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Gemeente legt een boete op van tien mille 
voor het kappen van een dennenboom
Lik-op-stuk beleid bij illegaal kappen: bewoner in zak en as
Door Jan Wassink

Op de voorpagina van de Telegraaf van 5 
augustus stond te lezen dat de Gemeente 
Apeldoorn een fikse boete oplegt aan een 
bewoner van de Valkenberglaan in Apeldoorn. 
Dit vanwege het illegaal kappen van een 
dennenboom, om precies te zijn een vliegden. 
De juridische grond voor deze boete is dat er 
geen bomen gerooid mogen worden zonder 
toestemming van de Gemeente. 

De bewoner had enkele jaren geleden weliswaar 
een vergunning aangevraagd, maar deze werd 
geweigerd. Vervolgens besloot de heer S. de 
boom stiekem te laten kappen. Via een opzichter 
van de Dienst Landelijke Eigendommen is dit feit 
toch bij het College van B&W bekend geworden, 
waarop meteen een boete van 10.000,- is 
opgelegd. 

Dit alles is geen grap. Er is werkelijk een 
torenhoge boete opgelegd door de Gemeente 

Apeldoorn aan een bewoner van de Valkenberg-
laan, hier in Berg en Bos. 
 
De details
De heer S., een gepensioneerd hoofdonderwijzer, 
vond dat een vliegden in zijn achtertuin op 
een onmogelijke plek stond en zag deze graag 
verwijderd. 
De boete betrof echter niet € 10.000,- 
maar 10.000 guldens. Ik citeer hier uit een 
krantenbericht van bijna 60 jaar geleden, om 
precies te zijn de Telegraaf van 5 augustus 1957. 
De toenmalige bewoner van de Valkenberglaan 
kreeg het aan de stok met de gemeente omdat 
hij illegaal een boom had laten kappen in zijn 
achtertuin. De Gemeente Apeldoorn liet het er 
niet bij zitten en legde onmiddellijk een boete 
op van 10.000 gulden. Dat de gemeente de zaak 

vervolg op pagina  2
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Onzekerheid over asbest in Berg en Bos
Door Jan Wassink

In de verschillende Stentoredities van 
afgelopen weken hebben berichten 
gestaan over de vondst van asbestafval 
in het Orderbos en het Willemsbos. 
Ook Berg en Bos wordt in een van de 
berichten genoemd als kanshebber. Dit 
zou kunnen betekenen dat bijvoorbeeld 
ook bospaden in Berg en Bos vervuild zijn 
met asbest. 

Het asbest dat is gevonden in Orderbos en 
het Willemsbos is waarschijnlijk afkomstig 
van bouw- en sloopafval. In dit puin kan zich 
asbest bevinden. Het gaat dan bijvoorbeeld 
om asbesthoudend plaatmateriaal. 
Voor alle duidelijkheid: Er zijn twee 
verschillende typen locaties waar nu 
asbest is aangetroffen. Het gaat om asbest 
verwerkt in de halfverharding van bospaden 
als ook om “spot” verontreinigingen. Voor 
wat betreft de laatste categorie gaat het 
om voormalige zandwinningsgaten gevuld 
met uiteenlopende soorten afval. Er is in 
het verleden kennelijk geen registratie 
bijgehouden van wat, wanneer en waar 
is gestort. Dit is ook de reden dat er nu 
uiteenlopende berichten naar buiten komen 
over verschillende verontreinigingen.

Incidenteel
Als Wijkvereniging hebben we hierover 
contact gezocht met de Omgevingsdienst 
Veluwe en IJssel. Deze dienst is de 

uitvoeringsorganisatie op milieugebied voor 
de Gemeente Apeldoorn. De woordvoerder 
van deze dienst geeft aan dat in het 
verleden op vele plekken in Apeldoorn puin 
is gebruikt voor de verharding van paden, 
met een vooralsnog theoretische kans dat 
daarin (incidenteel) asbest is verwerkt. 
Daarnaast zijn er nu enkele locaties in 

het bos in onderzoek genomen die in het 
verleden kennelijk als stortplaats zijn 
gebruikt. 

Puin als halfverharding
In het Stadspark Berg en Bos en dan met 
name de brede paden achter in het park, 
dus bijvoorbeeld achter de Bosweide, kun 
je met het blote oog wel zien dat in de 
halfverharde paden, naast grind ook delen 
puin zijn verwerkt. Soms herken je een 
stukje badkamertegel, vensterbank of een 
brokje rode baksteen. Waar rook is, hoeft 
echter nog geen vuur te zijn. Oftewel, puin in 
het wegdek zegt niets over de aanwezigheid 
van asbest. 

Sporadisch asbest 
in Gat van Zevenhuizen
Overigens is eerder asbest aangetroffen 
in onze wijk. Onder andere aan de 
Amersfoortseweg. Bij een visuele inspectie 
in 2013 door Ingenieursbureau TAUW uit 
Deventer is in het “Gat van Zevenhuizen” 
nabij de Julianatoren “sporadisch” asbest 
en divers ander “bodemvreemd” materiaal 
aangetroffen. Van deze voormalige 
stortplaats is overigens al langer bekend dat 
zich hier uiteenlopende verontreinigingen 
bevinden. Als u hierover meer wilt lezen, 
dan zijn deze links interessant:
-  http://wijkbergenbos.nl/images/docs/

dossiers/gifwolk-1.pdf

hoog opnam bleek ook nog eens uit de 
betalingstermijn. Er moest binnen een week 
(!) betaald worden. Het werd al snel een 
zaak van de landelijke pers. In de eerste 
krantenberichten, onder andere dat van 7 
augustus in dagblad Het Vrije Volk toonde 
de Gemeente Apeldoorn zich ferm en leek 
niet van plan de boete te willen matigen. De 
algemene opvatting in Apeldoorn lag wel 
anders, zo staat in hetzelfde artikel te lezen. 
Men vond het redelijk dat wordt gewaakt 
voor het behoud van natuurschoon, maar 
een straf van 10.000 gulden “dat is te veel”. 

Persconferentie
De kwestie kwam al gauw op de agenda 
van de Gemeenteraad. Kort ervoor had 
de oud-hoofdonderwijzer, weliswaar 
geschrokken maar nog lang niet uit het 
veld geslagen, een heuse persconferentie 
georganiseerd waar ook de landelijke pers 
op af kwam. Uiteindelijk is het met een 
sisser afgelopen voor de gepensioneerde 
hoofdonderwijzer. Hoe dit precies is 
gegaan, melden de kranten in het archief 
niet, maar zeker heeft meegespeeld dat ook 
de Gemeenteraad de boete buitensporig 
hoog vond ten opzichte van de overtreding. 
Ook de tegemoetkomende houding van de 
heer S., die spijt betuigde en herplanting 
beloofde, zullen hebben bijgedragen aan 
het intrekken van de boete. 

Situatie 2016: Nog steeds strafbaar
Het kappen van bomen zonder vergunning 
is nog steeds strafbaar in Apeldoorn. Er 
geldt op grond van de APV (Algemene 
Plaatselijke Verordening) van de Gemeente 
Apeldoorn een kapverbod. Afhankelijk van 
het type boom en de stamomtrek (gemeten 
op een hoogte van 1.30 meter) gelden er 
vrijstellingen. De boetes voor het illegaal 

kappen kunnen nog steeds flink oplopen. 
Voor het kappen van grotere bomen moet 
een omgevingsvergunning (voorheen 
kapvergunning) worden aangevraagd. Een 
boete kan bestaan uit een stevige geldboete 

vervolg van voorpagina die per situatie wordt bepaald en kan 
oplopen tot ca. € 1.000 per boom, inclusief 
de plicht tot herplanting. Dit bedrag is 
indicatief. Uiteindelijk beslist de rechter 
over de hoogte van de boete deze varieert 

in de praktijk nogal fors. Ook al zijn de 
boetes niet zo hoog als 60 jaar geleden, zorg 
dat u zich goed op de hoogte stelt van uw 
rechten en plichten, mocht u een boom in 
uw tuin willen rooien. 
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Geven en nemen
Door Arjan Speelman

Algemeen belang, wijkbelang en individueel belang. Als ze met elkaar overeenkomen 
is het mooi en makkelijk afstemmen. Maar als er een afwijkt van de andere, dan wordt 
het lastig.

Op bestuursvergaderingen is het een steeds weerkerend probleem waarbij het goed is 
het daar met elkaar over te hebben. Als wijkbewoners ergens last van hebben vinden 
we als bestuur primair dat ze daar zelf wat aan moeten doen. Daar zijn meerdere 
mogelijkheden voor zoals bijvoorbeeld de buitenlijn bellen: 14055. Te vaak moeten 
we constateren dat mensen vinden dat het bestuur het maar moet oplossen en niet 
zelf de moeite nemen om een klacht in te dienen. Dat kan ook via de website van de 
gemeente Apeldoorn, gemeente@apeldoorn.nl, of per brief. Als wij als bestuur bij de 
gemeente aan de bel trekken krijgen we vaak te horen dat ze over die kwestie toch 
maar weinig klachten hebben ontvangen!

Aan de andere kant willen we niet in de hoek terecht komen van de zogenaamde 
“lastige burgers” en steeds maar weer over van alles en nog wat klagen. Leven en laten 
leven zeggen we dan.

Soms helpt het om naar vergelijkingen te zoeken. Zo heb ik recent wat gegoogeld naar 
campingregels en dat levert nuttige lectuur op:

- het produceren van lawaai en/of luidruchtig samenzijn is te allen tijde verboden. Muziek 
is alleen bij het eigen kampeermiddel toegestaan en anderen mogen niet gedwongen zijn 
mee te luisteren.
- tussen 23.00 uur en 08.00 uur geldt nachtrust. Muziek dient dan uitgeschakeld te zijn, 
samenzijn mag niemand belasten.
- de bedrijfsleiding let op naleving van de gestelde regels; niet naleving hiervan kan 
verwijdering van het terrein tot gevolg hebben.

Na in de afgelopen tijd meermalen het slaapkamerraam na 23.00 uur te hebben 
moeten sluiten voor het lawaai op één van de evenemententerreinen is het wellicht 
verstandig om met de evenementenkalender van Accres in de hand een aantal 
reserveringen te maken op een camping in de omgeving voor een ongestoorde 
nachtrust.

Of zou de lokale bedrijfsleiding nu eindelijk doorkrijgen dat er mensen wonen in een 
woonwijk die graag overdag en ś avonds ongestoord in de tuin willen kunnen zitten 
en niet drie à vier maal per week ’s nachts hun slaapkamerraam moeten sluiten?

-  http://wijkbergenbos.nl/images/docs/
dossiers/gifwolk-2.pdf

- http://www.odveluweijssel.nl/fileadmin/
bestanden_odvij/documenten/
inspectierapport_amersfoortseweg.pdf

Wat is het risico van asbest?
Risico laat zich definiëren als “kans x 
effect”. Laten we beginnen bij het “effect” 
van asbest. Daarover kunnen we kort 
zijn. Blootstelling aan asbest, dat wil 
zeggen het inademen van asbestvezels, 
vormt een serieus gezondheidsrisico. Het 
kan o.a. leiden tot mesothelioom (long- 
en buikvlieskanker). Over het tweede 
onderdeel van de risicodefinitie, dus over 
de “kans”, valt op dit moment weinig te 
zeggen als het gaat om onze wijk. Het is op 
dit moment namelijk niet bekend of, waar 
en op welke schaal asbest is toegepast in 
bospaden of anderszins is gestort. Kortom, 

over het eventuele risico in onze wijk 
kunnen nu geen zinnige uitspraken worden 
gedaan. 

Hoe gaat het nu verder?
Er wordt door de Omgevingsdienst Veluwe 
en IJssel gewerkt aan een inventarisatie 
van de potentiële risicogebieden. Het 
gaat dus zowel om verharde bospaden 
waar verharding met puin heeft 
plaatsgehad, maar ook om (herontdekte) 
stortplaatsen van afval. Vervolgens 
zullen op verschillende terreinen nadere 
inspecties worden gedaan en zo nodig 
bodemmonsters worden genomen, 
bijvoorbeeld om een inschatting te maken 
of en in welke mate asbest is verwerkt in 
een bospad. 
Als hierover nieuws te melden is, zullen we u 
hierover verder informeren.
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GEEF DE PEN DOOR
Vonderlaan: liefde op het eerste gezicht!
Door Anne-Marie Visser

In het voorjaar van 1984 besloten mijn 
man en ik dat het tijd werd onze drive-
in woning in de wijk Ziekenhuizen te 
verruilen voor een huis met woongenot 
op de begane grond.

Omdat wij beiden geboren en opgegroeid 
zijn aan de overzijde van de Jachtlaan 
en in de omgeving ervan graag wilden 
terugkeren, kozen we deze als uitgangspunt 
voor onze zoektocht. Na een aantal huizen 
te hebben bezichtigd kwamen we terecht 
aan de Vonderlaan 15, de helft van een 
dubbel en, naar later bleek, een premie A 
woning uit 1922. Het huis voldeed aan al 
onze wensen: een erker, een werkkamer 
op de begane grond en een grote garage. 
De open haard beschouwden we als een 
cadeautje.
Helaas was de prijs te hoog en zetten 
we alles op een laag pitje. Eind van dat 

jaar stond het echter nog steeds te koop. 
De prijs was gedaald en wij waren wat 
spaarcenten rijker, zodat het huis alsnog 
van ons werd. 
Het is altijd even wennen aan een nieuwe 
omgeving.
We woonden er nog maar kort toen op een 
avond een auto met getinte zijruiten wel 
erg lang voor onze deur geparkeerd bleef 
met de bestuurder er in. Net voordat wij 
de politie wilden bellen reed hij weg. Later 
bleek dat Prins Bernhard jr. bij zijn vriendje 
op bezoek was geweest, een van onze 
overbuurjongens.

En de keer dat mijn man en ik, terwijl wij 
werkten, de melding kregen dat ons huis 
in brand stond. Gelukkig was dat niet het 
geval, wel brandde het huis naast ons, 
waar men met een verbouwing bezig was. 
Vanwege de kou hadden de bouwvakkers 
de open haard aangestoken, waardoor de 
rieten kap vlam vatte.
Hoe de Vonderlaan aan zijn naam is 
gekomen weet ik niet. Mogelijk heeft 
parallel aan de Amersfoortseweg een water/

spreng gelegen met daar over een losse 
brug, een vonder of vlonder.
Hij is een van de oudere lanen van Berg en 
Bos gezien de bouwjaren van de woningen 
namelijk tussen 1906 en 1934.
De oudste was Pension Villa Minie op nr. 
2, dat nog lang dienst heeft gedaan als 

woonhuis, voordat het werd afgebroken 
en er 2 nieuwe woningen voor in de plaats 
kwamen. 
Ook nr. 27 was een pension: Kinderpension 
“Willemsoord”, later Toeristenpension “de 
Uitkijk”, of in een andere volgorde, dat heb 
ik niet kunnen achterhalen.
Je huis een naam geven was blijkbaar 
populair in die tijd, getuige een aantal: De 
Vonder, Manon, Irmgarde, Zuidwester en Op 
Den Zessprong, de naam van mijn huis.
Hij is toepasselijk, want het staat op 
de kruising van de Valkenberglaan en 
Vonderlaan, waarop de Dennenlaan en de 
Eikenlaan uitkomen.
Toen wij hier kwamen wonen heette 
het nog De Zessprong, maar tijdens de 
restauratie van de voorgevels in 2014/2015 
van zowel mijn huis als dat van mijn buren 
van de Valkenberglaan, kwam de originele 
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naam tevoorschijn en prijkt nu boven onze 
voordeuren. 
De Vonderlaan is ook een eigenaardige laan, 
zo ontbreken de nummers 18 en 20, als wel 
een verwarring makende. Na huisnummer 
13 verwacht je nummer 15. Menig bezorger 
heeft zijn pakketje achter gelaten bij de 
garage-ingang Valkenberglaan 18 en ook 
monteurs zijn onverrichter zake weggegaan 
omdat er niemand open deed.
Maar bovenal is het aan de Vonderlaan, 

OPROEP “GEEF DE PEN DOOR”
Door Gustaaf van den Brand

De redactie is op zoek naar personen die ook iets over hun straat willen vertellen. Het 
liefst natuurlijk over straten, lanen of wegen die nog niet aan de beurt zijn geweest. Over 
de volgende wegen is in de afgelopen jaren al een artikel verschenen:

2de Beukenlaan, Ahornlaan, Berkenlaan, Bosweg, Burg. Roosmale Nepveulaan, 
Cederlaan, Dennenlaan, Excelsalaan, Felualaan, Genistalaan, Groene Kijkerweg, 
JC Wilslaan, Ribeslaan, Soerenseweg, Sparrenlaan en Zwarte Kijkerweg.

met zijn voornamelijk prachtige beuken- en 
berkenbomen, een tuin met eekhoorns 
en vele soorten vogels, volop genieten, 

Nieuwe ontwikkelingen bij Vigilat
Door Lisette Cuperus, Vigilat

Eglantier 231,
Koninginnelaan 67,

Schuttersweg 139

Apeldoorn

Ugchelseweg 189

Ugchelen

www.maassenbanket.nl
hetgeen ik nog vele jaren hoop te kunnen 
doen.
 

Vigilat Beveiligingen heeft de afgelopen 
periode nieuwe ontwikkelingen 
doorgevoerd op het gebied van haar 
systemen. Onze beveiligers zijn sinds kort 
uitgerust met een communicatiemiddel 
waarop zij met een persoonlijk wachtwoord 
kunnen inloggen. Dit communicatiemiddel, 
ook wel PDA genoemd, ondersteunt 
onze beveiligers in hun werkzaamheden. 
Instructies en bijzonderheden met 
betrekking tot uw wijk Berg & Bos kunnen 
hierin worden vermeld. Bij bijzonderheden 
kan de beveiliger ter plaatse een rapportage 
opmaken, die u direct in uw mailbox kunt 
lezen. Daarnaast staat dit systeem door 
middel van een Eclips direct in verbinding 
met de meldkamers SMC en Stanley. De 
tussenschakel met de hoofdsurveillant 
is niet meer nodig en de beveiliger krijgt 
nu direct de alarmmelding op zijn PDA 
binnen. Met deze werkwijze kunnen wij 
het opvolgen van uw alarmmelding enorm 

verscherpen en we kunnen eerder ter 
plaatse zijn bij uw woonhuis. 
Naast het investeren in de werkuitrusting 
van onze beveiligers heeft Vigilat ook 
een nieuw klantensysteem aangekocht 
waarin al uw gegevens vertrouwelijk zijn 
opgeslagen. Na de zomer kunnen wij u 
voorzien van een klantportaal waarin 
u met een persoonlijk wachtwoord uw 
gegevens kunt inzien. U kunt dan vanuit 
uw eigen computer  meekijken welke 
bijzonderheden, alarmmeldingen e.d. 
op uw woonadres hebben voorgevallen. 
De verwachting is dat wij na de zomer de 
klantportaal operationeel hebben. Als 
u hier belangstelling voor heeft kunnen 
wij u een persoonlijk wachtwoord doen 
toekomen zodat u kunt inloggen op uw 
eigen klantgegevens. U kunt mij voor vragen 
en bij interesse mailen op: 
l.cuperus@vigilat.nl.
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Voortgang renovatie Sprengenvallei
Door Arianne Mönnink

Het afgelopen halfjaar is er hard gewerkt 
aan de renovatie van de Sprengenvallei in 
ons fraaie Stadspark Berg en Bos. Het einde 
is nu echt in zicht. Verschillende bomen 
werden gekapt, graafmachines draaiden op 
volle toeren en vrachtwagens met aarde en 
grind reden af en aan. Ondanks een enkele 
kleine tegenslag is de renovatie spoedig 
verlopen. De nieuwe paden zijn aangelegd 
en de spreng zelf is grondig gerenoveerd 
met een aantal leuke watercascades. De 
verbinding tussen de vijver en de spreng 
in de tunnel onder de Jubileumlaan zal 
voor het einde van september waterdicht 
worden gemaakt. Ook de Grindbergbrug  

over de spreng is weer in ere hersteld. 
Het ijzeren smeedwerk is geverfd en het 
vervallen stucwerk is opgeknapt. Van de 
twee nieuwe toegangspoorten is de ingang 
aan de Grindberglaan zo goed als voltooid. 
Half september zal worden gestart met 
de aanleg van het hekwerk en de nieuwe 
poort aan de Laan van Spitsbergen, naast 
de ingang van AGOVV. De verwachting is 
dat deze ingang begin oktober in gebruik 
genomen kan worden. Gedurende de 
maand oktober zullen er nog afrondende 
werkzaamheden, zoals het plaatsen van 
borden en dergelijke, plaatsvinden.
Zoals het er nu uitziet zou de officiële 
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opening van de Sprengenvallei eind oktober 
kunnen plaatsvinden. De toegangspoorten 
zullen door Vigilat ś ochtends geopend en 

ś avonds afgesloten worden volgens de 

“Zijn ze nou helemaal gek geworden?”
Door Sharon Koenders, wijkagent 

Vandalisme, klussende 
buren, drugs, onjuist 
geparkeerde voertuigen, 
scooters, pubers en 
zelfs hondenpoep; 
van alles kan mensen 
tot wanhoop drijven. 
Buurtoverlast is voor 
veel mensen een bron 

van frustratie, ergernis en woede. 

Vaak in die volgorde, want “met die man/
vrouw valt toch niet te praten”. Totdat de 
bom barst en de opgekropte woede zich 
een weg naar buiten baant: “Idioot, zet 
die herrie zachter.” Maar de muziek dreunt 
harder en harder. Buurtoverlast is een ruim 
begrip. Niet iedereen ervaart hetzelfde 
onder overlast. Een hondenliefhebber 
ergert zich minder snel aan hondenpoep 
dan iemand die niet van honden houdt. 
Een klussende buurman is vaak vervelend 
voor buren met kleine kinderen. Ouderen 
lijken zich eerder te storen aan de moderne 
jeugd. De tolerantiegrens is bij iedereen 
verschillend.

Praat over ergernissen
Hebt u problemen met uw buren? Probeer 
het eerst samen op te lossen. “Vaak wordt 
direct de politie gebeld zonder de buren 
te spreken. Ervaring leert dat een goed 
gesprek vaak volstaat om conflicten op te 
lossen of te voorkomen.” Ook kunt u terecht 
bij buurtbemiddeling middels de site 
info@buurtbemiddeling.nu.

Komt u er echt niet uit en loopt het uit de 
hand? Neem dan contact met me op.

Jeugdoverlast
Veel meldingen die bij de politie 
binnenkomen gaan over jeugdoverlast. 
Veel wijken hebben wel één of meerdere 
groepen jongeren die rondhangen. We 
proberen te investeren in deze jongeren. 
”Wij proberen met ze in contact te komen. 
Dan weet ik wie ze zijn en zij weten wie ik 
ben. Als er dan problemen komen kan ik de 
jongeren makkelijker aanspreken. Samen 
met de gemeente en jongerenwerk zoeken 
we bijvoorbeeld naar hangplekken waar de 
omwonenden minder last van ze hebben. 
Speciale aandacht is er voor jongeren die 
dreigen het criminele pad op te gaan.”

Meer informatie of contact, belt u mij dan 
via 0900-8844 of vul een contactformulier 
in op de site www.politie.nl. 

openingstijden van het park. Wij hopen dat 
vele wijkbewoners zullen gaan genieten van 
deze prachtige nieuwe wandelroute in het 
park.
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Bronnen van Berg en Bos (40)
Omgaan met herinneringen (2)
Door Bart Meyer

Op 11 oktober 1946, vier dagen na de 
vliegtuigramp bij de Christelijke HBS 
aan de Jachtlaan, interpelleerde A. 
J. Koejemans de minister van Oorlog 
over het toenemend aantal dodelijke 
ongelukken tijdens militaire oefeningen. 
Koejemans was lid van de Eerste 
Kamer voor de Communistische Partij 
Nederland (CPN). Als hoofdredacteur van 
de partijkrant De Waarheid wist hij met 
zijn gedachtegoed honderdduizenden 
lezers te bereiken; het was in de 
jaren 1945 – 1948 een populair en 
gerespecteerd dagblad.

Onderzoek                                                                                                         
De Apeldoornse editie had al eens 
opgeroepen om lid te worden van de 
Vereniging Vrienden van De Waarheid. De 
rol van volksvertegenwoordiger bracht 
hem ertoe gebeurtenissen die gewone 
mensen raakten te onderzoeken en in 
het openbaar ter discussie te stellen. 
Maatschappelijke betrokkenheid met 
motieven van solidariteit en mededogen 
waren drijfveren om in actie te komen. 
Daarbij hield Koejemans zich het recht 
voor op een eigen oordeel, op ontplooiing 
van persoonlijke talenten, niet vrij van 
moraliteit en gemoedsstemming: “Ramen 
open, zodat het uitzicht op de wereld niet 
verloren ging.”
Het gevolg was dat Koejemans ook het 
ongeluk met de Firefly in Apeldoorn in de 
Kamer ter sprake bracht. Hij wilde van 
minister Fiévez weten of de oorzaak kon 
worden afgeleid van het gehanteerde 

opleidingssysteem en welke risico’s dat 
in een concreet geval opleverde. Door 
de interpellatie zo in te richten betoonde 
Koejemans zich een doortastend 
waarheidsvinder. De door hem gestelde 
schriftelijke vragen in een eerdere termijn 
waren  zijns inziens door de regering niet 
bevredigend beantwoord. De minister 
hield zich op dit punt wederom op de 
vlakte. In de naoorlogse tijdgeest leek 
dit debat het maximaal haalbare. Reden 
waarom andere media hiervan snerend 
verslag deden. Het offensief dat christelijk 
Nederland bovendien aan de vooravond 
van de Koude Oorlog inzette tegen de 

CPN marginaliseerde het belang van het 
onderzoek naar het neerstorten van de 
militaire jager op 7 oktober 1946.
                                                                   
Steun en verbondenheid   
De ramp als een op zichzelf staand voorval 
in een reeks van nationale incidenten 
werd aldus gereduceerd tot een dorpse 
aangelegenheid met beperkte aandacht 
van de buitenwereld. Dit had bovenal 
een negatieve uitwerking op het vinden 
van oorzaken en bijgevolg in duiding 
en verwerking van de dramatische 
gebeurtenissen. De Raad voor de 
Luchtvaart nam kort na het ongeluk 
aan dat de crash het gevolg was van 
een storing aan de stuurautomaat. De 
bewijsvoering hiervoor, niet gebaseerd 
op enig onderzoek, is tot op heden 
omstreden. Met deze gegevens zijn direct 
betrokkenen en de Apeldoornse bevolking 
hard geconfronteerd. Naast de noodzakelijk 
eerste medische hulp, werd gepoogd 
een manier te vinden waarop geestelijke 
bijstand kon worden geboden aan de 
slachtoffers en nabestaanden. Zij die hierin 
een aandeel namen moesten al doende 
in korte tijd ‘rouwverwerking’ ontdekken 
en hanteren. Men zocht naar troostende 
woorden en passende beeldspraak. 
De geestelijken van de verschillende 
kerkgenootschappen waren van nature 
de eerst geroepenen. De directeur der 
Christelijke HBS, De Planque, leverde onder 
moeilijke omstandigheden een opvallende 
bijdrage. In woord en daad heeft hij in de 
week van de ramp met een noodscenario 
richting proberen te geven aan 

desoriëntatie en verlatenheid van mensen. 
Hij kende de slachtoffers en de families en 
bracht zijn ondervinding en gevoelens op de 
daartoe meest aangewezen plaatsen onder 
woorden, bij de gezinnen en aan de open 
graven van de jongens.
De directeur maakte een bijbels gebaar 
door het leed naar zich toe te trekken; 
het viel hem zwaar dat te moeten dragen: 
“Het waren lieve kinderen, het zijn ook 
mijn kinderen”. De Planque beloofde 
meer dan in het verleden de band tussen 
leraren en leerlingen te versterken. De klas 
was daarvoor de uitgesproken plaats. Hij 
was ervan overtuigd dat bezigheid, het 
hervatten van de lessen, de beste remedie 
was om dat leed dragelijk te maken.                                            

Ook de Nieuwe Apeldoornsche Courant 
riep in een emotioneel commentaar haar 
lezers op tot steun en verbondenheid met 
de families van de omgekomen jongens: 
“Er stierf een kind. In hun gezin, maar ook in 
ons groote Apeldoornsche gezin is er leegte 
gekomen (….) Nu staan wij als leden van het 
groote gezin dichter bij elkaar”. Tijdens de 

P.A. de Planque (‘pa’ of ‘de baas’) 
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uitvaart van de slachtoffers was er massale 
belangstelling en ook in de dagen daarna 
kwamen bezoekers van de begraafplaats 
aan de Soerenseweg hun deelneming 
betuigen.

Schuld en boete
Door gebrek aan informatie was al direct 
na de ramp een stroom aan meningen 
over oorzaak en schuld in het dorp 
verspreid. Termen als ongehoorzaam, 
onverantwoordelijk en nalatigheid van de 
vlieger kwamen steeds terug in de media. 
Bovendien deden allerlei geruchten de 
ronde, zoals de melding dat Christern 
op zijn ogen was afgekeurd en het 
waarschijnlijk zijn ‘afscheidsvlucht’ betrof. 
De afwezigheid van mededeelzaamheid 
van de kant van burgerlijke en militaire 
autoriteiten maakte dat de publieke 
aandacht eenzijdig werd gericht op de 
vlieger en zijn familie. Het beeld van de 
‘roekeloze piloot’ had zich stevig verankerd 
in de hoofden van de tijdgenoten. 
Ervaringen en sentimenten uit de oorlog 
speelden daarbij een rol. Naar aanleiding 
van de rouwdienst voor familie en 
leerlingen in de Grote Kerk verscheen 
in verschillende kranten het volgende 
bericht: “Naar de Nieuwe Apeldoornsche 
Courant meedeelt was de sergeant-vlieger 
Max Christern, die de ramp in Apeldoorn 
veroorzaakte, een rijksduitscher”.                                                                                                                                 
In 1946 werd Duitsland, ondanks de 
wapenstilstand, als voornaamste 
bedreiging voor de veiligheid van Nederland 
beschouwd. Onder de bevolking bestonden 
nog gevoelens van wrok jegens alles wat 
Duits was. Raambiljetten met dreigende 
teksten uit naam van het Nederlandse 
volk verschenen bij huizen in steden en 
dorpen. De conclusie was duidelijk: “Geen 
consideratie of slap gedoe. Het gaat om de 
toekomst van onze jeugd”.

De regering koesterde aanvankelijk plannen 
om Rijksduitsers die woonachtig waren 
in Nederland, zowel mannen, vrouwen 
als kinderen, uit te zetten naar Duitsland. 
De CPN maakte zich in het parlement en 
door middel van haar krant sterk voor een 
strenge aanpak van personen die zich op 
de een of andere wijze met het nationaal-
socialisme hadden geïdentificeerd. 
Koejemans onttrok zich bij gelegenheid wel 
aan het dwingend collectief denken van de 
partij. Een aantal prominente partijleden, 
Paul de Groot voorop, begon zich nu ook 
tegen hem te keren. Als oprecht communist, 
maar iets minder hard in de lijn, werd hij 
tenslotte weggezuiverd wegens ‘gebrek aan 
politieke standvastigheid en neiging tot 
kleinburgerlijk individualisme’. Daardoor 
werd, tegen zijn zin, in militair-politiek 
opzicht over deze gebeurtenis niet verder 
doorgevraagd.

Bondgenootschap
Reeds gedurende de oorlog en na de 
wapenstilstand met Duitsland werd er nauw 
samengewerkt tussen het Nederlandse en 
Engelse leger. ‘The Bulldozer’ fungeerde 
als spreekbuis van de legerleiding; dit 
magazine werd onder geheimhouding 
voor de pers verspreid onder de troepen, 
met veel aandacht voor training en 
oorlogservaring, doorspekt met typisch 
Britse humor. Groot-Brittannië maakte 
door levering van materieel en door de 
opleiding van kaderpersoneel een snelle 
opbouw van Nederlandse troepen mogelijk. 
De Engelse invloed op de organisatie van 
de Luchtstrijdkrachten, onderdeel van de 
Koninklijke Landmacht, was in de eerste 
periode na de oorlog bijzonder groot. Een 
gevolg van deze hulp was dat de eenheden 
van de Nederlandse krijgsmacht op geheel 
Engelse wijze werden ingericht, evenals het 
systeem van opleiden van de manschappen 

in Nederland waarbij een bepaalde 
mentale houding werd verondersteld. De 
omstandigheden van het slagveld werden 
zo nauwkeurig mogelijk nagebootst 
met scherpe patronen, bommen en 
granaten. De luchtmacht vloog met 
Engelse gevechtsvliegtuigen die op geringe 
hoogte oefeningen hielden. Het risico van 
gewonden en doden, ook onder burgers, 
was niet denkbeeldig; gesproken werd over 
‘twee procent van de troep’. Van de zijde 
der regering werd nimmer enig bericht over 
ongevallen naar de pers doorgelaten. Toen 
De Waarheid in het bezit was gekomen van 
documenten over calamiteiten waarbij 
slachtoffers waren gevallen en daarover had 
gepubliceerd, nam de minister maatregelen 
tegen de krant. Ook dagblad Trouw 
besteedde in een artikel aandacht aan de 
noodlottige politieke gevolgen van het 
bondgenootschap met Engeland.                                                                 

“Bij wie lag in dit systeem van nauwe 
samenwerking uiteindelijk de politieke 
verantwoordelijkheid voor het gedrag van 
de manschappen op het ‘oefenterrein’ 
of voor de schade die was aangericht?”, 
had Koejemans zich nog afgevraagd. 
Bestaande oorlogsregels en oorlogsrecht 
waren daarbij van toepassing. De kans was 
evenwel groot dat die werden overtreden 
en hun grenzen verlegd, omdat ze in diepste 
wezen in strijd waren met de aard van dit 
bondgenootschap. In zo’n merkwaardig 
conglomeraat van omstandigheden, waarin 
de vrede met Duitsland nog niet was 
getekend, waarin een nieuwe dreiging uit 
het oosten werd gevreesd en de onrust in 
Nederlands-Indië toenam, kon Engeland 
als bevrijder van Nederland onder zekere 
geheimhouding voorwaarden stellen. De 
regering in Den Haag geraakte daardoor 
in een afhankelijke positie en had dit 
simpelweg te accepteren tot zelfs aan de 

vliegramp in de Apeldoornse wijk Berg en 
Bos toe. Het oordeel van de minister van 
Marine over het verwijtbaar gedrag van 
Max Christern, uitgesproken in de Tweede 
Kamer, vertelt daarom voor een deel de 
waarheid; het andere deel lag buiten zijn 
bereik.

Herdenken
Anthoon Johan Koejemans heeft in 1955 
zijn lidmaatschap van de CPN opgezegd 
en zijn vragen en herinneringen op papier 
gezet. Hij zag het christendom als een 
stadium naar het communisme en raakte 
overtuigd dat Christus de strijd om de 
waarheid zou winnen; dat resulteerde in 
een lidmaatschap van de Doopsgezinde 
gemeente van Amsterdam. 

De vragen van de nabestaanden 
van de slachtoffers en de piloot zijn 
voortgekomen uit die allereerste schreeuw, 
de prangende titel van het gedenkboek: 
“Waarom!?” In de loop der tijd zijn ze 
meer verfijnd en specifiek geworden. 
De geschiedenis heeft gezorgd voor een 
steeds terugkerende behoefte aan willen 
weten, bij het voortgaan in de tijd ook 
aan de hand van nieuw onderzoek en 
nieuwe gegevens. Tijdens de jaarlijkse 
herdenking zijn nabestaanden, ooggetuigen 
en belangstellenden samen op de 
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begraafplaats aan de Soerenseweg. 
Na de plechtigheid bij de graven vinden zij 
in een klaslokaal van het Christelijk Lyceum 
de gelegenheid om in een ontspannen 
sfeer elkaar te ontmoeten en te spreken. 
Dan komen nieuwe vragen en verhalen; 
korte levens gaan voorbij. Ze maken dat de 
jongens niet vergeten worden. Hen wordt 
een klein ereveld vol leven gegund. De 
laatste keer zei iemand het aldus: “Het is zo 
mooi dat je hem ook kunt herinneren op de 
dagen vóór de ramp, vol toekomstdromen en 
dat geldt evenzeer voor de piloot. Dat kost 
wel tijd. Het neemt niet weg, maar verzacht 
de pijn”.

Willem (Willike) van den Hurk (1930 – 1946) en Max Christern (16), beiden woonachtig in Berg en Bosch

Bronnen:
- Honderdvijftig jaar Generale Staf, 

Gedenkboek, ’s-Gravenhage 1964                                                        
- Kerkvoorde, J. van, 7-10-1946|Waarom!?, 

Apeldoorn 1987                                                                             
- Koejemans, A.J., Van ‘ja’ tot ‘amen’, 

Amsterdam 1961                                                                                   
- Meyer, B., De piloot, in: Wijkblad Berg en 

Bos, nr.3, september 2011                                                        
- Staatsvijand no. 1, Brochurereeks Witte 

Cel no. 2, Amsterdam z.j.                                                              
- Nieuwe Apeldoornsche Courant, 8-12 okt. 

1946                                                                                              
- NRC Handelsblad, 14 okt. 1976                                                                                                                            
- The Bulldozer, The magazine of combined 

operations, Vol. II: No. 9, February 
1944, Royal Air Force Museum (Library 
collection) London                                                                                                         

- Handelingen der Staten-Generaal, 1946-
1947, 3de vergadering, Vel 14-15 (pp 49-
54), 11 okt. 1946

- The National Archives, Kew, Cabinet 
papers (1915-1978), Limited war, conflict 
and the politics of defence, Post-war 
defence policy. Cabinet Memorandum: 
Organisation of Allied Naval Army and 
Air Contingents, CAB 66/36/12. Former 
Reverence: WP (43) 162, 1943

Met dank aan Herma Millenaar-Kiers 

Groene blaadjes
 Door Wim Bergink, Satdsdeelmanager Noordwest

Apeldoorn is een groene gemeente. Uiteraard denken we dan aan onze achtertuin, 
de Veluwe, maar ook in de stad is het groen ruim aanwezig. In park Berg en Bos 
natuurlijk, dat een echt stadspark is geworden, maar ook elders in het stadsdeel 
Noordwest met het Sprengenpark, het park Kerschoten en zelfs een heel lint van 
parken in de wijk (what’s in a name) de Parken.

Apeldoorners zijn in het algemeen dan ook 
zeer tevreden over de beschikbaarheid van 
Groen in de stad. Anders wordt dat met de 
uitstraling van het groen: het onderhoud 
zou wel wat beter kunnen en de stad zou 
wel weer wat fleuriger mogen zijn.
Daar willen we nu ook wat aan doen. 
Vlak voor de zomervakantie heeft de 
gemeenteraad de motie ‘Groene blaadjes’ 
aangenomen. Daarin vraagt de raad om 
‘een plan ter versterking van het groene 
karakter van Apeldoorn en instandhouding 
daarvan’. En de raad heeft ook aangegeven 
extra geld beschikbaar te willen stellen; 
bij de begrotingsbehandeling eind dit jaar 
worden daarover de formele besluiten 
genomen.
We kunnen dus aan de slag om het groene 
karakter van Apeldoorn te versterken. 
Maar hoe doen we dat het best? Moeten 
we vaker onkruid verwijderen of juist 
onze laanstructuren opknappen? Meer 
bloembakken plaatsen of liever groene 
wadi’s aanleggen? Meer bloeiende planten 
in de parken of toch …? En dan: van alles 
een beetje of juist één duidelijke keuze 
maken?
Kortom, daar kan en zal nog heel wat over 
worden nagedacht en gesproken. Maar dat 
willen we niet alleen doen. U als bewoner 
bent tenslotte degene die dat groen 
dagelijks in uw woonomgeving ervaart. 
Vanaf het begin zullen we daarom in elk 

geval wijkraden en ‘groene’ organisaties 
vragen met ons mee te denken.
Misschien nog eind dit jaar, maar anders 
zeker begin volgend jaar, zullen we hen 
daarover benaderen. Laten we samen een 
mooi plan maken om ook de kwaliteit en 
de uitstraling van het openbaar groen weer 
op het goede niveau te brengen. En dat dan 
uiteraard ook uitvoeren!
Het logo van de gemeente Apeldoorn is 
immers niet voor niets een groen blaadje.
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Wat mag wel en niet in
stadspark Berg en Bos?
Door Gustaaf van den Brand

Jaarlijks bezoeken zo’n 900.000 
mensen Stadspark Berg en Bos. 
Het park is een prachtige plek 
om te recreëren, te wandelen, 
bijvoorbeeld langs de gerenoveerde 
Sprengenvallei, en te genieten van mooie 
bezienswaardigheden zoals de vijver, 
cascade en de grote fontein. Natuurlijk 
ook om attracties te bezoeken als 
Apenheul en Klimbos. 

Op de Bosweide en de Speelweide is het 

zeker ook voor kinderen heerlijk vertoeven 
met alle ruimte om te spelen, voetballen 
en te ravotten. Om een bezoek aan park 
Berg en Bos voor iedereen zo aangenaam 
mogelijk te maken, is een aantal regels 
opgesteld. De borden bij de ingangen 
van het park informeren hierover. Het 
Stadspark is voor het overgrote deel een 
wandelgebied. U bent ‘s zomers van harte 
welkom tussen 7.00 uur en 21.00 uur. In 
de winter is het park geopend tussen 8.00 
uur en 18.00 uur. Na sluitingstijd is het niet 

toegestaan om in het park aanwezig te 
zijn. Voor een hapje en een drankje kunt u 
terecht bij de diverse horecagelegenheden 
in het park. Zelf koken en barbecueën is in 
het hele park niet toegestaan.

Zelfs met auto’s
Helaas moeten wij constateren dat niet 
elke bezoeker zich aan de regels houdt. 
Zo zien we mensen die op de fiets of op 
de scooter door het park rijden waar 
het niet is toegestaan. Zelfs met autó s! 
Ook na sluitingstijd worden er personen, 
voornamelijk jongeren, gespot in het park. 
Het Team Handhaving Openbare Ruimte 
(THOR) controleert namens de gemeente 
op het naleven van de regels en spreekt 
bezoekers aan die zich niet aan de regels 
houden. Wij blijven hen er aan herinneren 
altijd streng te blijven handhaven.
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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

Geen klinkers 
maar wel 30 km zone?
Door Otto Verkerke

In december 2015 werden wij 
geïnformeerd door de gemeente over 
een accentverschuiving in het onderhoud 
van wegen binnen de gemeente waarbij 
asfalt in woonstraten vervangen wordt 
door een klinkerverharding. Doordat 
wegen in de wijken de Parken en Berg 
en Bos aan onderhoud toe zijn, werd die 
accentverschuiving in deze twee wijken 
als reële mogelijkheid opgenomen in de 
uitvoeringsplannen voor het onderhoud.

De informatie die wij in december 2015 
te horen kregen was onderdeel van de 
verkenning die de gemeente uitvoerde om 
de haalbaarheid van deze optie te toetsen. 
Onze reactie op deze voorstellen hebben wij 
met u gedeeld in het artikel “Asfalt eruit en 
klinkers erin?” 
Intussen zijn wij nu driekwart jaar verder 
en heeft de gemeente verder onderzoek 
gedaan naar de mogelijkheden van die 
omvorming van het wegdek.

De afdeling Ontwerp/Cultuurhistorie van 
de Gemeente adviseert  onze wijk niet om 
te vormen naar elementenverhardingen 
en de bepalende sfeer en identiteit van 
asfaltwegen in onze wijk.

Vanuit de afdeling Beheer en Onderhoud 
van de gemeente werden diverse voordelen 
benoemd ten faveure van het omvormen 
zoals b.v. nadelige asfalt-effecten op bomen 
en het makkelijker lokaal te herstellen 
wegdek met klinkers. Het onderhoud van 
de asfaltwegen in onze wijk werd geraamd 

op 3,1 miljoen euro; het omvormen vraagt 
echter een extra investering van nog eens 
ca. 3 miljoen..

Een ander voordeel  was dat met 
klinkerverhardingen verkeerskundige 
maatregelen beter en goedkoper uit te 
voeren zijn dan bij asfalt.

Een van de basisargumenten om asfalt 
te vervangen door klinkers betreft de 
afvoer van hemelwater: asfaltwegen 
laten vrijwel geen water door, terwijl 
klinkerverhardingen dat via de voegen 
tussen de stenen wel doen.  Wat ons 
betreft is dit argument niet echt relevant 
omdat bij een beetje regenbui ook een 
klinkerverharding  niet doorlatend genoeg 
is om al dat water te draineren.  En daar 
onze bermen niet verhard zijn kan het 
regenwater in onze wijk grotendeels 
afgevoerd worden via de bermen.
Het vervangen van asfalt door klinkers 
brengt met zich mee, dat de Gemeente 
een onderzoek zal moeten doen naar 
het toegenomen verkeerslawaai van de 
banden op het klinkerwegdek.. Daaruit zal 
dan mogelijk een verplichting komen om 
woningen extra te isoleren tegen de extra 
geluidsoverlast. Indien de wijk omgevormd 
wordt naar een 30 km/uur regime zullen die 
extra isolatiemaatregelen waarschijnlijk 
niet nodig zijn.

De gemeente heeft op basis van haar 
verdere onderzoek nu geconcludeerd dat de 
voorkeur uitgaat naar het NIET omvormen 
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van asfalt naar klinkers in de woonstraten 
van Berg en Bos om de volgende redenen:
a. Berg en Bos wijkt af van andere wijken 

in Apeldoorn qua cultuurhistorisch 
karakter omdat het asfalt hier als 
materiaal juist bepalend is voor de sfeer 
en identiteit van de wijk;

b. Omvormen is geluidstechnisch 
bezwaarlijk, behalve bij het instellen van 
een 30 km/uur regime;

c. Veel wegen zijn onlangs al aangepakt 
met nieuw asfalt waardoor de 
omvorming (op het moment dat er 
onderhoud nodig is..) vele jaren gaat 
duren;

d. In de komende jaren wordt maar een 
deel van de wegen binnen de wijk 
aangepakt waardoor de gevolgen een 
grote fragmentatie in wegbeeld zouden 
geven;

e. Er is een grote extra investering van ca 
3 miljoen euro nodig om omvorming te 
realiseren.

Aangezien de wijk Berg en Bos de laatste 
grote wijk in Apeldoorn is waarvoor nog 
geen 30 km/uur regime geldt, stelt de 
gemeente voor aan de Gemeenteraad 
om gecombineerd met het uitvoeren van 
onderhoud aan wegen in de jaren 2017-
2020 in de gehele wijk snelheid remmende 

maatregelen te treffen. De kosten van die 
maatregelen worden door de gemeente 
geraamd op een half miljoen euro. 
Omdat dekkingsmiddelen ontbreken 
stelt de gemeente voor om dit bij wijze 
van uitzondering te dekken vanuit het 
gebudgetteerde onderhoud voor de 
komende jaren.

Wij hebben de gemeente geïnformeerd dat 
wij ons kunnen vinden in dit voorstel en 
zeer ingenomen zijn met het voornemen om 
de wijk nu eindelijk eens in te richten als 30 
km/uur-zone.

De gemeente heeft daarom dit 
voorstel nu opgenomen in het 
MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP) 
2017-2020. Dit MJOP wordt door het 
college vastgesteld na consultatie van de 
gemeenteraad; die consultatie vindt plaats 
op 8 september 2016 in de Politiek Markt.
Na goedkeuring en vaststelling van het 
MJOP verwachten wij in overleg te kunnen 
gaan met de gemeente over planning en 
uitvoering van onderhoud en maatregelen 
tot omvorming naar 30 km/uur-zone.
Vol verwachting klopt ons hart….
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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

NOABERSCHAP
Door Gustaaf van den Brand

BERG EN BOS ALERT
 Het is verheugend te constateren dat er inmiddels meer dan 100 deelnemers zich hebben 
aangemeld voor de Buurtpreventie WhatsAppgroep. En nog steeds komen er aanmeldingen 
binnen op redactie@wijkbergenbos.nl.  De 105 deelnemers wonen op 80 adressen, 
gelijkelijk over de wijk verspreid. Een hele mooie dekking, maar extra deelnemers blijven 
van harte welkom!

HANDIGE LIJST
Zoals eerder aangekondigd verschijnt er voortaan in het wijkblad een handige lijst  met 
instanties waar u terecht kunt als u hulp nodig heeft. Ook zal er soms een artikel verschijnen 
over een van die instanties. Dit keer een stukje over vrijwilligerswerk bij De Kap. 
Aanvullingen van instanties en hun gegevens blijven van harte welkom. Stuur ze aan 
redactie@wijkbergenbos.nl zodat we ze kunnen toevoegen aan de lijst. Suggesties voor 
verdere invulling van deze rubriek eveneens.

LIJST MET HULPINSTANTIES            
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
Albert Schweitzerlaan 31, 7334 DZ
Gelre Ziekenhuis (055) 581 81 81
Albert Schweitzerlaan 31, 7334 DZ
GGD Noord en Oost Gelderland 
ggd@ggdnog.nl (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, Buitenlijn, Klachtenlijn  14 055
gemeente@apeldoorn.nl
Bureau Buurtbemiddeling  (088) 784 64 64

Informele zorg

Stichting De Kap (055) 5295520
Regentesselaan 2-B, 7316 AC
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Vrijwilligerswerk bij De Kap 
Door De Kap             

Wat als de boodschappen een probleem 
worden? Of het wordt te stil in huis, u 
voelt zich eenzaam en kunt nergens 
heen. U hebt binnen in uw eigen 
omgeving (buren, kennissen) al gezocht, 
maar niemand kan u helpen. U kunt dan 
een beroep doen op Stichting De Kap, 
een organisatie voor informele zorg in 
Apeldoorn. 

Ruim 600 vrijwilligers geven uiteenlopende 
hulp aan mensen die dit even nodig hebben. 
Zo biedt meer dan de helft van hen 
mantelzorgondersteuning, bijvoorbeeld 
door een bezoek te brengen aan een 
partner met dementie, te helpen bij de 
boodschappen of men gaat samen met 
iemand (rolstoel) wandelen of brengt een 
eenzaamheidsbezoek.

De hulpvragen, die bij De Kap binnenkomen, 
speelt de organisatie door aan haar 
vrijwillige wijkcoördinator van de wijk, 
waarin de hulpvrager woont. Zo heeft 
de Kap in ieder wijk een aantal wijk-
coördinatoren waaronder Marjan. Zij is 
wijkcoördinator in Apeldoorn Noordwest.
Marjan voelt zich bij dit wijkgericht werken 
als een vis in het water. 
Ze kent de sociale kaart van de wijken 
op haar duimpje, gaat op huisbezoek bij 
hulpvragers en koppelt hen aan de ‘juiste’ 
vrijwilligers. 
Marjan vertelt: “Op dit moment is het vrij 
rustig, maar er zijn momenten dat de ene na 
de andere hulpvraag binnen komt. Eigenlijk 
is hier geen peil op te trekken. Over het 
algemeen is er veel vraag naar vrijwilligers 
die op bezoek komen, willen (rolstoel)
wandelen of een boodschapje willen doen.
Het coördinerende werk bevalt Marjan erg 
goed. “Dit past helemaal bij mij. Ik vind het 

De Kap biedt vrijwillige hulp aan mensen die ondersteuning nodig hebben in de 
thuissituatie. Zie ook www.dekap.nl
Momenteel zijn wij op zoek naar:

Vrijwillige wijkcoördinatoren voor Apeldoorn Noordwest 

Als wijkcoördinator:
•	 coördineert	u	samen	met	de	andere	wijkcoördinatoren	de	vrijwillige	hulp	in	de	wijk
•	 bezoekt	u	de	hulpvrager	en	beoordeelt	u	de	aanvraag
•	 koppelt	u	een	vrijwilliger	aan	de	hulpvrager
•	 volgt	u	het	contact	tussen	beiden
•	 begeleidt	u	de	vrijwilligers	in	de	wijk

Tijdsbesteding: ca. 8- 12 uur, verspreid over de week

Gevraagd wordt:
•	 Hart	voor	mensen	en	inlevingsvermogen
•	 Goede	sociale	vaardigheden
•	 Organisatietalent
•	 Affiniteit	met	mantelzorgers

De Kap biedt u een prettige werksfeer, goede begeleiding en een passende 
onkostenvergoeding.
Voelt u zich tot deze vrijwilligersfunctie aangetrokken, dan komen wij graag met u 
in contact. U kunt bellen met Ineke Lely of Jose Scheers, tel. 5295520 of mailen naar 
i.lely@dekap.nl of j.scheers@dekap.nl  

leuk om dingen te regelen en te kijken wat ik 
voor iemand kan doen en wie bij wie past.
Als coördinator sta ik nauw in contact met 
zowel hulpvrager als vrijwilliger. Voordat 
iemand hulp krijgt van een vrijwilliger, ga ik 
altijd eerst voor een intake gesprek. Daarna 
blijf ik op de hoogte van de gang van zaken. 
Hierdoor ontmoet ik veel verschillende 
mensen met elk een eigen verhaal.
Het is erg afwisselend  en daardoor blijft dit 
vrijwilligerswerk mij boeien”

Omdat de Kap steeds meer, maar ook 
andere hulpvragen op haar af ziet komen, 
zoeken Marjan en haar collega’s in 
Apeldoorn Noordwest een collega. 
Voorheen waren het vooral ouderen die 
voor hulp aan klopten, de laatste tijd komen 
er ook meer vragen binnen van mensen met 
een beperking of psychische problematiek.
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Colofon
Voorzitter: 
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Renovatie & uitbreiding Museum Paleis het Loo
Museum Paleis Het Loo gunt de opdracht 
voor de realisatie van de Renovatie & 
Uitbreiding aan KAAN Architecten uit 
Rotterdam. 
Na een zorgvuldige procedure heeft de 
architectenselectiecommissie, onder 
voorzitterschap van rijksbouwmeester 
Floris Alkemade, unaniem voor dit plan 
gekozen. 

Directeur Michel van Maarseveen over 
deze keuze:  ‘Als museum zijn we heel blij 
dat KAAN Architecten een schetsontwerp 
presenteerde dat perfect aansluit 
bij onze wensen en ambities en het 
historische paleiscomplex respecteert. De 
ondergrondse uitbreiding krijgt veel allure 
en is zowel gastvrij als functioneel’. 
Eind dit jaar wordt het definitieve ontwerp 
gepresenteerd en is er duidelijkheid over 
exacte planning en kosten. 

Vergunning & bestemmingsplan
De komende periode kunt u een aantal 
publicaties vernemen vanuit de Gemeente 
Apeldoorn, betreffende de onderwerpen:
•			Aanvraag	omgevingsvergunning	renovatie	

villa Booij;
•			Publicatie	Notitie	Reikwijdte	en	

Detailniveau (NRD); 
 Voor de actualisatie van het 

bestemmingsplan is een passende 
beoordeling nodig. Deze NRD vormt 

de eerste formele stap in deze 
procedure, waarbij ingegaan wordt op 
de onderzoeksopzet, de inhoudelijke 
als procesmatige aspecten en het 
voornemen van museum Paleis Het Loo.

•			Publicatie	Anterieure	Overeenkomst.	
In deze gesloten overeenkomst hebben 
museum Paleis Het Loo en de gemeente 
hun afspraken over het opnemen van 
de ontwikkelingen in bestemmingsplan 
museum Paleis Het Loo en paleispark 
vastgelegd. 

 
De documenten zijn in te zien bij de 
gemeente op de inzagepagina van de 
gemeentelijke website (www.apeldoorn.nl/
inzage), kijk dan bij Ter inzage en vervolgens 
de rubriek Kennisgevingen.

Renovatie & 
Uitbreidingsnieuwsbrief 
Wij houden u graag op de hoogte 
van de ontwikkelingen omtrent 
Renovatie & Uitbreiding op 
museum Paleis Het Loo. 

Bent u geïnteresseerd? 
Stuur dan een mail naar buren@
paleishetloo.nl en ontvang vanaf 
eind 2016 de speciale Renovatie & 
Uitbreidingsnieuwsbrief.

Museum Paleis Het Loo is tijdens de 

Renovatie & Uitbreiding ‘anders open’. 
Vanaf 2018 tot medio 2021 zijn paleistuinen, 
stallen en museumrestaurants in de 
periode van april tot en met september 
en in de weken rondom Kerst geopend 
voor publiek. Het hoofdgebouw is in deze 
periode niet toegankelijk. 

De renovatie betreft de vervanging van 
technische installaties, klimaatinstallaties 
en asbestsanering. Tegelijk met dit groot 
onderhoud vindt een ondergrondse 
uitbreiding van museum Paleis Het Loo 
plaats. Met deze uitbreiding komt er meer 
ruimte voor wisseltentoonstellingen en 
wordt de omvangrijke collectie beter 
gepresenteerd. Bovendien worden de 
publieksfaciliteiten verbeterd. 


