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De Gemeenteraad van de Gemeente Apeldoorn, 
Postbus 9033 
7300 ES Apeldoorn. 
 
 
Betreft : ontwerp bestemmingsplan Berg en Bos en Omgeving. 
 
 
Apeldoorn, 23 april 2013. 
 
 
Geachte Raad, 
 
Hierbij stellen wij u in kennis van onze zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan Berg en 
Bos en Omgeving welk ontwerp is opgesteld in het kader van de actualiseringplicht uit de 
Wet ruimtelijke ordening. Het plangebied omvat de bos- en natuurgebieden aan de westzijde 
van Apeldoorn en de woonwijk aan de zuidoostzijde van dit gebied.  
 
AGOVV terrein 
Het is te betreuren dat het sportcomplex AGOVV buiten het ontwerp is gelaten. Nu het 
vaststaat dat betaald voetbal in Apeldoorn niet meer plaats zal vinden en deze locatie daarvoor 
niet behoeft te worden ingericht, ligt het voor de hand dat hier teruggevallen kan worden op 
de afgesproken bestemming veldsporten. Het is voor de wijkbewoners van belang dat zij geen 
(over)last meer hebben te duchten door het gebruik van dit naastgelegen terrein. Het 
rechtszekerheidsbeginsel brengt met zich dat hier op korte termijn duidelijkheid bestaat. 
 
Negeren wijk Berg en Bos 
Opvallend is dat in het hele plan er geen verwijzing is naar de woonwijk die direct grenst aan 
het onderhavige gebied en qua woonbeleving direct – meestal negatief - wordt beïnvloed door 
alle activiteiten in genoemde bestemmingen.  
In het structuurplan van het stedelijk gebied wordt gewezen op de behoefte aan groen en 
natuur in de directe woonomgeving en is het bijzonder dat de woonwijk die direct grenst aan 
de ligging van het Park als zodanig niet vermeld wordt.  

Bosweide wordt Evenemententerrein. 

In de toelichting van het vigerend plan (van 1994 )wordt een korte beschrijving gegeven van 
het Park Berg en Bos: 

Berg en Bos heeft een gemeenschappelijke entree met Apenheul. In de zomermaanden betalen 
de bezoekers een entreeprijs voor het bezoek aan Berg en Bos en/of Apenheul. Buiten het 
hoogseizoen (november t/m maart) is Berg en Bos vrij toegankelijk voor wandelaars en 
fietsers. De bezoekersaantallen aan alleen het park Berg en Bos zijn fors teruggelopen van 
circa 80.000 bezoekers in 1983 tot 30.000 bezoekers in 1987 (exclusief de bezoekers 
Apenheul/Berg en Bos). 
 
Het park wordt beheerd door de gemeente Apeldoorn. Het beheer en onderhoud van het park 
Berg en Bos leidt tot exploitatietekorten. In opdracht van de gemeente heeft het adviesbureau 
De Vries en Partners in 1989 een aantal ontwikkelingsrichtingen aangegeven die kunnen 
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leiden tot een vermindering van de exploitatietekorten van het park. De gemeente acht op 
basis van de voorstellen de toevoeging van de volgende functies wenselijk: 

-  Een bezoekerscentrum waar expositie-, les- en informatieruimten worden 
ondergebracht. Het thema "milieueducatie" zou hier een plaats kunnen krijgen. Dit 
bezoekerscentrum zou samen met Apenheul opgezet kunnen worden. De locatie vergt 
nog nader onderzoek. Een plaats op de grens van Apenheul en Berg en Bos ligt voor de 
hand. Dit maakt een combinatie met de entree van Apenheul mogelijk.  

-  Uitwerking van het thema "grote Bos". Gedacht wordt aan voorlichting over 
verschillende soorten bos (Nederlandse bossen, tropische bossen) door het toevoegen 
van bijvoorbeeld educatieve elementen. Het idee zal nog nader uitgewerkt moeten 
worden.  

-  Voorts toevoeging van bijvoorbeeld speelvoorzieningen, barbecueputten, exposities en 
wandelroutes. Ook wordt gedacht aan een verplaatsing van de midgetgolfbaan van het 
Kristalbad naar Berg en Bos. Berg en Bos kan op deze manier meer betekenis krijgen 
voor de recreatie.  

De toevoegingen moeten een ondergeschikt karakter hebben, het natuurlijke karakter van het 
park blijft voorop staan. De Vries en Partners gaan ervan uit dat de bezoekersaantallen na 
realisering van alle voorzieningen met circa 50.000 tot maximaal 80.000 zullen kunnen gaan 
groeien. Het educatieve bezoekerscentrum betekent een extra "elk-weer" voorziening, de 
bezoekers zullen daardoor meer gespreid over het jaar naar het park komen. De groei in 
bezoekersaantallen zal daardoor niet hoeven te leiden tot meer parkeeroverlast in het 
hoogseizoen.  

Van evenementen op bos- en speelweide wordt in die toelichting niet gesproken en het was 
toen kennelijk ook niet de bedoeling dat in die richting moest worden gedacht. Dat blijkt ook 
wel uit de in dit plan opgenomen bestemmingen. Een evenementenbestemming valt in dit plan 
niet aan te treffen. 
In de Toelichting op het huidige ontwerpplan wordt nu over o.m. de bosweide gezegd:  
 
De speelweide ligt tegen het hart van het park aan de Jubileumlaan op het kruispunt met de 
Groenlandlaan. Hier vinden verschillende grote evenementen plaats. De speelweide biedt 
sinds zomer 2011 ruimte aan Cool nature, een door de provincie gesubsidieerd terrein waar 
ruimte geboden wordt aan diverse vormen van spelen en educatie. 
De bosweide heeft door maat en vorm een bijzondere plek in het park. In de jaren 50 is deze 
ruimte naar aanleiding van sociologisch onderzoek gecreëerd om aan de toenemende 
behoefte aan recreatie te voldoen. Hier vindt ook het Filmfestival plaats. Ook staat in de 
bosweide de EON - piramide. De piramide is een initiatief van de Stichting EON, die 
levensverhalen van mensen verzamelt en granieten stenen beschikbaar stelt waarin 
nabestaanden aandenken van hun geliefden kunnen bewaren. De piramide groeit zodoende in 
de tijd. Helemaal achterin het park ligt verscholen het prehistorisch dorp (Haps-project). 
Hier kunnen leerlingen tijdens een meerdaags verblijf kennis maken met hoe het leven was in 
de ijzertijd. Hier staan enkele hutten, boerderijen en diverse bouwwerken, allen in 
prehistorische stijl. 
 
Het is na lezing van deze beschrijvingen al duidelijk dat het uitgangspunt, om de bescherming 
van de natuurlijke waarden voorop te laten staan, uit het plan is gehaald. 
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Anders dan in de beschrijving van het vigerend plan, wordt in die van het ontwerp voorop 
gesteld dat De bos- en speelweide twee belangrijke open ruimtes in het park zijn, die sinds 
hun aanleg voor een groot aantal uiteenlopende evenementen worden gebruikt. 
 
Anders gezegd: het gaat hier om een vaststaand gegeven, sinds jaar en dag gaat het hier om 
evenemententerreinen. 
Kennelijk heeft de Gemeenteraad, de planwetgever in 1994 , hier niet goed opgelet en over 
het hoofd gezien dat er in Berg en Bos veelvuldig evenementen plaats vonden. Ook dom van 
die gemeenteraad om toen niet voor die evenementen een passende bestemming in het plan op 
te nemen, maar een bosbestemming. 
 
Of ligt het historisch toch anders. Zou het niet zo zijn dat in 1994 nog geen sprake was van 
evenementen. En ook niet dat toen ter beperking van de exploitatielasten zelfs niet in de 
richting van evenemententerrein als oplossing werd gedacht? 
De omstandigheid dat Accres daar wat anders over heeft gedacht en gaandeweg het ene 
evenement na het andere in het park heeft georganiseerd en/of heeft laten organiseren, is wat 
anders. 
Dat geldt ook voor de gemeente, die steeds evenementenvergunningen verleende. 
 
Geconcludeerd moet worden dat in de afgelopen tijd, met het toelaten van allerhande 
evenementen in het park berg en bos, zonder scrupules keer op keer in strijd met het 
bestemmingsplan is gehandeld. 
 
Het komt wat vreemd over dat thans in het ontwerp deze illegale activiteit als rechtvaardiging 
wordt aangedragen voor het onttrekken van de primaire bosbestemming aan de bosweide en 
het, in de plaats daarvan, bestemmen van dit, midden in een natuurgebied gelegen terrein, tot 
evenemententerrein.  
 
Als de gemeenteraad echt vindt dat op deze wijze met het waardevolle park Berg en Bos moet 
worden omgesprongen, dan is dat te betreuren, maar dat is uiteindelijk de 
verantwoordelijkheid van de raad. 
 
De wijkraad heeft te waken voor de belangen van den wijkbewoners. Die zijn hier in het 
geding omdat met dit plan, de bestemming evenemententerrein, de mogelijkheid in het leven 
wordt geroepen om in beginsel alle denkbare activiteiten op de bosweide te laten plaats 
vinden. Daarbij kan het de organisatoren van bijvoorbeeld kermisachtige activiteiten, 
strijdigheid met de bestemming niet meer worden tegengeworpen. 
 
In de begrippenlijst wordt immers onder ‘evenementen’ verstaan: Periodieke en/of incidentele 
manifestaties zoals sportmanifestaties, concerten, bijeenkomsten, voorstellingen, 
tentoonstellingen, shows, thematische beurzen en thematische markten. Deze opsomming is 
niet limitatief, geeft slechts wat voorbeelden. Kortom, volgens de planwetgever moet daar 
alles kunnen.  
 
Het onderscheid in de begrippenlijst tussen groot- en kleinschalige evenementen is een 
schijnonderscheid.  
 
Geen instantie is aangewezen die bepaald hoeveel personen op het evenement verwacht 
worden.  
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Als de organisator van een kleinschalig evenement aangeeft dat er niet meer dan 5000 
personen verwacht worden en in werkelijkheid verschijnen er 15 000 bezoekers, dan blijft het 
een kleinschalig evenement.  
Immers het gaat in de planregels om de verwachte aanwezigheid, niet om de werkelijkheid. 
Aan grootschalige evenementen wordt in het geheel geen limiet gesteld aan het aantal 
bezoekers, the sky is the limit. 
 
Ook in de avonduren moet er feest gevierd kunnen worden, alleen tussen 23.00 uur en 7.00 
uur moet het even stoppen. 
 
De wijkvereniging/wijkraad is, gelet op het feit dat de gemeente in het ontwerp de deuren 
wijd open zet voor allerhande activiteiten, er beducht voor, dat evenementen op de bosweide 
zullen leiden tot nieuw parkeerleed en nieuw geluidellende in de woonwijk.  
 
Immers, aangezien het nou eenmaal de bedoeling van de organisatoren van evenementen is 
dat er zoveel mogelijk bezoekers komen, en in het ontwerp daartegen geen, althans een 
ontoereikende, regeling wordt aangehouden, moet verwacht worden dat bij een ‘geslaagd’ 
evenement de in de directe omgeving van het parkeerterrein wonende mensen zullen worden 
gehinderd door het geluid van vertrekkende bezoekers. 
 
Welke invloed deze bestemmingswijziging op de woonomgeving zal hebben is niet 
onderzocht, althans daarover staat niets in de toelichting vermeld. Vreemd genoeg, nu het 
voor de hand ligt dat met (grootschalige) evenementen wordt beoogd veel publiek aan te 
trekken en dat deze naast het grote publiek voor de Apenheul onvermijdelijk tot, een grotere 
parkeerbehoefte zullen leiden.  
 
Door dit hier buiten beschouwing te laten is de aanwijzing van de bosweide tot 
evenemententerrein geen goede ruimtelijke ordening. 
 
Uitbreiding Apenheul. 
 
Dit geldt ook voor de in het ontwerpplan beoogde uitbreidingen van de Apenheul.  
 
Op pagina 39 van de toelichting is aangegeven dat het vigerend plan 3500 m2 toelaat, maar 
dat er behoefte bestaat aan ongeveer 10 200m2 totaal bouwoppervlak.  
Voorgestaan wordt derhalve bijna een verdrievoudiging van het bebouwd oppervlak van de 
apenheul.  
De invulling van de bebouwing wordt blijkens het plan geheel en al overgelaten aan de 
Apenheul zodat dit in beginsel dit gedeelte van Berg en Bos verder kan worden uitgebouwd 
tot een attractiepark van formaat. 
 
Dit kan betekenen dat het aantal bezoekers evenredig zal toenemen en dat dus de 
parkeerbehoefte driemaal zo hoog zal worden als thans het geval is. 
Uit de toelichting op het plan blijkt dat enig gericht onderzoek naar de effecten van deze 
enorme schaalvergroting achterwege is gelaten. Op pagina 42 van de plantoelichting wordt 
slechts aangegeven: 
 De in het bestemmingsplan opgenomen nieuwe ontwikkelingen hebben mogelijk gevolgen op 
de verkeersafwikkeling in de omgeving. Dit is inzichtelijk gemaakt.  
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Storend is de onderbouwing van de gewenste uitbreidingen Gesteld wordt dat er een afname 
is waargenomen in de verkoop van parkeerkaartjes in 2010 ten opzichte van 2008 (2009, 2011 
en 2012 tellen bij dit “onderzoek” kennelijk niet mee). 
Het is feitelijk onjuist dat er een afname van bezoekers heeft plaats gevonden. Uit informatie 
van de recreatie instellingen blijkt dat het totaal aantal bezoekers in 2011 626.000 bedroeg en 
in 2012 er totaal 680.862 bezoekers zijn geregistreerd. 
 
De volgende overweging in de toelichting is dus kletskoek : De maatregelen in Park berg en 
Bos en de Apenheul (realisatie van slechtweer voorzieningen en een moderniseringsslag) 
moeten het teruglopen van het aantal bezoekers een halt toe gaan roepen. 
 
Dat geldt ook voor de daarop volgende zin, met uitzondering van het slot : Naar verwachting 
zal de afname van het aantal bezoekers en daarmee van het aantal auto’s in de toekomst dus 
afvlakken en mogelijk omgezet worden in een toename. Ten opzichte van de huidige situatie 
zal daarmee het aantal verkeersbewegingen ongeveer gelijk blijven. 
 
Het is storend te moeten constateren dat de opsteller van de toelichting hier zo verhuld 
mogelijk aangeeft dat het bezoekersaantal wel degelijk zal toenemen. En dat die toename dus 
onvermijdelijk meer parkeerdruk met zich brengt en de wijk hier in toenemende mate last van 
zal krijgen. Met het woord “ongeveer”in de slotzin wordt eigenlijk bedoeld dat het aantal 
verkeersbewegingenfors zal toenemen. 
 
Achterwege laten van deugdelijk onderzoek gecombineerd met verhullend woordgebruik, is 
geen goede ruimtelijke ordening. 
    
Omtrent het parkeren, naar de parkeerbehoefte na realisatie van de voorgestane uitbreidingen, 
is blijkens de toelichting in het geheel geen onderzoek verricht. 
Aangehaald wordt slechts dat de gemeenteraad in 2007 heeft bepaald dat er 1600 
parkeerplaatsen structureel voorhanden moeten zijn om aan de toen bestaande 
parkeerbehoefte te kunnen voldoen.  
 
Onderaan deze pagina 42 staat aangegeven dat het grote parkeerterrein aan de JC Wilslaan 
een optimale capaciteit heeft van 1524 plaatsen, maar dat de voorgenomen ontsluiting van de 
Felualaan er nog eens 80 auto’s bij kunnen en er daarmee aan de in 2007 uitgesproken wens 
van de gemeenteraad om tot een structurele oplossing van de parkeerproblemen te komen zal 
worden voldaan. (Maar ook weer niet, wat deze parkeermogelijkheid wordt afgesloten 
middels een slagboom) 
 
Vervolgens wordt in de toelichting een aantal pagina’s besteedt aan een drietal scenario’s die 
de parkeerproblematiek zouden moeten oplossen. Centraal daarin staat als oplossing dat, 
ingeval de parkeerterreinen vol zijn geparkeerd, De JC Wilslaan wordt onttrokken aan het 
verkeer en de bermen daarvan zullen worden ingezet voor de opvang van bezoekende auto’s. 
 
Op zich is dit al staande praktijk. Zoals in het antwoord op de inspraakreactie staat 
aangegeven dat op 23 dagen de JC Wilslaan afgesloten is geweest. Praktisch gesproken is dit 
gelijk aan 12 weekeinden en dus zo goed als ieder weekeind in het hoogseizoen. 
Van een uitzonderingssituatie kan hier al lang niet meer gesproken worden en gelet op de 
beschrijving van de scenario’s lijkt de gemeente hier van een noodoplossing een definitieve 
regeling te willen treffen. 
 



 6 

Daarbij wordt over het hoofd gezien dat de JC Wilslaan in beginsel een doorgaande weg is, 
waarvan het verkeer uit Flevoland, Harderwijk, Ermelo en de noord-Veluwe richting Arnhem 
op deze weg terecht komt. 
Bij afsluiting zoekt het verkeer zijn weg door de Soerenseweg zoeken. Een weg die midden in 
de woonwijk is gelegen. De bewoners van deze weg hebben niet bedoeld aan een doorgaande 
weg te wonen, terwijl ook de hele wijk daar beslist niet op zit te wachten. Toch lijkt de 
gemeente dit effect voor lief te willen nemen.  
Dat is geen goede ruimtelijke ordening. 
 
Daarbij lijkt ook nog voorbij te worden gegaan aan de omstandigheid dat het stelselmatig 
afsluiten van de weg strijdig is met de plicht van de gemeente de weg open te houden voor het 
openbaar verkeer, dit ingevolge de Wegenwet.  
Handelen naar de scenario’s als in de toelichting aangegeven is mitsdien onrechtmatig. 
Ook dat is geen goede ruimtelijke ordening. 
 
Ontwikkelingen boschbad. 
 
In de toelichting wordt over het Kristalbad, nu kennelijk: Boschbad, het volgende gesteld: Op 
30 juni 2011 heeft de gemeenteraad van Apeldoorn een raadsbesluit genomen ten aanzien van 
een bezuiniging op het totale subsidie voor zwembaden in Apeldoorn, waaronder het in dit 
plangebied liggende Boschbad.  
Voor het Boschbad wordt een financiële taakstelling voorzien die gerealiseerd dient te 
worden door het toevoegen van functies die onder de gebruiksregels in het voorgaande plan 
nog niet, of niet volledig mogelijk waren.  
 
Hier is onduidelijk of de gemeenteraad heeft bepaald dat functies in het nieuwe 
bestemmingsplan toegevoegd moesten worden aan de gebruiksregels of dat de exploitant 
(Accres) bij de planontwerper er op aangedrongen heeft de exploitatiemogelijkheden zo ruim 
mogelijk te maken door een reeks van activiteiten ter plaatse mogelijk te maken. 
 
De toelichting geeft vervolgens aan:  
Hieruit volgt dat de gebruiksmogelijkheden van het Boschbad verder verruimd dienen te 
worden, zodanig dat gebruik van het terrein voor in functie van zwemmen afwijkende 
activiteiten toegestaan kunnen worden.  
en: 
Ook evenementen die niet direct gekoppeld zijn aan de hoofdfunctie, Sport en zwemmen, 
worden toegestaan 
 
Verder wordt , kennelijk als voorschot,  een opsomming gegeven van gebruiksmogelijkheden:  
Hierbij valt onder meer te denken aan mogelijk zelfstandig ontsluitbare functies in het kader 
van horeca, recreatie, educatie, verkoop, sport en activiteiten`. 
 
Hier lijkt een bedenkelijke  vorm van ruimtelijke ordening te worden toegepast: omdat de 
exploitatie van het zwembad door gebrek aan inkomsten/subsidie niet meer mogelijk is, moet 
de exploitant de ruimte krijgen om het terrein een door deze wenselijk geachte functies toe te 
kennen, dit om nieuwe inkomsten te kunnen genereren. Duidelijk moge zijn dat de wijk niet 
zit te wachten op nog een pretpark en dat de exploitant dus die ruimte geenszins mag worden 
geboden. 
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Merkwaardig en verontrustend is de volgende overweging in de toelichting: 
In ieder geval dient rekening te worden gehouden met een behoefte aan nieuwe 
bouwmogelijkheden met een bedrijfsmatige functie. 
 
Waarom er in ieder geval rekening moet worden gehouden met mogelijkheden van nieuwe 
bedrijfsbebouwing is onbegrijpelijk, evenzo als wordt gesteld dat daar behoefte aan is. 
 
Gelet op de ligging van terrein van het boschbad, dicht tegen de woonbebouwing, is het in 
ruimtelijk opzicht geenszins gewenst op deze locatie ‘bedrijfsbebouwing’ zal worden 
gerealiseerd. In zoverre kan eerder worden gesteld, dat in ieder geval deze locatie zich niet 
leent voor bedrijfsbebouwing (anders, uiteraard, dan bebouwing nodig voor exploitatie van 
het zwembad). 
 
Aangezien de voorschriften voor dit plandeel vergeleken met de vigerende hier niet 
noemenswaard zijn gewijzigd, is de hier aangehaalde tekst in de toelichting in feite niet als 
toelichting op het plan te beschouwen en kan daarom beter uit de toelichting worden gelaten. 
 
Conclusie. 
Het is geen goede ruimtelijke ordening om rondom een woonwijk, ook al is dat een villawijk, 
allerlei, het grote publiek trekkende activiteiten, te laten plaats vinden, zonder dat voor deze 
activiteiten passende parkeervoorzieningen zijn getroffen.  
Dat leidt onmiskenbaar tot verstoring van het woon-en leefklimaat van de wijk door 
verkeersbewegingen van parkeergedrag van bezoekers voor die activiteiten. 
 
De gemeente behoort er in planologisch opzicht er voor zorg te dragen dat de wijk 
gevrijwaard zal zijn van overlast. In beginsel behoort de gemeente daartoe het bedrijf of de 
organisatie die de betreffende activiteit exploiteert, te belasten met het treffen van 
parkeervoorzieningen terwijl de gemeente een goede verkeersafwikkeling dient te faciliteren. 
 
Tot op heden is de gemeente daarin tekort geschoten. Delen van de wijk ondervinden 
daardoor in meer of mindere mate hinder van parkerende bezoekers en daarmee gepaard 
gaande effecten. 
Voor een belangrijk deel is dit toe te schrijven aan een steeds welwillende opstelling van de 
gemeente naar de exploitanten toe. Of het nu gaat om AGOVV, Paleis Het Loo, Julianatoren, 
Accres of de Apenheul, steeds staat de gemeente open voor medewerking aan uitbreiding van 
activiteiten, zonder dat daaraan voorafgaand wordt nagedacht over de vraag wat voor effecten 
dit alles zal hebben op de woonomgeving. 
Ook thans is dat weer het geval.  
 
Het is staand beleid van de gemeente dat bij vestiging of uitbreiding van bedrijven de eis 
wordt aangehouden dat op eigen terrein wordt geparkeerd. Het is ook vanzelfsprekend dat bij  
grote publiekstrekkers, zoals bijvoorbeeld bij Omnisport, grote parkeerplaatsen voorhanden 
zijn. 
Bij de ontwikkeling van Berg en Bos lijkt de gemeente er opeens geen parkeernormen op na 
te willen houden. Dat is vreemd en in strijd met het gelijkheids-en zorgvuldigheidsbeginsel.  
 
Opmerkelijk is dat in het geheel niet onderzocht is of op eigen terrein kan worden geparkeerd 
en daarvoor een parkeerbestemming wordt toegepast. In beginsel beschikt Berg en Bos en of 
de Gemeente over meer dan voldoende grond. 
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Aldus zou een eind kunnen worden gemaakt aan de parkeerhinder waar de wijk nu al 
decennia lang onder lijdt en daar in de toekomst nog meer onder zal lijden als de plannen 
worden doorgezet. 
Het zou te makkelijk zijn om hier op voorhand te vinden, dat er wetten in de weg staan en 
praktische bezwaren.  
Als er een evenemententerrein in het bos kan, dan kan dat ook een parkeerterrein. 
 
 
Tot zover onze zienswijze. 
Volledigheidshalve melden wij dat het ontwerp bestemmingsplan op zeer grote belangstelling 
van alle wijkbewoners kan rekenen. Ook hebben zich inmiddels al een aantal bewoners zich 
rechtstreeks tot u gericht om hun mening kenbaar te maken. 
Gezien het van toepassing zijnde karakter van de E.H.S. en de Natura 2000 regels zullen wij 
ook de referenten in de Provinciale Staten informeren over deze zienswijze. 
 
Hoogachtend, 
 
 
Wijkvereniging Berg en Bos, 
 
 
 
C. Kielstra, vz.                                                              H. Otto, lid bestuur  
  
 
 
 
 
Bijlage : overzicht bezoekersaantallen 
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BIJLAGE  
bij onze zienswijze 
op ontwerp bestemmingsplan 
Park Berg en Bos en omgeving 
 
 
Overzicht aantallen bezoekers aan de recreatie instellingen en aan 
evenementen bij en in Park Berg en Bos 
 

jaar totaal/jaar /weekdag /weekenddag 
        

2002 566.000 1.448 4.108 
2003 618.500 1.582 4.489 
2004 584.000 1.494 4.239 
2005 594.000 1.520 4.311 
2006 581.100 1.487 4.218 
2007 528.300 1.351 3.834 
2008 562.819 1.440 4.085 
2009 534.700 1.368 3.881 
2010 572.011 1.463 4.152 
2011 626.000 1.601 4.544 
2012 680.862 1.742 4.642 

 
De getallen in de kolom totaal/jaar telling spreken voor zich. 
 
In de volgende twee kolommen is een schatting gemaakt van aantal bezoekers door de week 
en in het weekend. Voor de vijf dagen door de week is een percentage van 55% geschat, voor 
in het weekend 45%. 
 
De kolom /dag is hier bedoeld voor dagen in de week, daarvoor is 55% van de totaal kolom 
gedeeld door 215 (het aantal weekdagen in een seizoen). 
 
De kolom /weekend, is berekend voor zaterdag of zondag.  
Daarvoor is 45% van de totaal kolom gedeeld door 66 (het aantal actieve weekend dagen in 
een seizoen).  
 
Bij de tellingen is gebruik gemaakt van gegevens, zoals die jaarlijks in vertrouwen aan de 
wijkvereniging Berg en Bos zijn aangeleverd door de organisaties rond park en parking Berg 
en Bos. Dit betreft: BVO-AGOVV, Klimbos & Veluwe Buitensport, Park Berg en Bos 
(Accres), Apenheul en Boschbad (Accres). 
 
 
 


