
Wijkvereniging Berg en Bos - Jaarverslag 2009 
samengesteld door het bestuur. 
 
Overleg in Platform Noordwest  
Het stadsdeel Noord  West  bestaat uit een zestal wijken, t.w. Berg en Bos, Kerschoten, de 
Naald, De Parken, Sprengen en Orden. De Gemeente Apeldoorn onderhoud een stadsdeelplan 
waarin staat vermeld wat uitgevoerd of aangepakt moet worden. Het overleg in het platform, 
onder voorzitterschap van de stadsdeelmanager,  dient ervoor om gemeenschappelijke 
thema’s van belang voor alle wijken vast te stellen. Als voorbeeld  noemen wij een verzoek 
van het platform om het aantal (snelheid-) displays uit te breiden, waardoor de frequentie van 
plaatsing voor de wijken met 25 % kan worden verhoogd. Ook de besluitvorming voor het 
plaatsen van een zwijnenhek kwam hier tot stand. Stadsdeelwethouder Jolanda Reitsma was 
frequent bij dit overleg aanwezig. 
De oorspronkelijke gedachte van het werken met stadsdelen was dat ook de besteding van 
budgetten voor het stadsdeel hier besproken zou worden.  Dit is nog niet altijd het geval. Bij 
de evaluatie van de Stadsdeelaanpak in 2010 zal dit punt door ons worden ingebracht. 
Uiteraard is ook 30 april hier uitgebreid besproken en was aanleiding voor evaluatie van 
praktische zaken.   
 
Voorzittersoverleg wijkraden 
De voorzitters  van de 23 dorps- en wijkraden  komen meermalen per jaar bij elkaar onder 
waarbij  zaken van algemeen belang op de agenda staan. Het bekostigingsmodel van de 
afdeling wijkzaken is er besproken en geamendeerd. In dit gremium is het mogelijk om 
"gevraagd dan wel ongevraagd" een toelichting te vragen op alg. zaken zoals b.v.  
parkeerbeleid. Wethouders of beleidsambtenaren kunnen hiervoor worden uitgenodigd. 
 
Overleg met gemeenteraad 
Er is veel formeel en informeel overleg geweest met leden van de gemeenteraad over het park 
Berg en Bos en  de AGOVV plannen. De leden van ons bestuur hebben zich veel tijd en 
moeite getroost om bij voortduring deze thema's en onze visie daarop  onder de aandacht te 
brengen van politici en betrokken ambtenaren. 
Inmiddels zijn besluiten genomen voor het park en zal daadwerkelijk worden begonnen met 
het park. Voor AGOVV is inmiddels een concept bestemmingsplan verschenen dat nog veel 
aandacht vraagt. Een bestemmingsplanwijziging is voorbereid die uitbreiding op de bestaande 
locatie mogelijk moet maken.  
 
Het wijkblad. 
In het afgelopen jaar hebben wij het wijkblad vier maal uitgebracht. Wij kregen vele 
complimenten over de uitgave. Wij continueren ons beleid om max. 4 advertenties op te 
nemen. Bestuur en redactie zijn voornemens de ingeslagen weg te vervolgen.  
 
Het secretariaat 
Het vooruitstrevende IT beleid van de gemeente heeft een blijvend positieve invloed op het 
werk dat de bestuursleden doen voor de wijk. Informatie is vrijwel altijd in digitale vorm 
aanwezig en leent zich voor snel overleg in email verkeer, waardoor bestuursleden hun taken 
beter in hun tijdsschema kunnen inpassen. Ons elektronisch archief groeit indrukwekkend en 
spitten in de recente historie gaat steeds eenvoudiger. Wijzigingen in deze manier van werken 
worden niet voorzien. 
 
BB-Bunker  
De gebouwen bij de ondergrondse BB commandobunker in de Seringenlaan, (stammend uit 
de koude oorlog) zijn in de loop van het jaar verlaten door de politiedienst die daar gebruik 
van maakte. De gemeente overweegt de gebouwen een monument status te geven en over te 
dragen aan de Stichting Functioneel Bunker Beheer. De wijkvereniging stemt een reactie op 
dit plan in 2010 af met omwonenden.  



 
Beheer website  
Voor bijna alles wat in en rond de wijk gebeurt, is aandacht geweest op de website.  
Dit jaar veel aandacht voor de de vernieuwing van het park Berg en Bos, de gemeentelijke 
Verkeersvisie 2010-2020, AGOVV stadionplannen, en de droog blijvende Badhuisspreng. In 
beeld kwamen verder het Klimbos, het Wereldnatuurhuis, het Kristalbad, parkeeroverlast van 
Paleis Het Loo, de BB-bunker en de Amersfoortseweg snelheidsproblemen.  Ook aandacht 
voor overlast van wilde zwijnen en het asfalteren van de Bosweg. De website biedt steeds 
meer informatie in de vorm van dossiers, voortgangsrapporten en digitale versies van 
verslagen en wijkkrant. Tot nog toe weinig gebruik van de beschikbare communicatie voor en 
door bewoners.  
 
Ledenadministratie 
Het op de laatste ledenvergadering genoemde aantal leden bedroeg 524. Een aan het wijkblad 
van maart 2009 gevoegde wervingsbrief  leverde 33 nieuwe leden op, zodat we voor 2009 
557 betalende leden hadden. Later in het jaar nog 13 nieuwe leden ingeschreven en 4 
afmeldingen door verhuizing. Zodoende komt eind 2009 ons ledental op 566. Hiermede zijn 
wij de wijk met het hoogste percentage wijkleden in Apeldoorn. Van de 800 adressen in 
onze wijk is bijna 71% lid. Wij blijven proberen dit percentage nog verder op te voeren.... 
  
Groen en Grijs  
Stadsdeelwijkpost - De afdelingen voor "groen en grijs" van de gemeente opereerden tot 
recent vanaf de gemeentewerf aan de Vlijtseweg. In het afgelopen jaar zijn de uitvoerende 
diensten zo georganiseerd, dat de activiteiten voor onze wijk nu worden geregeld en 
uitgevoerd vanuit de stadsdeelpost achter AGOVV aan de Asselssestraat. Volledige 
nieuwbouw was voorzien, maar de gemeentelijke financiële situatie trok een streep door dit 
voornemen. De bestaande faciliteiten zijn daarom aangepast. 
 
Openbare ruimte - De gemeente is gestart met nieuw beleid voor beheer van de openbare 
ruimte. Met behulp van schouwen door burgers zelf op duizenden daarvoor aangewezen 
plekken, wordt het basis niveau voortdurend gemonitord. Bij afwijkingen volgen 
maatregelen, zoals aanpassing van de fysieke omgeving of een andere aanpak van het 
onderhoud. In onze wijk hebben drie bewoners zich gemeld om te schouwen. 
 
Bomen - Er is veel zorg over het, soms illegaal, kaalkappen van percelen waar nieuwbouw 
wordt gepleegd. Het is helaas zo dat ook de afdeling Groen van de gemeente hier vrijwel niets 
tegen kan doen. De opgelegde boetes worden grif betaald. (in relatie met de bouwkosten van 
het huis een insignificant bedrag). Wij zijn bezorgd dat daardoor het groene karakter van de 
wijk steeds verder wordt aangetast. 
 
Bermen - De groene bermen zijn gezichtsbepalend voor het groen van de wijk. De gemeente 
heeft daarom in het noordelijke deel van de wijk alle bermen voorzien van een extra 
bemesting. In 2010 gebeurt dat in het zuidelijk deel. 
 
Asfaltvernieuwing - Vernieuwingen waren gepland voor het wegdek voor de Soerenseweg en 
de Bosweg. De Soerenseweg is uitgesteld naar het najaar van 2010. Het entree van onze wijk 
via de Bosweg is vernieuwd. Door een planningfout is de aangekondigde verkeersdrempel 
niet gerealiseerd. Dat gebeurt alsnog in het voorjaar van 2010.  
 
Herstel Park Berg en Bos  
In januari leek het overleg met de gemeente hierover nog constructief. Ongerust werden wij 
na een publicatie in april in De Stentor waarin opeens een voorplein verscheen met horeca en 
terrassen aan de openbare weg. Ons dringende verzoek in mei aan de projectleiding, voor een 
gesloten plein zonder activiteiten aan de openbare weg, had geen resultaat. In oktober 
brachten zij een serieus voorstel uit met opnieuw een open voorplein met horeca-activiteiten. 



 

Toen verdere discussie niets uithaalde is besloten de direct omwonenden hun mening te 
vragen via een schriftelijke enquête. Deze enquête, persoonlijk uitgereikt door een van de 
bestuursleden, had een goede respons en de resultaten daarvan onderstreepten de mening van 
ons bestuur. (voor enquêteresultaten zie onze website). Inmiddels had de wethouder Boddeke 
omwonenden uitgenodigd voor een informatieavond op 8 december 2009. De opkomst was 
zeer groot. In de businessclub van AGOVV werd met passen en meten voor iedereen een 
plaats gevonden. Op de dag voorafgaande aan de bewonersavond heeft de projectleiding 
alsnog een alternatief voorstel voor het voorplein op tafel gelegd, waar de wijkvereniging zich 
wel in kon vinden. Het alternatieve voorstel is vervolgens op de bewonersavond 
gepresenteerd en werd, afgaande op de reacties uit de zaal, door de aanwezigen grotendeels 
positief ontvangen. Tevens werd duidelijk dat het theehuis (het langwerpige houten gebouw 
met rieten dak) gerenoveerd wordt en behouden blijft in het park. Van de gelegenheid werd 
gebruikt gemaakt werd door veel bewoners om ook andere vragen ten aanzien van park en 
wijk aan de gemeente te stellen. Majeure punten van aandacht blijven de verkeerssituatie 
rondom het nieuwe plein. De J.C. Wilslaan werd door enige bewoners een “racebaan” 
genoemd. Ook over de renovatie van de rest van het park: vragen voor voldoende banken en 
geld/aandacht voor de natuur wat verder het park in, maar ook over de toekomstige paden 
rond de vijver. Het antwoord was dat deze paden zo ingericht worden dat ook personen die 
moeilijk ter been zijn of die gebruik moeten maken van een rolstoel daar veilig hun weg 
kunnen vinden 
 
Op verzoek van één van de pachters is op 5 januari 2010 nog een bijeenkomst geweest met 
opnieuw een wijzigingsverzoek om de hekken nog meer naar de weg te plaatsen. Dat idee is 
afgewezen daar gemeente en wijkvereniging de voorkeur geven aan het op 8 december 
gepresenteerde ontwerp.  
Eind december is de realisatie van de overloop parkeerplekken op de Felualaan gestart en 
eind februari wordt met de renovatie en aanleg van de paden richting het nieuwe 
Wereldnatuurhuis en de Apenheul begonnen. Zie onder bestemmingsplannen en onze website 
voor meer details. 
 
Recreatie 
De economische crisis heeft ook zijn weerslag op de recreatieve mogelijkheden en daarmee 
op de bezoekersstromen rond onze wijk. 

In bijgaande grafiek 
zien een geringe 
teruggang van het 
aantal bezoekers in 
2009 voor de recreatie 
organisaties rondom de 
wijk.  
 
AGOVV, Park Berg en 
Bos, Klimbos, 
Apenheul, Kristalbad, 
Koningin Julianatoren 
en Museum Paleis het 
Loo ontvingen samen 
1.280.500 bezoekers.  
 
Dat is ongeveer 22.000 
minder dan in 2008. 

Er was sprake van een verschuiving van parkeeroverlast voor wijkbewoners van het zuiden 
naar het noorden van de wijk. De toename van het aantal bezoekers aan de activiteiten rond 
Paleis Het Loo is daarvan de belangrijkste oorzaak. 
 



Apenheul - De directeur van Apenheul Bert de Boer is met pensioen gegaan. Het bestuur was 
aanwezig bij zijn afscheid. De heer de Boer werd tot ereburger van de stad benoemd. Wij 
memoreren graag dat wij aan zijn doortastendheid alleen de realisatie van het prachtige 
Wereldnatuurhuis te danken hebben. Een vergelijkbaar eerbewijs kreeg de heer de Boer van 
de burgemeester van Kerkrade voor zijn bijdrage aan het tot stand komen van Gaie Park 
aldaar.  
 
Klimbos - Dit jaar is het klimbos van start gegaan. Het heeft dit eerste jaar conform de 
verwachtingen gefunctioneerd.  
 
Koningin Julianatoren - Pas in het najaar is men begonnen met de nieuwbouw van de botshal. 
Zoals bekend is het de wens van de gemeente dat de parkeervoorzieningen van Julianatoren 
worden verplaatst naar het voormalig Motel terrein. Dat is door Julianatoren daarvoor 
aangekocht. De voortgang van het daarvoor noodzakelijke nieuwe bestemmingsplan gaat 
moeizaam. Nieuwe regelgeving, zoals Natura 2000, blijkt een struikelblok. De ingezette MER 
procedure is nog steeds niet afgerond. Dus voorlopig blijft alles bij het oude. 
 
Kristalbad - De mooie zomer zorgde voor veel bezoekers (w.o. veel wijkbewoners) in het 
fraaie Kristalbad. Een terugkerende ergernis bleven de openingstijden. In het najaar lazen wij 
dat het Kristalbad voor dit jaar plannen heeft om meer tegemoet te komen aan de zwemmers 
en ruimere openingstijden gaat hanteren. 
 
Museum Paleis Het Loo - Reeds enkele jaren geleden toonden wij in ons wijkblad al plannen 
voor een nieuw entree gebouw. In de bouwaanvraag bleek dat ten koste te gaan van 
parkeerplaatsen. Via de wijkraad De Naald is daartegen bezwaar gemaakt. Intussen is de 
nieuwbouw gestart en is er tijdelijk sprake van minder parkeerplekken. Ons is echter gemeld 
dat zodra het entreegebouw gereed is, het gehele parkeerterrein opnieuw zal worden ingericht 
waardoor er dan meer parkeerplaatsen zullen komen dan voorheen. 
 
Verkeer 
Geluidsoverlast - Bewoners langs de Amersfoortseweg en de Jachtlaan hebben daar het 
meeste last van. Het invoeren van de snelheidsbeperking tot 50 km/uur op de 
Amersfoortseweg helpt maar deels, daar in de praktijk veel harder gereden word. De tijdelijk 
opgehangen snelheidsdisplays maakten dat duidelijk. Gemiddeld ruim 60 km/uur. Des te 
vervelender daar voor alle huizen geldt dat bij snelheden boven de 50 km/uur de 
geluidsbelasting ruim boven de wettelijk toegestane norm is. 
 
Parkeeroverlast - Net voor het einde van het jaar is begonnen met aanleg van de extra 
parkeerplaatsen in de Felualaan. Deze plekken vormen het buffer tijdens topdagen van 
Apenheul. Het betreft het deel vanaf Kristalbad tot aan de J.C.Wilslaan. Er wordt daarvoor 
een ingang gemaakt aan de J.C.Wilslaan en de doorgang bij het Kristalbad is en blijft 
afgesloten met een slagboom. De keuze van dit overloop parkeerterrein is mede door de 
wijkvereniging gemaakt.  
Het aangekondigde parkeerverbod voor de J.C.Wilslaan en stopverbod voor het begin van de 
Burg. Roosmale Nepveulaan is uitgesteld naar begin 2010. Daarmee wordt een eind gemaakt 
aan de overlast van het in de berm parkeren aldaar. De door bewoners in deze bermen 
aangebrachte obstakels kunnen dan ook worden verwijderd. Er is afgesproken dat de paaltjes 
in de bermen aan de westzijde van de Burg. Roosmale Nepveulaan zullen blijven.  
De parkeeroverlast in de Vonderlaan, Dennenlaan, 1e Beukenlaan ten gevolge van drukte bij 
Paleis Het Loo vraagt het komend jaar extra aandacht. 
 
Verkeersvisie 2010-2020 - De gemeente was in de eerste instantie zeer uitnodigend met haar 
"Route 55" project. Inwoners en wijkraden hebben de stukken diepgaand becommentarieerd. 
In de uiteindelijke vaststelling van de verkeerscommissie bleek men met alle input vrijwel 



niets te doen. Het artikel daarover in ons wijkblad heeft voor onrust gezorgd in het 
gemeentehuis. Wij hopen dat burgers in de toekomst meer serieus worden genomen. 
 
WereldNatuurhuis 
Een nieuw gebouw op de rand van het Park Berg en Bos en Apenheul. Het moet straks het 
natuureducatie centrum worden voor de schooljeugd van Apeldoorn. Nu is deze dienst nog 
gevestigd aan de Aristotelesstraat. De gemeente heeft uit kostenoverwegingen een aantal 
jaren geleden besloten tot nieuwbouw en heeft daarin een partner gevonden in Apenheul. 
Intussen zijn vanaf de J.C.Wilslaan de contouren van dit bijzondere gebouw goed zichtbaar. 
 
Wilde zwijnen 
Het toenemende aantal wilde zwijnen had de bermen en tuinen in onze wijk ontdekt. Nacht 
in, nacht uit werden er gazons en soms complete tuinen omgewoeld. (Zwijnen kunnen zich per 
nacht wel 30 km verplaatsen). Tot diep in de wijk, tot aan het begin van de Valkenberglaan 
waren sporen te zien. Gelukkig bleken de groenbeheerders gevoelig voor de verzoeken van de 
wijkvereniging voor een oplossing. De bermen in de wijk werden immers ook omgewoeld en 
daarmede jaarlijks voor enkele duizenden euor's schade aangericht voor de gemeente. Er is nu 
een zwijnenkerende afrastering gekomen. De wijkvereniging heeft de gemeente bedankt voor 
de snelle en goede oplossing.  
 
 
Bestemmingsplannen 
 
1) Plan Noord West. 
Bestemmingsplan Stadsdeel Noord-West is definitief met ingang van 02 april 2009 
Dit plan omvat de wijken Berg en Bos, Sprengenbos, Driehuizen-Noord en Brinkhorst-Noord , 
ruw weg gelegen tussen de Amersfoortseweg, Koning Lodewijklaan, Asselsestraat, Laan van 
Spitsbergen, J.C. Wilslaan, Burgemeester Roosmale Nepveulaan, Jasmijnlaan, Juniperlaan, 
Wildernislaan en Pijnboomlaan. 
Het bestemmingsplan voorziet in de actualisering van (verouderde) bestemmingsplannen waarbij 
de bestaande situatie wordt vastgelegd en enige toelaatbare uitbreiding mogelijk wordt gemaakt. 
Het bestemmingsplan maakt op diverse plaatsen de bouw van een woning mogelijk.  
 
2) Bestemmingsplan West 
Dit plan dateert van 1994 en vraagt om herziening. Punten die daarbij aan de orde zullen 
komen zijn: aanpassingen bestemmingen in het Park Berg en Bos, de in- en uitbreiding van 
Apenheul, alsmede het bouwen en exploiteren van een volwaardige horecagelegenheid langs 
de vijver.  
 
3) AGOVV 
Ook het terrein van A.G.O.V.V. valt onder dit bestemmingsplan West.  Om tijd te winnen gaf 
de gemeente voor die terreinen in 2008 een tijdelijke bestemming om de prof club nog vijf 
jaar de gelegenheid te geven een nieuw stadion buiten West te bouwen. Inmiddels ligt er een 
concept voorstel bestemmingsplan. Met het nieuwe bestemmingsplan komt er een einde aan 
de impasse die ontstond toen de gemeenteraad een streep zette door de plannen van AGOVV 
om een nieuw stadion te ontwikkelen aan de Kuipersdijk. Een deel van de bebouwing op 
stadion Berg en Bos is met een tijdelijke vergunning gerealiseerd, in afwachting 
van verhuizing. Verlenging van de vergunningen was op grond van het bestemmingsplan niet 
mogelijk. Weliswaar heeft AGOVV nog steeds verhuisplannen, maar concreet zijn die niet.  
In het concept voorstel tellen wij meer dan 3000 toeschouwerplaatsen met een uitloop van 
15%, alsmede 20 skyboxen met ieder twaalf zitplaatsen. In totaal gaat het dan dus opeens 
over 4000 plaatsen. Dat is in schrille tegenspraak met de 2500 die genoemd werden, toen wij 
als wijkraad acht jaar geleden door de gemeente werden geïnformeerd over de plannen van 
AGOVV voor betaald voetbal.  



Een gedetailleerd commentaar zal door ons in 2010 worden ingebracht. Wij menen dat 
woonwijken pieken van meer dan 3000 bezoekers - dat is meer dan een 2e paasdag bij 
Apenheul - niet aan kunnen en niet zullen accepteren.  
 
4) Voortgang project Bestemmingsplan Koningin Julia Toren. (KJT) 
In 2008 ging de gemeenteraad akkoord met plan van aanpak voor de MER-procedure voor de 
parkeerplannen. De provincie echter wil nader onderzoek of er geen betere alternatieven zijn 
voor deze plannen. Zij verzetten zich tegen het idee van een treinverbinding die het terrein 
door het bos via de Wildernislaan, zal gaan verbinden, met de achterzijde van het huidige 
KJT terrein. Deze procedure loopt en hierover valt op dit moment nog niets bijzonders te 
melden.  


