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De publicaties begin mei 2009:  
De plannen voor het park Berg en Bos 
hebben de bewoners rond de entree van 
het Park verontrust. Dit kwam met name 
door een publicatie in De Stentor over de 
plannen van een groot voorplein, waar de 
ondernemers een terras krijgen en dat ook 
‘s avonds open zou zijn. Wel, wij kunnen 
U gerust stellen, deze bewering was maar 
beperkt juist. In de voorbereidingen van 
de plannen is daar nooit over gesproken 
en de snackbar uitbater heeft ons laten 
weten dat hij nooit plannen heeft ge-
had en ook niet heeft om buiten de be-
zoekersuren van het Park en Apenheul 
zijn snackcounter open te stellen. 
Dit laat onverlet dat de wijkvereniging 
zich toen op het standpunt gesteld, dat 
er geen open horecaplein mag komen en 
dat het voorplein in de avond en nacht 
volledig moet worden afgesloten om een 
hangplek en overlast op het voorplein en 
in het Park te voorkomen. 

De wijkvereniging zag de oplossing in 
een gietijzeren hek, voorzien van brede 
te openen deuren, geplaatst langs de J.C. 
Wilslaan. De inrichting en bestrating van 
het voorplein kan dan worden uitgewerkt 
zoals is bedacht, waarbij de ronde muur 
aan de achterzijde kan vervallen. Deze 
heeft dan geen functie meer. Bijkomend 
voordeel is dat zowel overdag als ’s 
avonds direct het nieuwe stadspark 
ingekeken kan worden. 
Ook de snackcounter kan 
blijven waar die is. 

28 mei 2009: Het dossier 
renovatie Park Berg en 
Bos komt nogmaals in de 
gemeenteraad. Gedurende 
de bespreking in de PMA 
zijn de zorgen vanuit een 
aantal aanwezige wijk-
bewoners gehoord maar 
door de raad niet als 
dermate zwaarwegend 
bevonden dat daarvoor 
het ontwerp van het cen-

trale voorplein zou moeten worden aan-
gepast. Dit neemt niet weg dat de ge-
meente de zorgen serieus neemt en in het 
vervolgproces zal bezien op welke wijze 
mogelijke overlast kan worden voorkomen. 
Hierbij zal steeds een evenwichtige afwe-
ging moeten worden gemaakt tussen de 
verschillende belangen.

feitenrelaas

voor AGOVV? 

1



( vervolg van voorpagina )

2	 w i j k b l a d 	 b e r g 	 e n 	 b o s 	 • 	 n r . 4 	 d e c e m b e r 	 2 0 0 9

4 juni 2009: Het besluit is door het 
college genomen. Dat betekende dat 
een krediet van ruim € 3,6 mln be-
schikbaar komt voor realisatie van het 
eerste deel, periode 2009 t/m 2011. 
ACCRES investeert in het uitbreiden van 
het aantal parkeerplaatsen tot 1625; 
Apenheul investeert in de nieuwe toe-
gangsroute voor Apenheul langs het 
WereldNatuurhuis, alsmede het nieuwe 
kassaplein bij de ingang van Apen-
heul.
Het eerste deel van de realisatie omvat 
onder andere:
• Nieuwe route Apenheul langs het  
 WereldNatuurhuis 
• Vervangen asfaltpaden rond cen- 
 trale vijver 
• Bouw/vervangen steiger in centrale  
 vijver 
• Inrichting terrein direct rond het
  WereldNatuurhuis 
• Aanleg kassaplein Apenheul 
• Herstel schelpenbank en stenen- 
 galerij 
• Herinrichting centraal voorplein  
 hoofdingang park

6 oktober 2009: De wijkvereniging 
Berg en Bos wordt geïnformeerd over 
een meer uitgewerkt plan voor het 
voorplein van park Berg en Bos.
Daar de voorstellen in het voorjaar al 
in de pers kwamen en dat daarop al 
veel commentaren van omwonenden 
kwamen, werden op de bijeenkomst 

direct onze bezwaren geopperd. 
Het was jammer dat de ontwerper, de 
Rotterdamse architect Franz Ziegler, 
van het nieuwe voorplein niet was 
geïnformeerd over de lange voor-
geschiedenis van de park discussies, 
want dan had hij daar rekening mee 
kunnen houden. Het nieuwe voorstel 
was uitgewerkt in een tekening, (zie 
de afbeelding op de voorpagina). 
De architect had bedacht het plein 
te laten omsluiten door drie nieuwe 
gebouwen. Links een nieuw te bouwen 
restaurant, rechts de snackcounter en 
aan de andere zijde van de J.C. Wilslaan 
een kiosk voor de parkeerautomaten, 
openbaar toilet en infobalie. Het plein 
zou aan de parkzijde worden afgesloten 
met een ijzeren spijlenhek (donkere 
lijn), dat zich aan de noordzijde zelfs 
over de J.C. Wilslaan zou voortzetten. 
Dit kunt U op de afbeelding summier 
terug zien. De beide gebouwen aan de 
onderzijde steken door het hek heen. 
Het plein zou in zijn geheel worden 
verhoogd en zich aan beide zijden in de 
J.C. Wilslaan en in de Burg. Nepveulaan 
verder uitstrekken.

Wij gingen met enigszins teleurgestel-
de gevoelens naar huis, want gezien 
de wensen van omwonenden zoals 
bij ons bekend, was daar niet naar ge-
luisterd. Om die reden hebben wij di-
rect een breder opgezette enquête bij 
alle omwonenden binnen een straal 
van 250 meter van het voorplein ge-
houden. De vragen waren gebaseerd

op de informatie die ons tot op dat 
moment mondeling was gegeven. De 
resultaten zijn verwerkt en schriftelijk 
aangereikt aan de gemeente. 

28 oktober 2009: Een tweede bij-
eenkomst op het gemeentehuis met 
alle betrokken partijen. Intussen wa-
ren wij ook schriftelijk geïnformeerd 
over de afzonderlijke wensen van de  
betrokken partijen voor het voorplein. 
Achteraf kunnen we constateren dat 
onze vragen in de enquête veel te vrien-
delijk waren, want de wensen van de 
ondernemers reikten nog veel verder.  
Het mag duidelijk zijn dat wij, onder-
steunt door de resultaten van de en-
quête, daartegen uitdrukkelijk hebben 
geprotesteerd, tijdens de bijeenkomst 
mondeling, maar daarna ook nog eens 
schriftelijk om misverstanden te voor-
komen.
 
23 november 2009: De derde bijeen-
komst op het gemeentehuis. Intus-
sen zijn de standpunten van alle be-
trokken parijen geordent en werden 

de discussiepunten besproken. Twee 
knelpunten vanuit de wijkvereniging 
kwamen aan de orde. Ten eerste de si-
tuatie rond het overgangsgebied tussen 
parkeerterrein en de ingang van het park. 
Dat moet dus een verblijfsgebied worden 
waar al het verkeer zich zal moeten 
aanpassen aan de voetgangers. Bij de 
wijk heerst de angst dat dit tot extra 
verkeersoverlast in de wijk zal leiden.  
Ons is beloofd dat de voorgestelde 
oplossingen integraal zullen worden 
onderbouwd door verkeerstechnische 
argumenten en cijfers. Ten tweede: De 
eigenaar van de snackcounter heeft 
zelf voorgesteld dat hij zijn bedrijf 
wil blijven voortzetten op de huidige 
lokatie. Daarmee was naar mening van 
de wijkvereniging de discussie over een 
terras op het voorplein ook uit de 
wereld. De vertegenwoordigers van de 
gemeente zijn het daarmee niet eens 
en vinden dat zij opdracht hebben om  
een terras op het voorplein te moeten  
realiseren. Hier botsen de standpunten 
van de wijk en de gemeente.
De gemeente organiseert op 8 december 
een voorlichtingsbijeenkomst voor de 
bewoners. Voor die datum hopen wij 
geïnformeerd te zijn over de verwerking 
van onze wensen in het voorstel.

Vanaf de ingang van het nieuwe pad naar De 

Apenheul is de snackcounter op de huidige 

positie uitstekend te zien. Wij zien dan ook 

geen enkele reden om dit gebouw af te 

breken en enkele tientallen meters verderop 

aan de openbare weg weer op te bouwen.



De meerjaren programma begroting van de Gemeente heeft als titel ge-
kregen:
“Bezuinigen met behoud van ambitie”.  Deze titel blijkt echter een loze kreet 
te zijn als het gaat om het bezuinigen van de lasten voor de bewoners. Bij 
het onderdeel onroerende zaakbelastingen wordt er van een stijging van 
5,5% uitgegaan van de jaarlijkse heffing, terwijl de waardedaling van het 
onroerend goed slechts op 1% is geraamd. 
Nu de gemeente te maken krijgt met de reële waarde van het onroerend 
goed slaat de ambitie kennelijk op een optimistische kijk op de huizenmarkt 
in Apeldoorn.

Volgens insiders hebben we te maken met een waardedaling van meer dan 
10%, zodat er van de goede voornemens niet veel terecht zal komen.
In de huidige omstandigheden zou het oude spreekwoord : “de tering naar 
de nering zetten”  voor het huishoudboekje van de gemeente een passender 
titel zijn.

Bij de komende verkiezingen voor de gemeenteraad, is dit voor U wellicht 
ook een aardig onderwerp om de verschillende programma’s van de politieke 
partijen met elkaar te vergelijken.

Cees Kielstra, voorzitter.

Van de voorzitter

“Bezuinigen met behoud van ambitie”
2010, een jaar 

waarin er veel te kiezen valt, 
het bestuur wenst u 

en de uwen een boeiend jaar toe 
in een gezonde leefomgeving!

Cees Kielstra, vz.

Bekijk Uw eigen woning met Street view op Google Earth

door Henk Otto

Sinds enige tijd kunt U met Uw computer digitaal door onze wijk dwalen. 
Dat kan met Google Earth; een programma dat U gratis kunt downloaden in 
Uw computer. In Google Earth tikt U gewoon Uw eigen adres (straatnaam nr., 
apeldoorn) in. In de kolom links van het beeld ziet U ook de mogelijkheid 
street view, dat moet U aanklikken.
In het beeld van Uw straat ziet U fototoestelletjes verschijnen, daar klikt 
U op en er onstaat een “kristallen” bol en daarin ziet U Uw huis maar ook 
dat van Uw buren en overburen waneer U de pijltjes aanklikt in het vlakje 
rechtsboven in het beeld.
Een voorbeeld van de straatview vindt u hierboven als achtergrond van de 
nieuwjaarswens van de voorzitter. Met de modernste technieken gaan wij 
de toekomst in zal ik maar zeggen, ook voor het voorplein van Park Berg 
en Bos...
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Vorig jaar publiceerden wij al eens de 
indrukwekkende getallen waarmede de 
effectiviteit van de surveillance inzich-
telijk gemaakt wordt. Ik citeer: 
“Wij hebben 58 maal gereageerd op 
een alarmmelding, 35 maal ramen en 
24 maal garage deuren  gesloten. 
11 maal bewoners uit bed gebeld omdat 
de auto niet was afgesloten. We hebben 
ruim 40 maal de politie om informatie 
over kentekens gevraagd en 15 maal de 
politie daadwerkelijk voor assistentie 
opgeroepen. We zijn 17 maal tijdens de 
daguren op verzoek van bewoners in de 
wijk geweest voor verdachte personen 
en/of auto’s en hebben 4 maal meege-
zocht naar een weggelopen huisdier. 
Twee maal kinderen naar huis ge-
stuurd op verzoek van een zoekende 
vader of moeder. Ook hebben we 22 
maal een melding over defecte straat-
verlichting van onze surveillancedienst 
doorgespeeld naar de hulplijn van de 
Gemeente. We hebben straatvuil laten 
verwijderen en vele malen jeugd bij de 
locatie Kristalbad verwijderd”.

Nu wilden wij wel eens weten hoe het 
nu echt in de praktijk werkt om deze 
effectiviteit tot stand te brengen. Wij 
vielen met ons neus in de boter. Nog 
niet zo lang geleden heeft Vigilat een 
z.g. “Track & Trace” systeem in gebruik 
genomen, waarmede per minuut gere-
gistreerd wordt waar hun surveillance 
auto rijdt. Te volgen op de computer 
op kantoor:

Een perfecte registratie van elke rit 
waardoor er een heel precieze verant-
woording ontstaat van al hun activi-
teiten. Wij maakten o.a. mee hoe de 

afmelding vanuit diverse controlepun-
ten van de surveillanten in elkaar zit 
en op welke wijze daarop gereageerd 
kan worden. Tot zover de “kantoor-
zijde”. Maar ook de “surveillant zijde” 
wilden wij graag eens meemaken. Na 
formele accreditatie en check bij de 
politie (je mag dus niet zomaar in een 
surveillance auto stappen), maakte ik 
een avondrit mee. Je hoopt natuurlijk 
op de vangst van de eeuw, maar die 
bleef uit. Zoals de surveillant mij ver- 
telde was mijn rit een goede represen-

tatie van het normale werk. Rustig door 
de straten rijden; goed uitkijken of er 
“verdachte” situaties zijn. Zwerfvuil 
melden. Straatverlichting falen note-
ren voor doorgave aan de buitenlijn en 
van zeer ongebruikelijk geparkeerde 
auto’s het nummer noteren. Mocht er 
dan toch een onwenselijke gebeurte-
nis hebben plaatsgevonden; dan kun-
nen deze registraties de politie veelal 
goed verder helpen in hun onderzoek. 
Zoals de surveillant mij vertelde is de 
samenwerking met de politie heel be-
vredigend. Meldingen worden uiterst 
serieus genomen en er wordt direct 
actie op geïnitieerd. 

Op de lijst voor mijn avondrit ston-
den een tweetal huizen van met het 
contract meedoende buurtbewoners 
die op vakantie waren. Best span-
nend; met de zaklantaarn eromheen. 
Alle deuren en ramen controleren op 
inbraaksporen. En dat werkt! Uit ei-
gen ervaring kan ik U vertellen dat ook 
mijn zoon wel eens indringend is aan-
gesproken door een surveillant toen hij 

De gewone dagelijkse praktijk van Vigilat
Door Peter Essink

Regelmatig bereiken ons vragen over werkwijze en effectiviteit van de preven-
tieve surveillance in de woonwijk Berg en Bos. Reden voor ons (Henk Otto en 
ondergetekende) om hun werkwijze nu eens in de praktijk te gaan bekijken en 
beleven. Wij verwachten het nodige, maar waren toch verrast over de uiterst 
professionele wijze waarop zij zich van hun verplichtingen kwijten, die voort-
spruiten uit ons collectieve contract. 
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onverwacht een nachtje thuis verbleef 
tijdens een vakantie van ons.
Afrondend mogen wij stellen dat wij 
met onze wijk nog steeds een uniek 
project hebben, waarvan er geen twee-
de in Nederland is. Er is wel heel veel 
particuliere surveillance op industrie-
terreinen, maar niet in woonwijken, 
zoals op deze wijze.

De Vigilat aanwezigheid is nu geba-
seerd op 328 deelnemende woningen. 
Nog steeds betalen wij per woning  
slechts € 0,50 per dag. Voor die op-
brengst wordt nu in de “donker uren” 
4,7 uur gepatrouilleerd in onze wijk. 
Vooral in de winter houd dat natuurlijk 
niet over. De wijk Berg en Bos telt ca. 

800 woningen. Wanneer meer bewo-
ners alsnog gaan deelnemen aan dit 
project kunnen de werkzaamheden 
worden uitgebreid, wat de veiligheid 
voor alle bewoners nog verder zal 
doen toenemen. Bij echt substantiële 
stijging van het aantal deelnemers 
zou ons bestuur willen overleggen 
of de kosten per deelnemer kunnen 
worden verlaagd. 

Voor nadere informatie of aanmelden, 
verzoeken wij U contact op te nemen 
met Jelwo de Boer: tel. 055 - 5424149 
of mail: j.deboer@vigilat.nl



Regelmatig worden bestuursleden van 
de wijkvereniging aangesproken, dat 
het gras of de begroeiing niet goed 
wordt onderhouden of dat buren mis-
bruik maken van de berm. Wel, dit zijn 
zaken die een onderdeel zijn van de 
openbare ruimte, die eigendom is van 
ons allemaal en die we niet zondermeer 
in eigen beheer mogen nemen. 
Het is de gemeente die de openbare 
ruimte beheert en het is de gemeente 
die ervoor moet zorgen dat bewoners 
veilig over straat kunnen en zich bij-
voorbeeld niet ergeren aan te kort of te 
lang gras in de berm voor hun huis.
Om het de bewoners naar de zin te ma-
ken heeft de gemeente een beheersplan 
ontwikkeld voor de openbare ruimte, 
waarbij om te kunnen beheersen ook 
een instrument is gemaakt om te toet-
sen of de openbare ruimte voldoet aan 
vooraf bepaalde normen.
Omdat deze normen waarschijnlijk niet 
in alle wijken gelijkwaardig zullen wor-
den ervaren, is er een project “Schouw 
Apeldoorn” gestart. Hierbij wordt met 
hulp van de bewoners op vastgestelde 
meetpunten, aan de hand van een score-
factor, het kwaliteitsniveau vastgesteld 
van zo’n meetpunt. 
De nadruk ligt daarbij op schoon en 

heel. Het systeem werkt als volgt; 
voor de hele stad is een netwerk van 
vaste meetpunten vastgelegd op een 
kaart. In iedere 200 m2 is een meet-
punt, totaal 1000 stuks. Voor onze wijk 
Berg en Bos zijn de meetpunten ook 
vastgelegd.
Per meetpunt zullen van 30 meetfacto-
ren het kwaliteitsniveau worden be-
paald. Dat gebeurt aan de hand van 
een kleurenfoto met omschrijving per 
kwaliteitsniveau. 
In de bijgaande afbeelding is een voor-
beeld te zien voor de meetfactor 4, on-
kruid op verharding.
Zoals U kunt zien, is er gekozen voor 4 
kwaliteitsniveaus, te weten: extra, ba-
sis, sober en ongewenst.
De gemeenteraad heeft vastgesteld, 
dat men streeft naar het kwaliteitsni-
veau basis, voor alle meetfactoren en 

alle meetpunten. Een simpel rekensom-
metje leert ons dat voor de hele stad 
voor één totale scan dus 30.000 metin-
gen moeten worden uitgevoerd. Het is 
daarom dat Uw hulp wordt ingeroepen 
om regelmatig een aantal meetpunten 
te meten. Dit meten wordt schouwen 
genoemd. Dat kan al eenvoudig tijdens 
een rondje met de hond of Uw weke-
lijkse wandeling in de buurt. Omdat 
visueel wordt gecontroleerd is het erg 
belangrijk alle mensen te ijken, zodat 
een vergelijkbare situatie ook een ver-
gelijkbare score oplevert.
Daarom ontvangen de meetpersonen 
een degelijke instructie, waarbij ook in 
de praktijk wordt geoefend.
Niet alleen burgers schouwen. Dat doen 
ook de gemeentelijke professionals, de 
groenbeheerders en de grijsbeheerders. 
Zij zullen vervolgens iedere maand aan 

de hand van een 
steekproef meet-
punten schouwen, 
waarbij alle meet-
punten minimaal 
één keer per jaar 
aan de beurt zul-
len komen.
Het hele project is 
nog in een ontwik-

kelfase, maar de eerste bewoners zijn 
al opgeleid. De planning is dat in no-
vember 2009 de gemeente intern alle 
procedures en afspraken afrond en dat 
in december 2009 het systeem in de 
PMA aan de orde komt. Het streven is 
dat met ingang van 2010 het systeem  
volledig operationeel zal zijn.
In de loop van 2010 zal dan blijken in 
hoeverre de gemeente voldoet aan het 
basis kwaliteitsniveau voor alle meet-
factoren op alle meetpunten in de stad.

Rest ons nog aan U de oproep om mee 
te werken aan het vaststellen van het 
kwaliteitsniveau van Uw eigen woon-
omgeving.  Wilt U meewerken, meldt 
U zich dan bij voorkeur via e-mail bij 
hotto@kpnplanet.nl. Heeft U geen in-
ternet, doe dan een briefje met Uw 
naam, adres en telefoonnummer in de 
bus bij een van de bestuursleden.

Schouwen in de wijk Berg en Bos
Vervolg op “Kadernotitie beheer openbare ruimte”

Door Henk Otto met medewerking van Bert Denekamp – gemeente Apeldoorn
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Op dinsdag 29, woens-
dag 30 en donderdag 31 
december mag er van-

uit een aantal aangewezen verkoop-
punten vuurwerk worden verkocht. De 
laatste jaren zijn de regels betreffende 
de verkoop en opslag van vuurwerk 
behoorlijk verscherpt. Een speciaal vuur-
werkteam van zowel de gemeente als 
politie houdt hier toezicht op.

Het spreekt voor zich dat er alleen le-
gaal vuurwerk verkocht en afgestoken 
mag worden.
Dit vuurwerk mag worden afgestoken 
tussen 31 december te 10.00 uur en 1 
januari te 02.00 uur. Personen die bui-
ten deze uren vuurwerk afsteken zijn 
strafbaar en zullen bij constatering 
worden bekeurd. Jeugdigen (tot 18 
jaar) worden doorverwezen naar het 
bureau HALT. In plaats van een boete 
zullen deze jongeren een alternatieve 
straf aangeboden krijgen.
Tot 12 jaar is hiervoor toestemming van 
de ouders nodig, boven de 12 jaar is 
deze toestemming niet vereist.
De politie zal extra toezicht houden op 

het afsteken van vuurwerk en ook het 
gebruik van illegaal vuurwerk. Er zal 
getracht worden om zoveel mogelijk 
op meldingen van overlast te reage-
ren. Het zal duidelijk zijn dat, vanwege 
capaciteit, de politie niet op elke mel-
ding kan reageren. 

Bij deze wil ik ook een beroep doen op 
de verantwoording die een ieder heeft.
Ouders zijn verantwoordelijk voor hun 
eigen kinderen en in de buurt kun je 
elkaar aanspreken op overlast/gedrag.
Eventuele meldingen/tips met betrek-
king tot de verkoop of de opslag van 
illegaal vuurwerk kunt U aan mij 
doorgeven of anoniem melden via de 
MMA (Meld Misdaad Anoniem) lijn, tel: 
0800-7000.

De meeste vragen zullen bij deze wel 
beantwoord zijn. Voor overige vragen 
kunt U altijd bij de politie terecht via 
het telefoonnummer 0900-8844.

Ik wens U fijne feestdagen toe en 
vooral een veilig en goed begin van 
het nieuwe jaar 2010 !!!

Vuurwerk
Door Ronald de Man - wijkagent

Nu het einde van het jaar alweer nadert en de jaarwisseling 
aanstaande is, komen er weer de nodige vragen over het af-
steken van vuurwerk. Bij deze wil ik alvast een aantal vragen 
trachten te beantwoorden. Gedurende de zomer en 

het najaar, van 1 juli tot en 
met 15 oktober, heeft er 
aan beide zijden van de 
Amersfoortseweg een dis-
play gehangen, waarop 
voor de automobilisten de 
gereden snelheid gesig-
naleerd werd. Het aar-
dige is dat de metingen, 
ten behoeve van latere 
analyse, ook worden ge-
registreerd.

Zo zien we in een week in juli de volgende cijfers: 
Stad in  2200 motorvoertuigen/etmaal
Stad uit  2450 motorvoertuigen/etmaal
(de totale etmaal intensiteit op dit wegvak is 9.500 mvt/etmaal). 

En wat betreft de gereden snelheden:
Stad in  de grootste groep rijdt gemiddeld 60-65 km/uur, de laagst ge-  
  meten snelheid is 52 km/uur.  
Stad uit   de grootste groep rijdt gemiddeld 60-64 km/uur en de laagst   
  gemeten snelheid is 53 km/uur.

Op zich een zeer opmerkelijk gegeven. In de desbetreffende, weliswaar zeer korte 
week, waren er dus geen metingen in het groene gebied. Ook kwamen recent 
de resultaten van het Regionale Verkeershandhaving Team beschikbaar. Hieruit 
blijkt dat de aanwezigheid van het display een positieve uitwerking heeft op 
het verkeersgedrag, want in de periode met display ligt het aantal bekeuringen 
aanmerkelijk lager dan tijdens de periode zonder display.

Snelheid waarschuwingen
op de Amersfoortseweg
Door Henk Otto met medewerking van Susan Martens – gemeente Apeldoorn
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“Heylige Vader, geleydt en voert my vor-
der op dese reyse door de bescherming 
uwer lieve Engelen, dat ick seecker sy 
voor Moordenaers, en Rovers, voor 
vergiftige lucht, en quade sieckte …”.

Jan ten Hoorn, samensteller en schrijver 
van het Reis-Boek door de Vereenigde 
Nederlandsche Provincien, waarschuwt 
de reiziger niet alleen op zijn hoede te 
zijn voor de ‘goddelooze lieden’, maar 
hij wijst ook in één adem op geva-
ren in het milieu. Het is de voorloper 
van de moderne reisgids; bovendien 
wordt in een boek voor de eerste keer 
melding gemaakt van een nieuw ge-
vaar waaraan de mens is blootgesteld: 
stank; iets wat langs wegen door ste-
den en landschappen evenals andere 
zwarigheden maar beter gemeden kan 
worden.
Van de steden in Gelderland en de 
Veluwe wordt zo eveneens een nauw-
keurige beschrijving gegeven. Ten 
Hoorn meende dan ook dat hij zijn in 
1689 verschenen reisgids best een aan-
beveling kon meegeven: ‘Met groote 
moeite te samen gebracht’.

Eeuwenlang werd op de Veluwe houts- 

kool gebrand ten dienste van de ijzer-
smelterijen. Bovendien werden er door 
bewoners open vuren aangelegd voor 
verwarming of ambachtelijke bewer-
king. Tot in de eerste helft van de 20e 
eeuw is er op grote schaal houtskool 
geproduceerd. De laatste houtskool-
branderij van Nederland bevond zich 
tot 1995 in Uddel bij het Bleeke Meer. 
Houtskool werd ook gebrand aan de 
Aardhuisweg, midden in het natuur-
gebied Kroondomein Het Loo. Dat ge-
beurde in een zogenaamde “meiler”. 
Bij westenwind dreef de brandlucht 
richting Apeldoorn en dat was goed te 
ruiken.
Vanwege milieuwetgeving moest het 
bedrijf worden stilgelegd en verhuisde 
later naar Almelo. De Kolenbranders 
moesten uitkijken naar ander werk.

In de loop der tijd werd die ‘brand-
lucht’ onderdeel van een complexe 
materie toen eind jaren zestig de Club 
van Rome het bekende rapport ‘De 
grenzen aan de groei’ publiceerde. De 
media probeerden de term ‘stikstofdi-
oxide’ aanschouwelijk te maken. Veel 
aandacht ging uit naar de gevaren van 
onherstelbare vervuiling en de kwets-
baarheid van de biosfeer en daarmee 
van het leven zelf. Er werd op z’n minst 
een discussie op gang gebracht, maar 
in het algemeen bleek de mens niet 
bereid zijn gedrag te veranderen.
De biosfeer is het leefgebied op aarde 
van alle levende organismen, mensen, 
dieren en planten. Ook de wijk en het 
park Berg en Bos vormen een weliswaar 
klein, maar waardevol landschapsele-
ment in de biosfeer. In dit gebied is de 
mens het enige organisme dat zo zeer 
ingrijpt dat het biologisch evenwicht 
ernstig verstoord dreigt te worden. Het 
gevaar komt als een sluipmoordenaar 
en heet fijn stof, waarmee hoofdzake-
lijk roet wordt bedoeld.

Het gevaar van fijn stof
Fijn stof, vaak afkomstig van dezelfde 
bron als het gas stikstofdioxide, heeft 
een diameter van minder dan een-
honderdste millimeter (10 µm) en kan 
daardoor gemakkelijk door mens en 
dier worden ingeademd en opgeno-
men; het is dus schadelijk voor de ge-
zondheid. Naast de grotere stofdeeltjes 
van natuurlijke oorsprong (zoals bo-
demstof) worden de ultrakleine deel-

tjes als het meest ziekteverwekkend 
beschouwd; deze zijn veelal afkomstig 
uit verbrandingsprocessen, kunnen tot 
diep in de longen doordringen en blij-
ven daar zitten. Voorbeelden hiervan 
zijn roetdeeltjes van open haarden 
en kachels, (vracht)auto’s en ander 
gemotoriseerd verkeer, rubber van 
autobanden, loskomend asfalt (win-
terbanden!) en slijpsel van draaiende 
machines. Sporen daarvan worden wel 
aangetroffen op het menselijk lichaam 
of op vensterbanken bij open ramen 
in de woning. Dat laatste is dan geen 
fijn stof meer want dat is onzichtbaar, 
maar grof, zichtbaar, stof.

Er hangt als het ware een onzichtbare 
deken van fijn stof boven Nederland. 
Vlaanderen is het meest vervuilde ge-
bied  in West-Europa. Ons land voldoet 
op veel plaatsen niet aan de huidige 
norm. De jaargemiddelde grenswaarde 
voor fijn stof PM10 bedraagt formeel 
(na zeer recente wetswijziging) op dit 
moment 48 µg/m3. Vanaf 2011 wordt 
dat 40 µg/m3. De Europese Unie heeft 
besloten die grenswaarde verder terug 
te brengen tot 20 µg/m3.
Wat betreft de concentraties fijn stof 
PM10, staat Apeldoorn en dus ook Berg 
en Bos helaas nog op de kaart.

PM10: ruimtelijke verdeling van de 
jaargemiddelde concentratie PM10 
(2008).
De norm voor langdurige blootstel-
ling van de bevolking is 40 µg/m3 voor 

Bronnen van Berg en Bos 
”Sluipmoordenaars en beschermengelen”

Door Bart Meyer, met medewerking van Hans Veldman - gemeente Apeldoorn
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het jaargemiddelde. In 2008 bedroeg 
de jaargemiddelde PM10-concentratie, 
gemiddeld over heel Nederland, 23 µg/
m3. De grenswaarde van 40 µg/m3 voor 
de jaargemiddelde concentratie PM10 
is in 2008 op geen van de stations in 
het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit 
overschreden.

Verontreiniging van de lucht in Berg en 
Bos is afkomstig van diverse bronnen:
1. (Vracht)autoverkeer op wegen die  
 langs en door de wijk lopen;
2. Open haarden en kachels waarbij
 rook wordt verspreid via schoor- 
 stenen;
3. (Bouw)werkzaamheden met draai- 
 ende machines;
4. Niet wijkgerelateerde herkomst  
 (zo’n 90% van het fijn stof komt

van buiten de wijk, zelfs van ver bui-
ten Apeldoorn: Ruhrgebied, België).

Verbeteren van de luchtkwaliteit
Door de vele bomen is er relatief weinig 
wind in onze wijk. Vieze lucht, als ge-
volg van uitlaatgassen en grijsblauwe 
rookwalmen, blijft dan vaak hangen. 
Bij het rekenen langs een verkeersin-
tensieve weg met veel bomen (Amers-
foortseweg, Jachtlaan, in mindere mate 
Soerenseweg, J.C. Wilslaan) kan daar-
door sprake zijn van relatief stijgende 
concentraties tot een waarde 30. De 
talrijke dieselauto’s hebben hierin 
een groot aandeel. Zo kunnen 20.000 
auto’s per dag gemakkelijk 600 kg 
fijn stof uitstoten. De milieusituatie 
langs de verkeerswegen binnen de 
gemeente dient wettelijk periodiek te 
worden  bepaald (combinatie van re-
gionaal meten en lokaal berekenen) 
en vastgelegd in een rapport omtrent 
de luchtkwaliteit. Helaas werd dit lan-
delijk tot 2007 niet overal consequent 
nageleefd. In Apeldoorn gebeurt dit 
jaarlijks sinds 2001. 

Dit is van belang omdat er voor de ge-
zondheid geen ondergrens is. De ge-
meente heeft de laatste jaren maat-
regelen getroffen om de luchtkwaliteit 
te verbeteren. Burgers kunnen zelf ook 
een positieve bijdrage leveren door 
bijvoorbeeld voor de korte afstand niet 
de auto te gebruiken maar de fiets, bij 
aanschaf van een nieuwe auto te kie-
zen voor een schone en door beper-

king van het gebruik van open haard, 
vuurkorf etc. 

Bij vergelijking van de gemeentelijke 
rapporten (2003-2006) en de detail-
gegevens van de VROM-rapportage 
(2007-2008), is in Berg en Bos ook een 
dalende trend van fijn stof te zien.
Als voorbeeld heeft de gemeente voor 
ons de gegevens voor de Jachtlaan (zie 
kaartje) uitgezocht, ter hoogte van de 
gevels van woningen, nabij de kruising 
met  de Soerenseweg:

2003: 31 µg/m3

2004: 24 µg/m3

2005: 25 µg/m3

2006: 25 µg/m3

2007: 24 µg/m3

2008: 22 µg/m3

Berg en Bos moet in 
de verdediging of be-
veiliging. Die woorden 
zijn in de wijk niet 
onbekend. Weliswaar 
op een ander vlak, 
maar zeker in de 
geest van Jan ten 
Hoorn, dient nu be-
halve op de grond 
ook de aandacht te 
worden gericht op de 
lucht. Daar bevinden 
zich de zogenaamde 
vrije radicalen, die 
kleine, agressieve deeltjes. Het is dit 
keer niet de mens doch de natuur on-

danks de mens die de helpende hand 
biedt.

Uit een onderzoek van Alterra in Wage-
ningen blijkt dat een landschapsele-
ment, bestaande uit bomen en/of 
struiken, zowel fijn stof als ammoniak 
kan invangen. Een natuurpark als Berg 
en Bos past goed in dit beeld. Tutein 
Nolthenius, leraar bosbouwkunde en 
opperhoutvester bij Domein Het Loo, zag 
rond 1890 reeds voordelen van goede 
ordening en spreiding van bosjes met 
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pijnbomen. In zijn ‘Handleiding voor 
het aanleggen en behandelen van 
grove- dennenbosschen’, schreef hij: 
“Geen der overige houtsoorten paart 
aan zoo bescheiden eischen zoo vele 
goede eigenschappen”.

Filterende werking van bomen 
De afgelopen jaren zijn verschillende 
onderzoeken uitgevoerd naar de filte-
rende werking van bomen. Het weg-
vangen van fijn stof door vegetatie 
kan op twee manieren: 
door ‘afvang’ en ‘depositie’. Bij de af-
vang wordt fijn stof door de wind in de 
struik of de kruin van de boom gebla-
zen; doordat er direct contact is met 
de vegetatie, wordt het uit de lucht 
gefilterd. 
Bij depositie 
slaat fijn stof, 
onder in-
vloed van de 
zwaartekracht, 
neer op het blad 
of de naalden.

De stofdeeltjes 
hechten zich beter aan een oppervlak 
dat plakkerig, ruw en harig is, zeker 
in combinatie met vocht. Een deel 
van het afgevangen stof blijft vastzit-
ten; een ander deel komt weer los van 
het blad door relatief sterke wind of 
spoelt met regenwater van het blad 
af. Eenmaal op de grond kan fijn stof 

met het water weggespoeld worden in 
het riool of zich hechten aan de bo-
dem, waar het voor langere tijd wordt 
opgeslagen; sommige deeltjes worden 
daar onschadelijk gemaakt.

Naaldbomen kunnen vanwege de fijne 
naaldstructuur en het grote oppervlak 
meer fijn stof wegvangen dan loofbo-
men. Bladverliezende bomen nemen 
uiteraard minder fijn stof op omdat 
zij in de winter kaal zijn. Bomen met 
kleinere bladeren zijn effectiever daar 
zij in totaliteit een groter bladopper-
vlak hebben.
Het is gebleken dat vooral de pinus-
soorten (coniferen) het uitstekend doen. 
Onderzoekers zijn gekomen met de vol-
gende top vier van filter-bomen: 

1. Grove den  
2. Conifeer  
3. Zachte berk  
4. Rode beuk 

Dit zijn bomen met een ‘groen’ label. 
Per 1 januari 2010 kunnen hoveniers, 
die in opdracht van overheden groen-
stroken inrichten, kiezen voor bomen 
en struiken met zo’n milieumerk. Hoe 
meer fijn stof een bepaald type boom 
of struik weet weg te vangen, hoe 
groener het label wordt.

De wegvangscore is slechts een van de 
kwaliteiten van een boom, maar wel 
een die van levensbelang is.
Evenwel, de bomen groeien niet tot in 

de hemel en de mens heeft vaak een 
tegengesteld belang. Tegenover een 
sluipmoordenaar past een krachtig 
en hoopgevend antwoord. Daarmee 
kan goed worden aangesloten bij de 
gedachten van de schrijver Jan ten 
Hoorn, ruim driehonderd jaar geleden. 
Die bomen in Berg en Bos zijn ware 
beschermengelen!

De pijnboom filtert de vervuilde lucht het best; fijne stofdeeltjes worden gereinigd met het 

naaldenstelsel.
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Als bewoner van Apeldoorn heeft u na-
tuurlijk regelmatig wensen en ideeën. 
Dingen die voor u belangrijk zijn en die 
u graag besproken of uitgevoerd ziet. 
Dat kan gaan om kleine zaken zoals 
een extra straatlantaarn in een don-
kere hoek of om grotere zaken zoals 
bijvoorbeeld de bouw van een jonge-
rencentrum. Om ervoor te zorgen dat 
al uw wensen en ideeën gehoord en 
zo mogelijk gerealiseerd worden, wer-
ken we in Apeldoorn met de zogeheten 
‘Stadsdeelaanpak’. 

De wijken Orden, De Sprengen, Berg en 
Bos, De Parken, De Naald, Kerschoten 
en de buurt De Vlijt vormen samen het 
stadsdeel Noordwest. Als u Apeldoorn 
een beetje kent dan weet u dat het in 
het stadsdeel Noordwest, meer dan in 
de andere stadsdelen, gaat om heel 

verschillende wijken en buurten. Om 
te zorgen dat iedereen aan bod komt 
wordt er eens in de vier jaar met de 
bewoners en organisaties in het stads-
deel een Toekomstagenda opgesteld. 
Een agenda met onderwerpen die u be-
langrijk vindt. De gemeentelijke dien-
sten, de maatschappelijke organisaties 
en de dorps- en wijkraden onderhan-
delen vervolgens met elkaar over de 
onderwerpen die daadwerkelijk zullen 
worden uitgevoerd. Dit resulteert in 
twee opeenvolgende Stadsdeelplannen 
met ieder een looptijd van twee jaar.

In Noordwest is in 2007 voor het eerst 
een Toekomstagenda opgesteld. In het 
eerste stadsdeelplan (2008-2009) staan 
vooral overeengekomen acties op het 
gebied van communicatie, welzijn, ver-
keer, openbare ruimte en veiligheid.
Al voor de vakantie, is samen met de 
wijkraden gestart met de evaluatie 
van het huidige plan en het treffen 
van de voorbereidingen voor het nieu-
we stadsdeelplan (2010-2011). 

Als stadsdeelmanager ben ik in dit hele 
proces de aanjager en coördinator. Ik 
probeer de samenwerking tussen de 
betrokken afdelingen, organisatie en 
instellingen te bevorderen en waak er-
voor dat het niet alleen bij praten of 

schrijven blijft maar dat er ook con-
crete resultaten behaald worden. 
Bestuurlijk wordt ons stadsdeel ge-
steund door de stadsdeelwethouder 
Jolanda Reitsma. Zij zorgt ervoor dat 
de voor Noordwest relevante onder-
werpen ook op de politieke agenda 
staan en blijven staan.

Meer informatie over de stadsdeelaan-
pak, de toekomstagenda en het stads-
deelplan vindt u op de gemeentelijke 
website. De hele Stadsdeelaanpak staat 

of valt natuurlijk met de inzet van u als 
bewoner. Mocht u al vóór de totstand-
koming van de nieuwe toekomstagen-
da in 2011, actief betrokken willen zijn 
bij uw wijk en stadsdeel, dan nodig ik 
u van harte uit om u aan te melden bij 
uw wijkraad.

Door José Cvetanovic 

Van onze stadsdeelmanager 
“Het gaat om uw wensen en ideeën!”

Altijd thuis in úw wijk

Ribeslaan1 (Hoek Jachtlaan) • 7313 GT, Apeldoorn • 055 - 3 550 450 • info@vanvlietmakelaardij.nl • www.vanvlietmakelaardij.nl
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Door Peter Essink

Aan de Soerenseweg gaat het gebeuren! 
In het grote pand tegenover de Berg en 
Bos school wordt een z.g. Thomashuis 
gerealiseerd. Thomashuizen Nederland  
belegde op 15 oktober j.l. een redelijk 
bezochte voorlichtingsavond voor de 
buren van dit pand, dat zo’n bijzon-
dere bestemming gaat krijgen. Het 
was voor vrijwel alle aanwezigen 
nieuw om te horen hoe het “business 
concept” van deze aanpak van sterk 
geïndividualiseerde zorg voor verstan-
delijk gehandicapten werkt. Na afloop 
was de stemming duidelijk. Dit is een 
nieuwe en indrukwekkende manier van 
aanpak om een heel persoonlijke zorg 
voor deze groep in onze samenleving 
mogelijk te maken.

De bedenker van het concept was Hans 
van Putten. Hij had een gehandicapte 

zoon en groeide 
successievelijk in 
de mening dat 
de beschermde 
omgeving die hij 
voor zijn zoon 
Thomas in re-

guliere zorginstellingen zocht, niet 
te vinden was. De bureaucratie en 
machteloosheid van goedwillende me-
dewerkers verhinderde zijn verdere 
ontplooiing. En dat moet anders kun-
nen, zo bedacht hij. In de periode 
2001-2003 ontwikkelde hij het idee 
van de Thomashuizen. Een Thomashuis 
zou een plek moeten zijn waar mensen 
zoals Thomas, met een min. leeftijd 
van 18 jaar, warmte vinden en zich 
veilig voelen. Veilig, omdat hun in-
dividuele en persoonlijke behoeften 
centraal staan in het inrichten van 
hun leefomgeving, en zij dus niet 
langer ingepast moeten worden in 
de onvermijdelijke “eenheidsworst 
aanpak” van grote zorginstellingen. In 
2003 werd gestart met de eerste vijf 
huizen. Inmiddels is het concept zo 
aangeslagen dat er nu 65 Thomashui-
zen in Nederland zijn en het plan is dit 
in de komende paar jaar uit te breiden 

tot 100 huizen.

Hoe werkt het concept? 
Thomashuizen krijgen gestalte door 
er de begrippen dienstwoning, fran-
chiseformule en zelfstandig onderne-
merschap aan te koppelen. Dit legt de 
basis voor een franchise overeenkomst 
met zorgondernemers. U ziet dat ik in 
de aanhef het begrip “business con-
cept” bewust introduceerde. Met het 
opzetten van een Thomashuis gaan zij 
voor zichzelf beginnen en bewonen 
zelf ook een gedeelte van het pand. 

De betalende klanten in dit concept 
zijn mensen met een verstandelijke 
beperking. Zij (en hun vertegenwoor-
digers/veelal ouders) bepalen immers 
of de aangeboden dienst past bij de 
vraag. Om succesvol te zijn moeten de 
zorgondernemers ervoor zorgen dat 
hun klanten tevreden zijn. Met deze 
aanpak wil men een gelijkwaardigheid 
in de relatie tussen klant en de zorg-
ondernemers bewerkstelligen. De klan-
ten betalen hun zorg hoofdzakelijk uit 
hun PGB (persoon gebonden budget). 
Vanuit de Wajong-uitkering (Wet ar-
beidsongeschiktheidsvoorziening jong 

Zo kan het ook! Thomashuizen: 
Zorg op maat in onze buurt!

gehandicapten) betalen zij de huur 
en-servicekosten.
Daar de invulling door de zorgonder-
nemers en de vraag van hun klanten 
de identiteit van een Thomashuis be-
palen, heeft elk huis in de praktijk een 
eigen kleur. Wat hen samenbindt, is 
de visie. Alles wat gewoon gedaan kan 
worden, zoals dat in een gezin gaat, 
moet ook hier gewoon gedaan worden. 
In de uiteenzetting die wij kregen werd 
dan ook zo leuk geschetst dat in een 
Thomashuis elke kamer weer anders 
is. De kamer wordt “casco” verhuurd 
en dan begint het feest voor de klant. 
Er zijn nu eenmaal zowel liefhebbers 
van strak design, als liefhebbers van 
bloemetjesbehang.

De ondernemers kiezen zelf hun klan-
ten. Er staan inmiddels tegen de 800 
geïnteresseerden op de landelijke lijst 
waaruit zij kunnen selecteren. Het 
eerst te hanteren criterium is de re-
gio, de provincie. De toekomstige be-
woners hebben veelal reeds lopende 
dagactiviteiten op daarvoor gespe-
cialiseerde plaatsen en willen dat 
veelal blijven behouden. Daarbij speelt 
de woonplaats van de ouders een 
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belangrijke rol in de keuze voor een 
Thomashuis in een bepaalde regio. Naast 
de activiteiten buitenshuis begeleiden 
zij hun bewoners met activiteiten in en 
om het huis. Zij starten veelal met 3 of 
4 klanten waarvan zij inschatten dat 
die goed bij elkaar passen en daarna 
wordt het huis stapje voor stapje 
verder opgevuld tot een maximum van 
8 klanten. Bij volle bezetting wordt de 
zorg geleverd door de zorgondernemers 
die zich daarin laten bijstaan door 
een aantal personeelsleden. Samen 
vormen zij het team dat klaar staat 
voor hun bewoners. Het spreekt voor 
zich dat het concept natuurlijk alleen 
goed werkt als de zorgondernemers 
goed functioneren. Aan hun selectie 
wordt dan ook uiterste zorg besteed 
door Thomashuizen Nederland. De 
zorgondernemers zijn doorgaans echt-
paren/partners die zelf ook in of naast 
het pand wonen. Zij moeten het niet 
alleen heel leuk vinden om te doen, 
maar naast een ruime ervaring in 
de zorg, ook de noodzakelijke eigen-
schappen hebben om succesvol als 
ondernemer te functioneren en te-
vens een goed aanspreekpunt te zijn 
voor de bewoners en hun ouders/
vertegenwoordigers. Helaas was tijdens 
de voorlichtingsavond voor de buren 
het selectieproces voor een keuze van 
de “Soerenseweg zorgondernemers” 
nog niet afgerond, zodat wij hen dus 
nog niet konden spreken. Wellicht kun-
nen wij hen in één van de volgende 
nummers bij U introduceren.

Column een wijkbewoner schrijft...

“De boze bioloog in mij lucht zijn hart.
Het is volop herfst en zoals een wijk-
bewoner mij liet weten: de wijk zingt 
weer! Inderdaad; terwijl wij ons over 
het algemeen erg inhouden om iets 
aan onze wijk te doen, verandert dat 
wanneer de bladeren vallen. 
Dan komt het moment, dat wij dat ding 
weer uit de schuur halen, die wij eens 
in een opwelling hebben gekocht, dan 
wel ons hebben laten verleiden om te 
kopen. Juist, de bladblazer; dat ding 
waarmee wij luidkeels aan onze buren 
laten weten dat we ook meedoen. Het 

ding waarmee veel inspanningen voor 
duurzaamheid teniet wordt gedaan.
Het ding vreet stroom, maakt een rot 
herrie, vraagt meer tijd dat men nodig 
heeft om de oprit aan te vegen, ver-
oorzaakt rugpijn vanwege langdurig 
bukken, haalt rigoureus alle natuurlij-
ke voedingsstoffen vanuit ieder hoekje 
van de tuin zodat de planten nadien 
met duur gekochte meststoffen moe-
ten worden bemest en laat zeker geen 
overwinterplekje meer over voor in-
secten, larfjes, wormpjes etc. nodig 
voor de jonge vogels straks in het voor-

jaar. Natuurlijk worden en passant nog 
alle eikels, beukennootjes, enzovoort 
weggehaald, dan zijn we ook fijn die 
brutale eekhoorntjes kwijt. Gelukkig 
hebben we intussen led-lampjes ge-
kocht om het extra stroom verbruik 
duurzaam te compenseren.
En als we het dan toch over de nade-
lige effecten hebben; ik heb gezien 
dat wijkbewoners ook ongevraagd de 
grasbermen ontdoen van elk blaadje. 
Het gevolg zal zijn dat de gemeente 
van ons geld over een paar jaar weer 
moet investeren in een dure bemes-
tingsactie van die bermen, opdat de 
bomen niet verzwakken. De afdeling 
groen van onze gemeente is er fel op 
tegen dat u hun bermen en daarmee 
hun bomen aantast. En waar blijven 
al die bladeren dan? Ja hoor, die bla-
zen we gewoon op straat. En ook dat 
heeft alleen maar nadelen. De buren 
die daar wandelen kunnen dan uitglij-
den; net als kinderen op de fiets naar 
school gedwongen midden op straat te 
rijden en verder vul dat zelf maar in.
Natuurlijk zegt de buurman dat de ge-
meente dat zelf ook doet. Dat is waar, 
maar vergeet daarbij niet dat zij dat 
pas doen als de eerste fase van ver-
gaan achter de rug en de bermen deze 
natuurlijke najaarbemesting al in be-
langrijke mate ontvangen hebben.”

Wordt vervolgd... (misschien wilt U dat 
wel doen, stuur Uw bijdrage naar de 
wijkvereniging)



In het gebouw dat twee verdiepingen zal 
tellen, komen 240 luxe tribuneplaatsen 
en twintig skyboxen. Daarnaast biedt 
het plaats aan een restaurant en een 
bar voor de businessclubleden. Verder 
ligt het in de bedoeling dat er een shop 
gevestigd gaat worden.
In de Stentor van 29 oktober jl. wist 
commercieel directeur Jan Artz te ver-
tellen dat er mogelijk na de winterstop 
begonnen zou worden met de bouw-
activiteiten. Aan zijn enthousiasme en 
ambities zou het niet liggen.

Wat zijn de huidige 
feiten?
De leges voor de aan-
vraag wijziging van het 
bestemmingsplan zijn 
door AGOVV voldaan.
De huidige bestem-
ming van het gbied is 
sportvoorzieningen. 
Er staan nu drie ge-
bouwen op de “plan-
kaart”. Verder is er 
een archeologisch mo-

nument achter de ingetekende tribune. 
De goothoogte van de gebouwen mag 
niet meer bedragen dan 4,00 meter en 
de hoogte niet meer dan 8,00 meter. 
In totaal mag in het gebied niet meer 
dan 1500 m2 worden bebouwd. De ge-
meente Apeldoorn heeft met de men-
sen van AGOVV gesproken en heeft de 
bereidheid getoond mee te werken 
aan een afwijking van het bestem-
mingsplan. Het plan is dat de huidige 
gedoogsituatie omgezet gaat worden in 
een vast bestemmingsplan. De behan-

deling hiervan is inmiddels gestart en 
in januari 2010 zal het concept gereed 
zijn.

Natura 2000 gebied 
In het park Berg en Bos is een beheers-
visie van toepassing, als onderdeel van 
het Natura 2000 gebied, welke een 
gebruiksintensiteit en zonering bevat 
waarbij slechts de 250 meter activitei-
ten mogen plaatsvinden, de rest zou 
natuur blijven. Aangezien het voet-
balterrein grenst aan dit gebied is dit 
strijdig met de plannen zoals die nu in 
behandeling zijn genomen.

Wat zijn de mogelijke gevolgen voor de 
wijkbewoners?
Als bestuur willen we de belangen van 
onze wijkbewoners blijven behartigen.
Gelet op de ambities van AGOVV en op 
het moment dat AGOVV (nog) beter gaat 
presteren, zal het aantal bezoekers aan 
de wedstrijden ongetwijfeld gaan toe-
nemen. Dit met alle mogelijke gevolgen 
van overlast.
Al met al is het nog maar zeer de vraag 
of AGOVV (deze winter) mag gaan bou-
wen. Het huidige voorstel dat de wijk-
verenigingen uit de krant (!) hebben 
mogen vernomen wijkt af van de voor-
stelling zoals die een jaar geleden is 
getoond. Hier is immers sprake van een 
hoog gebouw met business boxen die, 

zoals wij hebben mogen vernomen, ook 
nog als bedrijfskantoor zal worden ver-
huurd. Daarmee verandert de huidige 
bestemming naar een bedrijfbestem-
ming en hiermee wordt tevens een zeer 
sterke ingreep gedaan in het bestem-
mingsplan West.

Als bestuur zijn wij van mening dat de 
gemeente aangetoond heeft zich zeer 
soepel op te stellen ten opzichte van 
deze voetbalclub door de gedoogsitu-
atie zonder handhaving te accepteren.
Het heeft er nu alle schijn van dat de 
huidige situatie als vertrekpunt voor 
het bestemmingsplan zal worden be-
schouwd. Wij zullen (laten) onderzoe-
ken of dit juridisch wel kan in het kader 
van de nieuwe wettelijke regelgeving 
(Wet ruimtelijke ordening).

Uiteraard houden wij u op de hoogte van 
de laatste ontwikkelingen. U kunt ook 
onze website raadplegen:
www.wijkverenigingbergenbos.nl

Een nieuwe tribune voor AGOVV?
Door Cees Hovius

Als het aan AGOVV ligt hopen zij na de wintersport te bouwen aan een nieuwe 
tribune met twintig skyboxen. Dit gebouw zou op het braakliggend terrein 
achter de doelen op het hoofdveld moeten komen.
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Wat is het CJG?
Het CJG staat voor Centrum voor Jeugd 
en Gezin. Het CJG geeft antwoord 
op alle vragen over opgroeien en 
opvoeden. Iedereen met vragen 
over eten en groei, verlegenheid of 
agressie, drugs of drukke kinderen, 
seksualiteit of zwangerschap, over 
echtscheiding of puberteit kan bij het 
CJG binnenlopen.

Voor wie is het CJG?
Het CJG is er voor:
* kinderen
* jongeren tot 23 jaar
* ouders en verzorgers, maar ook voor  
 toekomstige ouders
* alle mensen die werken met kinde- 
 ren, met jongeren of met ouders en  
 verzorgers.

Hoe werkt het CJG?
Bij binnenkomst in het CJG is er een 
medewerker die direct vragen kan 
beantwoorden en advies of handige 
tips kan geven. Ook kan deze me-
dewerker een gesprek met een des-

kundige regelen. Bij het CJG kunt u 
altijd vrijblijvend binnen lopen, niet 
alleen voor een kopje koffie, maar 
ook voor een vraag of om informatie-
materiaal in te zien en mee te nemen. 
Het CJG is telefonisch bereikbaar tij-
dens openingstijden van maandag t/m 
vrijdag van 08:30 tot 17:00 uur (woens-
dagmiddag gesloten). 
Daarnaast is er de mogelijkheid om 
via de e-mail vragen te stellen en een 
antwoord te krijgen.
 
Wat vindt u op de website?
De website www.cjgapeldoorn.nl biedt 
voor alle doelgroepen interessante in-
formatie en handige tips. De website 
behandelt thema’s, geeft antwoord 
op veel gestelde vragen, geeft een 
overzicht van activiteiten en cursussen, 
er is een fotoboek en de mogelijkheid 
om folders te downloaden. Er staat 
een overzicht van de partners die met 
elkaar samenwerken in het CJG.

Contactgegevens:
CJG West
Asselsestraat 280
7312 DD  Apeldoorn  
Tel. 055 357 88 75   
info@cjgapeldoorn.nl

   



Berg en Bos Wonen 
in het Bos

wijkblad

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
Laetitia de Roy van Zuydewijn, 
Elzenlaan 20, 7313 HE, tel. 356 09 02
Cees Hovius, Valkenberglaan 46,
7313 BM, tel. 355 23 01
Website: 
www.wijkverenigingbergenbos.nl
E-mail: 
wijkbergenbos@hotmail.com
Postadres: 
Postbus 2905, 7301 EH  Apeldoorn

Wijkagent: 
Ronald de Man, tel. 0900-8844
Buitenlijn gemeente Apeldoorn:
tel. 14055

Opmaak en druk:  
NetzoDruk Apeldoorn
tel. 055 - 521 50 70
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Het zal u niet ontgaan zijn dat er een 
zwijnenraster is geplaatst aan de 
westzijde van onze wijk, hetgeen tot 
verschillende reacties heeft geleid. 
Nadat “het last hebben” veranderde in 
daadwerkelijke overlast van de wilde 
zwijnen op verschillende plekken in 
onze woonwijk heeft de gemeen-
telijke afdeling faunabeheer op ver-
zoek van de wijkvereniging haar ver-
antwoordelijkheid genomen en is men 
overgegaan tot het plaatsen van het 
raster. Met de gemeente is er afge-
sproken dat de resultaten hiervan tot 

2010 worden afgewacht en beoordeeld 
voordat er verdere maatregelen, zoals 
wildroosters, overwogen worden.

De procedure voor een dergelijk be-
sluit is niet eenvoudig. We komen 
dan terecht bij de Provinciale Staten 
die een “Faunabeheerplan” hebben 
goedgekeurd waarbij er sprake is van 
een geaccepteerde wildstand, voor 
de periode 2009-2014 van maximaal 
1580 wilde zwijnen op de Veluwe, uit-
gaande van voldoende natuurlijke voed-
selvoorraden.
Als leek vind ik het knap hoe men aan 
deze getallen komt want het blijkt 
uit het beheerplan dat het aantal 
wilde zwijnen in overeenstemming 
wordt gebracht met de draagkracht 

Wildbeheer
Door Cees Kielstra

van het gebied. Deze draagkracht kan 
bepaald worden aan de hand van de 
hoeveelheid beschikbaar voedsel, de 
schade aan landbouwgewassen en aan 
de hand van de verkeersveiligheid. Dat 
de “beestjes” ook in een woonwijk 
terecht kunnen komen is in het plan 
niet voorzien.
Op basis van voormelde criteria mag er 
dan wel vervolgens ontheffing worden 
verleend  op het verbod tot afschot.
Omdat tot 2002 de wilde zwijnen moch-
ten worden bijgevoerd was de popu-
latie al veel groter dan in het plan 
was voorzien. Hierdoor ontstond de mo-
gelijkheid tot een relatief beperkt 
aantal af te schieten dieren met als ge-
volg de overlast van de laatste jaren.
Omdat de populatie van de wilde 
zwijnen en de hinder voor de boeren 
en het verkeer voordurend punt van 
discussie was, blijft op delen van de 
Veluwe waar veel mensen wonen, dus 
Apeldoorn, de jacht even intensief als 
voorheen.
Gezien de populariteit van het gebruik 
van lokale producten bij de restaurants 
in de omgeving heeft u de gelegenheid 
er een smakelijk voordeel mee te 
behalen!


