor in heel Afrika. 
De sculpturen aan de Jachtlaan komen uit 
Afrika en zijn daar gemaakt van schroot. 
Een organisatie in Ugchelen verkoopt de 

beelden en de opbrengst komt ten goede 
aan ontwikkelingshulp in Afrika. 

Voorbijgangers

Richting de Naald vindt U langs de 
Jachtlaan, voorbij het hotel, de fraaie 
beeldentuin van de familie Schoneveld. In 
de tuin staren de voorbijgangers elkaar aan.
De `Voorbijgangers̀  zijn gemaakt door 
mevrouw Woppy v.d. Velde uit Ugchelen. Zij 
heeft diverse grote en kleinere kunstwerken 
op haar naam staan.

Een kleine beschrijving van het procedé:
Het frame is gemaakt van ijzer en daarom 
heen is een lappendeken gewikkeld, 
gedrenkt in een textielverharder en daarna 
met een laagje brons bewerkt. 
De voorbijgangers zijn verschillend van 
vorm en opmaak en daarom ook héél 
bijzonder. Een echte blikvanger in de tuin.

gezocht naar tijdelijke oplossingen voor 
het voorkomen van overlast door de 
aanhoudende drukte. 
Voor het lopende jaar heeft de gemeente 
Apeldoorn extra parkeercapaciteit 
gevonden op het terrein van AGOVV. In 
opdracht van de gemeente Apeldoorn 
sturen wij achtereenvolgens op:
• Zo veel mogelijk auto’s snel en goed 

achter de slagbomen parkeren
• Zo veel mogelijk auto’s snel en goed laten 

parkeren op het veld van AGOVV
• Parkeren rond het Boschbad, voor zover 

mogelijk
• Parkeren op de JC Wilslaan als de 
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Stadsdeelaanpak!?
Door Wim Bergink, stadsdeelmanager

Vroeger, toen alles beter was, wist de 
gemeente precies wat goed voor u was. 
De gemeente bedacht wat er moest 
gebeuren en deed dat ook. Als u geluk 
had werd het u nog van te voren verteld, 
maar vaak ontdekte u pas achteraf wat 
de gemeente in al haar wijsheid voor u 
had besloten.

Dat proberen we tegenwoordig anders te 
doen. Voor veel projecten gaan we van 
te voren met wijkraden in gesprek en 
meestal leiden dergelijke gesprekken wel 
tot kleinere of grotere aanpassingen in 
de plannen. En als het om de uitvoering 
gaat van b.v. wegwerkzaamheden maken 
we afspraken met aannemers die voor 
maatwerk zorgen in individuele gevallen.
Maar af en toe willen we wat verder 
naar de toekomst kijken en samen met 
bewoners(organisaties) nadenken over die 
toekomst. Waar heeft een wijk over 5 of 10 
jaar behoefte aan? Wat zijn de structurele 
knelpunten en uitdagingen in een wijk? En 
wie moet die oppakken? Wat is de rol van 
gemeente, bewoners, anderen?
Een jaar of 10 geleden hebben we hiervoor 
de ‘Stadsdeelaanpak’ bedacht. Per 
stadsdeel, vaak bestaande uit meerdere 
wijken, werd aan bewoners gevraagd mee 
te denken over die toekomst. Dat leidde 
tot een ‘Toekomstagenda’ van bewoners 

voor het betreffende stadsdeel en een 
‘Stadsdeelplan’ waarin de wensen uit 
die Toekomstagenda werden vertaald in 
concrete maatregelen.
Dat was een mooie stap, maar is het nu 
nog steeds de beste werkwijze? Dat is een 
vraag waar gemeente en wijkraden nu met 
elkaar over nadenken. Hoeveel bewoners 
zijn eigenlijk actief betrokken geweest bij 
het opstellen van de Toekomstagenda? Is 
het schaalniveau van een stadsdeel niet 
veel te groot om het voor veel bewoners 
interessant te maken? En hoe kunnen we 
het nog veel meer van de bewoners zelf 
maken? Kortom: kan het beter? En hoe dan?
Ik ben benieuwd naar uw ideeën hierover. 

Laat het me weten via w.bergink@
apeldoorn.nl. Ik zal alle ideeën zowel intern 
binnen de gemeente als met uw wijkraad 
bespreken. En uiteraard kom ik er een 
volgende keer graag op terug!

PS: Uw wijk maakt deel uit van het 
stadsdeel Noordwest en ook voor dit 
stadsdeel zijn samen met bewoners 
plannen gemaakt. Was u daarvan op de 
hoogte? 
U kunt de plannen nog steeds inzien via 
de website van de gemeente: http://www.
apeldoorn.nl/ter/digitaalloket/Wonen-en-
uw-buurt/Dorpen-en-wijken.html

voorgaande opties onvoldoende ruimte 
blijken te geven.

Voor meer informatie omtrent het parkeren 
verwijzen wij u graag naar de daarvoor 
ingerichte pagina op onze website: 

http://ontdekken.accres.nl/park-berg-bos/
parkeerplaats/
Bovenstaande tekst is een korte 
samenvatting van een brief van Accres. 
De uitgebreide versie kunt u vinden op de 
website van de wijkvereniging Berg en Bos.
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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

Drie is te veel
Door Bas de Bruin namens een groep bezorgde wijkbewoners

De wijkvereniging spant zich al jaren 
in om de (verkeers)hinder rond de 
publiekstrekkers in en bij onze wijk, 
Apenheul, Paleis ’t Loo en Koningin 
Juliana Toren (KJT), binnen de perken 
te houden. De focus lag daarbij op 
Apenheul en Paleis t́ Loo. KJT leek 
wat betreft verkeers- en parkeerhinder 
redelijk zijn eigen boontjes te doppen. 
Het parkeerterrein bij de rotonde J.C. 
Wilslaan – Amersfoortseweg is fors onder 
handen genomen en de pendelbussen 
lijken hun werk goed te doen.

De geluidshinder is tot nog toe voor een 
meerderheid in de wijk geen reden om een 
ander zijn uitje te misgunnen, valt te lezen 
in de afscheidscolumn van Henk Otto in 
het maartnummer van het wijkblad. Weinig 
reden tot zorg dus? 

Dat zou misschien zo zijn, als KJT binnen 
de bestaande contouren zou blijven. 

Tegenover de wijkvereniging is in het 
verleden vanuit de gemeente verklaard dat 
aan KJT geen uitbreidingsmogelijkheden 
geboden zouden worden die ten koste 
gaan van het aangrenzende bosgebied. 
In 2012 heeft een groepje wijkbewoners 
zich ingespannen om dat in het 
bestemmingsplan te laten verankeren. 
Ook is toen naar de gemeente toe de 
vrees uitgesproken dat in combinatie 
met het “Gat van Zevenhuizen “ (de 
“Ponsteinlocatie”) ontwikkelingen 
denkbaar zijn met grote impact op het 
Juniperbos (het bosgebied rond KJT) 
en dientengevolge voor onze wijk. Die 
vrees werd weggewuifd, omdat het 
bestemmingsplan daarvoor geen ruimte 
zou bieden. 

Een ondernemer moet kunnen ondernemen 
en mag daartoe de beschikbare 
mogelijkheden benutten. Daar hebben 
we begrip voor, we respecteren wat er al 

was. Maar het wordt een ander 
verhaal als grenzen worden 
overschreden met uitsluitend 
oog voor eigen zakelijk belang.

Helaas is de afgelopen jaren 
gebleken dat KJT met kleine 
stapjes, maar onstuitbaar, 
grenzen oprekt en ook 
overschrijdt zonder oog te 
hebben voor belangen van 
natuur en omwonenden. Zo is 
inmiddels voor de derde maal 
(met vergunning) “tijdelijk” 
een circustent geplaatst buiten 
het terrein van KJT. Tegen 
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de vergunning die voor 2015 is verleend 
hebben wij bezwaar gemaakt, omdat je 
een tent die jaarlijks 9 maanden staat 
toch eigenlijk niet meer “tijdelijk” kunt 
noemen, en dan zou aan andere criteria 
moeten worden getoetst. De directie stelt 
dat de activiteiten in de tent geen extra 
bezoekers aantrekken, maar de uitgebreide 
reclamecampagnes voor de themashows 
doen anders vermoeden. Het afgelopen 
jaar waren er merkbaar meer pieken in de 
verkeersstroom op de Amersfoortseweg, 
regelmatig kon vanaf de A1 slechts 
stapvoets worden gereden en stonden 
de bermen tot aan de Pijnboomlaan vol 
geparkeerd met auto’s. 

Grenzen zijn overschreden door zonder 
vergunning veranderingen aan te 
brengen: het parkeerterrein langs de 
Amersfoortseweg is vergroot, en in het 
pretpark zelf is het picknickbos voor een 
groot deel bestraat. In het najaar van 2014 
zijn vrijwel alle bomen in het beboste deel 
van het park (het “recreatiebos”) gekapt, 
óók zonder vergunning en is er intussen een 
skelterbaan aangelegd. Kap in je eigen tuin 
maar eens stiekem één boom! Tegen de 

illegale kap wordt wel opgetreden, maar de 
bomen zijn weg. 

Onlangs hebben we in de krant kunnen 
lezen dat KJT de ambitie heeft zich te 
meten met de Efteling en Walibi. Een muis 
die brult? Helaas, plannen om het park 
fors uit te breiden lijken zeer reëel. KJT 
heeft dit voorjaar het naastgelegen terrein 
(waar vroeger Rentray gevestigd was), en 
een strookje bos dat daar weer aan grenst 
(naast het “Gat van Zevenhuizen”) gekocht. 
Daarmee zou het huidige park grofweg 
in oppervlakte kunnen verdubbelen. Een 
investering die terugverdiend zal moeten 
worden door flink wat extra bezoekers 
aan te trekken. Er is niet veel verbeelding 
voor nodig om in te zien dat de hinder die 
nieuwe attracties en extra bezoekers zullen 
veroorzaken een omvangrijke uitstraling zal 
hebben: naar het oosten, onze wijk in, maar 
ook naar het zuiden en westen, over de 
J.C.Wilslaan heen, en niet te vergeten naar 
het noorden, het Kroondomein in. En als 
het huidige bosgebied eenmaal verstoord 
is, wat staat dan nog in de weg aan verdere 
aantasting? Een mega-achtbaan, een 
vierbaans Amersfoortseweg, ga maar eens 

in Kaatsheuvel bij de Efteling kijken!

Kan dit allemaal zomaar? Formeel kan er 
op dit moment nog niets. Maar wie weet 
wat je voor elkaar krijgt als je brutaalweg 
je gang gaat. Inmiddels is zonder vereiste 
vergunning het nieuw aangekochte bezit 
van een hoge omheining voorzien. En wordt 

een schrikdraad aangebracht, om het wild 
alvast te verjagen! De vergunning is alsnog 
aangevraagd, de schade is er al. 
Tijd dus om paal en perk te stellen! 
Misschien is drie publiekstrekkers van 
formaat te veel? Wordt vervolgd. Ik nodig u 
graag uit een bijdrage in deze discussie te 
leveren. 

Ontwikkelingen rond de Julianatoren
Door Otto Verkerke

Na initieel akkoord op het concept Bestemmingsplan (BP) voor de Koningin Juliana 
Toren (KJT) heeft de wijkvereniging later alsnog haar instemming ingetrokken. 
Uitgangspunt was het vastleggen van de bestaande situatie rond KJT in een 
conserverend BP. Nadat er duidelijk werd dat KJT bestaande bestemmingen wilde 
wijzigen in bestemmingen die onzes inziens uitbreiding faciliteerden, hebben wij in 
oktober 2014 alsnog bezwaar aangetekend tegen dat BP.

Korte tijd later vroeg KJT vergunning aan om (weer) een circustent in 2015 te mogen 
plaatsen op het naastliggende perceel. Hier tegen hebben wij in november 2014 
bezwaar aangetekend.

Begin januari 2015 informeerde de gemeente ons dat KJT de vergunningaanvraag 
voor de circustent had ingetrokken en een nieuwe aanvraag had ingediend. Doordat 
tegelijkertijd ook een nieuwe procedure in werking trad konden wij pas in maart, nadat 
gemeente haar besluit tot vergunning verlening had genomen, protesteren.
De bezwaren hebben wij, net als met de twee voorgaande procedures samen met een 
aantal bewoners en de Stichting Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn (SWMA) ingediend.
Recentelijk verrees er plotseling een hekwerk naast de Ponsteinlocatie dat aansloot op 
het hek van de KJT. Ook werden voorbereidingen getroffen voor het aanbrengen van 
schrikdraad rond het huidige KJT perceel. Voor die activiteiten bleek geen vergunning 
te zijn aangevraagd. 

Speurwerk van aanwonenden leverde op dat KJT zowel het terrein van het voormalige 
jongenstehuis op Amersfoortseweg 37 alsook de aangrenzende strook grond tussen dat 
perceel en het gat van Zevenhuizen heeft aangekocht. 
Resumerend moeten wij helaas concluderen dat onze vermoedens rond de 
uitbreidingsplannen van KJT bewaarheid lijken te worden. 
Maar een pretpark als de Efteling of Walibi Flevo pal naast onze woonwijk, midden in 
een natuur- en stiltegebied is een pretpark waartegen wij in het geweer komen. 
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BuurtWhat’s app: samen de sociale veiligheid vergroten
Door Gustaaf van den Brand

Je zit ’s avonds rustig in je stoel. Opeens 
zie je in alle stilte de buitendeurklink 
heel zachtjes naar beneden bewegen. Van 
buitenaf probeert iemand naar binnen te 
komen! Gelukkig heb je de deur goed op 
slot gedaan. Met bonkend hart storm je 
op de deur af, opent hem, maar de vogel 
is al gevlogen.

Dankzij de buurtapp kunnen we elkaar op 
de hoogte stellen van dit soort situaties. 
Binnen enkele seconden weet de hele buurt 
dat er een insluiper rondloopt. Zo houden 
we elkaar alert. Een van ons belt 112 en de 
politie snelt naar onze straat. 

Dit is een voorbeeld van hoe een buurtapp 
kan werken. Zo geven we elkaar verdachte 
situaties door: een “dove “verkoper van 
tekeningen die meteen naar de achterdeur 
doorloopt, zwervers die de hele buurt 
afstruinen voor geld, inbrekers, dealers met 
gestolen spullen enzovoorts.
In de Parkenbuurt is dit initiatief Inmiddels 
een groot succes . Het doel is signaleren 

en elkaar 
informeren. Zo 
wordt de sociale 
veiligheid daar 
met elkaar 
vergroot.
Inmiddels is 
er een tweede 
buurtapp 
gestart. Er bleek 
ook behoefte 

te zijn aan het delen van informatie over 
vernielingen, verdwenen tuinspullen, 
containers , aangelopen huisdieren, 

gevonden fietsen enzovoorts. Geen 
spoedeisende 112 zaken, maar wel goed om 
te delen. 

Zelf starten? 
Nodig: smartphone met Whatsapp. Begin 
met het toevoegen van nieuwe personen 
aan je contactenlijst. Open WhatsApp en 
ga naar het scherm Chats. Tik op Nieuwe 
groep, bedenk een naam en voeg een foto 
toe. Voeg deelnemers toe door op de + te 
tikken. Jij bent de beheerder, dus jij kunt 
nieuwe mensen toevoegen of verwijderen. 
Zie ook www.buurtwhatsapp.nl.

Apeldoornse Tenniskampioenschappen 
in Berg en Bos
Door Gustaaf van den Brand

Dit jaar vinden de finales van de 
Apeldoornse Tenniskampioenschappen 
plaats in het weekend van 11 t/m 13 
september op het park van ALTV Quick 
aan de Pijnboomlaan in onze wijk. De 
finales staan garant voor prachtig tennis, 
spannende wedstrijden en veel gezelligheid. 
Alle wijkbewoners zijn van harte welkom 
om dat weekend te komen kijken en mee te 
genieten van alles wat er gebeurt.


