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Vreemde vogels in de wijk….
Door Gustaaf van den Brand

Onlangs las ik dat er in Nederland weer 
steenuilen zijn gesignaleerd. En dat is heel 
bijzonder, zo werd geschreven. Daardoor 
geïnspireerd maar eens op zoek gegaan in de 
wijk om te zien of die vogels ook in Berg en Bos 
te spotten zijn. En, wie schetst mijn verbazing, 
ik vind er zo maar drie in een tuin! Ze zien er 
tenminste wel een beetje uit als uilen. Het zijn 
echter geen steenuilen, maar versteende uilen! 

Bovendien is er nog iets vreemds aan ze…..hun 
staarten zijn van stro! Nader onderzoek wijst 
uit dat het om bijzondere exemplaren gaat. 
Bijzondere exemplaren van luizenvangers! Deze 
luizenvangers, ook wel luizenmutsen genoemd, 
zet je op een stok in de tuin, nadat je er wat stro 
of hooi in gedaan hebt. Het droge stro is een 
natuurlijke schuilplaats van lieveheersbeestje en 
vooral ook oorwurmen. Het is een broedplaats 

voor ze en overdag slapen ze er. ś Nachts gaan 
ze op rooftocht naar luizen en eten plantenresten 
op. 
Zo ontstaat er een mooi biologisch evenwicht in 
de tuin. De luizenmutsen staan bovendien erg 
decoratief in de tuin. Verder onderzoek wijst uit 
dat deze exemplaren zijn gemaakt door Dirry 
Bloem van Atelier de Bloempot in Veessen, daar is 
nog veel meer moois te vinden.

Eikenprocessierups rukt weer op
Door Gustaaf van den Brand

De eerste eikenprocessierupsen zijn weer 
gesignaleerd. Deze harige rupsen kunnen de 
komende weken voor gezondheidsklachten 
zorgen. Het ongemak komt vooral voor in 
de periode dat de eikenprocessierupsen 
brandharen krijgen, en dat is tussen half mei 
en half juni. Verder kan verspreiding van deze 
haren, tussen juli en september, voor overlast 
zorgen. Klachten variëren van hevige jeuk tot 
pijnlijke ogen en irritaties van luchtwegen. 
Inmiddels is er gestart met de bestrijding van 

de rupsen, die zoals de naam al doet vermoeden, 
vooral op eiken voorkomen. Mocht u de rups zelf 
ergens zien, meld dit dan bij de Buitenlijn via 
telefoonnummer 14 055, of vul het
formulier in op de website www.apeldoorn.nl/ 
eikenprocessierups. 
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Apeldoorn en de 
vrijetijdseconomie
Door Gustaaf van den Brand

Onlangs heeft de gemeente Apeldoorn 
een marsroute bepaald voor de 
vrijetijdseconomie in en rondom Apeldoorn. 

Daarin zijn vier doelen benoemd die de 
gemeente belangrijk vind om na te streven:

1.  toplocatie outdoor:
• goede toeristische routes
•  bevaarbaarheid kanaal
•  goede outdoor faciliteiten
•  buitensportevenementen

2.  excellent verblijven:
•  vitale vakantieparken
•  duurzame verblijfsrecreatie
•  digitale bereikbaarheid
•  Apeldoorn congresstad
•  vitale topatracties
•  goede bereikbaarheid en openbaar
   vervoer

3. oranje beleven:
•  oranje en koninklijk herkenbaar maken
   en beleven
•  Apeldoorn als oranje stad positioneren

4. funshopping:
•  meer samenwerking ondernemers 

binnenstad, evenementen, recreatie en 
cultuur

•  benutten van kennis
•  benutten van evenementen
•  benutten van routes

Ook heeft de gemeente marketing en 
gastheerschap verder uitgewerkt:
• meer internationale bezoekers
• meer zakelijke bezoekers
• meer aandacht voor Apeldoorn
• meer aandacht voor de bezoekers
• focus op toeristische bezoeker

In de marsroute staan de diverse opgaven 
en daaraan gekoppeld aanzetten voor 
verdere operationalisering in projecten. 
Het Toeristisch Platform gaat aan de slag 
met de uitvoering van de marsroute en 
werkt deze  uit naar concrete projecten. 
De marsroute wordt als ‘rollende agenda’ 
jaarlijks herijkt en aangevuld.
Wat deze doelen en plannen voor gevolgen 
zullen hebben voor de wijk Berg en Bos is 
nog onduidelijk. Gezien de onderwerpen 
die genoemd zijn en de mogelijkheden die 

Noaberschap
Door Gustaaf van den Brand

Al eerder is er onder de titel Noaberschap 
aandacht besteed aan zorg en welzijn 
en de veranderingen die daarin plaats 
vinden. Ook is er onder andere informatie 
gepubliceerd met betrekking tot hoe je 
langer kunt blijven wonen in je eigen huis 
als je ouder wordt. En natuurlijk over de 
Buurtpreventie WhatsApp onder de naam 
BERG EN BOS ALERT. Daarmee komt ook 
veiligheid in het vizier.
De redactie van het wijkblad wil voortaan 
in elke uitgave een overzicht plaatsen 
van handige adressen, websites, 
telefoonnummers, e-mailadressen 
enzovoorts, zodat u altijd een handig 
overzicht bij de hand hebt als u hulp nodig 
heeft in welke vorm dan ook. Het overzicht 
zal niet direct volledig zijn en alles dekkend, 
maar een ontwikkelingsproces meemaken 
waardoor het beeld steeds completer 
wordt. Ook zullen sommige instanties nader 
onder de loep genomen worden zodat 
het nog duidelijker wordt wat ze doen. In 
dit nummer een eerste aanzet. Indien u 
suggesties heeft, aanvullingen wilt maken, 
of zelf deze rubriek wilt gaan vullen, dan 
bent u heel hartelijk welkom! Meldt u zich 
dan via redactie@wijkbergenbos.nl, zodat 

we uw input kunnen gebruiken of verdere 
afspraken kunnen maken met betrekking 
tot uw activiteiten.
In dit nummer beginnen we met een aantal 
instanties en hun telefoonnummers die 
altijd handig zijn om paraat te hebben.

Spoedeisend alarm
Ambulance, brandweer en politie  112
Niet-spoedeisend alarm
Ambulance  (055) 360 01 89
Brandweer  (055) 548 35 60
Politie  0900 8844 
Gezondheidsdienst
Huisartsenpost  0900 600 90 00
Gelre Ziekenhuis  (055) 581 81 81
GGD Gelre-IJssel  (088) 443 30 00
Dierenambulance   0900 999 19 99
Advies-, meld- en steunpunten
Discriminatie  (055) 522 55 55
Kindermishandeling  0900 123 12 30
Huiselijk geweld  0900 126 26 26
Loverboys/Jeugdprostitutie  0900 500 70 70
Gemeente Apeldoorn
Algemeen en Buitenlijn  14 055
Bureau Buurtbemiddeling (088) 784 64 64
In het volgende nummer van het wijkblad 
zal deze lijst worden aangevuld.

de attracties, het park en de natuur bieden, 
zullen er zeker gevolgen zijn die de wijk 
raken. Het bestuur van de wijkvereniging 
houdt de ontwikkelingen nauw in de gaten.
Indien u meer wilt weten over deze 
marsroute, kijk dan op onze website www.
wijkverenigingbergenbos.nl, daar vindt u 
een uitgebreide presentatie over de doelen 
en wat er gebeuren gaat.
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Notulen Jaarvergadering 2016 van 
wijkvereniging Berg en Bos
Gehouden op dinsdag 19 april 2016 in 
Restaurant “de Boschvijver” in het park 
Berg en Bos.

1.   Opening door de voorzitter
In zijn openingswoord verwelkomt Arjan 
Speelman de ± 70 aanwezigen. Met name 
worden welkom geheten ons erelid dhr. 
R. van Straten, de wijkbewoners, de 
vertegenwoordigers van de politieke 
partijen, stadsdeelmanager dhr. Wim 
Bergink, wijkBoa dhr. André ter Horst, 
dhr. Th. v.d. Kerkhof van de SWMA en 
vertegenwoordigers van de naburige 
wijkraden.

2.   Vaststelling notulen jaarvergadering 
gehouden op dinsdag 14 april 2015
De notulen van de jaarvergadering 2015 
worden ongewijzigd vastgesteld.  

3.   Jaarverslag over het jaar 2015
De vergadering heeft geen vragen over het 
jaarverslag dat is opgenomen in het eerste 
nummer van 2016 van het wijkblad. De 
voorzitter licht een aantal zaken toe die 
momenteel spelen. 

Verkeer en parkeren
De gemeente heeft begin april 2016 een 
conceptadvies uitgebracht waarin vijf 
varianten worden toegelicht en uitgewerkt 
voor het oplossen van de verkeer- en 
parkeeroverlast. Het bestuur is van mening 
dat oplossingen die de verkeersdruk op de 
wijk verminderen de voorkeur verdienen. 
Daarnaast dient de verkeersafwikkeling 
goed geregeld te worden. Het moment 
om principiële keuzes te maken komt nu 
snel dichterbij. De wijkbewoners worden 
dringend verzocht de website van de 
wijkvereniging te bezoeken en het artikel 

vervolg op pagina 4

Tussen droom en daad…
Door Arjan Speelman

In de verordening dorps- en wijkraden staan prachtige volzinnen:
“De interactieve beleids- en planvorming … heeft ten doel de dorps- en wijkraden 
te betrekken bij de voorbereiding van beleid, dat het algemeen belang van het 
dorp of wijk specifiek betreft, waarbij ruimte wordt gegeven het beleid of proces 
(deels) te beïnvloeden.”

En dan nu de daden van de gemeente als het gaat over Koers nieuwe Stadsdeelaanpak 
in een brief van april 2016.

Eerst wordt verwezen naar een tussenbericht van 22 december jl., daarna wordt 
gemeld dat de nieuwe stadsdeelaanpak vorm begint te krijgen maar dat het langer 
duurt dan verwacht want:

“De reden is, dat vanwege het integrale karakter van het onderwerp, met veel partijen 
intern over moet worden gesproken en de dagelijkse praktijk weer zorgt voor nieuwe 
aanpassingen. Het elkaar wederzijds bijpraten (raad, college en ambtelijke eenheden) 
vergt dus veel tijd.”

Wij hebben inmiddels gemeld dat we ons verbazen over deze vorm van “interactieve 
beleids- en planvorming” en dat integrale aanpak blijkbaar betekent dat er met 
iedereen over wordt gepraat maar dat wijkraden/stadsdelen zelf er niet bij worden 
betrokken. Blijkbaar staan tussen droom en daad nog steeds wetten en praktische 
bezwaren in de weg.
Een regel uit een gedicht van Elsschot, dat verder gaat met de regels:
 
 “ en ook weemoedigheid, die niemand kan verklaren,
   en die des avonds komt, wanneer men slapen gaat.”
De titel van het gedicht is overigens Het Huwelijk!

PS. Inmiddels heeft het hoofd van de betreffende afdeling toegezegd ons er nog voor de 
zomer bij te betrekken.

De aanwezigen luisteren aandachtig toe en discussiëren mee
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Structurele Parkeer- en Verkeersoplossing 
te lezen en reactie naar het bestuur te 
mailen. Het bestuur zal zich hierdoor 
gesterkt voelen door de bewoners in haar 
respons naar de gemeente. 

AGOVV 
Het bestuur staat op het standpunt dat de 
gemeente dient te handhaven en dient uit 
te voeren wat zij heeft beloofd. In juni loopt 
het voorbereidingsbesluit af. Het bestuur 
houdt dit dossier nauwlettend in de gaten.

Julianatoren 
Het bestemmingsplan is maart jl. in de PMA 
besproken. De wijkvereniging heeft evenals 
de omwonenden en de natuurverenigingen 
sterk gepleit voor het duiden van het 
picknickbos als ‘Natuur’. Helaas heeft de 
gemeenteraad besloten het picknickbos 
aan te merken als ‘Cultuur en Ontspanning’, 
echter met de aantekening dat het 
picknickbos zo moet blijven zoals het nu is. 

Park Berg en Bos 
De Sprengenvallei wordt prachtig. Er 
komen nieuwe toegangen aan de Laan 
van Spitsbergen en de Grindberglaan. 
De verwachting is dat dit jaar de Berg 
en Bosroute van Wandelnet, waar de 
Sprengenvallei onderdeel van is, wordt 
geopend. Deze route loopt vanuit de 
binnenstad door het park. 

Amersfoortseweg 
De provincie Gelderland heeft het verzoek 
afgewezen om op het weggedeelte vanaf de 
rotonde J.C. Wilslaan tot einde bebouwde 
kom Apeldoorn de snelheid op de N344 te 
verlagen van 80km/u naar 60km/u. Hoewel 
de flitspaal op de Jachtlaan een goudmijn 

is, heeft het parket negatief besloten 
een flitspaal op de Amersfoortseweg te 
plaatsen.

Fietspad Soerenseweg 
Over het gewenste fiets/voetgangerspad 
op de Soerenseweg tussen de wijkgrens 
en de kruising bij de J.C. Wilslaan heeft de 
gemeente nog geen beslissing genomen.

Veiligheid 
Helaas zijn slechts 40% van de 
wijkbewoners aangesloten bij Vigilat. 
De voorzitter doet een oproep aan de 
bewoners om lid te worden. Hoe meer 
bewoners lid zijn, hoe vaker Vigilat rondes 
rijdt en de veiligheid wordt verhoogd.

Onderhoud wegen 
De gemeente heeft haar beleid veranderd 
en heeft het plan op verkeersluwe wegen 
klinkers aan te brengen. Dit zou de 
hemelwaterafvoer verbeteren en op termijn 
goedkoper in onderhoud zijn dan asfalt. Het 
bestuur heeft aangegeven hier bedenkingen 
tegen te hebben met name op het gebied 
van bandenlawaai. Daarnaast is zij van 
mening dat met het eventueel aanbrengen 
van klinkers de gewenste 30 km zone in de 
gehele wijk gerealiseerd dient te worden. 
Dit wordt nauwlettend gevolgd. 

Onze groene wijk 
De voorzitter verzoekt de bewoners 
zorgvuldig om te gaan met het groen in de 
wijk en zoveel mogelijk groen en bomen 
te handhaven. Het bestuur heeft bij de 
gemeente gepleit voor het verhogen van de 
boete bij het illegaal kappen van bomen. 

Noaberschap 
Het is nog niet duidelijk wat de 
decentralisatie van de zorg die de 

gemeente heeft ingezet, voor de 
wijk betekent. Inmiddels is er in het 
Stadsdeelplattformoverleg aandacht aan 
dit onderwerp besteed. Zodra het bestuur 
concrete informatie heeft, zal zij dit met de 
bewoners communiceren. 

Wijkblad 
Aan de bewoners wordt gevraagd om kopij 
aan te leveren voor het wijkblad. 

Website 
De website wordt zo actueel mogelijk 
gehouden. Aanbevolen wordt het 
artikel lezen, waarin de gemeente vier 
scenario’s en plannen heeft uitgewerkt 
voor de toekomstige ontwikkeling van 
de toeristische sector in Apeldoorn 
Noordwest. Dit artikel is te vinden 
onder dossiers/bestemming/Noordwest 
bestemmingsplannen.

Leden en financiën 
Wordt besproken onder agendapunt 4.

Taarten 
Nieuwe bewoners en nieuwe leden in onze 

wijk worden verblijd met een taart die 
gesponsord wordt door banketbakkerij 
Maassen. Wij blijven een beroep doen op 
u allen om nieuwe buren aan te melden 
bij het bestuur, zodat zij welkom worden 
geheten met een taart. 
 
4.   Financieel jaarverslag over 2015
De penningmeester doet verslag over 
de gezonde financiële situatie van de 
wijkvereniging en licht de cijfers van het 
financieel jaarverslag toe. ± 80% van alle 
inwoners (voordeuren) van de wijk zijn lid 
van de wijkvereniging. Om dit percentage 
te handhaven doet hij een beroep op de 
aanwezigen om nieuwe bewoners in de 
wijk te melden bij het bestuur. Ten laste van 
het resultaat is het fonds deskundigenhulp 
op het niveau van eind 2013 gebracht, 
voordat een aantal procedures in gang 
werden gezet. Uit het fonds kunnen de 
kosten bestreden worden van eventuele 
toekomstige (juridische) procedures. Het 
voorstel is het overschot aan het vermogen 
van de wijkvereniging toe te voegen. De 
vergadering heeft geen vragen en gaat 
akkoord met het voorstel, nadat namens 

vervolg van pagina 3

Bestuur wijkvereniging: van links naar rechts:Otto Verkerke, Arianne Mönnink,  Jan Wassink, Paul Dekens, Arjan 
Speelman, Elma Los-Richel, Gustaaf van den Brand.
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de kascommissie haar instemming met de 
cijfers werd bevestigd. 
De penningmeester ging nog kort in op de 
begroting 2016 en deelde verder mee dat 
de viering van de Koningsdag bij de Berg en 
Bosschool dit jaar niet doorgaat in verband 
met de meivakantie.

5.   Bevindingen van de kascommissie
Dhr. Frans Aartsen leest namens zijn 
medekascommissielid dhr. Sjors 
Versteegh, die wegens ziekte verhinderd 
is, de verklaring voor waarin zij melden 
dat zij de administratie en de daaraan 
ten grondslag liggende administratieve 
bescheiden alsmede het Financiële 
Jaarverslag 2015 hebben onderzocht en 
dat naar bevindingen het beheer van de 
geldmiddelen naar behoren is uitgevoerd. 
Derhalve stelt de kascommissie aan 
de vergadering voor het bestuur en de 
penningmeester over het verenigingsjaar 
2015 decharge te verlenen. Zij danken 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. Frans 
Aartsen is aftredend. Dhr.  Sjors Versteegh 
stelt zich weer beschikbaar en als tweede 
lid is dhr. Bas de Bruin bereid om zitting te 
nemen in de kascommissie. 

7.   Bestuurszaken 
 De voorzitter stelt aan de vergadering 
het bestuur voor en noemt in het 
kort haar verantwoordelijkheden en 
aandachtsgebieden. Gustaaf van den 
Brand – secretaris, wijkblad, zorg en 
welzijn. Paul Dekens - penningmeester, 
ledenadministratie. Elma Los-Richel - 

secretariaat, notulist. Arianne Mönnink 
- Park Berg en Bos, veiligheid. Otto 
Verkerke - bouwen, wonen, verkeer, 
bestemmingsplannen, openbare 
ruimte, website. Jan Wassink - 
bestemmingsplannen, geluid en 
evenementen. Arjan Speelman buiten 
de taken als voorzitter, de portefeuille 
stadsdeel Noordwest, contact met 
de stadsdeelmanager, support in 
overlegsituaties.

Aftredend en herbenoembaar is de heer 
Arjan Speelman met zes jaartermijnen. 
En met drie jaartermijnen de dames 
Arianne Mönnink, Elma Los-Richel, de 
heren Gustaaf van den Brand, Otto 
Verkerke. De vergadering stemt met deze 
herbenoemingen in met applaus.

8.   Uitreiking van de “warme douche” 
Even heeft het bestuur overwogen om dit 
jaar een koude douche uit te reiken, maar 
bij nader inzien is er toch besloten om de 
traditie van een warme douche voort te 
zetten. Er is een wijkbewoner in ons midden 
die zich meer dan gemiddeld inzet voor 
de wijk. In het eerste wijkblad van dit jaar 
schreef Bart Meyer zijn 38ste artikel in de 
serie Bronnen van Berg en Bos. Het zijn 

zeer boeiende en informatieve verhalen 
van gebeurtenissen die in onze wijk hebben 
afgespeeld. De warme douche wordt dan 
ook met veel genoegen uitgereikt aan dhr. 
Bart Meyer met de wens dat er nog vele 
verhalen mogen volgen. 

9.   Rondvraag
Mevr. Bruns vraagt om toelichting op de 
verkeers- en parkeerproblematiek en 
vraagt wat de gemeente voorstelt om dit 
op te lossen. Arjan Speelman antwoordt 
dat de gemeente sinds 2004 nog niet tot 
een definitieve oplossing is gekomen. Het 
afgelopen jaar zijn er tijdelijke maatregelen 
genomen, zoals het gebruik van een terrein 
van AGOVV als parkeerterrein, dit blijkt 
geen oplossing voor de verkeersoverlast. 
Momenteel worden bij het parkeerterrein 
Berg en Bos aan de J.C. Wilslaan twee 
extra slagbomen geplaatst. Tevens wordt 
een extra linksaf strook aangebracht op 
de J.C. Wilslaan om de parkeerplaats op 
te rijden voor verkeer komend vanaf de 
Amersfoortseweg. 
De gemeente heeft een aantal varianten 
onderzocht: 1. Parkeren Felualaan en 
omgeving Boschbad, 2. Extra AGOVV terrein 
structureel, 3. Parkeerdek parkeerterrein 
Berg en Bos, 4. Parkeren op grotere 
afstand/pendelen. Op de vraag aan de 
gemeente inzicht te krijgen in de financiële 
berekeningen die gemaakt zijn, is negatief 
gereageerd. Op voorhand is gezegd dat bij 
een WOB-verzoek de gevraagde gegevens 
niet beschikbaar worden gesteld. 
Het bestuur zet zich in voor pendeldiensten. 
Er moet een stop komen op het meer 
toelaten van auto’s in de wijk en de 
verkeersoverlast. Arjan Speelman doet 
nogmaals een beroep op de aanwezigen het 
artikel op onze website te lezen en reactie 
hierop aan het bestuur door te geven.

Dhr. Frans Aartsen mist de optie van een 
parkeerdek overloop terrein Julianatoren. 
De gemeente heeft deze optie financieel 
onderzocht. De grond is eigendom van de 
Julianatoren en is qua kosten geen optie 
voor de gemeente.

Dhr. Peter Essink vraagt of er bekend is wat 
er met het theehuis in park Berg en Bos 
gebeurt. Er zijn tot nu toe weinig tot geen 
ontwikkelingen. 

Dhr. Harm Janssens merkt op dat het creëren 
van meer parkeerplaatsen een aanzuigende 
werking heeft en meer bezoekers aantrekt. 
Arjan Speelman antwoordt dat de 
gemeente samen met de wijkraden, 
stakeholders van onder meer de 
pretparken en evenementenorganisatoren 
bezig is locatieprofielen op te stellen. 
In deze profielen wordt onder meer 
rekening gehouden met de omgeving, 
natuurwetgeving, bestemmingsplan, geluid, 
parkeren en verkeer en omwonenden. 
Gisteravond heeft een vergadering over 
dit onderwerp plaatsgevonden, bezocht 
door Arjan Speelman en Jan Wassink. Aan 
wethouder Kruithof is duidelijk aangegeven 
dat bij de locaties de hoeveelheid verkeer 
en bezoekers gemaximaliseerd dient te 
worden.

Dhr. Conradi vraagt wat de afspraken zijn 
met de Julianatoren. Hij woont sinds twee 
jaar aan de Bosweg en heeft geluidoverlast 
van de Julianatoren. In het verleden zijn 
omwonenden van de Julianatoren in 
verband met het plaatsen van de Circustent 
en de bijbehorende geluidoverlast door de 
gemeente niet in het gelijk gesteld.  Arjan 
Speelman raadt aan bij deze overlast de 

vervolg op pagina 6

Uitreiking warme douche aan Bart Meyer



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 66

Julianatoren te bellen, de klacht te mailen 
naar het bestuur van de wijkvereniging en 
tevens te melden op de buitenlijn van de 
gemeente. Hij doet een dringend beroep op 
de bewoners deze procedure bij klachten te 
volgen. 

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

Na de pauze
Toekomst stadsrand Apeldoorn-Noordwest 
Voorafgaand aan deze vergadering heeft 
Arjan Speelman gesprekken gevoerd met de 
directies van de Julianatoren, Apenheul en 
Paleis Het Loo om over de opzet van deze 
avond te overleggen. 
Vanmiddag werd Arjan Speelman 
onaangenaam verrast door de mail van 
de directie van de Julianatoren met de 
volgende inhoud (hier kort weergegeven) 
“In eerste instantie waren wij voornemens 
om op uw uitnodiging in te gaan. Wij hebben 
echter besloten om toch niet in te gaan op uw 
uitnodiging. De reden hiervoor is gelegen in 
het feit dat er op dit moment allerlei zaken 
spelen die voor de Julianatoren van belang 
zijn. Wij willen ons hier eerst volledig op 
focussen. Op dit moment hebben wij nog 
geen uitgewerkte toekomstvisie en zijn er 
zeker nog geen plannen uitgekristalliseerd”.

In zijn inleiding vertelt Arjan Speelman over 
de geschiedenis van de attractie parken.
1684 -  Stadhouder Willem III koopt het 
jachtslot Het Oude Loo en geeft opdracht 
om Paleis Het Loo te bouwen.
1910 - Bouw gereed van de Uitkijktoren 
aan de Amersfoortseweg. De toren wordt 

genoemd naar de in 1909 geboren prinses 
Juliana. De tweede toeristische attractie 
zijn de Lachspiegels. 
1971 -  Apenheul wordt opgericht 
door dhr. Wim Mager, die de voormalige 
Bloemenhal met circa 1,5 hectare grond 
huurt voor 1 gulden.
Einde 19e eeuw – De Antwerpse handelaar 
J.C. Wils koopt gefaseerd stukken woeste 
grond op om dennen te planten, die voor de 
mijnbouw bruikbaar stuthout opleveren en 
bouwt op landgoed Berg en Bosch enkele 
villa’s, veelal geëxploiteerd als pension. 
Kenmerkend voor de bebouwing is de 
architectuur, waaraan architecten als Gerrit 
Rietveld, Wildschut en de Apeldoorners 
Henk en Chris Wegerif belangrijke bijdragen 
leveren. Centraal bij de aanleg van de 
wijk staat het wonen in een parkachtige 
omgeving. Door het vele groen zijn veel 
vogelsoorten aanwezig en worden de tuinen 
regelmatig bezocht door eekhoorns, egels, 
vossen en soms wilde zwijnen en dassen. 

Vervolgens worden de heren Coen de 
Ruiter, directeur Apenheul, en Michel van 
Maarseveen, directeur Paleis Het Loo, van 
harte welkom geheten. De inzet is een 
open gesprek met elkaar te voeren over de 
toekomst van de westrand van Apeldoorn. 
Waar liggen gemeenschappelijke belangen, 
waar tegengestelde en hoe gaan we daar 
mee om. Het motto is “leven en laten leven”
Wij genieten erg in onze wijk en dat willen 
we ook zo houden, dat is de kern van deze 
bijeenkomst. 

Inleiding dhr. Coen de Ruiter, directeur 
Apenheul (korte samenvatting) Apenheul is 
niet alleen een prachtig, groen dierenpark 
waar jaarlijks zo’n 500.000 mensen een 
onvergetelijk dagje uit beleven. Maar 
er is meer. Zo zet Apenheul zich in voor 

apen en hun leefgebieden en werken 
wereldwijd actief mee aan natuurbehoud. 
Daarnaast zijn er internationale 
samenwerkingsprojecten met dierentuinen. 
Door de unieke (contact-)ervaring met apen 
wil Apenheul liefde voor de natuur creëren 
waardoor mensen actief gaan bijdragen 
aan natuurbehoud. Blij is Apenheul met de 
publieksprijs dit jaar voor het leukste dagje 
uit in Nederland. Hoe kijkt Apenheul naar 
de toekomst. Er wordt een nieuw parkplan 
opgezet met het doel het creëren van meer 
individuele beleving voor de bezoeker, 
daarvoor zullen diverse plekken in het 
park ontworpen worden waar de beleving 
intenser wordt gevoeld. Als voorbeeld wordt 
genoemd een exclusieve ontmoeting met 
de wolapen. Strategie van Apenheul is niet 
meer dan 500.000 tot 600.000 bezoekers 
per jaar te ontvangen. In het afgelopen jaar 
is gebleken dat spreiding van bezoekers 
minder verkeersdrukte geeft en bovendien 
een plezieriger ervaring in het park voor 
de bezoeker oplevert. Voor spreiding zijn 
financiële prikkels nodig. Evenals vorig jaar 
zullen in het hoogseizoen de openingstijden 
ruimer zijn. Gedacht wordt bezoekers 
te bewegen om in te schrijven voor een 
bepaalde dag en per dag maximaliseren tot 
6000 - 7000 bezoekers.

Inleiding dhr. Michel van Maarseveen, 
directeur Paleis Het Loo, (korte 
samenvatting) Met behulp van een 
PowerPointpresentatie worden de 
toekomstplannen van Paleis Het Loo 
verduidelijkt. Paleis Het Loo ontvangt 
jaarlijks 350.000 - 400.000 bezoekers. Er zijn 
per jaar 6 verschillende tentoonstellingen 
en 10-15 grote en kleine evenementen. 
Uitgangspunten toekomst: ambitie 500.000 
bezoekers per jaar, spreiding bezoek, ook 
maandags open, 5000 bezoekers maximaal 
per dag. In tegenstelling tot Apenheul en 
de Julianatoren zijn de bezoekersaantallen 
over het hele jaar verspreid. De komende 
jaren werkt Paleis Het Loo aan een 
grootscheepse renovatie en uitbreiding. Het 
groot onderhoud betreft vervanging van 
technische installaties, klimaatinstallaties 
en asbestsanering. Tegelijk vindt een 
ondergrondse uitbreiding van Paleis Het 
Loo plaats. De parkeermogelijkheden 
worden uitgebreid op eigen terrein met 
behoud van natuur. Start bouw is in 2018. 
Het hoofdgebouw van Paleis Het Loo is van 
begin 2018 tot medio 2021 gesloten. De 
paleistuinen, stallen en museumrestaurants 
zijn van april tot en met september open. 
Ook blijven de bekende buitenevenementen 
doorgaan, evenals de winterevenementen 
rondom Kerstmis in een aangepaste setting 
op het Stallenplein. 
Arjan Speelman bedankt de heren voor hun 
uiteenzetting en nodigt de aanwezigen uit 
om vragen te stellen.

Dhr. Penning vraagt of Apenheul minder 
bezoekers verwacht nu dierentuin Emmen 
is verhuisd naar de nieuwe locatie en de 
reuzenpanda’s binnen afzienbare tijd hun 
intrek nemen in Ouwehands Dierenpark. 
Dhr. Coen de Ruiter antwoordt dat de kracht 
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Levendige discussie vlnr Coen de Ruiter, Arjan 
Speelman en Michel van Maarseveen
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van Apenheul ligt in intieme emotiebeleving 
en bezoekers met hun groepje dichtbij de 
apen en natuur komen. 

Mevr. Bruns merkt op dat ze veel heeft 
gehoord over natuurbeleving en behoud van 
natuur. Ligt er dan geen verantwoording 
bij Apenheul voor de verkeers- en 
parkeeroverlast? Dhr. Coen de Ruiter 
antwoordt dat met de NS gesprekken zijn 
gevoerd, maar dat dit op niets is uitgelopen. 
Er zitten tegenwoordig minder mensen per 
auto, dus komen er meer auto’s. Daarom is 
het beleid erop gericht meer spreiding te 
krijgen.

Dhr. Wesselink vraagt zich af of er 
gezocht wordt naar synergie tussen de 
attractieparken of binnenstad, zodat 
bezoekers worden bewogen meerdere 
evenementen te bezoeken. Dhr. Michel van 
Maarseveen merkt op dat dit niet past in het 
patroon van de bezoekers, zij komen voor 
een speciale attractie, de attracties trekken 
verschillende bezoekers aan. Dhr. Coen de 
Ruiter voegt hieraan toe dat Apenheul wel 
onderzoekt om met de bungalowparken 
in de omgeving afspraken te maken over 
bijvoorbeeld een busverbinding. 

Dhr. Essink vraagt: Hoe kijken de directeuren 
aan tegen transferia? Dhr. Michel van 
Maarseveen antwoordt dat als er in de 
toekomst rondom Apeldoorn goede 
transferia zouden zijn, de praktijk uitwijst 
dat bezoekers toch het liefst zo dicht 
mogelijk bij de attracties willen parkeren. 
Dhr. Coen de Ruiter is van mening dat 
transferia onhaalbaar zijn voor Apeldoorn, 
alleen voor grote steden is dit realiseerbaar. 

Dhr. Ten Brinke merkt op dat Piet Zoomers 
in Wilp op actiedagen gebruikt maakt van 

een transferium en daarmee het parkeren en 
vervoer perfect heeft geregeld, waarom lukt 
het daar wel? Dhr. Coen de Ruiter gelooft 
niet dat dit de oplossing is voor Apenheul, 
de ervaring met het parkeren op het 
terrein van de Willem III kazerne heeft dit 
uitgewezen. Dhr. Essink merkt op dat men 
het vervoer van transferia naar de attracties 
aantrekkelijk dient te maken door dit 
onderdeel van de attractie te maken. 

Dhr. Spanhaak vraagt waarom werkt een 
transferium wel bij de Julianatoren? Dhr. 
Coen de Ruiter antwoordt dat het terrein 
dicht bij de Julianatoren ligt en verwijst 
naar de financiële onhaalbaarheid. 

Dhr. Meyer vraagt of de kosten van 
het nieuwe parkplan bij Apenheul en 
de verbouwing van Paleis Het Loo 
vertaald worden in uitbreiding van de 
bezoekersaantallen. Dhr. Michel van 
Maarseveen antwoordt dat hoewel de 
entreeprijs wel is verhoogd, alle kosten 
zeker niet doorberekend kunnen worden. 
Dhr. Coen de Ruiter voegt hieraan toe dat 
getracht wordt de bezoekers te verleiden 
tot meer bestedingen per persoon in het 

park.
Mevrouw Bruns merkt op dat ze wel over 
spreiding van bezoekers hoort praten, maar 
niets concreet over de verkeersproblemen. 
De bewoners willen van de drukte af. Dhr. 
Coen de Ruiter antwoordt dat oprecht 
maatregelen worden genomen om de 
verkeersoverlast te verminderen door 
spreiding van bezoekers. Door 5% minder 
auto’s ontstaat er geen file. 

Dhr. Conradi vraagt zich af waarom niet een 
van de attractieparken verplaatsen? Hierop 
wordt geantwoord dat dit qua kosten 
onmogelijk is. 

Arjan Speelman vraagt tenslotte aan de 
heren De Ruiter en Van Maarseveen wat zij 
verwachten van de wijkvereniging. Dhr. Coen 
de Ruiter vindt het belangrijk dat de dialoog 
op gang wordt gehouden en hoopt erop dat 
de wijkvereniging de realiteit niet uit het 
oog verliest. Dhr. Michel van Maarseveen 
onderstreept het belang van dit soort 
bijeenkomsten. Beide heren bedanken 
de wijkvereniging voor de geboden 
gelegenheid. 

Afsluiting
Arjan Speelman bedankt de heren Coen de 
Ruiter en Michel van Maarseveen voor hun 
inleiding waarin zij hun toekomstplannen 
uiteenzetten. Ook de aanwezigen worden 
van harte bedankt voor hun aanwezigheid 
en de open discussie met betrekking tot 
de problemen die in onze wijk spelen. 
Het bestuur houdt via de website en het 
wijkblad de bewoners op de hoogte van het 
vervolg van de ontwikkelingen.  
Om 22.30 uur wordt de avond afgesloten 
met een hapje en een drankje. 

Werkstuk over de 
wijk Berg en Bos
Door Jolijn Coerts, leerling groep 7 
van de Berg en Bosschool

Ik heb gekozen om dit werkstuk te schrijven 
over de wijk Berg en Bos in Apeldoorn 
omdat ik hier op school zit en omdat ik hier 
binnenkort naar toe ga verhuizen.
Ik wilde graag wat meer weten over de 
geschiedenis van de wijk en beter
begrijpen hoe de leuke dingen die er nu te 
doen zijn ooit zijn ontstaan.
Ik kon me moeilijk voorstellen dat er 
vroeger geen bomen stonden in Berg en 
Bos en wilde daar graag wat meer over 
weten. Ik hoop dat jullie het leuk gaan 
vinden om dit werkstuk te lezen.

Note van Gustaaf van den Brand: Het 
zeer lezenswaardige werkstuk beslaat 
maar liefst 17 paginá s, is verrijkt met 
afbeeldingen en schetst een prachtig beeld 
over het verleden en het heden van de wijk 
met de vele facetten die de wijk rijk is en 
typeert. Het hele werkstuk is te vinden op 
de website van de wijkvereniging www.
wijkverenigingbergenbos.nl. Goed gedaan 
Jolijn!

Na de pauze: vlnr Michel van Maarseveen, directeur 
Museum Paleis Het Loo en Coen de Ruiter, directeur 
Apenheul
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Bronnen van Berg en Bos (39)
Omgaan met herinneringen (1)
Door Bart Meyer

Een veld met bijna vierduizend platte 
stenen, allemaal in dezelfde vorm, de 
meeste met naam en data. Geen twee 
gelijk en elke steen heeft een eigen 
plekje op de bosgrond tussen bomen en 
struiken. 

Toch is er ook een gemeenschappelijk kant: 
het zijn graven van burgers en militairen 
wier leven abrupt is afgebroken,  die 
een leegte achterlaten in hun families. 
Sommigen hebben een verhaal waarvan 
de echo nog hoorbaar is. Met vele anderen 
werden zij op 2 mei 2016 op het Ereveld 
in Loenen herdacht. Ruim driehonderd 
vrijwilligers geven hen, door achter de 
stenen te staan, een gezicht en een stem 
waardoor de afstand wordt verkleind. 
Twee van hen bij de graven van Jacob en 

Elisabeth Wijler, wier beide dochters in de 
Tweede Wereldoorlog waren ondergedoken 
in Berg en Bos (zie wijkblad, juni 2010). Hun 
leeftijden komen ongeveer overeen met die 
van het joodse echtpaar.  

Na een zorgvuldige voorbereiding 
gaan de deelnemers, nabestaanden en 
representanten, het veld in om een nieuwe 
vorm van herdenken te ervaren; onder hen 
enige bewoners van Berg en Bos.

‘Ereveld Vol Leven’ is een onverwacht 
mooie en treffende slogan die doet denken 
aan een vorm van kunst. Mooi, omdat die 
korte zin een verleden en een toekomst 
op bijzondere wijze in het heden verenigt; 
treffend, omdat die verbinding emotioneel 
is. De woorden uitspreken veronderstelt een 

interactief proces. De dodenakker waar al 
het leven lijkt verdwenen, krijgt een nieuwe 
dimensie in elk van de denkbare richtingen. 
Stenen graven worden levende graven of 
sprekende stenen; bezoekers zien meer dan 
namen en jaartallen. Dat is de basis voor 
verhalen, veel verhalen vol leven en hoop 
die op verschillende wijzen gestalte kunnen 

Jacob Samuel Wijler, 1884-1943 (jodenvervolging) 

krijgen; afhankelijk van omstandigheden en 
wensen zijn ze ontluikend of verstillend en 
in alle gevallen betekenisvol.
Het is verleidelijk om in te gaan op de 
verschillende aspecten van het project, 
maar ik wil me beperken tot het ‘werken 
met nabestaanden’. Het vormt letterlijk 
en figuurlijk het ‘kloppend hart’ van 
de activiteiten. Een bepaald doel is 
geformuleerd en de verwezenlijking ervan 
raakt de zingeving in het leven, daarmee de 
essentie van het menselijk bestaan door de 
generaties heen. 
 

Idealiteit 
De interactie is bedoeld om meer te 
weten te komen omtrent een persoon 
die begraven ligt op het Ereveld Loenen. 
Hierbij is de idee dat het contact met de 
overledene in casu zijn of haar representant  
begint met een gerichte vraag. Die vraag is 
gebaseerd op voorkennis die kan variëren 
van algemeen tot specifiek, van globaal 
tot ingewijd; dit is mede afhankelijk van 
de familierelatie. Het is van belang dat 
de vraagsteller zich ervan bewust is 
dat hij geen feitelijke reconstructie van 
het leven van de overledene behoeft 
te maken (dat is onmogelijk), maar dat 
het gaat om de logische structuur van 
iemands handelingen onder bepaalde 
omstandigheden. Centraal hierbij staan 
gedachten die in het heden kunnen 
worden ‘her-dacht’, van mens tot mens. 
Omstandigheden hebben hier doorgaans 
betrekking op een situatie van oorlog. De 
representant kan hierop reageren door 
middel van een bepaald referentiekader. 

Bezoekers maken contact met een representant 
achter een graf
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De interactie die aldus (geleidelijk) vorm 
krijgt kan de bouwstenen leveren voor een 
verhaal over een uniek mens.
                        
Zoals boven reeds aangegeven kan dit 
proces verschillende uitwerkingen hebben: 
De bezoeker(s) en de representant kunnen 
volkomen in stilte communiceren. Alleen 
de bezoeker kan hoorbaar zijn en het 
kan ook nog zijn dat zowel bezoeker als 
representant een verstaanbare interactie 
hebben. In dit laatste geval zal de emotie 
in het hier en nu mogelijk een grotere rol 
spelen (belangrijk bij de voorbereiding van 
het project!). Alle vormen van interactie en 
communicatie zijn in dit verband adequaat. 
Bovendien zijn zij waardevol ten aanzien 
van het beoogde doel. Op dit punt zal het 
besef ontstaan dat men bezig is met een 
persoonlijk verhaal dat verschillende tijden 
ideëel met elkaar verbindt en een nieuwe 
generatie op eigen wijze tot herdenken kan 
inspireren.

Suggestie
Vanuit een ander perspectief wordt ook een 
inkijkje geboden in bovenstaande relatie: 
In het leven met zichzelf staat het individu 
in een gebondenheid aan de gemeenschap. 
Het persoonlijke vormt de neerslag van 
een collectiviteit. In het ik ontmoet de 
mens de ander en zijn beelden zijn die 
van de medemens. Deze voorstellingen 
zijn de illustraties in het album of 
geschiedenisboek van het menszijn en 
het is dit ‘eigene’ dat de onzichtbare 
band vormt welke mens aan mens bindt.                                                                                                                                           
Mensen zijn als paddenstoelen die 
ogenschijnlijk zijn gegroeid op enige 
afstand van elkaar, maar in werkelijkheid 
aaneengeschakeld door de onzichtbare 
draden van een ondergronds mycelium. 
Suggestibel heet de mens wanneer langs 
deze verborgen wegen één dezer beelden 

tot leven wordt gewekt en zich verder 
verwerkelijkt in een gevoel of gedachte, 
een mening of een daad. De beleving van 
anders-zijn, gebaseerd op een met-elkaar-
samenzijn kan iemand als steun ervaren.

Leren herdenken   
Er is een bijkomend aspect dat hier belicht 
dient te worden. In deze opzet is evenzeer 
sprake van een proces van leren met 
een zekere meerwaarde. Om een mens 
te begrijpen moeten zijn gedachten en 
handelingen in zijn leven worden gekend. 

Om een samenleving, de mensheid in 
het algemeen of een beschaving te leren 
kennen, is eveneens kennis nodig van de 
wording van gedachten en handelingen. 
Een ‘Ereveld Vol Leven’ is wel zeer van 
toepassing op een concept van hoop en 
beschaving, hetgeen  wordt belichaamd 
door de aanwezigheid van jongeren.  

Tot slot een effect, niet het minst 
belangrijke, dat waard is vermeld te 
worden. In het (nabije) verleden werd met 

Een aantal van twaalf representanten, afkomstig van de Koninklijke Marechaussee 

de dood op een andere wijze omgegaan 
dan nu. De vraag is derhalve: Wat betekent 
verlies (de constante factor) vandaag de 
dag voor de nabestaanden (de variabele 
factor). Welke zijn die veranderende 
omstandigheden? Wie is die nabestaande? 
Op welke wijzen kun je herdenken?  Vragen 
waarop in het contact met de doelgroep 
antwoorden gezocht dienen te worden.                                          

Sommige gebeurtenissen liggen ver achter 
ons, maar de impact ervan kan tot op de 
dag van vandaag nog sterk aanwezig zijn. 
Getracht wordt het verleden zichtbaar en 
voelbaar te maken, zonder te vervallen in 
re-enactment. Ofschoon op zo’n dag hier en 
daar de menselijke activiteit het geluid van 
de natuur overstemt, staat de herinnering 
centraal. Werken met nabestaanden is 
een middel indien je een ‘andere laag’ wilt 
toevoegen aan herdenken. Voor deelnemers 
kan het overigens ook een doel op zich zijn. 
We kunnen dan spreken van verklaring of 
duiding van persoonlijke gebeurtenissen 
uit het verleden die waar mogelijk bijdraagt 
aan het omgaan met een verliessituatie en/

of traumaverwerking binnen de kring van 
nabestaanden.

Glimlach met een rimpel
De drie kernbegrippen, zingeving, idealiteit 
en suggestie worden van abstracte 
concepten omgezet in meetbare kenmerken 
(operationaliseren). Mensen spelen daarbij 
een cruciale rol, eigen aan dit project. In 
de praktische kant van ‘Ereveld Vol Leven’ 
wordt het werken met nabestaanden 
zichtbaar gemaakt en ten dele op film en 
foto vastgelegd.

Pieter Moree, 
1890–1944 
(dwangarbeid)

Een nabestaande vertelt op het Ereveld 
over gebeurtenissen uit het leven van de 
overledene aan de hand van vragen, niet 
uitputtend, wel richtinggevend met het 
oog op een voorlopige herkenning. Het is 
een persoonlijke geschiedenis waarin een 
verhaallijn ontstaat die zeer waardevol is 
in het verdere verloop van de activiteiten. 
Later, op een andere locatie, wordt uit 
deze gegevens door een medewerker van 
het projectteam het verhaal in verkorte 
vorm opnieuw verteld. Vervolgens wordt 
het beeldend gemaakt in een spelvorm 
met diverse participanten, met name 
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representanten en nabestaanden. De 
spelers verbeelden iemand of iets uit de 
relatie die de nabestaande heeft met de 
overledene en kunnen zich in een ruimte 
verplaatsen. Behalve personages zijn er 
symbolische figuren, zoals De Dood, Het 
Leven of Het Geluk. Voorwerpen hebben 
ook een functie. Met gebruik van kennis en 
vaardigheden ontstaan interactiepatronen 
van spraak en beweging. De regie is hier 
nadrukkelijk aanwezig. De verhaallijn 
staat strak met gesloten vragen en een 
dunne grens tussen vraag en suggestie. 
Het spel biedt evenwel voldoende ruimte 
voor creativiteit als samenwerking en non 
verbale communicatie. 
De spelbegeleider stuurt met aanwijzingen 
en korte beweringen die door de 
interpreten letterlijk worden herhaald. Het 
proces van interactie is minder verhalend 
en meer psychologisch-therapeutisch van 
aard en duidelijk afgestemd op gestelde 
doelen: duiding van een verliessituatie en 
begeleiding naar acceptatie en verwerking. 
Zo beschouwd is dit een organisch 
onderdeel van het totale project Ereveld Vol 
Leven.
Zoals voorondersteld betreft het hier een 

even dankbare als delicate onderneming 
voor de regie i.c. de spelbegeleider in 
het project.  Tijdens de in gang gezette 
operationalisering wordt van hem of 
haar meer gevraagd dan direct zichtbaar 
wordt. Essentieel is dat alle nog open 
uiteinden zijn geborgd en  op elkaar worden 
aangesloten tot een consistent ‘verhaal’. 
Als functioneel denker is hij de beheerder  
van systemen in het gedrag van personen.                                                                                                                                        

Een positieve rol In dit stadium speelt de 
suggestie zolang deze in harmonie is met 
de idealiteit, de verbinding tussen personen 
in de tijd. Het beeld of de beelden die door 
suggestibiliteit worden opgeroepen en het 
herdenken van de verleden gebeurtenissen 
dienen elkaar te versterken. Zo niet, 
dan is er kortsluiting. Het welslagen 
is doorslaggevend voor de mate van 
menselijke zingeving. Ereveld Vol Leven 
ontrolt aldus zijn invulling en bedoeling 
voor alle betrokkenen, leidraad voor een 
glimlach met een rimpel.

Een volgend bezoek aan het graf kan voor 
bezoekers zijn als een nieuwe ervaring bij 
een steen op de aarde. Een plaats met een 
geschiedenis die een diepere betekenis 
geeft aan de persoon die daar ligt begraven 

Nabestaanden en ooggetuigen met hun  begeleider en interviewer op het Nationaal Ereveld Loenen   Foto Carolien Sikkenk  

en weerspiegeld wordt in de levende mens 
die er op dat moment dicht bij staat. De 
nabestaande beseft dat hij of zij onderdeel 
is van een doorgaand verhaal, uniek en 
verbonden. Zolang dat wordt verteld zullen 
nabestaanden ook in de toekomst kunnen 
getuigen van een bijzondere wisselwerking 
tussen mensen, een Ereveld Vol Leven. De 
opbloeiende natuur rondom draagt bij aan 
die betekenis.  

Met dank aan Tina, Nathalie, Morten, 
Carolien en Philip

Symboliek van een bloem

Parkflat
Arendsburght
Door G. van Beusekom

Aan de bosrand in het westen van de 
wijk staat de Parkflat Arendsburght. 
Ontworpen, gebouwd en in 1961 in 
gebruik genomen als Serviceflat voor 
vermogende ouderen. Eerst was het een 
Coöperatieve Vereniging U.A., later een 
Vereniging en sedert 2010 een Vereniging 
van Eigenaars.

Toen wij 33 jaar geleden vanuit het westen 
in Apeldoorn kwamen, zijn wij in de 
Wildernislaan neergestreken. Daar hebben 
wij zeer naar onze zin gewoond.

Bij onze eerste verkenningen van de wijk 
viel ons het hoge gebouw op, dat op een 
prima locatie aan de rand van het bos staat.
Het is wel een “buitenbeentje” in de deze 
bosrijke villawijk. 

Toen wij besloten om – nog fit zijnde – 
niet te lang meer te wachten en naar een 
appartement uit te kijken. Wij hadden er 
echter moeite mee de wijk Berg en Bos 
te verlaten. Parkflat Arendsburght was 
daarmee de logische optie.
Wij hadden er eerder een paar maal 
een bezoek gebracht, maar voelden 
ons op dat moment nog te jong voor de 
woongemeenschap van de Parkflat. 

In 2012 hebben wij de knoop doorgehakt en 
is ons huis in de Wildernislaan in de verkoop 
gegaan.  Omdat deze verkoop onverwacht 
snel verliep, hebben wij min of meer op stel 
en sprong besloten om in de Arendsburght 
te gaan wonen.  Er was geen appartement 
te koop dat ons beviel, maar wel was er een 
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hoger gelegen driekamer hoekappartement 
te huur, die ons wel leek.
Wij hebben er geen spijt van; je woont hier 
comfortabel en rustig.

Meerdere ouderen die jaren in Berg en 
Bos hebben gewoond zijn bewoner van 
Arendsburght geworden.

Bij het ontwerp van het gebouw was 
men er kennelijk vanuit gegaan dat 
ouderen niet meer zelfstandig willen of 
in staat zijn hun maaltijd te bereiden. 
De appartementen waren daar dan 
ook niet op ingericht. Er is een kleine 
keuken, waarin beperkt iets opgewarmd 
of een broodmaaltijd klaargemaakt kan 
worden. De appartementen hebben uit 
veiligheidsoverweging geen aansluiting 
voor gas. In het gebouw is een keuken die 
de warme maaltijden voor de bewoners 
verzorgde. De bewoners waren verplicht 
deze maaltijden af te nemen. 

Als gevolg van de omzetting naar een 
Vereniging van Eigenaars is er wel het een 
en ander veranderd.
Een Vereniging van Eigenaars heeft een 
wettelijk vastgelegde taak, zijnde het 
beheer en het onderhoud van de gebouwen 
en van het terrein en de behartiging van de 

gezamenlijke belangen. De kosten daarvan 
worden de eigenaren toegerekend. 

De verplichte maaltijdvoorziening, 
maar ook de verplichte afname van 
huishoudelijk hulp, had tot gevolg dat de 
servicekosten hoog waren. Bovendien is 
het opleggen van een verplichting om de 
maaltijden en ook huishoudelijke hulp af te 
nemen niet billijk en redelijk.
Deze verplichtingen zijn in 2014 mede op 
juridische gronden ingetrokken.  
Tegelijkertijd is besloten de exploitatie van 
de keuken uit te besteden. De bewoners 
kunnen desgewenst hun maaltijden 
tegen een redelijke prijs bij deze 
keukenexploitant bestellen. De maaltijden 
worden aan het appartement bezorgd.
Maaltijden kunnen natuurlijk ook wel 
elders worden besteld.

De bewoners die hun warme maaltijd zelf 
willen bereiden, moeten de keuken van 
hun appartement op eigen kosten daartoe 
geschikt laten maken. Het bestuur moet 
de aangepaste wijzigingen – mede in het 
kader van brandpreventie – controleren 
en goedkeuren. Brandpreventie is een 
belangrijk punt in Arendsburght. Immers 
brand in een woninggebouw voor ouderen 
kan makkelijk tot een ramp leiden.
 
Dit alles heeft geleid, dat de servicekosten 
verminderd konden worden.
Een oplevende belangstelling voor 
beschikbare appartementen was het 
gevolg.  De op dat moment bestaande 
leegstand van een aantal appartementen 
was vrij snel opgelost. Door “natuurlijk 
verloop” komt er regelmatig wel een 
appartement beschikbaar.

Er is steeds gestreefd de staat van 
onderhoud van het gebouw op een goed 

niveau te houden. Het gebouw heeft nog 
wel wat kenmerken van de zestiger jaren, 
maar langzamerhand zijn er modernere 
trekjes.  Het Egalisatie/onderhoudsfonds 
voor het geplande meerjarig onderhoud zal 
op peil moeten worden gehouden.
Daardoor is een verdere substantiële 
verlaging van de servicekosten niet te 
verwachten.

Hoewel de Parkflat Arendsburght een 
woongebouw is voor ouderen, is het geen 
verzorgings-, noch een verpleeghuis.

Gelet op de gemiddelde leeftijd van de 
bewoners is een minimumleeftijd voor 
nieuwe bewoners op 55 jaar gesteld.
Ook moet een nieuwe bewoner 
“zelfredzaam” zijn. 

De omzetting naar een Vereniging van 
Eigenaars heeft mede tot gevolg dat zaken 

die niet als “gemeenschappelijk belang” 
zijn aangemerkt, als “privézaken” door de 
eigenaars zelf moeten worden betaald.

Een Bewonerscommissie tracht wat 
activiteiten ten faveure van de bewoners te 
ontplooien. Met dit alles is het wonen in de 
Parkflat Arendsburght voor ouderen toch 
zeer aangenaam.

Voor nadere bijzonderheden en 
gegevens geeft de website www.
parkflatarendsburght.nl een goed inzicht.

PS: zojuist heeft de uitslag van de 
´instemmingsrondè  binnen de Vereniging 
van Eigenaars uitgewezen dat de 
meerderheid van de leden positief staat ten 
opzichte van het op het dak plaatsen van 
antennes door T-Mobile. Daar zal zo spoedig 
mogelijk toe worden overgaan.
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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

Daar ben ik dan eindelijk! 
Door Sharon Koenders, wijkagent

Vorig jaar rond deze tijd 
werd bekend dat ik uw 
nieuwe wijkagent zou 
worden. 
Daaropvolgend bleek 
ik in verwachting, wat 
inhield dat ik geen 
dienst mocht doen in 
uniform. Ondanks dat 

ik in burgerkleding heb geprobeerd u zo 
goed mogelijk van dienst te zijn, ben ik mij 
ervan bewust dat ik voor velen van u, niet 
zichtbaar in de wijk ben geweest. 
Daar hoop ik vanaf heden verandering in te 
brengen. Inmiddels heb ik van mijn verlof 
genoten en heb ik mijn uniform weer aan. 
Ik wil mijn vervangend collega Wil Boskamp 
en alle collegà s uit het cluster hartelijk 
danken voor hun waarneming. Wil heeft mij 

Even voorstellen
Door André ter Horst, wijkboa

Mijn naam is André ter 
Horst, werkzaam bij Team 
Thor in Apeldoorn in de 
functie van controleur 
openbare ruimte.
Dit houdt in dat wij ons 
in de breedste zin van 
het woord bezig houden 

met allerlei zaken betreffende de veiligheid 
en leefbaarheid binnen de gemeente 
Apeldoorn.
Een aantal taken die wij uitvoeren zijn, 
parkeercontrole, controle op fietsen in het 
voetgangersdomein in het centrum van 

Apeldoorn, lichte verkeersovertredingen, 
keurmerk veilig wonen, etc., en nu dan 
ook de pilot wijkboa. In deze pilot neem 
ik geheel Apeldoorn noordwest voor mijn 
rekening. Om al deze wijken alleen te doen 
ga ik uiteraard niet redden.
Maar hier is het ook een pilot voor.
Als wijkboa ben je de ogen en de oren in de 
wijk van de gemeente en politie.
Hij werkt veelvuldig samen met de 
stadsdeelmanager, stadsdeelregisseur, 
wijkagent en alle betrokken partijen in de 
wijk.

Tenslotte moeten we samen proberen de 
leefbaarheid en de veiligheid in uw wijk te 
vergroten.
Op de aankomende jaarvergaderingen van 

de lopende zaken overgedragen en zal zijn 
ondersteuning blijven verlenen. Mochten 
er zaken spelen waarover u contact wenst 
met de wijkagent, weet dan dat u weer een 
beroep op mij kan doen. 
Wilt u meer informatie of contact? Kijk ook 
eens op de site www.politie.nl.
Daar kunt u een contact formulier invullen. 
Indien u liever telefonisch contact heeft, 
dan kunt u mij bereiken middels het 
algemene nummer 0900-8844. Bij spoed 
belt u uiteraard 112! 

Gezien het feit dat de vakanties weer voor 
deur staan, vindt u elders in dit blad een 
aantal tips.

Rest mij, u alvast een hele goede en veilige 
vakantie te wensen! 
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alle wijken zal ik aanwezig zijn om kennis 
met u te maken.
 
Met vriendelijke groet.
 

Gemeente Apeldoorn/Veiligheid & Recht
Marktplein 1, 
Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn
Tel: 14055 / 0652475699
E-mail: a.g.a.terhorst@apeldoorn.nl

Een fijne en veilige zomer
Door Lisette Cuperus, Vigilat

Contributie wijkvereniging / acceptgiró s
Door Paul Dekens

Zoals reeds eerder gemeld, zullen de 
banken het gebruik van acceptgiro’s, 
die sinds jaar en dag ook door onze 
wijkvereniging worden gebruikt, na 31 
december 2018 niet meer faciliteren. 
In feite werd in 2015 ca. 65% van de 
contributieverplichtingen van onze leden 
via dit betaalmiddel voldaan. Hierbij is 
overigens zeker ook een woord van dank 
op zijn plaats aan de Familie Noordbruis 
die voor ons het wijkblad deur aan deur 
bezorgt, met daarbij in het eerste kwartaal 
als (verzwarende) bijkomstigheid het 
bijsluiten van verschillende brieven met 
op naam gestelde betalingsinformatie. Los 
van het feit dat de acceptgiro’s dus zullen 
verdwijnen, vermindert de hoeveelheid 
werk, gemoeid met het verspreiden van 
deze informatie, aanzienlijk indien nog 
meer leden bereid zijn eenmalig een 
machtiging voor het incasseren van de 

De zomer staat weer voor de deur en u 
gaat waarschijnlijk ook genieten van een 
welverdiende vakantie. Om u onbezorgd 
op vakantie te laten gaan en zonder 
verrassingen weer thuis te laten komen heb 
ik een aantal tips voor u. U vindt deze elders 
in het blad, gecombineerd met de tips van 
de politie.

Meldt ook bij ons dat u met vakantie bent 
op mailadres: surveillance@vigilat.nl Wij 
zullen uw woning dan extra in de gaten 
houden tijdens uw afwezigheid. Indien u het 
wenst, kunnen wij tijdens uw vakantie uw 
brievenbus legen tegen een scherp tarief. 
We wensen u een hele fijne zomer toe!

jaarlijkse bijdrage (thans € 20) af te geven. 
Gelukkig verstrekten een aantal leden 
naar aanleiding van de laatste oproep 
de machtiging, zodat inmiddels ca. 40% 
van de leden een incassomachtiging 
heeft afgegeven. Aan de overige 60% (!) 
hierbij nogmaals het vriendelijke verzoek 
het machtigingsformulier, dat u recent 
heeft ontvangen, te zenden aan de 
penningmeester (pauldekens@planet.nl). 
Nogmaals, het systeem om te betalen via 
de aloude acceptgiro is verouderd en gaat 
er uit en een factuur incasseren zal het werk 
zeker niet gaan verminderen. Het bestuur 
vertrouwt erop dat ook in de toekomst de 
inspanningen van uw wijkvereniging voor 
een aanzienlijk deel gedekt zullen kunnen 
blijven worden door de onontbeerlijke 
ledenbijdragen. Daarvoor heel hartelijk 
dank!
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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

Overval op Berg en Bos garage
Door Dick Roosendaal 

Ik had nooit verwacht dat ons dit na 
35 jaar nog eens zou overkomen, in 
ieder geval gehoopt dat het nooit zou 
gebeuren. We zijn erg geschrokken.

Op 21 april omstreeks 15.30 uur stonden er 
opeens twee met een pistool gewapende 
jonge jongens van ongeveer 20 jaar, beiden 
gekleed in spijkerbroek met een donkere 
jas en met een bivakmuts voor het gezicht, 
voor de balie. Ze waren beiden lang en 
slank van postuur. Ze eisten van Ineke, die 
erachter stond al het geld uit de kassa. 
Gelukkig was ze zo slim om aan hun verzoek 
gehoor te geven en zich niet te verweren.
Dat hadden we ook met elkaar afgesproken 
voor het geval het eens zou gebeuren, maar 
op zó n moment weet je maar nooit hoe je 
reageert. In de kassa was een klein bedrag 
aan papiergeld aanwezig en dat heeft ze 
meegegeven. 

De daders gingen er op een donkerblauwe 
scooter vandoor. Corrie en Hennie zagen 
het voor hun ogen gebeuren, maar konden 
vanwege de dreiging van het pistool niets 
uitrichten. Wel zagen ze nog kans om met 
hun mobiele telefoons diverse foto s te 
maken. 

Ikzelf was er niet en ook Coby was 
onderweg. Natuurlijk hebben we direct 
112 gebeld. De politie was snel ter plaatse 
en stuurde direct een Burgernetmelding 
naar ongeveer 17000 mensen in de hoop 
dat zij de jongens konden traceren. Helaas 
zonder succes. Natuurlijk hadden we ook 
de WhatsAppgroep BERG EN BOS ALERT 
moeten gebruiken, maar in alle hectische 
drukte zijn we dat vergeten. 

Met onze beveiligingscamerá s zijn vele 
beelden gemaakt. Op Facebook zijn 
de foto s van de mobiel geplaatst in de 
hoop zo de identiteit van de jongens te 
kunnen achterhalen. Ook BuroGLD op TV 
Gelderland heeft er aandacht aan besteed. 
Dit heeft nog niet tot arrestaties geleid.

We hebben heel veel reacties gekregen van 
mensen die ons wilden steunen. Bloemen 
werden bezorgd, telefoontjes kwamen 
binnen, appjes, sms-jes en natuurlijk 
kwamen velen naar ons toe. Daar zijn 
we heel erg blij mee en heeft ons enorm 
geholpen om over de schrik heen te komen. 
Graag ik wil al die mensen nogmaals heel 
hartelijk danken.̀

PS: inmiddels is bekend geworden dat 
één van de twee daders door de politie is 
opgepakt.
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Eglantier 231,
Koninginnelaan 67,

Schuttersweg 139

Apeldoorn

Ugchelseweg 189

Ugchelen

www.maassenbanket.nl

Wijkvereniging feliciteert haar sponsor

Opnieuw «« bij banketbakkerij Maassen 
Apeldoornse luxe bakkerij handhaaft zich in top Nederlandse bakkersbranche 

Banketbakkerij Maassen uit Apeldoorn is zaterdagavond 21 mei tijdens de feestelijke 
prijsuitreiking van Bakker met Ster beloond met een groot aantal sterren. Alle vier 
vestigingen werden bekroond met twee banketsterren. Daarmee bevestigt het  
Apeldoornse bedrijf opnieuw tot de top van de Nederlandse bakkerijbranche te horen.

De sterren zijn uitgereikt omdat Banketbakkerij Maassen zich onderscheidt door 
uitzonderlijke prestaties op het gebied van kwaliteit, service, organisatie en 
klantgerichtheid. 
Na ruim tien maanden van jurybezoeken, weging van cijfers en resultaten, 
productkeuringen, mysteryshoppers, hygiënecontroles en heel veel puntjes op de i, kwam 
op 21 mei in Nijkerk eindelijk het verlossende woord. Banketbakkerij Maassen mag twee 
sterren op de gevel zetten van al haar vier winkels.

Beter een goede buur...
Door Wim Bergink, stadsdeelmanager Noordwest

Ik kijk niet heel veel televisie, maar een 
programma dat ik toch wel regelmatig 
zie is ‘De Rijdende Rechter’. Is dat 
nu een informatief programma, een 
humoristisch programma of eigenlijk 
en soort tragikomedie? Bij het kijken 
slinger ik heen en weer tussen verbazing, 
vermaak en mededogen. Want waar gaat 
het nu helemaal over? Een schutting die 
een paar centimeter verkeerd staat, een 
boom met te grote takken of de buurman 
die steeds net voor jouw deur parkeert? 

Het is makkelijk een (ver)oordeel klaar te 
hebben over zaken die eigenlijk vaak niets 
om het lijf lijken te hebben. Maar vaak zit 
er een hele lange geschiedenis achter van 
oplopende en slecht uitgesproken irritatie.
En natuurlijk kennen we die situaties 
ook in Apeldoorn; ik kom ze ook tegen in 
mijn werk. Met enige regelmaat spreek ik 
mensen die heibel met de buren hebben 
en van ‘de gemeente’ een oplossing of op 
z’n minst een passend advies verwachten. 
Soms kunnen we daaraan bijdragen, maar 
lang niet altijd.

Rode draad in dergelijke conflicten is 
heel vaak communicatie – of beter, een 
gebrek daar aan. Vaak begint het met een 
kleinigheid. Buurman A is zich er vaak ook 
niet eens van bewust, maar buurman B 
ergert zich. Een tijdje later doet buurman A 
nog eens iets en de irritatie bij buurman B 
loopt op. Op het moment dat het echt tot 
contact van beide buren komt is de situatie 
dan al zodanig geëscaleerd dat van een 
normaal gesprek geen sprake maar kan zijn. 
En dat is erg jammer, want aan het begin 

van zo’n conflict, als het nog niet meer dan 
een heel klein conflictje-in-de-dop is, zou 
zo’n gesprek wel kunnen slagen.
Mijn les uit meerdere van deze situaties: 
wacht niet met elkaar aanspreken tot 
die beroemde druppel de emmer doet 

overlopen. Spreek elkaar snel (aan), op 
een open manier en probeer u ook te 
verplaatsen in de gedachten en motieven 
van de ander. Vaak blijkt dat de een zich 
helemaal niet realiseert dat zijn gedrag voor 
de ander vervelend is. En is hij best bereid 
zich aan te passen.

Probeert u het eens; het kan geen kwaad. 
Want of u nu in een flat woont, een 
rijtjeshuis of in een vrijstaande villa: buren 
hebben we allemaal. En die zie je vaker dan 
een verre vriend.

Wim Bergink
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Veilig op vakantie
Door Sharon Koenders, wijkagent en Lisette Cuperus, Vigilat

Vakantietijd is inbraaktijd. Inbrekers hebben hun agenda erop afgestemd. In hun 
zoektocht naar buit richten zij zich bij hun tocht door de straten op standaardsignalen 
bij huizen waarvan de bewoners langere tijd weg zijn. Zorg dat die signalen er niet 
zijn. Dat verkleint de kans op een nare thuiskomst.

 Voor u op vakantie gaat:
Sluit ramen, deuren en bovenlichten goed 
af. Denk ook aan wc, kelder, schuur en 
balkon.
Check hang- en sluitwerk op gebreken. 
Zorg voor goed hang- en sluitwerk aan uw 
woning.
Laat geen sleutel aan de binnenkant van het 
slot zitten. 
Haal kostbaarheden uit het zicht.
Laat geen geld, waardepapieren en sieraden 
thuis. Vraag uw bank om een kluis. 
Laat niet duidelijk zien dat u op vakantie 
bent. Zorg voor een bewoonde indruk. Zet 
bijvoorbeeld kopjes op tafel.
Laat verlichting in de woning branden. 
Regel met tijdschakelaars per avond 
wisselende verlichting.
Maak van uw woning geen etalage. Leg 
waardevolle spullen niet in het zicht.
Voorzie waardevolle goederen van een 
merkteken. Maak er desnoods foto’s van.
Zorg voor geluid in de woning, door 
bijvoorbeeld een radio aan te zetten.
Hang geen adreslabel aan uw sleutel(bos).
Zorg voor voldoende buitenverlichting.

Vraag buren uw huis en erf in de gaten te 
houden.
Laat planten in de vensterbank staan. Vraag 
iemand ze water te geven.
Laat post en kranten uit de brievenbus 
halen.
Doe de gordijnen niet dicht.
Laat geen volle afvalcontainers bij uw huis 
achter.
Ladders, vuilcontainers en andere 
tuinmaterialen zijn voor dieven ideaal 

klimmateriaal. Haal ze zo mogelijk uit uw 
tuin.
Zet fietsen/bromfietsen/scooters altijd op 
slot. Ook binnen.
Maak geen melding op Twitter, Facebook 
of op uw weblog, waarin staat dat u op 
vakantie gaat. 
Wees voorzichtig met afwezigheidberichten 
op voicemail en e-mail.

Onderweg
Als u ergens parkeert of aanlegt, sluit dan 
uw auto/caravan of boot goed af. 
Laat geen geld of creditcards in het voertuig 
achter. 
Leg geen mobiele telefoons, camera’s of 
andere waardevolle spullen in het zicht.
Draag paspoort, geld en creditcard in een 
halstasje of heuptasje.

Ter plekke
Sluit de auto, boot, caravan, hotelkamer of 
hut altijd goed af. 
Berg waardevolle papieren, creditcards et 
cetera op in een kluisje. 
Neem zo min mogelijk contant geld mee. 
Let goed op uw spullen op drukke plaatsen 
(bijvoorbeeld in een rij en bij gedrang). 
Draag uw bezittingen zo min mogelijk 
zichtbaar voor vreemden. 


