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Uitstel, afstel…
Door Cees Kielstra
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Sinds april 2004 leven wij met de toezegging van de gemeenteraad dat er een

structurele oplossing van de parkeerproblematiek in onze wijk gevonden zal

moeten worden alvorens er verdere, lees nieuwe activiteiten in het Park mogen

worden ontwikkeld.

Sinds de afgelopen zomer zijn we in afwachting van een herzien plan dat in de

maand september besproken had moeten worden met de diverse geledingen en

vervolgens ter behandeling aangeboden aan de gemeenteraad. Inmiddels is het

oktober en nog kan ik U niet melden hoe de plannen eruit zien.

Dit betekent opnieuw uitstel van behandeling in de raad en dus nog geen

besluitvorming over dit voor onze wijk zo gevoelige thema.

Deze vertraging is dan ook de directe aanleiding voor het late uitkomen van dit

derde nummer in dit jaar van ons wijkblad. Graag hadden wij hierin de meest

recente stand van zaken opgenomen.

Binnenkort krijgen ca. 1700 adressen in Apeldoorn het verzoek om mee te wer-

ken aan een enquête over de gemeentelijke politiek en Uw betrokkenheid bij de

besluiten die in het stadskantoor genomen dienen te worden.

Mocht U deel uitmaken van deze a-selectieve steekproef dan is het misschien

zinvol om het bovenstaande bij Uw beantwoording te betrekken.

Vanuit de wijkvereniging laten wij het in ieder geval niet tot afstel komen.

Cees Kielstra, vz.   



DE JULIANATOREN en het verhaal van
de Kreekel en de muis!
Door Peter Essink
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Dit interview hoort thuis in het rijtje

van gesprekken dat wij voeren met

instellingen en bedrijven die in en of

rond onze wijk gevestigd zijn.

De gekozen focus voor ons gesprek

was om een beter beeld te krijgen

van deze bijzondere man tegen de

achtergrond van de historie van de

familie Kreekel en het aan haar zo

nauw verbonden pretpark “Juliana-

toren”. En dat hebben wij geweten!

Twee uur later en met een glimlach

van verbazing, pret en respect voor

de geleverde ondernemersprestatie

stonden wij weer buiten. Wij maak-

ten kennis met een “recht toe, recht

aan” ondernemer die met zijn pret-

park overduidelijk opstaat en mee

naar bed gaat.

Zoals in elke ondernemersfamilie

moet ergens de bron zijn waar de

bouw van het familie kapitaal

bestaande uit niet alleen geld, maar

ook de ideeën bron en inzet voor het

idee geboren is of zoals in dit geval

een beetje toevallig tot stand is geko-

Er was eens een oude Kreekel… Zo ben je automatisch geneigd om

dit verhaal te beginnen waarin wij verslag doen van een uitgebreid

gesprek dat wij, Henk Otto en ondergetekende, hadden met dhr.

Dick Kreekel, eigenaar van het pretpark “Julianatoren” aan de

Amersfoortseweg.
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men. De bron was grootvader Kree-

kel, (voormalig verkoper van trekschui-

ten in het noorden van Nederland), die

voor de tweede wereldoorlog zijn

eerste geld maakte met een voor die

tijd uniek concept van botsauto’s.

Hij zag echter spoedig in dat de con-

currentie daar heel hevig in zou wor-

den en besloot daarmee te stoppen.

Hij kwam toen terecht in Apel-

doorn, waar hij het toenmalige pret-

park “Prins Bernharddal” kocht. Het

heeft hem geen windeieren gelegd,

want met heel hard werken was hij

erin geslaagd om in de loop der jaren

een klein pretpark imperium op te

bouwen, bestaande uit het voormali-

ge park “Tivoli” in Berg en Dal, de

voormalige “St. Anna’s hoeve” in Hil-

versum, de voormalige “Platvoet” in

Deventer, alsmede de pretwagentjes,

die gekoppeld als een treintje in de

beginjaren van (oud) Schiphol de

toeristen over de luchthaven ver-

voerden.

Grootvader had vier kinderen, die

elk een pretpark toebedeeld kregen

en zo kwam de vader van de huidige

Dik Kreekel, terecht in Apeldoorn.

Successievelijk zijn alle andere pret-

parken verkocht en/of met hun acti-

viteiten gestopt, maar het Prins

Bernharddal ging door en werd echt

succesvol. Op 6 juni 1950 (6 jaar na

D-day vermeld hij) werd Dik gebo-

ren en sindsdien is zijn leven volledig

beheerst door het pretpark en alles

wat daarmede samenhangt. Vader en

moeder werkten keihard van ’s mor-

gens vroeg tot ’s avonds laat en al was

hij enig kind, voor hem was dus veel

minder tijd als normaal gesproken.

Hij was dus overdag in de kost

(zoals dat toen heette) bij een aantal

gezinnen in onze wijk Berg en Bos.

Zijn lagere school was uiteraard de

Berg en Bos school. Wat er duidelijk
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is blijven hangen dat hij als midvoor

meespeelde in het schoolvoetbal-

team dat in 1961 of 1962 kampioen

van Apeldoorn werd. Dat bleek ove-

rigens één van de weinige goede her-

inneringen die hij had aan school en

met name de van Kinsbergen Mulo

die hij erachter aan deed. Hij had

gewoon geen zitvlees voor de school-

banken! Het leukste aan school was

volgens de heer Kreekel de school-

bel, die trouw het einde van de lessen

aankondigde.

Zodra het kon werkte hij hard mee

in het bedrijf, hetgeen er uiteindelijk

zelfs toe leidde dat de vervulling van

zijn militaire dienstplicht na een

paar weken om redenen van onmis-

baarheid voor de continuïteit van het

pretpark werd opgeschort.

Zonder Dik was er onvoldoende

onderhoud en waren reparaties in

dit “selfmade man” paradijs niet

mogelijk en liep de zaak volledig in

het honderd. Dat wil niet zeggen dat

hij het allemaal cadeau kreeg; op 23

jarige leeftijd had zijn vader bedacht

dat hij ongeveer de helft van de busi-

ness van het park t.w. parkeren/toi-

letten/automaten en restaurant,

mocht pachten van hem om te laten

zien dat hij het goed aankon. Vader

bleef het pretpark zelf doen.

Een grote wijziging voor het pret-

park vond plaats in de jaren 1964 en

1965. Het Prins Bernharddal pret-

park was gevestigd langs de Amers-

foortseweg op wat nu het waterwin-

gebied van Vitens is. Het pretpark

de “Julianatoren” bestond toen ook

reeds, maar dat was in handen van

de concurrentie, alhoewel men

elkaar niet echt in de weg zat. Dag-

jesmensen deden vaak 2 parken op

één dag. Toen de voormalige eigena-

resse ermee wilde stoppen, wilde zij

niet verkopen aan hen, maar wel aan

de gemeente en zo geschiede. De

gemeente had echter een direct

belang om hen met het Prins Bern-

harddal park te verplaatsen vanwege

de waterwinning, dus verkocht de

gemeente het huidige Julianatoren

pretpark nog diezelfde dag door aan

dhr. Kreekel en kon de grote ver-

plaatsing beginnen. Daar hebben zij

twee seizoenen over gedaan en zo is

dus het huidige pretpark ontstaan.

Een bedrijf dat inmiddels 400 á 450

duizend bezoekers per jaar telt,

waarvan zeker 100.000 kinderen die

aangevoerd worden als eindbestem-
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ming voor schoolreisjes. Er zullen

naar zijn inschatting dan ook weinig

voormalige schoolkinderen in

Nederland rondlopen die niet met

schoolreisje naar de Julianatoren

geweest zijn. Een bedrijf ook waar ±

50 man in vaste dienst werken. Vrij-

wel alles wordt bedacht, gebouwd en

onderhouden met eigen personeel.

Zo van de buitenkant gezien een

ongebruikelijke aanpak in deze tijd,

maar zij voelen zich er prima bij.

Mensen die veelal heel lang bij het

bedrijf werken; hart hebben voor de

zaak en vergroeid zijn met de mate-

rie. Dat werkt volgens Dik Kreekel

verreweg het beste voor deze schaal

van ondernemen.

Het heeft tijd gekost om in het

model van de gedeelde leiding met

zijn vader de weg naar een integrale

aanpak voor de toekomst te vinden.

Vader hanteerde nog altijd een sys-

teem waar de kaartjes per attractie

verkocht werden. Zoals op de ker-

mis! Maar met de toenmalige rege-

ling voor toeristenbelasting vloeide

1/3 hiervan naar de gemeentekas.

Hij maakt zich er nog boos over! Hij

prijst echter de toenmalige Minister

Marga Klompé die aan dit onbillijke

systeem een einde gemaakt schijnt te

hebben en dat was het laatste duwtje

dat zij nodig hadden om over te gaan

tot heffing van één toegangsprijs

voor het hele park. Kortom, de for-

mule die tot op de dag van vandaag

functioneert. Vader vond dat maar

zo zo en heeft lang geroepen dat als

het hem niet beviel dat hij die hele

aanpak terug zou draaien, maar uit-

eindelijk heeft de tijd zijn werk

gedaan en is het nieuwe systeem

overeind gebleven. Als Dik Kreekel

terugdenkt aan die tijd, kan hij het

uitgebreide glimlachen bij die terug-

blik op zijn vader, niet onderdruk-

ken. Het moeten boeiende discussies

geweest zijn tussen die twee harde

koppen!

Als buitenstaanders met onze eigen

professionele kijk op het runnen van

een bedrijf, valt ons toch op hoe een-

voudig, maar ook sterk de naams-

bekendheid is opgebouwd rond het

verhaal van die muis. Hoe zit dat

nou toch? vragen wij. Hoe is die tot

stand gebracht? Ontnuchterend is

de waarheid! Dik Kreekel zelf ver-

raste tientallen jaren geleden een

muisje in de Julianatoren en vond

het wel een leuke grap om aan de
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bezoekende kinderen een verhaaltje

op te hangen dat er een muis in die

toren woonde. En daar is organisch

gegroeid die hele uitgebreide sante-

kraam van snuisterijen en versnape-

ringen uit gegroeid. Kortom, er is

geen reclamebureau aan te pas geko-

men!

In ons gesprek hebben wij vrijwel

geen aandacht besteed aan alle amb-

telijke en bestuurlijke perikelen waar

het pretpark zo in de loop der jaren

mee geconfronteerd is geworden.

“Laten wij het alsjeblieft gezellig

houden” is zijn verzoek. Bij het ver-

halen van enige anekdotes moet hij

afwisselend moeite doen om zijn

lachen te bedwingen of om zijn

ergernis te verbergen over alles wat

hij op dat vlak heeft meegemaakt.

Zoals om de nieuwe veiligheids-

keurmerken die sinds 4 jaar aan alle

toestellen verleend moeten worden.

Het controlerend ambtenarenappa-

raat hiervoor is gerekruteerd bij het

stoomwezen. Tja… en die weten niet

al te veel van pretpark apparaten met

een hoop Electro mechanica en

hydraulica.

Maar wij zijn er samen goed uitge-

komen; er zelfs toe leidend dat wij

het eerste park in Nederland waren

die echt alles voor elkaar heeft en elk
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toestel zijn veiligheids keurmerk ver-

worven heeft. Of om de oplossing

van het parkeerprobleem en een

steeds wijzigende visie daarop bij het

aantreden van een nieuw college. En

die telkens weer de kop opstekende

discussie over verder gelegen transfe-

ria. Je hebt er volgens hem niet eens

een rekenmachine voor nodig om

snel tot de conclusie te komen dat

gezien de korte tijd waarop op top-

dagen grote hoeveelheden gezinnen

met vaak kinderwagens in 1 tot 1,5

uur binnenkomen er tientallen bus-

sen noodzakelijk zouden zijn om dat

te verwerken. Uiteindelijk wordt dan

nu gelukkig de oplossing gevonden

door het maken van een parkeerter-

rein op het terrein van het voormali-

ge motel Apeldoorn (hoek Amers-

foortseweg/JC Wilslaan), maar dan

moet hij wel een vloeistof dichte

vloer laten aanleggen waarvoor 2,5

M euro geïnvesteerd moet worden.

Lijkt logisch gezien de ligging in het

waterwingebied, werpen wij op,

maar dan komt het pas echt goed

los! Dat hij veel liever een parkeer-

terrein zou hebben aangelegd op het

veel dichter bij de Julianatoren gele-

gen terrein (nu een diepe en giganti-

sche kuil) direct ten westen van het

kantoor van “Veldzicht”. In de zesti-

ger jaren is die kuil ontstaan door
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zandafgraving van de gemeente en

vervolgens gebruikt als vuilstort.

Zelfs de hele voormalige gasfabriek

van Apeldoorn ligt er nog in.

Maar ja… op vervuilde grond mag je

nu eenmaal niet bouwen; dus blijft

dat liggen… Sanering schijnt onbe-

taalbaar te zijn. Jammer, want dan

had ook het treintje naar het nieuwe

terrein niet gehoeven. Maar echt lek-

ker zit het nog niet dat het door de

gemeentelijke stichting Accress

geëxploiteerde gegemeentelijke par-

keerterrein voor het park Berg en

Bos / Apenheul nou net buiten dat

waterwingebied blijkt te liggen en

dus geen vloeistofdichte vloer nodig

heeft.

Zo aan het einde van het gesprek

komt onvermijdelijk de toekomst

aan bod. Hij is tenslotte ook al weer

57 jaar en laat de bedrijfsvoering

steeds meer over aan een team dat al

lange tijd in de praktijk het pretpark

dagelijks draaiende houdt. Het ant-

woord is simpel. Hij wil het gewoon

zo lang mogelijk laten doorgaan in

zijn huidige vorm. De heer Kreekel

vertelt dat de combinatie van klein-

schaligheid, doelgroep tot 10-11

jaar, overzichtelijkheid zodat het

aantrekkelijk blijft voor school-

reizen, prima bevalt en daarom is het

hele pretpark dan ook inmiddels

door hem in een stichting onderge-

bracht met als doelstelling om het in

de huidge vorm voort te zetten. In

ieder geval gegarandeerd voor de

komende twintig jaar… en zo ein-

digt voorlopig dit verhaal van de

kleine, maar inmiddels ook alweer

wat oudere Kreekel en de muis. Zij

leven vast nog lang en gelukkig!
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Wijkmores, wat wel
en niet doen in wijk
Berg en Bos.

Door Henk Otto

Een aantal jaren geleden zijn er op

basis van enquête en interviews een

aantal afspraken geformuleerd, die

wij graag weer eens onder uw aan-

dacht brengen. De afspraken zijn

gericht op het door vrijwel alle

bewoners ondersteunde woonkarak-

ter van de wijk, te weten wonen in

het bos. “Wijk in het groen”.

Geluidsoverlast

Overlast is voor de wijkbewoners

altijd een punt van aandacht ge-

weest, en geluidsoverlast scoort

hoog. Logisch omdat het in onze

bosomgeving van nature erg stil is en

geluid daarom extra opvalt en dus als

extra storend wordt ervaren. Boven-

dien werken veel bewoners door de

week hard en wensen in het week-

end van hun rust, en dat bij voorkeur

in hun tuin, te genieten.

Daarom graag Uw aandacht voor de

volgende punten:

1. geluidsoverlast door tuinmachi-

nes: de afspraak is dat die in het

weekend op zaterdag alleen tus-

sen 10.00 en 16.00 uur en op

zondag niet worden gebruikt.

2. spelende kinderen: de afspraak is

dat er ook rekening wordt gehou-

den met de omliggende tuinen,

waar buren misschien van hun

rust of een boek willen genieten.

Ouders let op: met name de huidi-

ge mode van trampolines veran-

deren tuinen in speeltuinen met

veel schreeuwende en joelende

kinderen!

Parkeren

De lange groene lanen zijn soms

smal en parkeren leidt dat snel tot

onnodige verkeersonveiligheid.

Bovendien is het jammer voor het

aanzicht in van de wijk. Daarom zijn

de volgende afspraken van geformu-

leerd:

1. bewoners parkeren hun auto’s in

principe als het even kan en zeker

’s avonds op hun eigen oprit, ook

wanneer er meerdere auto’s zijn.

2. indien eigen oprit te lastig is dat

wordt overdag niet in de berm,

maar op de weg geparkeerd.

3. indien de weg erg smal is, dan

maar in de groene berm, waarbij

men zal proberen de berm zo min
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mogelijk te beschadigen.

Verkeer en de max. snelheid

Ouders met kinderen, maar ook

ouderen vragen Uw wijkbestuur

regelmatig of de wijk geen 30 km

zone kan worden. Dat komt omdat

auto’s vaak door de lege straten

scheuren. De gemeente Apeldoorn

heeft enkele jaren geleden een beleid

aangenomen dat alle woongebieden

in de stad 30 km zones zullen wor-

den. Jaarlijks zien we dan ook in

meer wijken “30 km zones verschij-

nen” en dus autoluw worden. Daar-

bij hebben verkeersgevaarlijke wij-

ken voorrang en het budget voor de

aanpassing van de wijkentrees met

verkeersdrempels is beperkt. En

helaas, (alhoewel?), in onze wijk

gebeuren nauwelijks ongelukken.

Dus daarom graag nog eens een

beroep op uzelf. Neem Uw verant-

woording en rijdt zelf alstublieft rus-

tig door de wijk. Het zou toch te

verschrikkelijk zijn als voor die enke-

le seconden tijdwinst door toch te

hard rijden een kind het slachtoffer

zou worden.

Voortuinen

De tuinen aan de openbare weg

bepalen ook het gezicht van de wijk,

en bewoners worden geacht deze

goed te onderhouden. De voortui-

nen zouden in principe open moeten

zijn, en slechts door lage heggen of

hekken afgescheiden van de openba-

re ruimte. Dat is in het belang van de

openbare veiligheid, immers ver-

dachte personen kunnen zich dan

niet verschuilen. Daar waar de tui-

nen ook echte zittuinen zijn is het

natuurlijk acceptabel dat men van-

wege privacy de tuin meer afsluit

voor inkijk.

Jongere bestuurs-
leden gezocht.
Door Peter Essink

De wijkvereniging Berg & Bos,

welke tevens de rol van formele wijk-

raad met een controlerende en advi-

serende functie naar de gemeente

invult, is op zoek naar nieuwe

bestuursleden. Het huidige bestuur

van 5 man vervult deze taak met

groot plezier, maar voelt zich onvol-

doende representatief voor onze

steeds verder verjongende en vitale

wijk, daar wij allen inmiddels geen

schoolgaande kinderen meer heb-

ben. Het gevolg is dat wij dan toch

een stuk van de noodzakelijke aan-
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sluiting bij de jonge gezinnen en hun

wensen en noden in onze wijk gaan

missen. Om die reden zouden wij

graag in contact willen komen met

moeders en/of vaders met school-

gaande kinderen die het leuk vinden

om een paar uurtjes per maand aan

de wijkvereniging/wijkraad te beste-

den en daarmede aan ons bestuur de

noodzakelijke verjonging impuls te

geven. U kunt een goede indruk van

ons werk krijgen door eens te kijken

op onze website http://www.wijk-

verenigingbergenbos.nl/

Belangstellenden verzoeken wij con-

tact op te nemen met onze voorzitter

(Cees Kielstra 355.55.86) of onze

secretaris (Peter Essink 355.96.14).

Samen nog sterker…
met de Wijkvereniging
Berg en Bos.
Door Chris Laukens

Zo’n vier maal per jaar houden wij u

als bewoners op de hoogte van de

ontwikkelingen, vanuit de politiek,

de bestuurders of vanuit de bewo-

ners zelf, rondom ons, maar vooral,

binnen uw directe woonomgeving.

Wij als bestuur doen dat natuurlijk

met veel plezier. Wij hebben immers

die taak op ons genomen.

Namens u volgen wij de pers en de

gemeentelijke publicaties dagelijks

om alle informatie te filteren op zoek

naar nieuws of plannen, of voorge-

stelde wijzigingen daarin, over uw

wijk Berg en Bos. We wonen verga-

deringen bij, lezen vele stukken en

organiseren zelf ook bijeenkomsten

om over wijkaangelegenheden met

elkaar en anderen van gedachten te

wisselen. Als bestuur stoppen wij

daar vele uren in. Hoe meer mensen

wij daarbij vertegenwoordigen hoe

sterker wij onze standpunten naar

voren kunnen brengen en kunnen

verdedigen. Momenteel is bijna 70%

betalend lid van onze Wijkvereni-

ging Berg en Bos…

Maar wij zouden graag zien dat de

resterende 30% zich ook nog aan

onze vereniging verbindt. Dat zou

overigens in Apeldoorn uniek zijn.

Een wijkvereniging met een draag-

vlak van 100%. Dan kunnen wij nog

daadkrachtiger optreden… Wij vra-

gen u dan ook bijgaande machtiging

in te vullen en lid te worden. Wij

maken ons gaarne sterk voor uw

directe woonbelangen, steun ons

daarom met uw lidmaatschap; de

kosten zijn slechts ? 15 per

kalenderjaar.

Ledenadministratie: C. Laukens, Wildernislaan 9, 7313 BA  Apeldoorn
Tel. 055 - 3 557 209, Fax 055 - 3 552 887, E-mail: laukensc@euronet.nl
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Wilt u dit machtigingsformulier verder invullen met uw eigen gegevens en

ondertekend inleveren bij de penningmeester/ledenadministratie:

C. Laukens, Wildernislaan 9, 7313 BA Apeldoorn

Als u het niet eens bent met de afschrijving heeft u 30 werkdagen de tijd om

uw eigen bank/postbank opdracht te geven het afgeschreven bedrag weer

terug te storten op uw eigen rekening.

Voorletters :

Tussenvoegsel :

Achternaam :

Straat :

Huisnummer :

Toevoeging :

Postcode :

Woonplaats :

Telefoon :

E-mailadres :

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan

Wijkvereniging Berg en Bos, om jaarlijks in maart of april een bedrag van

Bank/Postbank :    af te schrijven

wegens Contributie van de Wijkvereniging.

Datum :

Als een rekeningnummer van de Postbank is opgegeven, vul dan a.u.b. de

tenaamstelling van de rekening hieronder in :

Postbanknaam :

Woonplaats :

Handtekening :

………………………….

Wijkvereniging Berg en Bos
Machtigingsformulier
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Nieuwbouwplannen in onze wijk: het wordt dus
toch hoogbouw (een visie uit 1952)
Door Peter Essink

Van de heer R.A. Boom ontvingen wij een aantal hele leuke foto’s die hij gevonden had

in het archief van zijn vader. Deze heeft in 1952 foto’s gemaakt van de z.g. “Valkenberg

maquette” met de destijds geplande wijkindeling voor Berg en Bos. De foto’s zoomen in

op het deel naast de Berg en Bos school en wat destijds genoemd werd als het Valken-

bergplein. De heer Boom heeft voor een duidelijke oriëntatie een foto gemaakt met

behulp van Google Maps die de huidige situatie van hetzelfde stukje van Berg en Bos

weergeeft. Wij wilden U ze niet onthouden.

Hiermede wordt overigens wel duidelijk hoe die hoge Arendsburg toch ooit zo

gebouwd mocht gaan worden aan het einde van de Soerenseweg. Opvallend is ook dat

van uitvoering van de duidelijke visie met de aangegeven lanen structuur uiteindelijk

weinig terecht is gekomen.

Foto van maquette
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Juli 2007: Een grote tor.
Dan komt er op een avond een tele-

foontje van een buurtbewoner uit de

Valkenberglaan, dat er in hun tuin

een grote kever, (kakkerlak?), zit. Op

de fiets ernaar toe en wat schets mijn

verbazing, het blijkt een vliegend

hert. En dat zo dicht naar de stad. Ik

kon de bewoners gerust stellen het

was geen kakkerlak, maar wel een

bijzondere vondst, de grootste kever

die in ons land voorkomt.

Het was een vrouwtje en er ontbra-

ken dan ook de grote kaken zoals

een mannetje die heeft.

Het vliegend hert is een van de spec-

taculairste en grootste insecten in

Europa. Het mannetje kan wel zo’n

8 centimeter groot worden, waarbij

met name de grote gewei-vormige

kaken zeer opvallen.

Het vliegend hert is zeldzaam en is

in Europa wettelijk beschermd. De

larven leven van door schimmels

aangetast ondergronds eikenhout.

De volwassen dieren zijn vaak te vin-

den op eikenstammen bij bloedende

wondjes waar ze van het sap likken.

Het vliegend hert is, voor de ontwik-

keling van haar larven, afhankelijk

van door schimmels aangetast rot-

tend eikenhout. Vroeger was dit

aanwezig in de vorm van langzaam

wegkwijnende zeer oude eiken. Deze

zijn er al lang niet meer in Neder-

land. De plaatsen waar de soort de

laatste 200 jaar heeft kunnen over-

leven in ons land zijn de plekken

waar dit type hout min of meer

Stukjes puur natuur in onze wijk  

Door Henk Otto
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kunstmatig aanwezig was. Veelal in

de vorm van hakhout cultuur. Hier

bleven stompen staan die uiteinde-

lijk wegrotten. Het verspreidings-

gebied is daardoor beperkt.

Verspreiding 

In Nederland komt de kever voor op

een beperkt aantal locaties, namelijk

de Veluwe, Midden- en Zuid-Lim-

burg, de stuwwal bij Nijmegen, de

Utrechtse Heuvelrug en Twente.

In Nederland is het verspreidingsge-

bied ingekrompen. De achteruitgang

wordt toegeschreven aan het verlo-

ren gaan van geschikte broedbomen

door het verdwijnen van oude loof-

bossen en het opruimen van oude

bomen en oud hout.

Op de Veluwe vormt de hoge dicht-

heid aan zwijnen een bedreiging

omdat ze de nesten met larven uit-

graven en verorberen. In versnipper-

de gebieden worden veel kevers

slachtoffer van het autoverkeer.

Bescherming

De soort is opgenomen in de Euro-

pese Habitatrichtlijn en de Flora- en

faunawet.

De laatste jaren is het bosbeheer in

ons land meer gericht op het laten

liggen van dode bomen en houtres-

ten, wat mogelijk leidt tot het stop-

pen van de achteruitgang van de

soort. Ook het laten staan van

beschadigde bomen met sapstromen

kan gunstig zijn voor deze soort.

Relevante informatie:

• Vliegend hert Naturalis 

N.B.: Naturalis houdt meldingen

van vondsten van deze kevers bij.

• Vliegend hert LNV

Bron: http://www.milieuennatuurcompen-

dium.nl/indicatoren/nl1417-Vliegend-

hert.html?i=8-81

September 2007:
Orchideeën bij de oprit

Dan leer je op vakantie dat er vele

soorten orchideeën zijn en ervaar je,

dat op het terrein van de camping

waar je staat met je caravan, bijna 30

soorten voorkomen. Door ze van

dichtbij te fotograferen ontdek je de

bijzondere vormen van de bloemen.

Je leert ze daarmee ook herkennen

en wat schetste mijn verbazing, dat

ik ze vond zelfs in onze eigen tuin in

onze wijk. Ik was aan het schoffelen



tussen de struikjes

van onze oprit en

vond daar zo maar

twee soorten orchi-

deeën. Daarna vond

mijn vrouw tussen de

heide nog een soort.

Waarschijnlijk had ik

ze al jaren onwetend

als onkruid verwij-

derd. Van een soort

waren de bloemen

nog niet uitgebloeid en kan ik ze U

tonen.

Oktober 2007: IJsvogel
vist in de vijver

Bij het openen van de gordijnen ’s

morgens vroeg zat een vreemde

vogel op het dak van de garage. Dat

is een typisch uitvalbasis voor onze

tuin. Zelfs reigers gebruiken de nok

om onze vijvers te verkennen. Maar

deze keer was het een bijzondere

vogel. Voor de zekerheid het vogel-

boek en de verrekijker erbij en inder-

daad het was een ijsvogel.

Het duurde niet lang of de ijsvogel

helicopterde even boven de vijver,

waarna met een forse duik een visje

werd gepakt. In een tak van de rodo-

dendron naast de vijver werd het

visje opgepeuzeld.

Meer natuur in de wijk dan we

denken?

Mogelijk zijn voorgaande vondsten

slechts een topje van de ijsberg, en

zijn er nog veel meer bijzondere of

zeldzame organismen. Ik overweeg

op onze website een rubriek op te

nemen waarin deze informatie in

kan worden verwerkt. Vindt U dat

een goed idee of nog beter heeft ook

iets bijzonders te melden zendt U

dat dan naar hotto@kpnplanet.nl ,

of Henk Otto, Vonderlaan 1A.

[16]
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Op het terrein waar de Gelderse

tuin zou worden ingericht, werden

aangetroffen: een braam met fijn ver-

deeld blad, enkele varens, stofzaad

en wolfsklauw; welke varen en welke

wolfsklauw wordt niet in de aante-

keningen der commissie vermeld.

Het aanwezige heideplasje gaf het

beeld van een voedselarme (oligotro-

fe) plas. Het kon als zodanig in

stand gehouden worden en de flora

van dit gebied kon worden vermeer-

derd met planten die men doorgaans

op dergelijke plaatsen aantreft.

Zo was dan eind 1936 een begin

gemaakt met de Gelderse tuin.

Onder de voortvarende leiding van

de heren Gosker (in 1939 opgevolgd

door de heer W.J. Klein Lankhorst)

en Kramer die het secretariaat op

zich nam, is deze plaats geworden

tot een rijke plantenverzameling die

Bronnen van Berg en Bos (5)
Een reddingsoperatie (vervolg)
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jaarlijks door velen werd bezocht en

bewonderd.

Afrastering van de tuin was nodig

tegen de wilde konijnen; de ervaring

leerde dat ook zeldzame gewassen

niet veilig waren voor deze dieren.

Men wilde de vegetatie bovendien

beschermen tegen de wilde zwijnen;

deze alleseters zouden anders een

dankbaar gebruik maken van de in

het bos gelegen plasjes om een mod-

derbad te nemen.

Vol goede moed begon men het jaar

1937. In de aantekeningen van de

heer Kramer en de krantenverslagen

vinden we voor april reeds 42 aange-

plante kruiden en struiken vermeld,

een aantal dat in de loop van dit jaar

tot 200 werd uitgebreid. In 1938 zijn

daaraan 60 gewassen toegevoegd; in

1939 kwam men tot 350 soorten en

in het vierde jaar groeide dit aantal

aan tot 400 die echter niet alle over-

leefden. Zo konden bepaalde plan-

ten de strenge winters niet verdra-

gen.

De heer Lijftogt heeft eveneens een

belangrijk aandeel gehad in de bloei

van de tuin. Hij onderzocht op 47

plaatsen de bodem op zuurgraad

(pH) en humusgehalte; op deze

wijze kon voor elke plant die plaats

worden gevonden waar de kans op

overleving het grootst werd geacht.

In 1939 werd een noordelijk gelegen

plasje gegraven dat het beeld moest

geven van een voedselrijke (eutrofe)

ven. Kunstmatig kon de zuurgraad

op peil worden gehouden door toe-

voeging van kalk.

In een dergelijke gecontroleerde

omgeving kon de bijzondere flora

goed gedijen, bijvoorbeeld enkele

soorten orchideeën, waaronder de

wespenorchis en de zeldzame wijfjes-

varen en engbloem.

Tal van excursies hadden in de Gel-

derse tuin plaats. Gedurende de oor-

logsjaren vond men hier een welko-

me afleiding. In augustus 1940 orga-

niseerde de Nederlandse Natuurhis-

torische Vereniging bij gelegenheid

van haar congres in Apeldoorn een

bezoek aan de plantentuin; in april

1941 volgde de Christelijke Reisver-

eniging en de ambtenaren van het

naar Apeldoorn verhuisde departe-

ment van Opvoeding, Wetenschap

en Cultuurbescherming gaven in juli

1944 hun waardering voor het werk

der commissie.
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Soms getuigen individuen op bij-

zondere wijze van hun belangstelling

in de natuur van Berg en Bos. Een

voorbeeld hiervan is ir. A.N. Koop-

mans die in navolging van dr. Jac. P.

Thysse zich langs paden en wegen

begaf om de aanwezige flora in onze

wijk te determineren en in kaart te

brengen. In een nagelaten geschrift

van net na de oorlog noteerde hij:

“Einde augustus ’44 ontmoette ik op

mijn wandelingen in Berg en Bos twee

leden der commissie die de planten in

de tuin zoveel geven van hun zorg en

moeite. Eén hunner vertelde mij vol

enthousiasme van het Klein winter-

groen dat het zo goed deed en nu zo

fraai bloeide, van zijn Pyrola die hij

bijna acht jaar geleden voor vernieti-

ging had gevrijwaard.”

De eerste acht jaren van de Gelderse

plantentuin waren de beste. De laat-

ste oorlogsjaren waren slecht voor

Berg en Bos. Het hout werd door de

Duitsers onteigend en vooral in de

winter van 1944 op ’45 tijdens de

heersende brandstofnood, werden

veel stammen door de bevolking

meegenomen en natuurschoon ver-

nietigd. Ook onze Canadese bevrij-

ders hebben zich in dezen niet onbe-

tuigd gelaten.

Koopmans was dan ook enerzijds

vrij somber in zijn conclusies, ander-

zijds had hij een vooruitziende blik:

“De schade aan Berg en Bos toege-

bracht is stellig in geen 30 jaar te her-

stellen. Veel wat in lange tijd werd tot

stand gebracht is in enkele jaren ver-

nield. Mogen betere tijden voor dit

schone natuurpark volgen!”

Helaas heeft de Pyrola het niet over-

leefd. In de jaren die volgden had

men andere zorgen dan het koeste-

ren van dit leuke woudplantje. Het

laatst is ze waargenomen in de jaren

zeventig van de vorige eeuw in de

omgeving van het voormalige

Waltersbergje.

Toen was het Klein wintergroen,

evenals veel andere soorten, waar-

schijnlijk ook niet meer aanwezig

rond de Leemkuil.

En nadat hieromheen de afrastering

was verdwenen, hebben de wilde

varkens het karwei afgemaakt. Anno

2007 zijn daar nog slechts een hand-

jevol plantensoorten te vinden.

Bart Meijer
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