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Door Peter Essink

In 1980 kwam hij in dienst van de ge
meente Apeldoorn na een start bij de 
voormalige Heidemaatschappij en de 
Bosbouwschool. Momenteel heeft hij 
naast de verantwoordelijkheid voor het 
beheer van Berg en Bos, ook de verant
woordelijkheid voor zo’n 60 hectare bij 
het Lucas Ziekenhuis en zo’n 200 hectare 
cultuurlandschap bij het Woudhuis. (Het 
beheer voor het Orderbos ligt bij het 
Gelders Landschap). Sinds zijn aantreden 
hebben hier grote veranderingen plaats
gevonden. Bij zijn start lag de nadruk 
van het toenmalige beheerplan volledig 

op houtproductie. Per jaar werd een vak 
van zo’n 7 hectare bos kaalgeslagen en 
opnieuw aangeplant. In de wijde omge
ving van de Apeldoornse bossen stonden 
auto’s nog vrij geparkeerd op elk bospad. 
Successievelijk is dat allemaal terugge
drongen, en vandaag de dag is dat dus 
volledig anders. Ook voor Berg en Bos. De 
focus van het huidige beheerplan staat 
op natuurontwikkeling. Er is nog wel wat 
houtoogst, maar alleen als bijproduct van 
het “dunnen” om de overblijvende “op
stand” meer kans te geven. Zo om de 5 á 
6 jaar krijgt elk vak een beurt. Het gevolg 
is een heel rijke fauna waar wij trots op 
kunnen zijn, maar ook heel voorzichtig 
mee moeten zijn.

Een tweede grote verandering is de me
chanisatie van het werk. Vroeger startte 
de dag met een schuur vol mensen en 
dat is volledig voorbij. In een week of 
drie wordt het nu door een aannemer 
gedaan. De voorbereiding van het “bles
sen” (merken van bomen met een stip 
of bles, zoals bij de bles op een paar-
denhoofd) van de bomen wordt niet 

Wij blijven liefhebbers!
Dat verzuchtte dhr. Henk Bonekamp, (coördinator Bosbeheer van de Gemeente 
Apeldoorn en verantwoordelijk voor “de gemeentebossen” van het park Berg en 
Bos, toen Henk Otto en ik, in zijn kantoortje aan de Asselsestraat, met hem spraken 
over het beheer van het achterliggende bosgebied van het park en dus ook over het 
vinden van de juiste balans tussen evenementen in het park en het beheer van de 
fauna. Het verbaasde ons niet om uit te vinden dat hij het graag opneemt voor de 
belangen van de 4 of 5 wilde edelherten in het park, de wilde zwijntjes, en de vele 
“rode lijst soorten” die in het park leven, zoals de wespendief, de zwarte en groene 
specht, de bos-, rans- en kerkuilen, de vleermuizen, de dassen enz. enz.

( vervolg op pagina 2 )
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uitbesteed. Die aansturende taken 
worden hoofd zakelijk uitgevoerd door 
boswachter Joop Schoneveld en de 
bosopzichter Dick van Beek, die zorgt 
voor coördinatie naar de aannemers. 
Behoud van de opstand betekent dat 
je eigenlijk alleen de jaarlijkse bijgroei 
eruit haalt. Voor Douglas is dat zo’n 
15 m3 per hectare per jaar, maar voor 
eik en/of beuk is dat zo’n 3 á 4 m3 per 
hectare per jaar. 

Altijd weer is het leuk om in vogel
vlucht even zo’n historie van de 
Veluwe te horen van mensen die vaak 
zoveel dichter bij de natuur staan als 
ik en dan ook een woordgebruik en 
lichaamstaal hanteren, die getuigt 
van grote zorg, maar ook pragmatisch 
omgaan met de natuur. Dat zie je 
als hij vertelt van de ontwikkelingen 
vanaf 1882 tot ongeveer 1912 waarin 
de voormalige Heidemaatschappij de 
opdracht had om de woeste gronden 
van de Veluwe te ontginnen. Veel 
grove dennen werden, ook in Berg 
en Bos ingeplant. In de bezettings
periode 19401945 werden die door 
de Duitsers gekapt en de Douglas spar 
kwam er voor in de plaats, stap voor 
stap leidend tot de huidige situatie. 
Technisch gezien volgens Henk geen 
slecht besluit. 
Zorg en pragmatisme merk je ook 
als hij spreekt over de noodzakelijke 
afschot van zwijnen. Dat doen zij in 

eigen beheer. In aantallen precies 
aangegeven en gereglementeerd 
door de provincie. Moet dan wel 
bij voorkeur in een gelijke periode 
plaatsvinden met de aangrenzende 
gebieden zoals het Kroondomein, het 
Willemsbos en het Orderbos. Water 
loopt immers altijd naar het laagste 
punt in het putje, dus ook het wild 
ontdekt snel dat er ruimte is ontstaan 
in de gebieden waar de aangegeven 
aantallen reeds geschoten zijn. 
Zijn trots straalt er vanaf als hij 
vertelt dat de beheerder van het 
Kroondomein in de laatste bronstijd 
nog melde “jullie hert staat bij ons”. 
Ons hert dus! Wij hebben nu zo’n 4 of 
5 bokken die, buiten de brons solitair 

levend, bij ons zitten. Die verkennen 
altijd het terrein; mogelijk dat wij 
in de toekomst hier ook nog hindes  
naar toe krijgen. 

In die huidige situatie is de ver
antwoordelijkheid voor het recrea
tieve beheer van het park belegt bij 
Accress. Evenementen waarvoor in de 
huidige situatie nog wat meer ruimte 
is dan dat er in de toekomst zal zijn, 
daar het steeds  moeilijker zal wor
den binnen de strikte regelgeving als 
vastgelegd in de nieuwe beleids en 
beheerplannen voor het park Berg en 
Bos met een zonering voor intensief, 
matig intensief en extensief gebruik, 
maar ook het feit dat het park als 

Natura 2000 gebied is aangemerkt. 
(zie tevens hiervoor onze website 
onder het kopje “Het park”).

Het bewaren van evenwicht is lastig 
bij de afweging of een evenement 
past of niet, en het is zijn taak om 
op die aspecten mede te adviseren. 
Broedseizoen, fourageringsplekken, 
dassenburchten, aanwezigheid van 
bedreigde “rode lijst” soorten, de 
flora en fauna wet en Natura 2000 
regels. Het spreekt voor zich dat 
meerdaagse activiteiten met geluids
installaties, toiletgebouwtjes en 
voorbereidingen daarvoor, met soms 
overnachtingen in tenten, er vooral 
flink inhakken. De fauna is dan merk
baar van slag. Hij sprak dan ook zijn 
grote zorgen uit over de toekomst
plannen van de Julianatoren. Met 
name het laten rijden van een treintje 
door een “oerbosrelict” waar zelfs het  
zeer zeldzame vliegend hert nog leeft, 
komt hem voor als een gruwel. Wat 
dat betreft kan je veel beter één
daagse activiteiten hebben. Erin en 
eruit! Zelfs het filmfestival valt mee! 
Ook dat is erin en eruit! 

Kortom, wij kwamen er met een goed 
gevoel vandaan en werden verder 
versterkt in onze mening dat uitvoe
ring van de plannen voor de voor
genomen ontwikkeling van het park 
Berg en Bos niet snel genoeg kunnen 
plaatsvinden.

( vervolg van voorpagina )

1. Opening door de voorzitter 
In zijn openingswoord verwel
komt Cees Kielstra, voorzitter van 
de wijkvereniging de vele verte
genwoordigers van de Apeldoornse 
politiek (Leefbaar Apeldoorn, CDA, 
VVD, Groenlinks). Tevens een speciaal 
welkom voor onze beide ereleden:  
Mevr. A. Bieringa en dhr. R. van 
Straten, alsmede onze nieuwe wijk
agent; dhr. J. Zandvliet. 
Met bericht van verhindering waren 
afwezig wethouder Mevr. J. Reitsma
Buitenweg, enige individuele leden/
wijkbewoners van onze vereniging, 
alsmede vertegenwoordigers van 
de politieke partijen PvdA, D66 en 
Gemeentebelangen. 

2. Notulen jaarvergadering 2007
De notulen van de in 2007 gehouden 
jaarvergadering worden ongewijzigd 
vastgesteld.  

3. Jaarverslag 2007 
Vervolgens licht de voorzitter nog
maals het jaarverslag toe dat is 
opgenomen in het eerste nummer 
van 2007 van ons nieuwe wijkblad. Hij 
brengt hierbij de grote thema’s waar 
wij mee bezig zijn, nogmaals over het 
voetlicht.
a. Hij staat hierbij specifiek stil bij de 

huidige status van bestemmings
plan wijzigingen en de oplossing 
voor het overloop parkeren ver
oorzaakt door Apenheul, die zich 
uiteindelijk in overleg met poli
tieke partijen en gemeente heeft 
uitgekristalliseerd tot de door een 
meerderheid gedragen oplos
sing waarbij P0 behouden blijft, 
P1 wordt heringedeeld en een 
nieuw terrein voor 125 plekken bij 
het Kristalbad gerealiseerd gaat 
worden. 

b. Hij memoreert tevens dat het 
amendement waarin door de raad 

Notulen jaarvergadering 
van wijk vereniging  
Berg en Bos
Gehouden op woensdag 2 april in Hotel Apeldoorn

Van de voorzitter

Arm of rijk ?
Onlangs hebben we een bezoek 
gebracht (op uitnodiging) aan de 
Provinciale Staten in Arnhem en 
met een aantal leden van het pro
vinciaal bestuur gesproken.
Tijdens het gesprek met de leden 
van de provinciale staten stelden 
zij zich zeer toegankelijk op voor 
de behartiging van de belangen 
van de bewoners en dat zij ook 
direct benaderbaar zijn in voorko
mende gevallen voor ons.
Opvallend was dat de provincie 
behalve haar controlerende taak 
o.a. met betrekking tot de land
schappelijke ontwikkeling, ruimte
lijke ordening en milieu, ook ruime 
financiële middelen ter beschik
king stelt aan de gemeenten in 
haar provincie.
Zo is er bijvoorbeeld een extra 
budget voor de tien “grote” steden 
in Gelderland waaruit specifieke 
ontwikkelingen in die steden gefi
nancierd kunnen worden.
De provincie Gelderland staat be
kend als een “rijke” provincie die 
haar middelen niet alleen van het 
rijk krijgt maar ook dividenden van 
bedrijven waarvan de provincie 
aandeelhouder is.

De tegenstelling met de voorjaars
nota van de gemeente Apeldoorn 
is dan wel heel groot.
In deze nota valt te lezen dat 
Apeldoorn “armlastig” is en geen 
middelen heeft om noodzakelijke, 
laat staan gewenste, activiteiten 
te financieren. Die activiteiten 
worden dan weer uitgesteld of 
afgevoerd van de prioriteitenlijst. 
Ook blijkt niet uit deze nota dat de 
provincie al forse bijdragen levert 
aan de financiering van een aantal 
activiteiten.
Het argument dat er geen mid
delen zijn om het achterstallig on
derhoud van het park Berg en Bos 
versneld aan te pakken, een park 
wat onderdeel uitmaakt van na
tuur en landschap en mede onder 
de verantwoordelijkheid valt van 
de provincie, roept dan vragen op.

Als er wel geld beschikbaar is voor 
de organisatie van een Triënnale, 
zowel van de provincie als van de 
gemeente, zou ook voor de ont
wikkeling van het stadspark met 
allure de financiering geen pro
bleem meer mogen zijn.

Cees Kielstra, voorzitter
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is vastgelegd dat er voor Apeldoorn 
West een goede oplossing gemaakt 
zal moeten worden voor de par
keer en verkeersoverlast slechts 
ten dele is ingevuld. Immers, 
parkeren Apenheul wordt nu goed 
geregeld. Verkeersafwikkeling is 
echter nog niet compleet geregeld. 
Daarnaast hebben wij nog een heel 
traject te gaan m.b.t. een oplos
sing voor het parkeren van de 
Julianatoren bezoekers. 

c. Tot slot staat hij stil bij de 
Triënnale activiteiten / met name 
de in het park Berg en Bos aan te 
leggen “Royal Mile” en vermeld 

enigszins gerust dat de huidige 
verwachtingen mbt bezoekers
aantallen teruggebracht zijn van 
enige 100 duizenden naar enige 10 
duizenden. 

4. Financieel jaarverslag 2007
Dit wordt toegelicht door penning
meester. Hij vermeld hoe in zijn 
nieuwe opzet er een nadrukkelijker 
scheiding is aangebracht tussen boek
houding van de vereniging en het 
deel van de vereniging dat opereert 
als formele wijkraad. (Dat deel is ge
subsidieerd door de gemeente). Naar 
zijn oordeel is de financiële situatie 

van de vereniging uitermate gezond. 
Voorgesteld wordt het overschot 
van € 5215, toe te voegen aan het 
fonds “deskundigen hulp” waaruit 
de kosten bestreden kunnen worden 
van eventuele toekomstige juridische 
procedures. De vergadering gaat met 
dit voorstel unaniem akkoord.

5. Bevindingen kascommissie
(vertegenwoordigd door de heer  
J. Wassink)
Op grond van het door haar uitge
voerde steekproefsgewijs uitgevoerde 
onderzoek, dat geen aanleiding gaf 
tot bijzondere opmerkingen, advise
ren zij de vergadering akkoord te gaan 
met de staat van baten en lasten, de 
balans van de vereniging per 31 de
cember 2007 en décharge te verlenen 
voor het gevoerde beheer. De verga
dering stemt in met dit advies.

6. Benoeming nieuwe kascommissie
De heer J. Wassink stelt zich herkies
baar. Als 2e lid van de kascommissie 
stelt dhr. R. Tieskens zich beschikbaar. 
Beide kandidaten worden bij accla
matie gekozen. 

7. Bestuursmutaties
De heren C. Kielstra (voorzitter) en 
P. Essink (secretaris) treden dit jaar 
statutair af als bestuurslid. Zij stellen 
zich echter herkiesbaar en de verga
dering stemt zonder tegenstemmen in 

met hun herbenoeming. 
Het bestuur heeft de heer C. Hovius 
bereid gevonden in het bestuur toe 
te treden. Ook dit voorstel wordt door 
de vergadering gevolgd en de voorzit
ter verwelkomt de heer Hovius. In ons 
wijkblad had eveneens de heer  
J. Hoekendijk zich kandidaat gesteld 
om toe te treden tot het bestuur, 
maar hij heeft inmiddels zijn kandi
datuur teruggetrokken daar toegeno
men drukte in zijn onderneming het 
hem onmogelijk maakte om voluit in 
dit bestuur mee te draaien. 

8. Rondvraag
a. De heer v.d. Barg stelt vragen 

over de door hem veronderstelde 
toegenomen verkeersintensiteit op 
de Felualaan door het te creëren 
parkeerterrein bij het Kristalbad. 
De heer Kielstra licht toe hoe hij 
veronderstelt dat dit geregeld gaat 
worden, (via corridor met P1, maar 
ook met eigen ingang mogelijk
heid) maar zegt tevens toe dit punt 
extra aandacht te schenken in het 
overleg met gemeente en Accress 
over dit onderwerp.

b. Mevr. W. Tieskens stelt een tweetal 
concrete vragen m.b.t. de voor
nemens van de Kon. Julianatoren 
om een treintje te laten lopen 
vanaf het “motel parkeerter
rein” naar het evenement park. 
Zij meent hiermede te spreken 
namens zeer vele hondenbezit
ters (ook van buiten de wijk) 
die zeer frequent van dit laatste 
Apeldoornse uitlaatbos voor loslo
pende honden gebruik maken.
i. vraag: Jammer dat het wijk

blad een week na sluitingsda
tum van commentaar op het 
plan bezorgd werd. 
antwoord: De heer Kielstra 
betreurt dit ten zeerste. Was 
ook niet de bedoeling, maar 
het is door omstandigheden zo 
gelopen. Hij meent echter dat 
er nog geen man overboord 
is, daar het dit keer slechts 
ging om vooroverleg m.b.t. 
de criteria die aan de wet
telijk verplichte MER (Milieu 
Effect Rapportage) vooraf gaan. 
Daarna volgt nog de normale 
procedure met bouwaanvragen 
etc. etc. zodat er nog vol
doende inspraak mogelijkheden 
overblijven. 

ii. vraag: Nergens lees ik het 
argument dat m.i. ¼ van het 
honden wandelbos zal verdwij
nen en/of niet beschikbaar zal 

zijn voor wandelaars door het 
aan te leggen treintje.  
antwoord: Dhr. Kielstra meldt 
dat hiervoor hetzelfde als 
bovenstaand argument geldt. 
Er komen nog ruim voldoende 
inspraakmomenten om deze 
bezwaren naar voren te kunnen 
brengen. 

c. Dhr. Bakker meldt speciaal naar 
deze vergadering gekomen te zijn 
om het bestuur zijn grote waarde
ring over te brengen voor het vele 
en naar zijn opinie professioneel 
uitgevoerde werk dat zij de afge
lopen periode voor en namens de 

wijkbewoners heeft gedaan.  

9. Niets verder aan de orde zijnde, 
sluit de voorzitter het formele deel 
van deze vergadering.

10. Na de pauze wordt een zeer boei
ende uiteenzetting gegeven door de 
Rob Schuitemaker, directeur van de 
“Stichting Natuurvoorlichting Veluwe” 
over de bijzondere natuur en van de 
Veluwe en het beheer van bos, natuur 
en fauna.
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welstandsbeleid opstellen.

Het welstandsbeleid heeft betrekking 
op aspecten als situering, massa en 
vorm, gevelkarakteristiek en detaille
ring, kleur en materiaalgebruik.  
Dit welstandsbeleid is aanvullend op 
het bestemmingsplan, dat bescher
ming biedt zover er sprake is van 

bouwbepalingen, zoals 
situering en massa, en 
gebruik betreft.

Dat betekent voor Berg 
en Bos dat bijgebouwen 
en aanbouwen onder
geschikt moeten zijn 
aan de oorspronke
lijke massa. De omvang 
is vastgelegd in het 
bestemmingsplan.

Bij de invulling van het 
bestemmingsplan geldt 
voor het gebied Berg 
en Bos het belang van 
de handhaving van het 
boskarakter. 
Het gaat om huizen op 
ruime percelen, waarbij 
de onderlinge tussen
ruimte tussen woningen 
en bijgebouwen als bij
zonder belangrijk moet 
worden aan gemerkt. 
Ook de lanen met gras
bermen en de boombe
planting in het open

baar gebied en op particuliere erven 
zijn kenmerken die om bescherming 
vragen. Het bestemmingsplan is 
gericht op behoud van bos als totaal. 
Verdichting van het gebied door wo
ningen is daarmee niet passend. 

Als risico wordt gezien dat de aan
tasting van de groenstructuur en het 

verhogen van de bebouwingsdicht
heid een bedreiging vormt voor het 
boskarakter van Berg en Bos. Na eco
logisch onderzoek is het gebied Berg 
en Bos als “waardevol” benoemd.

De bescherming van “wonen in het 
bos”
De wijkenquête van Berg en Bos gaf 
aan dat 95% van de wijkbewoners het 
behouden van het wonen in het bos 
en de aanwezige groenstructuren als 
een belangrijk punt voor het bestem
mingsplan ziet. 

Bedreiging grote bouwvolumes
Naast de verdichting is er de bedrei
ging van grote bouwvolumes. Grote 
bouwvolumes benemen, evenals 
verdichting, het zicht op het groen en 
tasten het boskarakter aan.
Er zijn in Berg en Bos twee types 
woningen:
•	 ofwel	smalle	hoge	woningen
•	 ofwel	brede	lage	woningen
Voor beide types blijft het boskarakter 
goed waarneembaar. Op het moment 
echter dat bijvoorbeeld de lage, brede 
bungalow in twee verdiepingen wordt 
opgetrokken is het wonen in het bos 
niet meer waarneembaar. De groene 
zichtlijnen zijn dan doorbroken. Te 
grote bouwvolumes zijn daarmee een 
bedreiging voor “wonen in het bos”.

In het bestemmingsplan zijn daarom 
in de plankaart beperkingen aange
geven. Zoals geldt voor alle vrijstaan

de woningen geldt ook voor Berg en 
Bos, dat de diepte van de wo ning 
maximaal 15 meter mag zijn, onder 
voorwaarde dat er altijd minimaal 8 
meter tuindiepte overblijft. Voor de 
breedte geldt de huidige breedte dat 
opgenomen is in het bebouwingsvlak. 
Bij bredere woningen zijn aan en 
uitbouwen niet meegenomen. Want 
dan zouden er mogelijkheden zijn 
voor ophoging wat tot onaanvaard
bare aantasting zou leiden van het 
boskarakter. De groene/bos zichtlijnen 
zouden worden afgesloten.

Overschrijding van het bebouwings
vlak in Berg en Bos, kan alleen maar 
na vrijstelling dat kan worden ver
leend door burgemeester en wethou
ders, mits:
•	 Het	betreft	een	uitbreiding	van	de	

woning op gronden aangeduid met 
erf.

•	 De	afstand	tot	zijdelings	per
ceelgrens ten minste 3,5 meter 
bedraagt, op deze manier blijft 7 
meter tussen de woningen vrij van 
hoofdbebouwing waardoor boska
rakter blijft behouden.

•	 De	afstand	tot	de	achterliggende	
perceelgrens ten minste 8 meter 
bedraagt.

•	 De	breedte	van	de	woning	niet	
meer dan 15 meter bedraagt.

•	 De	goothoogte	en	hoogte	van	de	
uitbreiding mag niet meer dan de 
toegestane goothoogte respec
tievelijk hoogte van de woning 

De tekstdelen zijn zo goed moge
lijk overgenomen uit het Bestem
mingsplan stadsdeel noordwest. 
Voor de complete tekst van het be
stemmingsplan, kunt U terecht op het 
gemeentehuis van Apeldoorn of op de 
website van de gemeente Apeldoorn 
www.apeldoorn.nl. Er kunnen geen 
rechten worden ontleend aan deze 
verkorte tekst.

Sinds januari 2008 beheert het be
stemmingsplan stadsdeel noordwest 
de regels voor bouwen in de wijk Berg 
en Bos. Dit bestemmingsplan heeft 
een hele geschiedenis achter de rug, 
omdat de gemeente nadrukkelijk 
met dit plan een kwaliteitsslag heeft 
willen maken ten aanzien van opzet, 
inhoud en stijl van de verouderde 
plannen. 

Vanwege het bosrijke karakter van 
het gebied van Berg en Bos heeft de 

gemeente daarvoor een kaderstelling 
opgesteld. Zo is besloten dat er geen 
toestemming meer wordt verleend, 
dat in de wijk Berg en Bos huizen 
worden gesloopt om vervolgens over 
te gaan tot het opdelen van kavels. 

Bij het opstellen van het groene 
villagebied van Berg en Bos in het 
bestemmingsplan is een nota van 
uitgangspunten opgesteld waarin vijf 
analyses zijn gemaakt:
1. analyse van de stedenbouw

kundige opbouw van de wijk
2. cultuurhistorische gebiedsbeschrij

ving van de wijk
3. analyse van de groenstructuur
4. analyse van de functionele op

bouw van de wijk
5. analyse van de geldende 

bouwmogelijkheden

Deze studies zorgden samen voor de 
kaderstelling bestemmingsplan Berg 

en Bos, wat aanleiding gaf tot het 
volgende beschermingsregelingen: 

Voor de gebieden Berg en Bos en 
Valkenberg dient het boskarakter te 
worden gehandhaafd, door:
•	 Het	vastleggen	van	de	plaats	van	

de bestaande woning door aange
ven ven een bebouwingsblok (in 
plaats van een bebouwingsstrook).

•	 Het	opnemen	van	een	optimale	
beschermingsregel ter bescherming 
van het groen.

•	 Een	aparte	bosbestemming	opne
men voor belangrijke stukjes bos 
en boomgroepen.

•	 Voor	het	archeologisch	waardevol	
gebied (bijna het gehele plange
bied) dient een aanlegvergunning
stelsel te worden opgenomen voor 
ingrepen in de bodem van meer 
dan 35 cm.

Er werd niet gekozen voor een ge
meentelijk beschermd stadsgezicht.

De analyses hebben aangetoond dat 
verdere verdichting een bedreiging 
vormt voor het aanwezige groene 
karakter. In kader van de Groene 
Mal, dienen de groene lanen struc

tuur van de Amersfoortseweg en de 
Jachtlaan te worden hersteld. De 
gemeente heeft (2462004) in haar 
kadernota “Over welstand geschre
ven” vastgesteld dat voor het deelge
bied Berg en Bos het welstandsthema 
“Villagebieden” van toepassing is. In 
een later stadium zal de gemeente 
voor Berg en Bos een gebiedsgericht 

Voor wijk Berg en Bos hoofdpunten uit 
bestemmingsplan stadsdeel noord-west
Door Henk Otto

Gezien de vele bouwactiviteiten in onze wijk krijgen wij regelmatig vragen 
van bewoners over wat nu wel en wat nu niet is toegestaan. Om die reden 
zetten wij onderstaand de regels waar aan voldaan moet worden, nog eens 
even op een rijtje.
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Apenheul werd een samen met 
Camping ’t Schinkel en Hollander 
Techniek genomineerd voor de duur
zaamheidstrofee, een initiatief van 
Rabobank Apeldoorn. Tijdens de 
ondernemersavond presenteerden 
alle drie bedrijven zich aan de onder

nemers met filmpjes over hun werk
wijze en initiatieven. Negenhonderd 
ondernemers uit de regio stemden in 
meerderheid voor Apenheul. Apenheul 
is uiteraard trots op de erkenning, 
maar wil in de toekomst nog veel 
verder gaan. Over vijf tot tien jaar wil 

het Apeldoornse apenpark helemaal 
duurzaam zijn.

Met natuureducatie en natuurbehoud 
als statutaire doelen, was de nomi
natie voor Apenheul geen verrassing. 
Apenheul heeft duurzaam onder
nemen daarmee in zijn ziel zitten. 
Wie op lange termijn de aarde be
woonbaar wil houden voor apen en 
mensen moet duurzaam denken en 
werken. Wat dat betreft is nietduur
zaam ondernemen dus geen optie 
voor Apenheul.
Met duurzaam wordt bedoeld dat 
alle menselijke activiteiten zodanig 
worden ingericht dat er geen enkel 
nadelig effect meer is op natuurlijke 
processen of biotopen.

Waar is de duurzame aanpak van 
Apenheul op gebaseerd?
1. Jaarlijks ontvangt Apenheul ruim 
400.000 bezoekers
De bezoekers komen met auto’s waar
voor ongeveer 10.000.000 km wordt 
afgelegd. Apenheul gebruikt zelf ook 
diverse vormen van energie die terug 

gerekend een equivalent vormen van 
ongeveer 2.000.000 km. 
In totaal wordt voor deze 12 miljoen 
km ongeveer één miljoen liter fossiele 
brandstof gebruikt. Apenheul heeft 
geïnvesteerd in de aanleg van 50 
hectare suikerpalmen, waarvan jaar
lijks per hectare 20.000 liter alcohol 
kan worden geoogst. De 50 hectare 
leveren dus één miljoen liter alcohol, 
waarmee de door Apenheul gebruikte 
fossiele brandstoffen zijn gecompen
seerd. De investering daarvoor was  
€ 50.000,
2. Apenheul kiest voor suikerpalm
De keuze voor suikerpalmen in plaats 
van oliepalmen heeft op zich ook nog 
een aantal positieve duurzaamheids 
en economische effecten.
Oliepalmen zijn bijna een standaard 
keuze voor organisaties die hun 
gebruik van fossiele brandstoffen 
willen compenseren door bomen aan 
te planten. Er is echter nauwelijks 
bekendheid wat dat betekent, want:
a. Oliepalmen worden voornamelijk 

geplant in plantages die aangelegd 
zijn in gebieden waar vanwege 
houtkap regenwouden zijn en 
worden vernietigd. Deze plantages 
vervangen dus een zeer gevarieerd 
biotoop, vol van planten en dieren 
soorten, door een monocultuur 
waar geen andere planten of die

Apenheul wint de Apeldoornse “Duurzaamheidstrofee”

Het wijkbestuur wil daarom een 
klankbordgroep vormen, waarvan 
de deelnemers via email worden 
geattendeerd op een nieuwe open
bare enquête. Via deze email wor
den de klankbordleden verzocht per 
omgaand de enquête in te vullen, 
zodat het wijkbestuur snel weet hoe 
wijkbewoners over een zaak denken. 

Uiteraard worden de resultaten van 
de enquête via de website en via de 
email bekend gemaakt.

U kunt deel uit maken van de 
klankbordgroep door uw naam, 

straat waar U woont en Uw email 
adres aan ons bekend te maken en 
ons toestemming te verlenen dat 
wij U via de mail voor de enquête 
benaderen. We zullen de ontvangst 
daarvan aan U via de mail berichten 
en aan U melden dat wij van U een 
snelle respons verwachten wanneer 
er een oproep is voor het invullen 
van een wijkenquête.

Stuur uw aanmelding naar:  
wijkbergenbos@hotmail.com

Dank voor Uw medewerking.

bedragen.
•	 Geen onevenredige afbreuk wordt 

gedaan aan het karakter van het 
gebied zoals beschreven in de 
artikel 2.1 opgenomen hoofdlijnen, 
waarbij burgemeester en wethou
ders nadere eisen kunnen stellen 
met betrekking tot de situering 
van de uitbreiding van de woning 
ter voorkoming van het kappen 
van bomen. De oppervlakte bij 
de overschrijding van het bebou
wingsvlak telt niet mee voor de 
maximale toegestane oppervlakte 
voor aan en uitbouwen.

Bijgebouwen
Voor bijgebouwen gelden in 
Apeldoorn een standaard van maxi
maal 50m2 aan bijgebouwen, waarbij 
nooit meer dan 60% van de kavel in 
totaal (dus inclusief alle op kavel aan
wezige bebouwing) mag worden be
bouwd. Voor kavels groter dan 500m2 
is 65m2 en voor kavels groter dan 
750m2 zelfs 85m2 aan bijgebouwen 
toegestaan. De plaatsing van aan en 
uitbouwen is minimaal 3 meter achter 
de voorgevel.

Hoogtebepaling
Er zijn regels voor het bepalen van 
de (goot)hoogtematen in Berg en 
Bos. Deze zijn zowel voor de woning 
als voor de aanbouwen als erkers op 
de plankaart aangegeven. Alleen via 
een vrijstelling door burge meester en 
wethouders is een beperkte verhoging 

van woningen tot 6/10 meter toege
staan, tot een maximaal oppervlak 
van 15 bij 15 meter. 
In een klein gebied in het westen van 
de wijk waar veel platte daken zijn, is 
een specifieke verhoging van /3 naar 
/6 meter mogelijk. 
Karakteristieke aanbouwen als serres 
en erkers komen niet voor uitbrei
ding in aanmerking. De afmetingen 
daarvan zijn precies vastgelegd op de 
plankaart.

Voorschriften
In de voorschriften van het bestem
mingsplan vindt U in hoofdstuk 2 de 
artikelen die hiervoor geschreven 
teksten in kort bepalen. 
Met name in artikel 2.1:
paragraaf 1: hoofddoelstellingen
paragraaf 2: ruimtelijke en functionele 

karakteristiek
a. Historisch lanenstelsel
b. Groenstructuur;
c. Wonen in het bos
d. Woonbebouwing
e. Grasbermen

worden de specifieke waarden van 
Berg en Bos expliciet vermeld. Dit zijn 
ook de karakteristieken die burge
meester en wethouders moeten 
toetsten alvorens zij vrijstelling  
kunnen verlenen.

Verder wordt in artikel 3.2 Woondoel
einden uitvoerig ingegaan in moge
lijkheden en onmogelijkheden voor 
bouwen in onze wijk Berg en Bos.

Klankbordgroep van 
wijkbewoners Berg en Bos
Door Henk Otto

Al meer dan 25 jaar vertegenwoordigt de wijkvereniging Berg en Bos de 
belangen van alle wijkbewoners. Het bestuur weet zich gesteund door het 
merendeel van de bewoners, die dat onder andere laten weten via directe 
contacten of via de jaarvergadering.
Ook is er een aantal jaren geleden een wijkenquête geweest waar meer 
dan 60% van de bewoners met hun meningen op hebben gereageerd.
Toch zou het bestuur van tijd tot tijd de wijkbewoners extra willen polsen 
over zaken waar een beslissing over moet worden genomen.
Daarom is het idee ontstaan om voor die zaken een snelle consultatie ron-
de te doen bij een doorsnee van de wijk gemeenschap. De nieuwe website 
van de wijk heeft een enquête optie, waarmee het mogelijk is met één of 
meer vragen antwoorden op te vragen.

Door Henk Otto

Tijdens de jaarlijkse persdag van Apenheul, waarvoor de wijkvereniging 
ook was uitgenodigd gaf directeur Bert de Boer trots een toelichting hoe 
Apenheul omgaat met duurzaamheid. Omdat de wijkbewoners hebben ge-
kozen voor wonen in het bos en het groene karakter van de wijk hoog in het 
vaandel hebben, willen wij U de aanpak van een ondernemer in onze wijk 
niet onthouden.

( vervolg op pagina 10 )
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ren worden geaccepteerd.
b. Oliepalmen hebben de eigenschap 

een groot deel van hun energie uit 
de ondergrond te halen en ver
armen daarmee die ondergrond 
waardoor daar bijna geen andere 
planten kunnen groeien en er ook 
bijna geen dieren meer zijn te 
vinden.

c. Oliepalmplantages vragen weinig 
beheer en leveren dan ook nau
welijks enige werkgelegenheid op 
voor lokale bevolking. Daardoor 
verdwijnen vaak complete dorpen.

Suikerpalmen zijn een keuze die veel 
beter aansluit bij het doel van duur
zaamheid, want:
a. Suikerpalmen, op de wijze waarop 

door Apenheul is geïnvesteerd, 
worden geplant in gebieden waar 
alleen Alang alang grassen groeien. 
Dat zijn gebieden die door wanbe
heer in het verleden of om andere 
redenen zijn verworden tot een 
zeer verarmd biotoop waar nau
welijks nog andere planten kunnen 
groeien en waar nauwelijks een 
variatie aan dieren is te vinden. Op 
Borneo waar Apenheul heeft geïn
vesteerd bevindt zich ruim 200.000 
km2 Alang alang waarmee niets 
wordt gedaan. Met de beplanting 
van suikerpalmen kan het totale 
energie verbruik van geheel Europa 
worden gecompenseerd.

b. Suikerpalmen halen hun energie 
niet uit de grond maar volledig uit 

Mr. G.J. de Graaf, burgemeester van 
Apeldoorn, schreef in zijn voorwoord 
van de lustrumuitgave van het club
blad van ALTV Quick: “Quick is nog 
steeds een bloeiende, actieve en 
sportieve club, waar de leden van alle 
leeftijden zich thuis kunnen voelen.”
ALTV Quick werd opgericht in 1933 
en vond een thuisbasis op een be
tonbaan achter Hotel Apeldoorn 
(destijds Nieland) aan de Jachtlaan. 
Aanvankelijk had de club, vooral 
in de oorlogsjaren, een heel gering 
aantal leden, maar in de jaren 50 
en 60 groeide de club enorm en nu, 
in het jubileumjaar, heeft het 550 
leden, waaronder 100 jeugdleden. 
Voornamelijk leden uit uw mooie wijk, 
maar ook leden uit De Maten, Wenum 
Wiesel en Ugchelen.
De club is in de jaren 80 in eigen
dom verworven van de Erven Palm, 
waarmee voorkomen werd dat er een 
commercieel park van gemaakt kon 
worden.
Het park, sinds 1942 gevestigd aan de 

Pijnboomlaan, heeft vijf gravelbanen 
en een kunststof oefenbaantje voor de 
jeugd. Gravelbanen. Opmerkelijk is dat 
Quick de naam ALTV Quick kreeg, terwijl 
de L in ALTV er net zo goed niet in had 
kunnen staan. Want L staat voor Lawn, 
ofwel grasveld. Maar Quick begon op 
beton en later werd dat gravel.
Een ander opmerkelijk feit is gelegen 
in de naam: Quick. Hoe komt Quick aan 
de naam Quick? Nergens in de historie 
is terug te vinden waarom dat groepje 
jonge mannen die met hun houten 
Dunloprackets hun witte tennisballen 
over het net sloegen achter Nieland, 
Quick Quick noemden. Het logo van 
Quick is een embleem met een vlie
gende bal, dat wel snelheid sugge
reert. Maar wat maakt het eigenlijk uit. 
Cees Schilperoort (ja, dé Schilperoort, 
van o.a. het radioprogramma ‘geen ja, 
geen nee’) verwoordde het in 1943 bij 
het 10 jarig jubileum juist: “Een Q, een 
U, een I, C, K, die vormen saam’ een 
woord. Een woord dat onafscheidelijk 
bij onze club behoort.”

Een vereniging kan niet bestaan 
zonder vrijwilligers, ook Quick niet. 
Meer dan 60 vrijwilligers zijn betrok
ken bij het wel en wee van de club, 
in het bestuur, in commissies, in de 
organisatie van toernooien (dit jaar 
zijn de finales van de Apeldoornse 
Tenniskampioenschappen in het week
end van 11 t/m 14 september op het 
mooie park aan de Pijnboomlaan), bij 
het onderhoud van het clubhuis, bij de 
verzorging van het clubblad, de Quick 
Bazuin. 
De sporters zetten zich ook in voor 
goede doelen, elk jaar wordt het Top 
Plus Fun toernooi georganiseerd, dit 
jaar tijdens het 1e weekend in oktober. 
De opbrengst van dit toernooi gaat 
naar een goed doel.
Quick is 75 jaar jong en kwieker dan 
ooit. Komt u ook eens op een mooie 
zomerdag/avond langs op het park 
aan de Pijnboomlaan en geniet op 
het vaak zonovergoten terras van een 
consumptie en maakt kennis met ons 
Quick. Meer informatie vindt u op 
www.altv-quick.nl.

de omzetting van zonneenergie in 
hun bladeren. Alle energie wordt 
omgezet in suikers die kunnen 
worden geoogst en verwerkt tot 
alcohol. De productie is zes keer 
effectiever dan van oliepalmen. 
Er ontstaan daarbij geen afval
producten, integendeel de onder
grond wordt verrijkt door humus 
van de bladeren waardoor daar 
ook nog CO2 wordt vastgelegd.

c. Suikerpalmen leveren werkgele
genheid en inkomen voor de lokale 
bevolking. Met de 50 hectare van 
Apenheul vinden ongeveer 100 
bewoners werk en inkomen.

3. Apenheul bevordert het gebruik 
van hybride auto’s, door hen gratis 
te laten parkeren. Zij geeft daar
mee een signaal af om zuinig te 
zijn met fossiele brandstoffen.

4. Apenheul gebruikt jaarlijks onge
veer 7000 liter frituur olie. Deze 
olie werd vroeger verzameld en 
diende dan voor veevoer. Nu wordt 
deze frituur olie verzameld en 
verwerkt tot ongeveer 6000 liter 
biodiesel. Deze biodiesel wordt 
door Apenheul benut als brandstof 
voor haar bedrijfswagens.

5. Apenheul gebruikte altijd al bij 
voorkeur milieusparende (bouw)
materialen. Intussen is een FSC 
convenant ondertekend en wor
den alleen duurzaam gewonnen 
materialen (hout, papier etc.) nog 
gebruikt. Aan alle toeleveranciers 
zijn dezelfde eisen opgelegd.

6. Het is al jaren bekend dat voor de 
winning van mineralen als Coltan 
dat nodig is voor de fabricage 
van elektronische artikelen zoals 
mobiele telefoons, grote gebie
den in Congo worden afgegraven. 
Daarmee is al een groot deel van 
het natuurlijke leefgebied van 
Gorilla’s verloren gegaan. Tijdens 
Gorilla presentaties worden bezoe
kers gevraagd hun overbodige mo
biele telefoons gratis aan Apenheul 
op te sturen zodat deze kunnen 
worden gerecycled.

7. Apenheul geeft in het park op alle 
mogelijke wijze voorlichting aan 
haar bezoekers en bouwt daarmee 
aan meer begrip voor natuurwaar
den in het belang van alle mensen 
nu en in de toekomst.

8. Apenheul is zeer actief in de 
oprichting van het Natuurhuis in 
Apenheul. Dit gebouw zal als eer
ste gebouw in Nederland volledig 
worden gebouwd uit duurzame 
materialen, zal duurzaam worden 
gebouwd, zal duurzaam haar eigen 
energie verzorgen en zal duurzaam 
worden onderhouden. 

 Er wordt naar gestreefd dat het 
Natuurhuis, het Nederlandse 
centrum zal worden van voorlich
ting en educatie van duurzaam
heid. Daarvoor is contact gezocht 
met bedrijven die zich in het 
Natuurhuis willen profileren met 
hun duurzaam beleid.

Apeldoornse Lawntennis 
Vereniging ‘Quick’ 75 jaar
Door Coosje Wesselink

ALTV Quick viert dit jaar zijn 75 jarig bestaan en om die 
reden maakt de redactie graag wat ruimte vrij om de club 
nog eens extra onder uw aandacht te brengen.

( vervolg van pagina 9 )
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Als dank voor de aanwezigheid tijdens 
de jaarvergadering heeft het bestuur 
de leden uitgenodigd voor een wan
deling op 23 mei onder leiding van 
Rob Schuitemaker door het natuurge

bied rondom Hoog Soeren. 

Wij hebben ons om circa 7 uur verza
meld bij de hervormde kerk in Hoog 
Soeren. In de Middeleeuwen werd 

op de Veluwe veel ijzer gewonnen 
en voor het smelten van de ertsen 
werden zeer veel bomen gekapt. Door 
deze houtkap verdween het bos en 
ontstond het heide landschap. Vanaf 
het einde van de 19e eeuw is men 
bezig met herstel. Nu is er een “na
tuurvolgend bosherstel” methode 
uitgewerkt. 
Rob Schuitemaker heeft tijdens deze 
wandeling de grote diversiteit van 
de natuur getoond en toegelicht. 
Eveneens is hij op verschillende plek
ken de ontwikkeling van het natuur
volgend bosherstel laten zien. Ook 
werden wij geregeld geattendeerd 
op wroetsporen van wilde zwijnen, 
veegboompje van reebokken, de 
latrines van dassen, wildwissels, zoel
plaatsen en natuurlijk pootafdrukken.  
Via het nieuwe pad “De Dassenburgt” 
kwamen wij rond half negen uit het 
bos bij de heide. Op deze plekken 
zagen wij regelmatig wilde zwijnen in 
de bosrand lopen. Op de heide tus
sen Hoog Soeren en Assel werden wij 
verrast door drie verschillende roedels 
edelherten die rondtrokken.  
Een bijzonder moment was rond 
zonsondergang het geluid van de 
Nachtzwaluw. Door Rob Schuitemaker 
zijn echtgenote werden wij hierop 
geattendeerd. De nachtzwaluw staat 

op de Rode Lijst vanwege de sterke 
afname. 
Veel natuurliefhebbers en jachtopzie
ners uit Europa komen specifiek naar 
dit gebied vanwege de zeer diverse 
en bijzonder biotoop. En dat is “onze” 
achtertuin. 
 
Edelhert
Het edelhert is een sociaal levend dier 
dat rust, ruimte en variatie in voed
sel nodig heeft, zelfs op de Veluwe is 
dit vaak een probleem. Een mannelijk 
dier heet hert en een vrouwelijk dier 
hinde. Het hert heeft een gewei, een 
hinde niet. Het gewei wordt elk jaar 
afgeworpen in het vroege voorjaar 
en daarna groeit er in vier maanden 
tijd weer een nieuw gewei. Het hert 
gebruikt het gewei als imponeermid
del en soms om mee te vechten. Het 
gewei groeit in het voorjaar, is soms 
wel 10 kg zwaar. Het edelhert is ons 
grootste levende zoogdier, is volledig 
beschermd en er wordt dus slechts 
bejaagd uit oogpunt van beheer. De 
doelstand is circa 1500, uit de recente 
voorjaarstellingen blijkt dat er nu 
circa 2000 zijn.

Wildspeurtocht en natuurexcursie
Door Reyer Hulstein

Wilde zwijnen
Op de Veluwe lopen dit voorjaar weer 
duizenden wilde zwijnen rond. Uit 
tellingen blijkt dat het er nu onge
veer 4500 zijn. Dat aantal kan in de 
zomermaanden oplopen naar 6000 
stuks. Jagers menen dat de Veluwe 
niet meer dan 835 wilde zwijnen kan 
huisvesten. 
Het wild zwijn is een krachtig zoog
dier, dat qua uiterlijk veel op het 
varken lijkt. Het wild zwijn heeft een 
donkere, borstelige vacht. Het vol
wassen mannetje, keiler genaamd, 
heeft twee slagtanden, die door 
jagers “houwers” worden genoemd. 
Ook de bovenste hoektanden zijn 
sterk ontwikkeld en wijzen omhoog. 
Wilde zwijnen zijn in de schemering 
en ‘s nachts actief. Het zijn alleseters. 

Meestal wroeten ze met hun gevoe
lige snuit in de bosbodem. Door dit 
gewroet komt de minerale onder
grond vrij waardoor bepaalde zaden 
beter ontkiemen.
Wilde zwijnen leven in kleine kud
den, rotte genaamd, bestaande uit 
vrouwtjes met hun jongen en één 
en tweejarige zwijnen. Keilers leven 
daarentegen meestal solitair. 
Mensen hebben net als bij het edel
hert bijnamen bedacht voor het 
zwijn, Zo heet de bronsttijd ‘beentijd’, 
de jongen van het eerste jaar ‘fris
lingen’, oudere jongen ‘overlopers’, 
het geslachtsrijpe mannetje ‘ever’ of 
‘keiler’ en het volwassen wijfje ‘zeug’ 
of ‘bagge’. Een roedel wilde zwijnen 
noemt men een ‘rotte’ of ‘rot’, de 
dieren zelf ‘zwartwild’ of ‘borstel
wild’, de slagtanden van de keiler 
‘houwers’ of ‘geweren’.  

De Stichting Natuurvoorlichting 
Veluwe is sinds 1986 met professionele 
natuurgidsen toonaangevend bezig op 
de Veluwe met het geven van natuur
voorlichting en streven naar begrip 
voor bescherming en het behoud van 
bos en natuur als leefgebied voor tal
loze diersoorten. 

Stichting Natuurvoorlichting Veluwe 
Hoog Soeren 72 
7346 AE Hoog Soeren 
Tel.: 0555191015 
voor meer informatie:  
www.natuurvoorlichtingveluwe.nl

Rob Schuitemaker van de Stichting Natuurvoorlichting Veluwe heeft tijdens de 
jaarvergadering van de wijkvereniging Berg en Bos op 2 april 2008 de aan-
wezige leden met een diapresentatie geïnformeerd over het natuurgebied 
rondom Apeldoorn. De Veluwe is het grootste aaneengesloten bos- en na-
tuurgebied van noordwest Europa. Door z’n uitgestrekte bossen, heidevelden 
en zandverstuivingen is het een belangrijk leefgebied voor talloze diersoor-
ten, waaronder (roof)vogels, uilen en grote dieren zoals het wilde zwijn en 
het edelhert. Hoe meer wild, hoe meer aanrijdingen. Afgelopen jaar piekte 
het aantal aanrijdingen met zwijnen tot bijna 600 en met edelherten voor 
het eerst boven de 60. Rijdt u derhalve voorzichtig, zeker in de ochtend en 
avonduren, op de provinciale wegen op de Veluwe.
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Met deze woorden karakteriseerde 
Hermann Göring in 1937 de houding 
van Duitsland ten opzichte van het 
toen reeds aanwezige probleem van 
het afval en de verwerking van oud 
materiaal. Göring sprak hier in zijn 
functie van ministerpresident. Door 
deze uitspraak werd de economische 
betekenis van het oude materiaal 
naar voren gebracht: ten eerste als 
grondstoffenbron en ten tweede als 
winstfactor voor ondernemers. Er wa
ren tijden waarin slechts het tweede 
gezichtspunt voor de verzameling van 
oud materiaal ter sprake kwam; de 
Eerste wereldoorlog had de landen 
geleerd dat materiaal ook als grond
stof te waarderen.

Men was zich meer bewust geworden 
van de betekenis van afval; studies 
gaven blijk van toenemende be
langstelling bij wetenschappers en 
overheden. De kern kon steeds weer 
worden samengevat tot een aan
tal even voor de hand liggende als 
wezenlijke vragen: Wat is nu eigenlijk 

afval en is afval wel afval? Dingen die 
we zelf niet meer kunnen gebruiken 
noemen we rommel, overblijfselen en 
waardeloos materiaal, maar is dat wel 
zo? Kan een groot deel hiervan niet 
opnieuw worden gebruikt, voor het
zelfde doel of  voor een geheel ander 
doel? Opmerkelijk is dat in rapporten 
nogal eens de vergelijking werd ge
maakt met  processen in de natuur.

Ondanks de neutraliteit had de 
Eerste wereldoorlog in Nederland tot 
schaarste en distributieproblemen ge
leid. Hernieuwde oorlogsdreiging en 
de mogelijkheid van een terugkerende 
schaarste waren aanleiding voor de 
Distributiewet van 1939. Als gevolg 
van de wet besloot de regering tot de 
oprichting van twintig Rijksbureaus 
voor Handel en Nijverheid. Aldus 
trachtte men te komen tot een zo 
doeltreffend en rechtvaardig moge
lijke verdeling en verspreiding van 
goederen onder detailhandel en 
publiek. Bovendien zouden de fabri
kanten en verwerkende industrieën 

verzekerd zijn van grondstoffen, 
productiemiddelen en verdere facili
teiten. Onderlinge concurrentie moest 
worden vermeden. 

Vanaf augustus 1940 kwam Nederland 
geleidelijk in de greep van de oor
logsindustrie. De internationale 
handel stagneerde en voor industriële 
grondstoffen was het land in grote 
mate aangewezen op de nationale 
voorraden. Dispensaties en beschik
kingen werden aangestuurd vanuit 
het door de Duitse bezetter gecon
troleerde Rijksbureau voor Oude 
Materialen en Afvalstoffen (ROMEA) te 
’sGravenhage.

Een van de eerste maatregelen betrof 
het bewaren van afval van levens
middelen. “Een nieuwe taak voor de 
huisvrouw” die schillen en allerlei 
etensresten moest bewaren in een 
emmer of kistje. Dit werd opgehaald 
door inzamelaars (schillenboeren) 
die hiertoe van gemeentewege een 
vergunning hadden gekregen. Deze 

lieden waren vaak kenbaar aan een 
koperen plaatje op hun jas. Verkoop 
vond plaats aan veehouders of het 
afval werd verwerkt tot duurzaam 
veevoeder. In oktober 1940 maakte de 
secretarisgeneraal van het depar
tement van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart het ‘Oude materialen en 
Afvalstoffenbesluit’ bekend; dit had 
betrekking op een diversiteit van ge
bruiksgoederen, zoals metalen, vezel
stoffen, glas en leer. Vernietiging of 
verduistering hiervan werden straf
baar gesteld. Men kon de materialen 
inleveren bij de erkende vakhandel 
tegen een vergoeding.

Ook in Apeldoorn werd de krapte in 
het dagelijks leven zichtbaar. De eer
ste schoenen met houten hakken en 
zolen werden op straat gesignaleerd. 
Steeds vaker verschenen er adver
tenties in de Nieuwe Apeldoornsche 
Courant waarin beukenhout in blok
ken werd te koop gevraagd; beuken
hout werd gebruikt als brandstof  in 
de vorm van generatorgas voor onder 
meer de autobusdienst in Apeldoorn. 
Niet iedereen hield zich aan de richt
lijnen. Schaarste aan brandstof bracht 
een jonge arbeider ertoe een vijftal 
denneboompjes te stelen uit het bezit 
van mr. Walter in Berg en Bos. Dit 
leverde hem een gevangenisstraf op 
van een week. Andere gevallen van 
houtroof waren succesvoller.

Naarmate de oorlog voortduurde 
kregen de Duitsers noodgedwongen 
steeds meer oog voor de betekenis 
van het bos als grondstoffenbron. 
Op geraffineerde wijze zetten zij de 
distributiemaatregelen naar eigen 
hand. Bovendien gaven zij een geheel 
eigen interpretatie van het hergebruik 
van (oude) materialen en afvalstof
fen, “welke niet meer overeenkom
stig hun oorspronkelijke bestemming 
gebruikt werden”. Om dit alles te 
kunnen uitvoeren werden zij dikwijls 
geholpen door Nederlandse collabora
teurs. Dat kon uiteindelijk niet anders 
leiden dan tot brute plundering van 

eigendommen. De inbeslagname van 
bronzen kerkklokken is daarvan een 
sprekend voorbeeld. De grootschalige 
en planmatige onteigening van hout 
is veel minder bekend. Ook de ‘afdee
ling Berg en Bosch’ van Apeldoorn 
zou daarvan gevolgen ondervinden. 
Een verborgen plan dat grondig werd 
voorbereid.

wordt vervolgd

Bronnen van Berg en Bos (8)

Waardeloze rijkdom
Door Bart Meyer

“Wij kunnen ons tegenwoordig niet meer de luxe permitteren, dat iets op de 
mesthoop geworpen wordt. Het laatste stukje hout, lompen, papier en been-
deren, alles wordt gebruikt!”

Door Peter Essink

Zoals U in de locale pers heeft kun
nen lezen heeft wethouder Michael 
Boddeke, samen met hoofdontwerper 
Jacqueline van der Kloet en de pro
jectleider Jos van Nuenen, op 18 juni 
jl. in het park Berg en Bos The Royal 
Mile geopend. Een bloemenborder van 
1609 meter. The Royal Mile is in twee 
delen opgesplitst. Het eerste deel 
is een vasteplantenborder naar een 
ontwerp van Jacqueline van der Kloet. 
Een blijvende herinnering aan The 

Royal Mile voor de ge
meente Apeldoorn. In 
het tweede deel spe
len eenjarige zomer

bloemen en zomerbloei
ende bolgewassen een 

hoofdrol. In totaal zullen 
38000 eenjarige zomerbloe

men en 4500 eenjarige zomerbollen in 
de borders staan. Voor verdere infor
matie verwijzen wij U gaarne naar de 
website: www.triennale.nl.

Het is plezierig U te kunnen melden 
dat de gemeente er ook in geslaagd 
is om op tijd het eerste deel van de 
herstructurering van de grote par
keerplaats op tijd gereed te hebben. 
Tijdens de eerste zondag na opening 
van The Royal Mile bewees deze be
langrijke verruiming direct zijn nut.

Royal Mile geopend en parkeer-
voorzieningen op tijd op orde

( vervolg op pagina 15 )
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Het is inmiddels traditie om in onze 
wijk Koninginnedag te vieren op 
het schoolplein van de Berg en Bos 

school, het karakteristieke gebouw 
uit 1932 met de status van monu
ment. Kinderen versieren hun fiets 

en rijden hierop rond door de wijk 
met de muziekkorps voorop. Hiermee 
werd Koninginnedag 2008 wederom 
geopend. Spelletjes zoals de bekende 
sjoelbak en een reuze schaakspel 
ontbraken niet. Eveneens werden de 
kinderen geschminkt waardoor de 
feestelijke dag werd ondersteund. De 
padvinders met de pannenkoeken en 
de hamburgers horen er ook bij, net 
zoals de familie Van Essen voor de 
muzikale noot. 

De weergoden waren ons gunstig 
gezind. Stralende zon, af en toe 
wolken en pas na het volkslied en de 
opruimwerkzaamheden kwamen de 
regenbuien. 

Door de dames Jacqueline Top, Carmen 
Luttikhuis, Kay Dokter, Yvonne van 
den Hoove, Lindy Brouwer en Joke 
Heeres is ook Koninginnedag 2008 
weer een succes geworden.

Vrijwilligers die zich willen in
zetten voor de organisatie van 
Koninginnedag 2009 kunnen zich 
aanmelden bij Jacqueline Top.

Nederland viert op Koninginnedag de verjaardag van de Koningin. Op 30 april  
zijn in het hele land feesten en evenementen. Deze eve nementen worden 
georganiseerd door de plaatselijke Oranje verenigingen. Koningin Beatrix  
bezoekt op 30 april, samen met andere leden van het Koninklijk Huis,  
de festiviteiten in één of twee plaatsen. 

Koninginnedag op het schoolplein

Foto 2007


