
Berg en Bos
i n f o r m a t i e  o v e r  u w  w i j k Wonen 

in het Bos maart 2009

wijkblad 1nr.

een gemeentelijk 
monument?

Frederik van Eeden kwam graag naar 
Apeldoorn. Hier bezocht hij na bijna 
veertig jaar zijn jeugdliefde Henriette, de 
weduwe Valeton. In de zomer van 1876 
waren zij verliefd op elkaar geworden. 
Frederik (roepnaam Frée) was net zestien, 
Henriette (roepnaam Henri) negentien. 
Na drie jaar gingen hun wegen uiteen.
Van Eeden was medicijnen gaan studeren 
en Henriette trouwde met een hoogleraar 
in Amsterdam. Toch bleven er onderling 
contacten bestaan in de jaren daarna.

Vanaf het stationnetje Het Loo liep 
hij over de Waldeck-Pyrmontlaan, via 
de zanderige Valkenberglaan naar het 
huis Boissière, de door bos omgeven 
woning van Henriette Valeton-Ortt. Het 
waren soms vluchtige bezoeken, omdat 
Van Eeden op doorreis was naar een 

spreekbeurt elders in het land. Het kwam 
ook voor dat hij een of twee nachten 
bij haar overbleef. Dan sliep hij in het 
tuinhuisje en maakte er aantekeningen 
voor zijn dagboeken. Van daaruit werden 
wel wandelingen of fietstochtjes in de 
omgeving gemaakt. De momenten van 
ontspanning bleken voor Van Eeden 
tegelijkertijd een psychische belasting. 
Dat werd veroorzaakt door de bijzondere 
verhouding met Henriette. Bij elke ont-
moeting vlamden gevoelens van vroeger 
op, soms in hevige mate. In zijn dagboek 
beschrijft hij die sombere stemming 
als een alom aanwezige schaduw. Hij 
voelde zich afgewezen, het hernieuwde 
samenzijn, dat duurde van 1915 tot 1923, 
bleef steken in wederzijds respect.

De oogappel

Bronnen van Berg en Bos
Door Bart Meyer 
“Vrijdag ging ik naar Apeldoorn en deed een wandeling door het bosch, geteisterd door den sneeuwval. Zware takken afge-
brooken. Ik bleef somber tot den avond. Maar ik sprak goed en met plezier. Den volgenden morgen was een zeldsame morgen, 
het was zoel voorjaarsweer, en ik had de fijnste, onuitspreekelijke sensaties of emoties. Henriette bracht mij tot Amersfoort. Ik 
wandelde door Spanderswoud naar huis en voelde zeer gelukkig.”

( vervolg op pagina 2 )
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Als een late Tachtiger beschreef Fre-
derik van Eeden zijn observaties en 
indrukken veelal in beelden van de 
natuur. 

Natuurliefde is een van de kenmerken 
van deze literaire beweging aan 
het eind der negentiende eeuw. De 
oorsprong hiervan ligt bij Van Eeden 
reeds in zijn kinderjaren toen hij 
lange wandelingen maakte met zijn 
vader, de botanicus Frederik Willem 
van Eeden.

Dit zou mede leiden tot de oprichting 
van de woon- en werkgemeenschap 
Walden in het Gooi. De kolonie, ge-
legen in een natuurrijke omgeving, 
moest een toonbeeld zijn van het 
heerlijke buitenleven en een sobere 
levenswijze zonder het comfort van 
de moderne maatschappij. Op het 
landgoed bevond zich onder meer een 

tuinderij met fruitbomen, waarvan 
de opbrengsten door de tuinbouwers 
in de omringende villawijken werden 
uitgevent.

Iets van dat natuurlijke ideaal zal Van 
Eeden hebben teruggevonden in de 
tuin van Boissière, de kleine hof van 
Eden, vol zinnelijkheid die naadloos 
overging in de stilte van de vele bos-
schages. Het zal hem hebben doen 
denken aan zijn Walden dat enige 
jaren daarvoor failliet was gegaan. 
Naast zijn vele andere bezigheden 
had hij altijd aandacht voor de plan-
ten en dieren in zijn omgeving. En 
naarmate de jaren verstreken en 
zijn gezondheid achteruitging, vond 
hij daarin nog enige voldoening. 
Met name zijn kennis van appels en 
peren en bijzondere interesse voor de 
levenswijze van zijn ‘veertigduizend 
vriendjes’, het bijenvolk, werd nu 
en dan breed uitgemeten in het 
tijdschrift Katholieke Illustratie. Hij 
schreef de artikelen zelf en sloot, een 
bekeerling waardig, steevast af met 
een zegenwens voor de oogst.

Ik besloot Frederik van Eeden te gaan 
zoeken, daar waar de herinnering 
aan hem het meest tastbaar zou zijn: 
de woning en de tuin van Henriette 
Valeton. Met zijn dagboek en brieven 
in  gedachten begaf ik mij naar de 
plaatsen van handeling waar de tijd 
lijkt te hebben stilgestaan. Hierbij 
trachtte ik te herdenken wat zich daar 

in het verleden zoal had afgespeeld.
Ik stond in de woonkamer, maar daar 
was hij niet. Naar de bibliotheek, 
geen spoor van hem te vinden. Bij 
het tuinhuisje was hij evenmin. Toen 
zag ik de oude notaris, de appelboom 
die in de nazomer met zijn piramidale 
bladerdak genoeg koelte bood voor 
de middagthee. Daar waren de in-
tieme momenten tussen Frederik en 
Henriette, daar waren zijn hoop en 
verwachting voorgoed verdwenen.  

De oude boom kon zich met moeite 
overeind houden. Gebroken takken 
en ingezwachtelde stammen ten 
spijt wist hij de laatste oogst nog te 
voldragen. Ik pakte een afgevallen 
appel en nam een hap. 
Ja, ik had hem gevonden! 

( vervolg van voorpagina )

Van Eeden schrijvend in het tuinhuis, ± 1917

Frederik van Eeden in de tuin, inspecteert zijn bijenkast. 

Hij houdt een raampje met raathoning in de hand.
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De oude bekende uitspraak, 
“als je geschoren wordt, moet je 
stilzitten” is niet altijd geldig. 
Dat komt in mijn gedachten op bij 
het horen en zien van de maat-
regelen die worden voorgesteld 
om een antwoord te geven op 
de gewijzigde economische 
omstandigheden. 

Juist in deze tijd zou je mogen ver-
wachten dat er direct antwoord 
wordt gegeven op de oproep van de 
overheid om een extra stimulans te 
geven aan het behoud van werk-
gelegenheid door prioriteit te geven 
aan infrastructurele werken.
Wat een kansen voor de lokale 
bestuurders om een aantal bekende 
knelpunten met voorrang op te 
lossen. Juist in de periode dat  de 
gemeenteraadsleden zich gaan 
opmaken voor de verkiezingen van 
2010 is het een uitgelezen moment 
om te laten zien dat men er is en wil 
zijn voor hun achterban. 

Van de voorzitter

Als je geschoren wordt, moet je 
stilzitten!

We zijn dan ook erg benieuwd 
naar de reacties van onze poli-
tieke vertegenwoordigers op de 
pre voorjaarsnota van het col-
lege, welke doordrenkt is met 
onzekerheden en nog niet is 
voorzien van echte keuzes. 
Wellicht dat de gemeenteraad wel 
inziet dat onder druk alles vloei-
baar wordt!

Cees Kielstra, voorzitter

Oproep Jaarvergadering 
wijkvereniging Berg en Bos 
op dinsdag 7 april 2009

 Aanvang 20.00 uur. Zaal open 19.30 uur. 
 Hotel Apeldoorn, hoek Soerenseweg/Jachtlaan.

agenda
1. Opening door de voorzitter
2. Vaststelling notulen jaarvergadering gehouden op woensdag 2 

april 2008 (opgenomen in wijkblad nr. 2 van Juni 2008). Eveneens 
beschikbaar op onze website in het hoofdstuk “wijkvereniging en 
subhoofd organisatie”

3. Jaarverslag over het jaar 2008.  
4. Financieel jaarverslag over het jaar 2008
5. Bevindingen van de kascommissie.
6. Benoeming nieuwe kascommissie.
7. Bestuursmutaties: 
a. Statutair aftredend is de heer Hulstein. 
8. Rondvraag (vragen bij voorkeur schriftelijk, doch uiterlijk voor 

aanvang van de vergadering in te dienen bij het bestuur).
9. Sluiting van het officiële deel.

20.45 Pauze / Koffie en thee.

21.15  Presentatie van de heer Philip Salm, voormalig directeur van de 
“Stichting Triënnale”, met een persoonlijk getinte visie op dit 
2008 evenement en met een vooruitblik met leringen voor het 
beoogde 2011 evenement.

Uw komst wordt op hoge prijs gesteld.
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BB Jaarverslag 2008: Wijkvereniging Berg en Bos
Samengesteld door het bestuur.
Het nieuwe wijkblad
In maart 2008 hebben wij het 
wijkblad een indringende opfrisbeurt 
gegeven, met max. 4 advertenties, ter 
voorkoming van het mogelijke beeld 
dat wij het zoveelste advertentieblad 
zijn. Wij ontvingen zeer veel positieve 
reacties en bestuur en redactie zijn 
voornemens de ingeslagen weg te 
vervolgen. 

Uit de vele positieve reacties die wij 
ontvangen van wijkbewoners maken 
wij op dat het blad ten zeerste wordt 
gewaardeerd en bestuur en redactie 
is dan ook voornemens de ingeslagen 
weg te vervolgen. 

Platform Noordwest
Het platform Noordwest, (voor be-
tere communicatie van Gemeente 
naar zes betrokken wijkraden) is
in 2006 gestart met het opstellen 
van een stadsdeelplan inclusief een 
toekomstagenda. Deze geldt voor vier 
jaar en heeft aanknopingspunten die 
de leefbaarheid kunnen versterken. 
In het stadsdeelplan worden voor 
een periode van twee jaar zaken 
geïnitieerd die uitgevoerd of aan-

gepakt zullen worden. Er zijn totaal 
vijf uitgewerkte thema’s, t.w. 
voorzieningenclusters / zorgcirkels, 
de aanpak van overlast, de aanpak 
aanpassing hoofdwegenstructuur en 
het communiceren.

Voorzittersoverleg: 
Daarnaast is er ook nog een zgn. 
voorzittersoverleg. Daarin komen 
de voorzitters van de 23 dorps- en 
wijkraden bijeen met de afdeling 
wijkzaken van de Gemeente. Op de 
agenda onderwerpen van algemeen 
belang. In het afgelopen jaar de 
wijziging van de verordening voor 
Dorps- en Wijkraden. Daarnaast 
het kapvergunningenbeleid, de 
hoogbouwnota van de Gemeente, 
en beperking van regelgeving.

Stadsdeelmanagement: 
De nieuwe stadsdeelmanager, José 
Cvetanovic, is voortvarend aan haar 
job begonnen. Zij is voor ons het 
scharnierpunt tussen afdelingen in 
het stadskantoor en informeert ons 
over voortgang van alle lopende 
zaken. Omstreden zaken worden 
niet uit de weg gegaan bij vragen 

om actie en overleg, zoals b.v. het 
bestemmingsplan van de BV AGOVV. 
Zij is voorzitter van het platform 
Noordwest en wordt door alle zes 
wijkraden volledig geïnformeerd over 
de zienswijzen en daarmee in staat 
gesteld goed te kunnen functioneren.

Bijzondere discussies met de 
gemeente:
Dit jaar vooral rond de dossiers: 
AGOVV; De herinrichting van het 
park Berg en Bos (zie voor beide 
onderwerpen onder “Voortgang 
bestemmingsplannen); alsmede de 
voorbereidingen voor de Triënnale 
(zie hiervoor het aparte artikel met 
een terugblik) 

Overleg met politieke partijen:
Over de direct hierboven genoemde 
onderwerpen, alsmede over de 
tochten van wilde zwijnen binnen 
de wijk hebben wij contact met 
politieke partijen. Hierbij valt op 
dat de afspraken van de coalitie 
strak worden gerespecteerd, en niet 
vatbaar zijn voor gewijzigde om-
standigheden. Van de gewenste cul-
tuurverandering is veelal weinig te 

merken. Namens U zullen we proberen 
de dialoog op niveau te houden!

De commissie bestemmingsplannen 
kwam dit jaar niet bijeen. Wel was 
er ruggespraak over het komende 
tijdelijke bestemmingsplan AGOVV en 
het MER voorstel voor de Koningin 
Julianatoren. In het najaar heeft Cees 
Hovius het voorzitterschap van de 
commissie overgenomen van Henk 
Otto.

Bestemmingsplan Stadsdeel 
Noordwest
Dit omvat het hele woongebied van 
onze wijk. Dit bestemmingsplan 
is van kracht met ingang van 15 
januari. Er is een aantal keren beroep 
aangetekend, die in februari 2009 bij 
de Raad van State zullen dienen.

Bestemmingsplan West
Het bestemmingsplan West omvat 
het gebied ten zuiden en westen van 
het bewoonde deel van onze wijk 
met accommodaties van AGOVV, Park 
Berg en Bos, Natuurhuis, Apenheul, 

Voortgang bestemmings-
plannen
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Kristalbad, parkeerterreinen, Ko-
ningin Juliana Toren en Vitens 
waterwingebied. In de afgelopen 
jaren zijn bijna alle objecten in het 
nieuws geweest met ontwikkelingen 
die gevolgen hebben voor het hui-
dige vigerende bestemmingsplan, 
dat dateert van 24 maart 1994. 
Dit bestemmingsplan zal worden 
opgedeeld. 

Nieuw bestemmingsplan 
Koningin Juliana Toren – KJT
In het voorjaar heeft de gemeente 
het besluit genomen, daarvoor de 
wettelijke verplichte MER (Milieu 
Effect Rapportage) procedure te 
starten. Deze procedure loopt nog.

Nieuw bestemmingsplan sport-
terreinen AGOVV
Afgelopen zomer verliepen de 
tijdelijke vergunningen voor de 
tijdelijke tribune en een aantal 
tijdelijke gebouwen van AGOVV. 
De gemeente dacht dat te regelen 
door voor het gebied een tijdelijk 
bestemmingsplan voor vijf jaar 
af te geven. De wijkraden kregen 
daarvoor in januari een aanzet. 
Met de nieuwe WRO is dat echter 
niet meer mogelijk. In september 
heeft B&W daarom besloten om het 
formele bestemmingsplan zodanig te 
wijzigen, dat er tot in lengte van ja-
ren profvoetbal kan worden gespeeld. 

Dat is een duidelijke schending van de 
afspraak met wijkraden dat het spelen 
van profvoetbal op die locatie slechts 
tijdelijk zou zijn. Dat laat onverlet 
dat de club elders een nieuw stadion 
wil bouwen. De Europaweg heeft 
daarbij de voorkeur. Vlak voor de 
zomer blokkeerde de gemeenteraad 
de plannen voor een stadion aan de 
Kuipersdijk. De verantwoordelijke 
wethouder Rob Metz trad af en de 
portefeuille ging naar wethouder 
Jolanda Reitsma. 

In september berichte wethouder 
Jolanda Reitsma, dat de wijkraden 
met AGOVV in gesprek moeten gaan. 
Zij berichtte dat “AGOVV de bereidheid 
uitgesproken had om een convenant 
te sluiten met de wijkraden’’ met 
de bedoeling om problemen in de 
toekomst te voorkomen. De wet-
houder stelde “Wij juichen een 
dergelijke afspraak toe.’’ Wij zien 
dat als een mooi voorbeeld van een 
wethouder die alvast een boom 
creëert om in de toekomst achter te 
kunnen staan als er problemen rijzen. 
Op 10 december organiseerde AGOVV  
een bijeenkomst met de wijkraden. 
Daar bleek inderdaad dat AGOVV 
op verzoek van de gemeente eerst 
de plannen aan de wijkraden zou 
voorleggen alvorens ze in te dienen 
bij de gemeente. Wij namen daar 
kennis van, maar waren eenduidig in 

de mening dat er geen sprake kon zijn 
van een convenant waarbij wijkraden 
bij voorbaat akkoord zouden gaan 
met een bestemmingsplan wijziging. 
Dat is een taak van de gemeente.  
De huidige plannen houden in, dat 
het extra bebouwde oppervlak, 
dat nu is bebouwd op basis van de 
tijdelijke vergunning, in het nieuwe 
bestemmingsplan wordt toegevoegd. 
Dat betreft de businessclub tent, de 
ruimte voor het videotoezicht en een 
stuk tribune aan de oostkant van 
het veld. Inmiddels is door AGOVV 
een bouwaanvraag ingediend, maar 
hebben wij nog geen informatie 

ontvangen voor aanpassing van het 
bestemmingsplan.  

Nieuw bestemmingspan Park 
Berg en Bos, Natuurhuis en 
Apenheul
Er is besloten om voor het centrale 
gebied van park Berg en Bos rond 
vijver, Apenheul en de plaats voor 
het Natuurhuis een apart bestem-
mingsplan te maken. “Stadspark 
met allure”. 
Daarin worden de wensen van de 
beheerder Accres, Apenheul, het 
Natuurhuis, horecaondernemer 
Wentink en de anderen uitgewerkt. 
Pas als het toegezegde parkeerterrein 
P2 bij het Kristalbad is aangelegd, 
kunnen de wijkraden hun medewer-
king verlenen aan dit plan. 
Wethouder Michael Boddeke die de 
gemeenteraad “de realisatie in 2008” 
heeft toegezegd, zegt nu toch meer 
tijd nodig te hebben.

Overige delen 
bestemmingsplan West 
Klimbos
Het Klimbos is bijna voltooid. In kader 
van bestemmingsplan West heeft 
Klimbos daarvoor van de gemeente 
toestemming gekregen via een artikel 
19 procedure.
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Natuurhuis
De bouw van het natuurhuis is 
begonnen. Daarvoor was in het 
bestemmingsplan West geen 
aanpassing of speciale vergunning 
nodig. De gewone procedure voor 
een bouwaanvraag is doorlopen. Het 
duurzame gebouw komt tussen de 
grote park vijver en Apenheul.

Herstel Park Berg en Bos
De start van het herstel van het 
Park werd uitgesteld vanwege de 
komst van de Triënnale. De reeds 
beschikbaar gestelde financiën voor 
het herstel zijn tijdelijk geparkeerd. 
Begin april besloot de raad, dat het 
voorgestelde ontwikkelplan voor het 
Park kan worden uitgevoerd. Middels 
amendementen werd bepaald, dat de 
wethouder twee zaken wel goed moet 
regelen, t.w. de nog ontbrekende 
125 parkeerplaatsen en de wens 
om de kleine pachters in het Park te 
horen en zo mogelijk te betrekken bij 
discussies over de parkontwikkeling. 
In september heeft een eerste overleg 
met pachters plaats gevonden. 
Daar die afhankelijk zijn van de 
bezoekersstroom naar Apenheul 
willen zij aan de route naar Apenheul 
gevestigd blijven. Apenheul wil de 
bezoekersstroom naar het dierenpark 
langs de oostkant van de vijver en 
langs het nieuwe Natuurhuis leiden. 

Dat heeft gevolgen voor de entree van 
het Park. Apenheul bezoekers naar 
rechts en de bezoekers naar het Park 
rechtdoor over de Jubileumlaan. De 

discussie met pachters liep tot 
december. Intussen is er consensus 
voor een open entreeplein met plaats 
voor pachters aan het plein. Apenheul 
bezoekers gaan daarna achter het 
nieuw te bouwen restaurant richting 
Natuurhuis. 

De bijgaande tekening is slechts één 
voorbeeld van de illustratieve studies 
die door de landschapsarchitecten 
zijn gemaakt. 
Een groot open entreeplein, waarvan 
de bestrating zichtbaar doorloopt naar 

de ingangen van de parkeerplaatsen 
en iets is verhoogd om doorgaand 
verkeer af te remmen. Het idee van 
veiligehouten voetgangersbruggen 

over de J.C. 
Wilslaan is 
verlaten. De 
plannen van 
Restaurant 
Wentink zul-
len worden 
ingepast in het 
toekomstige 
landschap rond 
vijver. Daarin 
spelen rolstoel-
vriendelijke 
wandelpaden 
en zichtlijnen 
op de vijver een 
belangrijke rol. 
De discussie 

gaat nu over de inrichting van het 
entreeplein en toekomst van be-
staande muren, entreegebouwtjes, 
restaurant en kioskje. Er is gesproken 
deze aan te wijzen als gemeentelijk 
monument. Vanuit de wijkraad 
is hierop negatief gereageerd, 
aangezien het om bouwvallige 
halfvergane, bouwwerken gaat die 
achterstallig onderhoud hebben 
en veelal weinig belevingswaarde 
hebben. Behouden betekent in de 
praktijk nieuwbouw. Ook de pachters 
ondersteunen dit. Het ziet er naar uit 

dat de commissie afziet van het idee 
om de gebouwen als monument aan 
te wijzen.

Voortgang in groen en 

Het wordt voorjaar en weer najaar, de 
bomen worden groen en weer kaal. 
De bladblaasploeg kwam vanwege 
de weersomstandigheden wat laat, 
maar toen was de wijk weer schoon.

Stadsdeelpost
De gemeente heeft door de stad 
veel locaties verspreid. Efficiency 
noopt hen het aantal locaties terug 
te brengen en voorzieningen dichter 
bij de werkomgeving te brengen. 
De verzorging van onze wijk werkt 
nu vanuit werf en groenlocatie 
aan de Vlijtseweg. Er is een plan in 
voorbereiding, om dit onder te bren-

grijs
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gen op de locatie hoek Asselsestraat 
en Laan van Spitsbergen. 

Bomenkap
Er zijn dit jaar minder bomen omge-
gaan dan in voorgaande jaren. Er was 
dan ook geen zware storm. 
Veel bewoners hebben grote moeite 
met de kaalkap en het daarna bou-
wen van extra grote huizen, waardoor 
er nauwelijks meer ruimte is voor de 
verplichte herplant. Daardoor wordt 
de wijk kaler en verdwijnt langzaam 
het bosgevoel. De gemeente onder-
houd de lanen structuren goed. 
Begin 2009 bemesten zij verschraalde 
bermen extra, zodat de bomen daar 
extra voedingsstoffen krijgen. 

Voortgang “Verkeer”
De commissie verkeer kwam dit jaar 
niet bijeen. Wel was er ruggespraak 

over een parkeerverordening en een 
verkeersremmend platform in de 
Bosweg.

Snelheid Signalering op de 
Amersfoortseweg
Op verzoek van de wijkvereniging 
zijn lichtgevende snelheidsdisplays 
een aantal maanden aan de Amers-
foortseweg geplaatst. Daar wordt 
voortdurend veel te hard gereden. 
Er was wel enig positief effect. Wij 
stimuleren herhaling van deze actie.

Parkeerterreinen
De gedachte om de kleine parkeer-
plaats P0 in de toekomst te laten 
verdwijnen is verlaten. De grote par-
keerplaats P1 is net voor afgelopen 
toeristenseizoen op ons uitdrukkelijk 
verzoek uitgebreid tot 1475 parkeer-
plekken. Daarmee is de afsluiting van 
de J.C.Wilslaan grotendeels voorko-
men. Er ontbreken nog de aan ons 
en gemeenteraad toegezegde 125 
plaatsen bij het Kristalbad. De wijk-
vereniging en de beheerder Accres 
zijn het eens dat de toegang tot die 
parkeerplaats moet lopen via de grote 
parkeerplaats P1. Geen extra autover-
keer naar en van het Kristalbad via de 
Felualaan. Het bestemmingsplan geeft 
geen belemmering hiervoor. De belof-
ten om dit voor eind 2008 te regelen 
zijn niet gehouden.

Parkeerverordening
De mogelijkheid van uitbreiding van 
de parkeerverordening in de Haze-
laarlaan is besproken en uitgesteld 
tot het effect van het gebruik van 
het nieuwe parkeerterrein P2 bij het 
Kristalbad duidelijk is. Verder was er 
een verzoek om een wachtverbod 
langs de J.C.Wilslaan en het begin 
van de Roosmale Nepveulaan (tot de 
Ribeslaan) in te stellen. Dat wordt 
bekeken. Tevens aandacht voor de 
bewonerswensen voor uitbreiding 
van parkeerbelemmeringen langs de 
Jachtlaan.

Platform Bosweg
De Bosweg wordt begin 2009 op-
nieuw geasfalteerd. De gevaarlijke 
situatie op de hoek van Bosweg en 
Jachtlaan zou met een verkeers-
remmende drempel kunnen worden 
aangelegd. Na ruggespraak, waarbij 
zeer tegengestelde meningen wer-
den geuit, is besloten dat verkeers-
veiligheid boven ongemak van een 
hobbel gaat. Er is gevraagd op de 
toegang van de wijk en over de 
parallelweg, op een iets verhoogd 
plateau aan te leggen. 

Koninginnedag
De traditie om in onze wijk Koning-
innedag te vieren op het schoolplein 
van de Berg en Bos school werd ook in 
2008 voortgezet. Kinderen versierden 

hun fiets en reden hierop rond door 
de wijk met het muziekkorps voorop. 
Spelletjes zoals de bekende sjoelbak 
en een reuze schaakspel ontbraken 
niet. Schminken, padvinders, pan-
nenkoeken, hamburgers en de mu-
zieknoot van de familie Van Essen; het 
was er allemaal. Met mooi weer werd 
het een prachtdag!

Preventieve Surveillance 
woonwijk Berg & Bos
Vigilat Beveiligingen verzorgt 
reeds jaren met een preventieve 
surveillance de veiligheid in onze 
wijk. Sinds de start hiervan is het 
aantal inbraken drastisch afgenomen. 
Circa 40% van de wijkbewoners on-
dersteunen deze dienstverlening. 
(op de volgende pagina een overzicht 
van 2008) Vigilat constateerde dit 
tijdens de collectieve uren en externe 
controle-ronden bij de diverse 
woningen. 
Ter vergelijking de inbraakcijfers op
jaarbasis in onze wijk t.o.v. andere 
wijken:

De Parken  : totaal   17 
Orden   : totaal   13
De Maten  : totaal   22
Berg en Bos   : totaal     3
Apeldoorn  : totaal 435 
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Onze preventieve surveillance draagt 
dus duidelijk bij aan de veiligheid. 
Ondanks kostenstijgingen (brandstof/ 
CAO lonen) is het deelname bedrag 
van € 0,50 per dag nooit aangepast.
Voor nadere informatie kunt U contact 
opnemen met de heer Jelwo de Boer 
op telefoonnummer 055 – 542 41 49 
of per mail j.deboer@vigilat.nl.

Het secretariaat
In de afgelopen jaren is het karak-
ter van het secretariaat sterk gewij-
zigd. Daar waar in het verleden 
vele mappen gevuld werden met 
rapporten van de gemeente en op 
papier gekopieerde rapporten van 
de gemeente circuleerden onder de 
bestuursleden is het proces nu vrijwel 
geheel gestroomlijnd over internet en 
met gebruik van email. 
Het behoorlijk vooruitstrevende IT 
beleid van de gemeente heeft zeker 
een positieve invloed op het werk dat 
het wijkvereniging bestuur in haar rol 
als wijkraadbestuurders uitvoeren. 
Informatie is vrijwel altijd in digitale 
vorm aanwezig en het overleg van 
bestuursleden vind dan ook veelal 
plaats in email verkeer, waardoor de 
individuele bestuursleden hun taken 
soepeler in hun eigen tijdsschema 
kunnen inpassen. Als gevolg hiervan 
is ook een elektronisch archief aan 
het ontstaan waarin de historie 
waaraan wij werken hoofdzakelijk 
digitaal wordt vastgelegd. Grote wij-
zigingen in deze manier van werken 
worden niet voorzien.

Website www.wijkvereniging 
bergenbos.nl
Voor de webbeheerders was dit voor-
jaar een symposium georganiseerd 
met als thema hoe lok je meer be-
zoekers naar de site. Één van de 

ideeën was het vormen van een 
klankbordgroep in de wijk, waarmee 
via de website bestuursvoorstellen 
kunnen worden getoetst. Dat idee 
hebben we overgenomen en er zijn 
een behoorlijk aantal klankbordleden. 
Echter er waren geen onderwerpen 
voor toetsing, dus de leden hebben 
nog niet kunnen reageren. De opzet 
van de website is iets aangepast, 
zodat bezoekers direct op de eerste 
pagina kunnen zien of er iets nieuws 
is geplaatst, wat hen interesseert. 
Daar kan men dan direct naar door 
klikken.

Vijver Berg en Bos

Overzicht 2008 van alle gebeurtenissen.
 
 Soort melding                             Aantal x

89

4
44

31
15

51

21

31

5

2

25

332

Alarmopvolging 
(bij deelnemers)
Alarmopvolging 
(bij geen deelnemers)
Sluiten van ramen
Sluiten van deuren 
(garage, woning)
Sluiten van auto’s 
Controle van kentekens 
via Politie
Verzoek om assistentie 
vanuit Politie
Defecte straatverlichting 
gemeld bij Gemeente
Assisteren bij zoeken 
naar vermiste huisdieren
Assisteren bij zoeken 
naar vermiste kinderen
Aanwezigheid in de daguren 
op verzoek deelnemers
Aantal deelnemers 
preventieve surveillance
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Door Peter Essink

Toen wij in eerste instantie kennis-
namen van deze plannen, werden 
deze slecht door ons begrepen. 
Immers; het gebouwtje ligt sterk 
verscholen achter huizen, de archi-
tectuur lijkt, voor ons leken, niet 
veel bijzonders in te houden en de 
staat van onderhoud waarin e.e.a. 
verkeert is erbarmelijk. Maar uit de 
achterliggende stukken en in de 
vergadering bleek het geheel in een 
veel bredere context geplaatst te 
moeten worden om op zijn juiste 
cultuurtechnische waarde te kunnen 
schatten en de eerlijkheid gebied mij 
te zeggen dat ik mijn initiële gevoel 
daarbij behoorlijk heb moeten bij-

stellen. De gebruikte argumentatie is 
interessant en lezenswaardig. Die deel 
ik dan ook graag onderstaand met U. 

Mogelijk zijn er ook buurtgenoten 
die over dit onderwerp zelf graag 
een mening naar voren willen bren-
gen en/of ons willen helpen om 
een uiteindelijk standpunt van de 
wijkraad te bepalen.

Hiernaast volgt een verkorte sa-
menvatting van de tekst van de 
voordracht der Cultuurhistorische 
adviescommissie:

Historie en ligging
Het einde van de Tweede Wereldoorlog 
betekende niet, dat er een periode 
van internationale politieke rust 
aanbrak. In tegendeel. Er ontstond 
een langdurige politieke strijd tussen 
de grootmachten Amerika en Rusland, 
een periode van grote spanningen 
en de dreigingen van een nieuwe 
oorlog, waarin de kans bestond dat 
het ultieme vernietigingswapen, de 
atoombom, zou worden ingezet, 
met als gevolg grote hoeveelheden 
burgerslachtoffers. 
Door de Nederlandse regering wer-
den daarom allerlei maatregelen 

getroffen om goed voorbereid te 
zijn op de oorlogsdreiging en de 
gevolgen daarvan. Zo werd in 
1952 de wet op de Bescherming 
Bevolking afgekondigd. De basis 
voor deze zuiver civiele organisatie 
is het daadkrachtig optreden van 
uit de eigen gemeente (stad, dorp) 
tijdens calamiteiten, waarbij een 
uitgesproken verantwoordelijkheid 
bij het plaatselijke bestuur lag. 
Hiertoe werden BB-kringen, wijk- 
en blokploegen opgericht. Burgers 
werden vanaf 1952 op vrijwillige basis 
opgeleid in de grondbeginselen van 

BB bunker Seringenlaan weldra  

“Gemeentelijk Monument” ?

Op woensdag 4 februari j.l. toog ik naar het Stadhuis voor de openbare ver-
gadering van de Cultuurhistorische adviescommissie om namens uw wijkver-
eniging wat meer te weten te komen van overwegingen en achtergronden 
bij het voorstel van deze commissie om de voormalige BB bunker, gelegen 
aan de Seringenlaan 21, op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. 
De commissie besloot in deze vergadering om conform de daarvoor geldende 
procedures, aan het college van B&W voor te stellen om de bunker inderdaad 
te plaatsen op de Gemeentelijke Monumentenlijst. Het college zal, mede op 
basis van dit advies dan besluiten om de bunker c.s. wel of niet te bescher-
men. Tegen dit besluit kan bezwaar worden aangetekend. Niet tegen het 
advies van de commissie.
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een breed scala aan reddings- en 
brandweeractiviteiten. Daarnaast 
richtte de overheid zich op het 
bevoorraden van magazijnen met 
medische artikelen en reddings-
gereedschappen, werkkleding en 
eerste hulpartikelen. Met behulp 
van radio-uitzendingen, brochures 
(“Wenken”) en voorlichtingsfilms 
bood de overheid een handleiding 
aan de burgers voor zelfredzaamheid 
in tijden van nood. 
Ook het bouwen van schuilmogelijk-
heden werd een belangrijke taak, 
evenals het organiseren van netwer-
ken met sirenes, het inrichten van 
noodkeukens en het opzetten van 
meetposten. In 1954 volgde de op-
richting van de Rijks Mobiele Co-
lonnes, aanvankelijk bedoeld om 
bemand te worden met vrijwilligers 
maar sinds 1955 draaiende gehou-
den door militairen. Deze mobiele 
colonnes hadden de taak eenheden 
van de BB-organisatie snel te kun-
nen verplaatsen en in te zetten in 
rampgebieden. 
In het begin van de jaren tachtig 
is de Bescherming Bevolking als 
organisatie ontbonden en werden 
de taken overgedragen aan het Rode 
Kruis en de brandweer.  

Voor de vele kringen in Nederland 
werden speciale commandoposten 
gebouwd. In Apeldoorn gebeurde 
dit in 1955 met de bouw van een 

voorziening, een “Commandopost 
Bescherming Burger Bevolking” op 
een terrein in de wijk Berg en Bosch. 
Het architectenbureau AE. G. en J.D. 
Postma uit Gorssel-Ravensweerd en 
Rotterdam leverde het ontwerp voor 
het eenvoudige bakstenen gebouw. 
Ten behoeve van het noodradio- 
en telefoonverkeer was op het dak 
(een grote betonplaat) een enorme 
antenneconstructie geplaatst. Op 
enige afstand plaatste men een klein 
gebouw voor een noodaggregaat. 
Ook dit bouwwerkje is nog steeds 
aanwezig.
Uit 1961 dateert het plan voor de 
bouw van een grote ondergrondse 
“Kringcommandopost” die een 
jaar later direct westelijk van de 
bestaande commandopost werd 
aangelegd. Het ingenieursbureau 
Bish & Partners ontwikkelde een 
grote rechthoekige ondergrondse 
ruimte van beton, met een in-
houd van 1500m³, toegankelijk 
via een nauwelijks opvallend 
houten entreegebouwtje, dat 
verscholen ligt op het bosperceel. 
De “bunker” was voorzien van een 
luchtbehandelingsinstallatie die 
zorg droeg voor de ventilatie met 
zandfilters. Een vuilwaterkelder 
zorgde voor de opvang van ge-
bruikt huishoudwater van wc’s 
en douches. In tijden van nood 
kon gebruik worden gemaakt 
van een eigen broninstallatie, 
waarop de waterleiding via een 

betonnen reinwaterkelder en een 
hydrofoorinstallatie kon worden 
aangesloten. De kringcommandopost 
beschikte verder over een nood-
stroomvoorziening in de vorm van 
een aggregaat die werd aangedreven 
door fietsen en een radiocentrale. 
De oorspronkelijke indeling is tot op 
heden vrijwel ongewijzigd gebleven.

ONDERGRONDSE KRING 
COMMANDOPOST (1962)

Plattegrond en opbouw:
De grotendeels ondergronds gelegen 
commandopost heeft een bijna 
vierkante plattegrond (afmeting 17.50 
x 16.95 meter) en een inhoud van 
1500 m³. De vloerplaat, de dakplaat, 

de buitenwanden, de dragende 
binnenwanden en de trap zijn in 
beton uitgevoerd. De niet dragende 
binnenwanden hebben een houten 
geraamte van grenenhout, voorzien 
van een dubbele beplating van 
brandvrij eternietboard. Het onder-
grondse gedeelte is toegankelijk via 
een hoge betonnen trap vanuit een 
kleine bovengrondse opbouw op de 
zuidoosthoek van de commandopost. 

Indeling:
Binnen het ondergrondse vierkant 
bevindt zich een groot aantal ver-
trekken van verschillende grootte, 
die de veelheid aan functies moesten 
herbergen. In het centrale deel 
liggen de vier grootste vertrekken, 
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die voor het dagelijks verblijf en 
de belangrijkste taken dienden: 
de grote commandokamer, de ver-
bindingskamer, de kantine met keu-
ken, en de A.B.C.-ruimte. Langs de 
noordflank ligt een rij kleine ruimtes, 
van oost naar west een slaapvertrek 
met zes slaapplaatsen, een sanitaire 
ruimte, een slaapvertrek met twaalf 
slaapplaatsen, de radiokamer, de 
centrale, een waarschuwingskamer 
(met seinapparatuur) en de nood-
uitgang. Langs de zuidzijde 
liggen een proviandruimte, de 
noodstroomruimte (met aggre-
gaat en aandrijffietsen), de lucht-
behandelingskamer, de aanzuigkoker 
en het zandfilter. Aan de oostzijde is 
er naast het trappenhuis een druks- 
en gassluis, een bergruimte, een 
besmette kledingruimte en nog een 
ruimte met douche en wc.

De commissie motiveert haar aan-
beveling naar het college van B&W 
uiteindelijk als volgt:

Voor plaatsing op de gemeentelijke 
monumentenlijst zijn de volgende 
waarden als van belang bevonden: 
(red.: samengevat in verkorte vorm) 

a. Architectuurhistorische waarde
 Het complex  van de Kring   
 Commandopost Bescherming  
 Burger Bevolking heeft vanwege  
 de  bijzondere constructieve   
 opzet, het unieke bouwtype en de  

 hoge mate van gaafheid een hoge  
 architectuurhistorische waarde.  
 Het is als geheel een uitstekend  
 en zeer illustratief voorbeeld  
 van de sobere civiele utiliteitsbouw  
 in het kader van het landelijke  
 project Bescherming Burger   
 Bevolking. 
b. Stedenbouwkundige waarde
 De stedenbouwkundige waarde 
 van het binnen een bouwblok  
 verscholen liggende complex  
 is gering. Als geheel heeft het  
 complex, bestaande uit de boven- 
 grondse commandopost, de   
 ondergrondse commandopost,  
 het aggregaatgebouwtje en   
 enkele andere artefacten wel  
 ensemblewaarde. 
c. Cultuurhistorische waarde
 Het complex heeft een hoge cul- 
 tuurhistorische waarde. Het her- 
 innert op tastbare wijze aan de  
 periode van de Koude Oorlog. 
d.	Zeldzaamheidswaarde
 Het complex bezit vanwege   
 zijn verder unieke oorspronkelijke  
 functie en opmerkelijke gaafheid  
 zeldzaamheidswaarde.   
 Vergelijkbare complexen uit deze  
 periode zijn in Apeldoorn voor  
 zover bekend niet aanwezig.

Voorafgaand aan het overleg wor-
stelde ik met de vragen: 
Wat doe je daar nu mee? Je maakt 
er een monument van en wat dan? 
Het belangrijkste deel is immers 

ondergronds en kan om evidente 
veiligheidsoverwegingen niet conti-
nue worden opengesteld voor het 
publiek. Maar tijdens het overleg 
kwam de uitstekende suggestie van 
één van de commissieleden op tafel 
die opperde dat het waarschijnlijk 
heel zinvol zou zijn om op gezette 
tijden dit monument open te stellen 
voor gebruik door Apeldoornse 
scholen om de beeldvorming rond 
de destijds gevoelde gevolgen van 
de “koude oorlog” voor leerlingen 
aanschouwelijk en inleefbaar te 
maken. En met dat idee leek het mij 
ineens heel zinvol om er een gemeen-
telijk monument van te maken. 
Daarmede zou het een echte functie 

voor de huidige samenleving krijgen.
Maar... de gemeente is de eigenaar, 
en een eigenaar kan van alles be-
sluiten. Misschien wel verkopen aan 
een marktpartij die heel andere 
ideeën heeft. De buitengewoon 
moeizame zoektochten naar oplos-
singen voor exploitatie van de kathe-
draal van Radio Kootwijk staan ons 
hier als schrikbeeld voor ogen.
Het zou ons inziens de gemeente 
sieren om gewoon eigenaar te 
blijven en haar onderhoudsplicht 
serieus te nemen. Daarmede het 
complex toonbaar en bruikbaar te 
maken voor het doel als geopperd 
in de beraadslaging van de Cultuur-
historische Commissie.
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Door Peter Essink

In de afgelopen zomermaanden was 
het zover. De veelbesproken Triënnale 
werd gehouden. Een evenement 
waar wij veel aandacht aan hebben 
gegeven. Wij veronderstelden vanaf 
het eerste begin dat de veelbespro-
ken “Royal Mile” het belangrijkste 
focusevenement  van de hele Triën-
nale zou worden. Daar er initieel 
450.000 tot 500.000 bezoekers (in 3 
maanden) geprognosticeerd wer-
den, en door ons verondersteld werd 
(wat door geen enkele gemeente-
lijke vertegenwoordiger werd te-
gengesproken) dat elke bezoeker 

toch minimaal die Royal Mile zou 
willen zien, werden door ons de 
aanwezige parkeer faciliteiten als 
sterk onvoldoende gezien. In een vrij 
laat stadium, hoofdzakelijk doordat 
de organisatie van de gemeente 
zo laat op stoom kwam, kwam ook 
de gemeente tot deze conclusie en 
werd het parkeer concentratiepunt 
verlegd naar de grote parkeergarage 
t.o. het Coda gebouw in het centrum. 
Uiteindelijk verdween al onze zorg 
als sneeuw voor de zon toen de 
veronderstelde horden bezoekers 
volledig wegbleven. De veelbesproken 

Royal Mile moest het uiteindelijk doen 
met een schamele 33.640 bezoekers. 
In totaliteit trok de Triennale  211.000 
bezoekers, maar daarvoor moet je wel 
alle bezoekers van alle verschillende 
evenementen bij elkaar optellen.
Toch blijven bij ons wel de nodige 
wrange gevoelens achter als wij 
terugdenken aan alles wat dit eve-
nement nu uiteindelijk heeft opge-
leverd voor het park. 

Initieel was het immers de bedoeling 
van de wethouder dat, uit de werk-
zaamheden voor de volledige herin-
richting van het Berg en Bos park, het 
hoogstnoodzakelijke onderhoud van 
de grote vijver naar voren getrokken 
zou worden, zodat dit visitekaartje 
voor Apeldoorn er optimaal bij zou 
liggen. Niets is daarvan terechtge-
komen! Stroperig overleg met ge-
meente en in het werkatelier lag 
daaraan ten grondslag (zie ook ons 
jaarverslag). Het onderhoud moet 
nog beginnen. 

Wij hebben ons verbaasd over de 
gigantische VIP tent die op de grote 
speelweide werd opgericht. Tijdens 
de opening van de Royal Mile redelijk 
gebruikt voor de openingsceremonie, 
(die voor 80% bezocht werd door 
samenstellers en medewerkers van 
de Triënnale organisatie, alsmede 
vertegenwoordigers van het ambtelijk 
apparaat) en daarna alras verviel tot 
vrijwel permanente leegstand waarin 

een automatisch koffiezetapparaat 
was opgesteld. Zonde van die speel-
weide in de zomermaanden! 

En dan het dure hekwerk dat was 
opgetrokken rond de “Royal Mile” om 
de wilde zwijnen uit de bloemen te 
houden. Een hekwerk dat inmiddels 
ook weer is afgebroken. En om dat te 
moeten constateren is natuurlijk heel 
zuur als je tot nog toe al maanden 
lang vruchteloos overleg voert met 
de gemeente over de noodzaak om 
precies zo’n hek geplaatst te krijgen 
voor het bos dat aan onze wijk grenst.
Een hek waarvan de zinvolheid 
door de beheerders van het park en 
het ondersteunde ambtelijk appa-
raat wordt onderschreven, maar 
waarvoor de wethouder geen budget 
beschikbaar lijkt te willen stellen.

Maar er blijft gelukkig ook nog 
het nodige te lachen over. Tijdens 
de behandeling van het Triënnale 
evaluatierapport op de Politieke 
Markt, melde het raadslid Ariane 
van Burg (Groenlinks) vol lof te zijn 
over het evenement. Zij had er een 
schoonzoon aan overgehouden. Zij 
woont in Radio Kootwijk, dat arm 
aan huwelijkskandidaten schijnt te 
zijn, maar daar ontdekte haar dochter 
toch haar vlam onder de Triënnale 
bezoekers. Nog 2 dochters te gaan, 
dus heeft zij haar hoop gevestigd op 
de volgende editie van de Triënnale. 
En laten wij ook vooral niet verge-

Terugblik Triënnale
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ten minimaal nog even te glimlachen 
bij de belangrijkste conclusie van het 
evaluatierapport. “De voorbereidings-
tijd is veel te kort geweest.” Volgens 
de stichting Triënnale is voor een 
succesvolle tweede editie minimaal 
twee jaar voor inhoudelijke en pro-
ductionele voorbereiding nodig. Voor 
deze eerste editie werd het stich-
tingsbestuur pas in Januari benoemd, 
terwijl het evenement in Juni van 
start ging, zo meldt het rapport. 

Dus hebben wij toch nog even stie-
kem gekeken in het archief van de 
Stentor en wat vonden wij daar?, als 
gepubliceerd op 15 juli 2003:

Berg en Bos basis 

15 JULI 2003 - APELDOORN - Park Berg 
en Bos in Apeldoorn wordt de centrale 
lokatie in een nieuw driejaarlijks 
internationaal evenement. Vanwege 
deze ‘Internationale Triënnale‘ voor 
tuin- en landschapsarchitectuur 
zouden onder meer enkele hallen in 
het park moeten komen.

Burgemeester en wethouders van 
Apeldoorn hebben de Triënnale tot 
een van de speerpunten gebombar-
deerd in het Apeldoornse cultuurbe-
leid voor de komende tien jaar. Een 

ander streven in hun Cultuurvisie is 
om het Nationaal Jeugd Orkest naar 
Apeldoorn te halen. 

Voor de Triënnale wil de gemeente 
samenwerken met de Nederlandse 
Vereniging voor Tuin- en Landschaps-
architectuur. Driejaarlijks moet 
in Apeldoorn een presentatie van 
ontwikkelingen in de landschaps- en 
tuinarchitectuur. 

Volgens B en W heeft Apeldoorn 
daarvoor een uitstekende uitgangs-
positie. ‘Denk maar aan Paleis Het 

- archief Stentor -

Loo met het paleiscomplex en de 
paleistuinen‘, zegt wethouder J. van 
Beckhoven. ‘Verder willen we dit 
koppelen aan het park Berg en Bos, 
dat wij willen revitaliseren.‘

groot evenement
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Hare Majesteit de Koningin en de le-
den van de Koninklijke familie vieren 
donderdag 30 april Koninginnedag in 
Apeldoorn. Dit maakt ook voor onze 
wijk de traditionele koninginnendag 
op het schoolplein van de Berg en 
Bos school dit jaar speciaal en heeft 
door de activiteiten in Apeldoorn een 
aangepast programma.

Voor de Koninklijke familie is het de 
vierde keer dat ze in de provincie 
Gelderland Koninginnedag vieren. 

Eerdere bezoeken vonden plaats in 
1983 (Vaassen, Lochem), 1991 (Buren, 
Culemborg) en 1998 (Doesburg, 
Zutphen). 

De gemeente Apeldoorn heeft voor 
deze Koninginnedag in Apeldoorn de 
website www.apeldoorn.nl/koning-
innedag  gelanceerd. Deze website 
bevat veel achtergrond informatie. 
Het definitieve programma wordt pas 
op 8 april bekendgemaakt.  
Bij het schrijven van dit artikel is 
bekend dat het Oranjepark, Loo-
laan en Paleis Het Loo de drie lo-
caties zijn die koningin Beatrix op 
Koninginnedag zal bezoeken. De 
koningin krijgt in het Oranjepark 
festiviteiten voorgeschoteld die 
te maken hebben met Apeldoorn. 
Vervolgens rijdt de Koninklijke familie 
over de Loolaan naar Paleis Het Loo. 
Op de voorterreinen van het paleis 
zullen de dorpen van Apeldoorn 
zich presenteren. In het centrum 
wordt om acht uur begonnen met de 
kleedjesmarkt en ’s avonds geëindigd 
met vuurwerk.

Dat de Koninklijke familie dit jaar 
Apeldoorn bezoekt heeft een ge-
wijzigd programma tot gevolg voor 
de traditionele Koninginnedag in 

onze wijk. Jacqueline Top, Carmen 
Luttikhuis, Kay Dokter, Yvonne 
van den Hoove, Lindy Brouwer en 
Joke Heeres organiseren net zoals 
voorgaande jaren Koninginnedag 
2009 voor onze wijk.
 
Het programma begint dit jaar om 
15.00 uur met een feestelijk muzie-
kaal onthaal op het schoolplein van 
de Berg en Bos school. De kinderen 
worden uitgenodigd om met de mu-
ziek voorop en de versierde fietsen 
door de wijk te rijden.
Om 16.00 uur wordt er oranjebitter 
geschonken en het volkslied gezongen 
ter ere van de Koningin. Aansluitend 
wordt er een prijs uitgereikt voor de 
mooist versierde fiets. Evenals vorig 

‘Koninklijk Apeldoorn’ is het centrale thema 
voor de viering van Koninginnedag 2009

jaar zijn er voor 
de kinderen 
verschillende 
spelletje aan-
wezig, er kan 
geschminkt 
worden en 
dit jaar is 
een parcours 
uitgezet voor 
een kartbaan 
op het gras-
veld. De 
padvinderij en 
uiteraard de 
hamburgers 
ontbreken niet. 
De muzikale 
ondersteuning 

wordt verzorgd door de familie 
Herman van Essen.  

Ruim op tijd wordt het definitieve 
programma verspreid in de wijk, 
alsmede wordt deze gepubliceerd op 
de website van de wijkvereniging. 
Om dit jaar een extra feestelijk tint 
te geven moedigen wij de dames aan 
een hoed te dragen. 

Op initiatief van het Koninginnedag 
comité is het schoolplein vorig jaar 
verrijkt met een nieuwe vlaggenmast. 
Deze is geschonken door gezamenlijk 
de Berg en Bos school en de wijk-
vereniging. De vlag en wimpel zullen 
ook op deze dag wapperen.
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Colofon

Voorzitter: 
Cees Kielstra, Bosweg 127b, 7313 CC, 
tel. 355 55 86
Secretaris: 
Peter Essink, Wildernislaan 43, 
7313 BD, tel. 355 96 14
Penningmeester: 
Chris Laukens, Wildernislaan 9, 
7313 BA, tel. 355 72 09
Leden: 
Henk Otto, Vonderlaan 1a, 7313 AE, 
tel. 356 18 91
Reyer Hulstein, Burg. Roosmaale 
Nepveulaan 17, 7313 EX, tel. 355 19 
81

Website: 
www.wijkverenigingbergenbos.nl
E-mail: 
wijkbergenbos@hotmail.com
Postadres: 
Postbus 2905, 7301 EH  Apeldoorn

Wijkagent: 
Jaap Zandvliet, tel. 0900-8844
Wijkserviceteam: 
tel. 0800-580 22 221 (klachtenlijn)

Opmaak en druk:  
Netzodruk Apeldoorn

Berg en Bos Wonen 
in het Bos

wijkblad
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Ruim vijf maanden ben ik nu stads-
deelmanager. Maanden vol van zowel 
verwondering als bewondering.

Verwondering over wijkbewoners die 
vuilniszaken vol afgevallen bladeren 
naast de door de gemeente geplaatste 
bladkorven neergooien. Wat betekent 
dat de groenmedewerker die het blad 
komt ophalen elke vuilniszak moet 
openmaken, legen in de bladkorf en 
de lege plastic zak weer in een vuil-
nisbak moet gooien. Verwondering 
over het feit dat kinderen niet veilig 
in een 30 km straat kunnen spelen 
omdat we er nog steeds niet op kun-
nen vertrouwen dat iedereen zich 
aan die snelheidslimiet houdt. Dit 
terwijl iedereen langzamerhand echt 
wel weet waar je een 30 km gebied 

inrijdt. En verwondering over het feit 
dat vrijwel elk bankje, speelplekje 
of hondenuitlaatplek leidt tot nega-
tieve reacties van omwonenden.
Veel mensen vrezen overlast. Op 
zich begrijpelijk maar het maakt de 
gemeente zo wel erg lastig om de 
openbare ruimte zo in te richten 
dat deze voor iedereen toegankelijk 
en te gebruiken is. Ook heb ik mij 
overigens verwonderd over mijzelf 
omdat ik merk dat ik door deze fun-
ctie toch heel anders naar de stad 
en haar bewoners ben gaan kijken. 
Op één of andere manier voel ik mij 
nu veel meer bij onze leefomgeving 
betrokken dan in de zeven jaar hier-
aan voorafgaand, terwijl ik toen toch 
al bij de gemeente werkte. Ik groet 
nu meer mensen en geef dingen 
zoals vervuiling of een platgereden 
verkeersbord direct door aan de Bui-
tenlijn… een mooi ‘bruggetje’ naar 
bewondering: bewondering voor de 
Buitenlijn. Een heel laagdrempelig 
en klantvriendelijk systeem. Een 
concreet voorbeeld: iemand ziet 
dat een monument is beklad met 
hakenkruizen, geeft dit door aan 
de Buitenlijn en vraagt vanwege 

de aard om urgente afdoening. 
Binnen één dag is het verwijderd. 
Bewondering voor de bij mij eerder 
onbekende beroepsgroepen met wie 
ik nu werk, zoals de wijkagenten 
van Noordwest en jongerenwerkers 
van Wisselwerk. Mensen die enorm 
betrokken zijn en met wie het 
fantastisch werken is: korte lijnen 
en snelle respons. En bewondering 
voor al die mensen die bij hun wijk 
en leefomgeving betrokken zijn. In 
stilte zoals de buurtbewoners die 
‘even het speeltuintje opruimen’ als ze 
er langs komen. Of juist naar buiten 
toe gericht zoals de jongeren die zich 
geraakt voelen door het bericht in de 
Stentor dat veel inwoners van Orden 
zich onveilig voelen door jongeren en 
graag hun eigen verhaal aan de krant 
willen doen.
Tot slot nog een mooi voorbeeld van 
verwondering èn bewondering: de 
spontane reactie van een buurtbe-
woonster naar een lid van de wijkraad 
die net op de politieke markt had 
ingesproken: ‘Maar u doet dat dus 
allemaal voor ons! Wat goed!’ Een 
verdiend compliment waar het wijk-
raadslid verlegen van werd…

Van de stadsdeelmanager
Verwondering en bewondering


