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Door Peter Essink

Maandag 22 november 2010 startte 
de Vliegtuigbergingsdienst van het 
Ministerie van Defensie en de firma 
Leemans met de afgraving van een 
stuk grond onder de kanovijver van het 
Kristalbad. Hoewel de Duitsers direct 
na de crash de grootste wrakstukken 
van de B17 en ook de stoffelijke resten 
hebben geborgen, heeft nader onder-
zoek aangetoond dat zich op de locatie 
in het Kristalbad in de bodem nog wel 
wat restanten van kleinere wrakdelen en 
mogelijk ook munitie bevinden. Nu het 

Kristalbad is gesloten heeft de gemeente 
opdracht gegeven aan het Ministerie van 
Defensie om het betreffende stuk grond 
volledig schoon te maken. Na de eerste 
week  voorzichtig graven en zeven van 
de grond zijn er nog geen bijzondere 
vondsten te melden. 

Wij roepen de herinnering nog even op. 
Op 26 november 1944 stortte rond 13.00 
uur een Amerikaanse bommenwerper 
van het type B-17 (bijgenaamd “het 
vliegend fort”) neer in het Kristalbad. 
Het vliegtuig, dat al de gehele vlucht 
motorproblemen had, was op de terug-

weg van een bombardement in Duitsland 
naar de thuisbasis in Engeland. Het toe-
stel dreigde midden in Apeldoorn neer te 
storten. De piloot slaagde er echter in 
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( vervolg van voorpagina ) Van de voorzitter

“Veerkracht…..”
De titel van het bestuursakkoord “veerkracht en 
verbinding“ van het college van B&W wordt danig 
op de proef gesteld. De oproep om mee te doen aan 
de kerntakendiscussie leverde wel veel bezoek aan 
het stadskantoor op maar van een echte discussie 
over de prioriteiten van het gemeentelijk beleid was 
geen sprake. Alle goede bedoelingen ten spijt waren 
de reacties bijna uitsluitend een pleidooi voor het 
handhaven van de, ongetwijfeld nuttige,activiteiten 
van de vele organisaties die in onze gemeente 
gesubsidieerd aan het werk zijn. De gemeenteraad 
heeft nu een vrijbrief gekregen om naar haar eigen 
oordeel invulling te geven aan de bezuinigingsronde. 
Dit zal ongetwijfeld gepaard gaan met politieke 
stokpaarden van enkele partijen want 30 miljoen 
bezuinigen betekent keuzes maken.
Van een gemeentebestuur dat over veerkracht 
beschikt mogen we daadkrachtige besluiten ver-
wachten die afgestemd zijn op de behoefte van alle 
bewoners.
Als wijkvereniging gaan we er vanuit dat het plan 
van  aanpak met betrekking tot de verdere doorvoe-
ring van het wijkgericht werken in de gemeentelijke 
organisatie niet in de bureaulade zal blijven liggen  
maar bij de begroting  van het volgend jaar gebruikt 
zal worden, want dat levert direct een bijdrage aan 
de bezuiniging op.

Namens het bestuur van onze vereniging wens ik u 
allen fijne feestdagen toe en alle goeds voor het jaar 
2011 ! 

Cees Kielstra, vz. 
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door te vliegen tot net buiten de bebouw-
de kom, om vervolgens in de kanovijver 
van het Kristalbad neer te komen. De 
piloot kwam daarbij om het leven, de an-
dere bemanningsleden hadden vlak daar-
voor het toestel verlaten. Ter nagedachte-
nis aan de crash en de heldendaad van de 
piloot is in het Kristalbad een monument 
opgericht. De jaarlijkse herdenking op de 
“crash dag”door een klas van de Berg en 
Bos school was dit jaar zeer bijzonder en 
was een gebeurtenis waar geen geschiede-
nisles tegen op kon. 
  
Alhoewel er op het moment van de her-
denking nog geen grote delen gevonden 
waren, was er toch voldoende “klein grut” 
om de uitleg van de vliegtuigbergingsof-
ficier zeer boeiend te laten zijn, die niet 
alleen voor de kinderen maar ook voor alle 
genodigden zeer interessant was.

“ Gemeentelijke coördinatie? ” 

Naar aanleiding van het in ons wijk-
blad nr. 2 van dit jaar gepubliceerde 
deel van de “Bronnen van Berg en 
Bos”, ontvingen wij het verzoek om 
het boekje “Gewoon op weg naar je 
wensdroom”, geschreven door Anna 
Margareta Baelemans-Kievit onder 
uw aandacht te brengen. In dit deel 
van de “Bronnen”wordt de trieste 
geschiedenis verteld van twee joodse 
meisjes, die ondergedoken aan de 
Boschweg, verraden en afgevoerd 
worden naar Auschwitz. 
Anna Kievit was de dochter in het 
gezin Kievit, waar deze meisjes 
waren ondergedoken. Deze gebeur-
tenis, maar ook de arrestatie van 
haar vader - actief in het verzet - en 
uiteindelijk ook omgekomen in de 
vernietigingskampen, heeft diepe 
sporen nagelaten op Anna’s moeder 
en daarmee op Anna’s opvoeding. 
Van een liefdevolle moeder/dochter-
relatie lijkt niet veel terechtgekomen 
te zijn. Vanuit die optiek heeft Anna 
haar ervaringen te boek gesteld. Dat 
heeft ze gedaan in Canada, waar-
heen zij verhuisd is om los van haar 
emotioneel geblokkeerde moeder 
haar eigen leven op te bouwen. 
Vanuit haar interesse in de psycho-
logie en haar eigen ervaringen heeft 
zij dit boek geschreven.  Zij schetst 
hierin een positieve visie op het 
leven en geeft aanbevelingen hoe 
wij bewust het leven in eigen hand 

Gewoon op weg naar je wensdroom.
kunnen nemen. Zij neemt afstand 
van haar boosheid, van haar wrok-
gevoelens en blokkades, van haar 
frustraties en de angsten uit haar 
jeugd. 
Dit boek kan door wijkbewoners 
besteld worden door overmaking 
van € 6,40 op girorekening 4937240 
t.n.v. AAA-TripleA, Bosweg 82, 7313 
CD Apeldoorn onder vermelding 
van uw adres en het boekje zal bij 
U in de bus gedaan worden. (voor 
niet wijkbewoners € 12,80 + € 3,50 
verzendkosten).

Oproep voor uitbreiding
redactie
Door Peter Essink
Het bestuur is heel verheugd over de waardering 
die wij regelmatig ontvangen over de kwaliteit 
van ons wijkblad. Uiteraard willen wij dat graag 
zo houden, maar ook deze vrijwilligers organi-
satie bestaat voor een fors deel uit gepensio-
neerden, die de onhebbelijke eigenschap hebben 
om in voor- en naseizoen regelmatig op pad te 
willen gaan. Om die reden zoeken wij dan ook 
uitbreiding van onze redactie die een bijdrage 
kan leveren om de organisatorische continuïteit 
te verzekeren voor met name de uitgaven van 
het 2e en 3e kwartaal.
Het spreekt voor zich dat het ook heel prettig zou 
zijn als deze nieuwe redactieleden ook zelf enig 
schrijftalent meebrengen.

Voor nadere informatie: email of bel met Peter 
Essink of Henk Otto.

Oproep kunstminnaars
Door Laetitia de Roy van Zuydewijn
Een aantal nummers geleden plaatsten wij in dit 
wijkblad een artikel over Galerie Montana.
Het lijkt ons leuk als dit artikel de start zou kun-
nen zijn van een ‘kunst-reeks’: Het regelmatig 
plaatsen van een interview met een kunstenaar 
(m/v) of een vertegenwoordiger van een kunsti-
nitiatief die in de wijk Berg en Bos woont en ons 
wil vertellen over zijn of haar werk.
Wij zijn benieuwd en nodigen u uit om te reage-
ren of ons van tips te voorzien.  Wij ontvangen u 
berichtje graag via wijkbergenbos@hotmail.com 



( vervolg op pagina 6 )
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Bronnen van Berg en Bos (17)
Christelijk Lyceum 80 jaar: Het woord gestand doen (deel 2)

langs de scheidings-
lijn verschenen in de 
kortste keren twee 
rijen klaslokalen op 
handreik afstand, 
plus een enorm 
hoge muur op de 
plaats van de den-
nen. Daar werden 
nieuwe gymlokalen 
gebouwd, er moest 
kennelijk meer ge-
gymd worden”.
Lichaamsoefening 
in het onderwijs lag 
minder gevoelig dan 
bepaalde vormen 
van ontspanning. 
Activiteiten in de 
gymzaal of op het 
grasveld konden, 
mits aan bepaalde 
voorwaarden werd 
voldaan, op grond 
van de bijbel en 

aanverwante geschriften positief aan 
vragende ouders worden uitgelegd. 
“Beter dan op bals, vol ijdelheid en 
pralerig vertoon, zonder enige na-
tuurlijkheid in het contact  tussen de 
twee sexen”. De school werd daarin 
gesteund door veel ouders.
In de aanloop van het nieuwe school-
jaar bedacht een aantal hbs’ers 
en gymnasiasten een scenario om 
een doorbraak te forceren voor een 
dansavond met muziek in de school; 
Posters verschenen aan de muren. 

Door Bart Meyer

“Ik zat in de hal van de school, met 
zicht op de deur. Daarachter bevond 
zich de kamer. Ik droeg voor de ge-
legenheid een grijs mantelpakje en 
werd even later binnengelaten door 
de rector die in gezelschap was van 
Seldenrijk en leden van het school-
bestuur. Al die dominees!........ Het 
gesprek ging aangenaam en na vijf 
minuten wachten op de gang had 
ik een baan op twee scholen. De ene 
dominee bood aan mij met zijn auto 
naar de bushalte bij de papierfabriek 
te brengen.
Organiseren was niet zijn sterkste 
kant, maar Lijklema was een fijn 
mens. Ik werd op handen gedragen.”

Het groeitempo van de productie in 
ons land, aldus de troonrede van 
1962, was de laatste jaren enigszins 
vertraagd, met name door de verkor-
ting van de arbeidstijd. Toch wist de 
economische bedrijvigheid zich nog 
steeds op hoog niveau te handhaven.                                                                     
Ten aanzien van het onderwijs werd 
opgemerkt dat de regering de zorg 
voor onderwijs, wetenschap en cul-
tuur als een van de belangrijkste on-
derdelen bleef zien van haar beleid. 

Zij stelde voor wederom een groter 
deel van de rijksbegroting te bestem-
men voor scholing en vorming van de 
jonge generatie en voor de deelne-
ming van steeds bredere lagen van de 
bevolking aan uitingen van cultuur.                    
Het waren de dominees die bij be-
langrijke gebeurtenissen de school 
vertegenwoordigden. Of het nu ging 
om sollicitaties, jubilea of ingrijpende 
gebeurtenissen, het woord van de 
dominee legde gewicht in de schaal. 
Hij zag het op z’n minst als een plicht 
over de dagelijkse gang van zaken in 
de school zijn mening te laten horen; 
daartoe kon men hem vinden in di-
verse geledingen: leraren, bestuur der 
vereniging, commissie van toezicht en 
advies en de stempelcommissie voor 
het keuren van boeken. De directie, 
de schoolleiding luisterde om mede 
op basis daarvan beleid vast te stel-
len. Aanvankelijk was er sprake van 
een grote mate van eensgezindheid. 
De leerling merkte dat bijvoorbeeld 
aan het leerplan, de uitwerking van 
de theorie in de praktische lessitu-
atie en zelfs aan meer ontspannen 
activiteiten.
De plaats van sport binnen het 
christelijk onderwijs was lange tijd 
onderwerp van discussie. Dankzij de 

schoolwet van minister J. Th. De Visser 
werd de lichamelijke oefening in de 
jaren twintig een verplicht leervak. 
Het programma, vooralsnog door de 
school zelf ingevuld, vermeldde dat 
deze lessen zoveel mogelijk zouden 
plaatsvinden in de open lucht (op 
het sportveld aan de overzijde van 
de Jachtlaan). Ten minste een derde 
van de voor iedere klas beschikbare 
tijd diende gewijd te worden aan het 
veldspel. Ordeoefeningen waren een 
ander belangrijk onderdeel voor de 
leerling, het vormen van rijen en ko-
lommen; vrije oefeningen in standen 
“op de plaats”,beperkt vrije oefe-
ningen en in ’t voortbewegen “van 
de plaats”. De jaarlijkse sportdagen 
waren voor velen een hoogtepunt in 
het schoolleven.
Het was in het begin vroeg uit de 
veren voor conciërge Beunder uit 
Haarlem, om 4.30 uur en dan met 
de trein naar Apeldoorn om stipt 
op tijd zijn opwachting te maken 
in school. Hij volgde D. Rijpstra op, 
die als amanuensis-conciërge in de 
personeelslijst onderaan de hiërarchie 
stond vermeld. De oud-politieman 
bleek voor velen een steunpilaar. Toen 
stak ‘meneer’ Beunder nog slechts de 
Jachtlaan over.                                                                                                                          

Na 1960 poogde de overheid de 
invloed op het onderwijs geleidelijk 
te vergroten. Dit kwam tot uitdruk-
king in allerlei wetgeving. Begin van 
dit jaar werd bij de Tweede Kamer 
een nota ingediend betreffende de 
lichamelijke vorming en sport. Hierbij 
werd de taak van de overheid ook be-
paald met betrekking tot de inrichting 
van het leerplan, opleiding van de 
leerkrachten en aanleg en bouw van 
accommodaties. 
Het gebouw van het Christelijk Lyceum 
onderging in 1963 een flinke uit-
breiding, voor het grootste deel aan 
de zijde van de Vliegerlaan, voor een 
kleiner deel aan de westkant van de 
originele school.  Het aantal lyceïsten 
was inmiddels gestegen tot meer 
dan 900. Het ontwerp voor de aan-
bouw was van architect J. Wiedijk 
uit Wageningen. Kenmerkend was 
een typische werkwijze uit die jaren: 
ruimtelijk, open en licht vanuit een 
skelet van beton. De kosten bedroe-
gen ƒ 1.679.000. Feestelijke ope-
ning van de nieuwbouw vond plaats 
in het voorjaar van 1964 door ds. 
Karres. Op het plein kwam een beeld 
van de Arnhemse kunstenaar Willem 
Berkhemer, voorstellende Jozef die 
het huis van Israël verlaat (Gen. 37). 
De veranderingen waren in meer dan 
een opzicht opvallend. De naaste 
buren op nummer 110 schreven: “De 
zijgevel van het huis gaf uitzicht op 
een groenstrook met allerlei, ove-
rigens zeer gekoesterde, bijzondere 

avonden gehouden. Maar.......... en 
nu naderen we het moeilijke punt: 
er mag op onze school niet gedanst 
worden. Waarom niet? Omdat het een 
Christelijk Lyceum is? Is dansen dan 
iets zondigs, of alleen een kunst die 
door “het plebs” wordt beoefend?”                                                                                                  
De redacteur die ook eigen oplos-
singen aandraagt, richt zich hier-
mee rechtstreeks tot de rector. Om 
zijn argumentatie kracht bij te 
zetten noemt hij de namen van 
de betrokken leraren, Meek, Schut 
en Spoelstra, waarbij de blik van 
de laatste tijdens de twistwed-
strijd gericht was “niet alleen op de 
ethica, maar ook op de physica”.                                                                                                                           
De leerlingen hadden een appel 
gedaan op schoolleiding en leraren 
met een voor hen bemoedigende 
uitkomst.

Hierbij dient zeker genoemd te wor-
den de positieve benadering door 
rector Lijklema die bij zijn directe 
voorganger had gezien wat het ne-
geren van een schoolkrant en een 
confrontatie met een vereniging van 
leerlingen kon teweegbrengen. 
Voor de A.V.V.L. (Apeldoornse 
Vereniging van Lyceïsten) ontstond 
geleidelijk meer bewegingsvrijheid, 
terwijl het vertrouwen om te kunnen 
organiseren groeide. Zelfs ontfermde 
zij zich eens over de positie van het 
schoonmaakpersoneel, met succes. Er 
ontstonden verschillende clubs.

Een botsing met de schoolleiding leek 
onvermijdelijk. Een oploopje ont-
stond op het moment dat Lijklema en 
Seldenrijk hun veto uitspraken en de 
posters lieten verwijderen. De jonge-
ren gingen het feest toen zelf organi-
seren en kondigden in het bijzijn van 
de rector een dansavond aan buiten 
de school. Dat raakte hem, maar het 
plan kreeg  zijn beslag.     
                                                                                                                         
‘Feniks’, sinds 1958 de schoolkrant 
van het Christelijk Lyceum, doet in 
het decembernummer van 1963 bij 
monde van Ton Hokken verslag van de 
avond waarnaar zo lang werd uitge-
keken. Deze vond plaats in gebouw 
La Bordelaise aan de Hoofdstraat.  
Tevredenheid werd vooral ontleend 
aan de muziek van de schoolband de 
Relaxers en aan het dansen. 

Volgens de schrijver was het optreden 
van het muzikale viertal wel  ‘een 
extra applausje waard’. Na een op-
somming van de andere uitvoerenden 
slaat zijn stemming plotseling om: 
“Nu echter het zeer grote nadeel van 
deze avond, hij kostte veel te veel. 
De prijzen van b. v. de koffie en frisse 
dranken, waren wel naar een zeer 
ruime, en gevulde beurs berekend. 
En dat, terwijl de entree al ƒ 1,25 per 
persoon kostte. Is dat nodig? Nee, 
beslist: nee! We hebben een mooie 
school met een prachtige aula. We 
zouden dus zo een avond kunnen 
houden. En er zijn dan ook school-

bomen en struiken die in het voorjaar 
in bloei stonden en waar vele vogels 
en eekhoorns in huisden. (.........) 
Via de achtergevel was er uitzicht op 
een groep dennenbomen, op warme 
zomeravonden heerlijk geurend. Al 
met al leek ons stadsmensen dit het 
toppunt van buiten wonen. Maar het 
bleek te mooi om blijvend te zijn. De 
kostelijke bomen en struiken wer-
den rigoureus omgehakt, evenals het 
dennenbosje en daar gingen we: de 
tuin lag plotseling open en bloot en 

De Relaxers tijdens een feestavond in kasteel Jan van Schaffelaar te 

Barneveld in 1964 met v.l.n.r. Piet van der Klooster, Harm Janssens, 

Wim Westinga en Wim van Diggele, “Time is on my side”.

Foto Frank de Jongh
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Ook een verjon-
ging van het lerarenkorps was hier-
voor gunstig. Een nieuwe realiteit. 
Het te dicht bij elkaar bewegen van 
jongens en meisjes op de dansvloer 
echter werd ook de eerstvolgende 
jaren niet toegestaan. 
 
Tijdens de verkiezingen voor het 
bestuur toonde de vereniging zich in 
al zijn levendigheid die niet beperkt 
bleef tot binnen de muren van de 
school. Naast toespraken en affiches 
werden auto’s, een tractor en zelfs 
een geit ingezet. De omgeving van het 
lyceum kon volop meegenieten van 
de strijd om de belangrijke posten. Bij 
een dankwoord in de Feniks deed de 
praeses een toezegging aan de kie-
zers: “Wij zullen dan ook ons uiterste 
best doen om een goed bestuur te 

  

 

worden en de verkiezingsbeloften na 
te komen”. 
De jaren zestig zijn de jaren van de 
studentenrevoluties, van de hippies, 
de flower-power beweging en van de 
algemene opstand van de jongeren 
tegen een wereld die in hun ogen 
door de ouderen niet best beheerd is. 
Het zijn de jaren waarin uit miljoenen 
kelen om inspraak en medezeggen-
schap geschreeuwd wordt. Roerige 
jaren, waarin de wereld werkelijk in 
beweging is. Zo ook het Christelijk 
Lyceum, maar nog wel in het nette 
pak, op de rafelrand van Berg en Bos.

In mei 1969 werd de landelijke 
schijnwerper opeens gericht op het 
Christelijk Lyceum in Apeldoorn, voor 
de tweede maal in haar historie. In 
een aantal regionale en landelijke 

bladen  werd een 
beeld geschetst van 
de toestand waarin de 
school verkeerde. 
Dat gebeurde nadat 
het nieuwe jonge-
renblad ‘Anno Nu’ 
op school een ver-
spreidingsverbod 
had gekregen van 
de sinds kort aan-
getreden rector dr. 
A. Bolhuis. Deze had 
bezwaren gemaakt 
tegen de sex in het 
blad, alsmede tegen 
het misbruiken van 

Gods naam  in een gedicht.                                                                                                                                         
De mening van hen die het gevoerde 
beleid van de school verdedigden, 
werd  via een ingezonden stuk in 
de Nieuwe Apeldoornse Courant 
verwoord door de leerlingen Herre 
Klomp en Kosse Jonker en de le-
raar dr. J.S. van der Wal. De te-
genstanders deden dit anoniem.                                                     
In het tweede nummer van 
Apeldoorns communicatieblad gaf de 
redactie een antwoord op het veto 
van Bolhuis. De voorpagina van het 
blad toont een blote juffrouw die met 
het eerste nummer in haar hand de 
trap voor het Christelijk Lyceum af-
daalt. Als onderschrift staat er: “Wat 
is er mis op het lyceum?”
Op 2 juni, nadat de rust enigszins was 
teruggekeerd, nam de rector een op-
merkelijk initiatief: Tijdens een hea-
ring  werd besloten een schoolparle-
ment in het leven te roepen, waarin 
alle geledingen, curatorium, leraren, 
personeel en leerlingen, zouden zijn 
vertegenwoordigd. In het parlement 
konden alle zaken die met het beleid 
van de school te maken hadden wor-
den besproken. Herstel van de ver-
trouwensrelatie met leerlingen,  sinds 
1946 een gevoelig onderwerp in de 
schoolhistorie, lag voor een belangrijk 
deel hieraan ten grondslag.
Het onderwijs van de jaren zeven-
tig moest wennen aan haar nieuwe 
namen door de inwerkingtreding  
op 1 augustus 1968 van de wet 
op het voortgezet onderwijs, de 

Mammoetwet. 
Op deze datum startte ook het 
Christelijk Lyceum met een brugklas 
als springplank naar havo, atheneum 
of gymnasium. 
Veel energie werd gestoken in het tot 
een succes maken van de verschil-
lende leerwegen, onder meer door 
de onderwijsvergadering. Voorzichtig 

Een verkiezingscampagne voor de A.V.V.L. in 1965.

Foto Frank de Jongh

durfde men te denken en wat luider 
uit te spreken dat daarbij de leerling 
centraal diende te staan. Sluimerend 
besef van die bijzondere beteke-
nis voor deze school.  Het kwam niet 
altijd geloofwaardig over, wanneer 
een kind thuis de ouders vertelde zo 
bang te zijn voor die ene leraar......                                                           
De andere discussies  waren meer 
politiek geworden, althans voor de 
liefhebbers. De recalcitrante klas van 
Kees Mijnten (H.B.S.-A) mocht niet 
debatteren over Vietnam, politiek, 
religie en vooral de verbanden daar-
tussen; Robin Linschoten (Atheneum) 
zocht die confrontatie zowel in de 
klas als op het schoolplein en sprak 
in een terugblik op zijn studietijd van 
zijn “warme belangstelling” voor de 
“schoolpolitiek”. En wie daar geen 
zin in had kon zich veilig begeven 
naar de Felualaan/Zwarte Kijkerweg 
om zich met anderen te meten op het 
geheel in orde gebrachte sportterrein.                                                                                                                                    
De directe gevolgen van grote politiek 
zouden uiteindelijk voor de gehele 
schoolbevolking merkbaar worden 
door een beslissing die na lang wik-
ken en wegen door bestuur, curatoren 
en directie genomen werd in het jaar 
1980.
De school had van de gemeente 
Apeldoorn per brief het verzoek 
gekregen om een aantal Vietnamese 
bootvluchtelingen op te nemen; zij 
waren opgepikt uit volle zee door 
een schip van Nedlloyd en door de 
Nederlandse regering uitgenodigd. 

  

 

Een aantal van deze vluchtelingen 
was volgens de wet leerplichtig. In de 
staf en onder leraren is veel en soms 
emotioneel met elkaar gesproken hoe 
men als protestants christelijke school 
tegenover deze vraag moest staan. 
Kritische opmerkingen, met name uit 
de sectie godsdienst, stelden de iden-
titeit aan de orde en verwezen naar 
het openbaar onderwijs. Deze anders-
talige leerlingen beleden de katholie-
ke of boeddhistische religie; sommi-
gen hadden in hun vaderland tot de 
beter gesitueerden behoord. Er waren 
voor- en tegenstanders van toelating; 
zij die vasthielden aan het restant 
van de verzuiling zagen in ds. Van 
Rhijn een uitgesproken woordvoer-
der: “Het zal niet gebeuren!” Zowel 
bestuur als curatorium (onder voorzit-
terschap van prof. dr. J.P. Versteeg) 
meenden dat vanuit het evangelie 
een helpende houding primair moest 
zijn. De jonge rector W. Kleijne stelde: 
“Het is een experiment, maar dat 
mag niet mislukken”. De scholing 
zou maximaal twee jaar duren om 
hen voor te bereiden op een vorm 
van vervolgonderwijs en het ver-
blijf in de Nederlandse samenleving.                                                                                                       
Op 10 oktober 1980 vond de ontmoe-
ting plaats van veertien Vietnamese 
jongeren in de leeftijd van 13 tot 18 
jaar en twee leerkrachten in lokaal 
B1.   
Daar waren zij opgenomen in het 
hart van de school. Een van de eerste 
activiteiten de dagen erna, in het 

kader van de kennismaking, was een 
educatieve wandeling in Berg en Bos. 
Dat gaf voldoende stof tot oefenen 
van die lastige Nederlandse taal: “Wij 
zingen uit volle borsten”. Voor deze 
leergierige jongeren en hun navolgers 
die uit alle werelddelen afkomstig 
waren, was aan het Christelijk Lyceum 
een kleurrijke en bloeiende afdeling 
toegevoegd: de internationale scha-
kelklas (I.S.K.).
Tijdens de laatste lerarenvergadering 
voor de zomervakantie van 1987 deed 
rector W. van der Steeg de volgende 
mededeling: “Als laatste leerling voor 
het komend schooljaar is aange-
meld Floris van Oranje –Nassau, Van 
Vollenhove”.
In volgende jaren hield het monu-
mentale gebouw de groei van het 
aantal leerlingen in be-
dwang. De kenmerkende lo-
kalen, verbonden door gan-
gen met marmeren trappen, 
werden dicht bevolkt door 
leerlingen en leraren van 
verschillende (geloofs)over-
tuiging. Maar allen verstilden 
iedere oktobermaand bij een 
prachtig bloemstuk voor de 
muur der herinnering, het 
tableau met de tweeëntwin-
tig jongensnamen.
Er kwamen veranderingen in 
school- en onderwijsorga-
nisatie. Men kreeg te maken 
met concurrenten op de 
onderwijsmarkt en was ge-

noodzaakt zich opnieuw te profileren. 
Een fusie vond plaats met twee ande-
re scholen. De naam Christelijk Lyceum 
werd begin 1990 door middel van een 
prijsvraag voor een fiets omgedoopt 
in Christelijke Scholengemeenschap 
Sprengeloo, locatie Jachtlaan. De oude 
letters bleven evenwel gehecht aan 
de gevel en er waren stemmen die 
bleven geloven in een wederopstan-
ding; anderen wachtten gelaten op 
een herrijzenis van de feniks.  Voor 
emoties was even geen plaats.
In deze periode  was men ook na-
drukkelijk  bezig met het beeld dat 
mensen hadden van de school die 
zich tegelijkertijd bewust probeerde 
te zijn  van haar identiteit. Naast de 
architecten die reeds in een vroeger 
stadium hadden 

Vietnamese leerlingen bouwen met karton, schaar en lijm 

aan Berg en Bos. V.l.n.r. Loc, Phuong, Hoi en de zusjes Hông 

en Loan. Onder de tekeningen van de redding op zee kijkt 

juf A. Westerhof toe. 



( vervolg van pagina 7) Bij de uitgifte van overlastmeldingen 
door vuurwerk, zal de prioriteit liggen 
bij meldingen waarbij er met vuur-
werk vernielingen worden aangericht. 
Omdat de politie niet bij iedere mel-
ding van vuurwerkoverlast direct ter 
plaatse kan zijn, doe ik een beroep 
op iedereen. Ouders zijn verantwoor-
delijk voor hun eigen kinderen en in 
de buurt kun je elkaar aanspreken 
wanneer grenzen dreigen te worden 
overschreden. Vernielingen aan onze 
eigen eigendommen vinden we al-
lemaal onacceptabel. Laten we samen 
dan ook actie ondernemen bij elke 
dreigende vernieling, ongeacht of het 
om particulier of gemeente eigendom 
gaat.

Boete of Halt
Vuurwerk mag alleen verkocht wor-
den op de officiële verkoopdagen 
woensdag 29-, donderdag 30- en 
vrijdag 31 december vanuit een aan-
tal aangewezen verkooppunten. Het 
spreekt voor zich dat er alleen legaal 
vuurwerk verkocht en afgestoken mag 
worden.
Dit vuurwerk mag worden afgesto-
ken tussen 31 december 10.00 uur 
’s-ochtends en 1 januari 02.00 uur 
‘s-nachts.
Personen die buiten deze uren 
vuurwerk afsteken zijn strafbaar en 
worden bij constatering bekeurd. 
Jeugdigen (tot 18 jaar) worden door-
verwezen naar het bureau HALT. In 
plaats van een boete krijgen ze dan 

Het einde van het jaar 
is weer in zicht en de 
komende tijd zal weer 
het nodige vuurwerk 
worden afgestoken.

De politie houdt ook dit 
jaar extra toezicht op het afsteken van 
vuurwerk en het gebruik van illegaal 
vuurwerk. Het vuurwerkteam van de 
politie is al enkele maanden actief om 
de handel en de opslag van (illegaal) 
vuurwerk aan te pakken. De politie 
hoopt met de opsporingsactiviteiten 
en de inbeslagname van partijen ille-
gaal vuurwerk een bijdrage te leveren 
aan een veiliger nieuwjaarsviering en 
het terug dringen van letselongeval-
len door illegaal vuurwerk.
Vorig jaar werd er in de politieregio 
Noord- en Oost-Gelderland ongeveer 
16.500 kg illegaal vuurwerk in beslag 
genomen en werd tegen 22 verdach-
ten proces-verbaal opgemaakt. In 
2008 ging het om 8000 kilo en in 
2007 was dit 3600 kilo.

Spreek elkaar aan
Naast de opsporing probeert de politie 
om zoveel mogelijk op meldingen 
van (vuurwerk)overlast in de wijk te 
reageren. De politie kan echter niet 
bij iedere melding ter plaatse komen. 

een alternatieve straf aangeboden. 
Voor jeugdigen tot 12 jaar moeten 
de ouders of verzorgers toestemming 
geven voor doorverwijzing naar bu-
reau Halt. Voor jeugdigen boven de 12 
jaar is deze toestemming niet vereist. 
Indien een persoon 18 jaar of ouder 
is, bepaalt de Officier van Justitie de 
hoogte van de boete.

Tips
Tips met betrekking tot de verkoop of 
opslag van illegaal vuurwerk kunt u 
aan mij doorgeven of anoniem mel-
den via Meld Misdaad Anoniem,
tel: 0800-7000.
Voor overige vragen kunt u altijd bij 
de politie terecht via het telefoon-
nummer 0900-8844.

Ik wens u fijne feestdagen toe en 
vooral een veilig en goed begin van 
het nieuwe jaar. 

n.b. Als bestuur van de wijkvereniging 
voegen wij daar nog graag een 
dringende aanbeveling aan toe. Ook 
als de oudejaarsavond met vuurwerk, 
prachtig en conform de regels is 
verlopen, dan nog blijft er vaak een 
rode papierbagger achter die soms 
wekenlang blijft liggen op onze 
straten. Kortom; heb plezier, maar 
ruim wel uw zelfgemaakte rommel 
op. Desnoods op nieuwjaarsdag. Dat 
is meteen een best begin voor het 
nieuwe jaar.

bijgedragen aan 
haar uitstraling, waren nu ook gra-
fische ontwerpers en productvorm-
gevers betrokken. Na ruim tien jaar 
zoeken naar een gewenste identiteit 
werd besloten in Berg en Bos de naam 
Lyceum weer te gebruiken; de meest 
recente naam werd gewijzigd in 
Christelijk Lyceum Sprengeloo. De hui-
dige rector P.D. Bergambagt schreef 
in de nieuwskrant ‘Jachtlaan 108”: 
“Dit besluit werd door het personeel 
met enthousiasme begroet, hiermee 
aangevend dat men zich nog steeds 
lyceum voelde”. Als laatste afde-
ling is de vmbo T (mavo) toegevoegd, 
waardoor het leerlingenaantal in 
2007 boven de magische grens van 
duizend uitkwam. Vanwege plaats-
gebrek kregen de anderstaligen - op 
dat moment zesendertig in getal - na 
28 jaar elders een liefdevolle opvang.                                                                                                                                         
Belangen van  scholieren waren 
gewaarborgd door de leerlingenraad. 
Door een bestuurlijke verandering 
kon de wens naar verdere verzelf-
standiging en onderscheiding on-
der de paraplu van de Stichting Chr. 
Voortgezet Onderwijs Apeldoorn e.o. 
(CVO) uiteindelijk in 2008 worden 
gerealiseerd. Dit werd evenals in het 
verleden zichtbaar gemaakt in een 
vertrouwde naam: CHRISTELIJK LYCEUM, 
met een eigentijds logo in hemels-
blauw, door haar geschiedenis voor 
heden en toekomst onlosmakelijk 
verbonden met het groene noord-
westen van Apeldoorn.
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Vuurwerk
Door Ronald de Man- wijkagent

door Ernst Jan Mulderij - wijkbeheerder

Een buurt, een wijk of een dorpskern 
staat nooit stil. Ze veranderen, be-
woners gaan trouwen, krijgen kinde-
ren, gaan verhuizen. Al deze mensen 
hebben verschillende behoeften, 
verlangens en belangen. De gemeente 
doet haar best om hier rekening mee 
te houden. Door van elke wijk een 
prettige, leefbare omgeving te maken. 
Het dagelijks schoon, heel en veilig 
houden van de openbare ruimte hoort 
daarbij.

Wijkgerichte aanpak 
De gemeente Apeldoorn is veel te 
groot om alle parken, groenstroken, 
wegen en paden vanuit één locatie te 
beheren. Vandaar dat de gemeente 
is opgedeeld in zes makkelijk be-
heersbare gebieden: de stadsdelen 
hieronder vallen ook de dorpen. 
Het beheer en onderhoud van de 
openbare ruimte vindt zoveel mo-
gelijk plaats vanuit deze stadsdelen. 
Hiermee wil de gemeente bereiken 
dat de afstand tussen inwoners en 
gemeente zo klein mogelijk blijft. 
Vanuit vier locaties in de stad hou-
den de wijkteams zich bezig met alle 
voorkomende onderhoudwerkzaam-
heden in de openbare ruimte. U kunt 

  schuivende fietsers en voorzichtig 
  lopende voetgangers. De gemeente 
  Apeldoorn wil de overlast in tijden 
  van vorst en sneeuw zoveel mo-
  gelijk beperken. Door preventief te 
  strooien op hoofdwegen, busarou-
  tes en fietsroutes. Dat wil zeggen 
  dat op basis van gladheidverwach-
  ting de gemeente gaat strooien,  
  nog voordat het daadwerkelijk 
  glad is. 
-  In de winterperiode zijn de wijk-
  teams ook druk met snoei- en  
  dunningswerkzaamheden in bos-
  sen en groenvoorzieningen. In het  
  voorjaar wordt het groen weer 
  opgeknapt en op sommige plekken 
  wordt de beplanting vervangen.  
  Ook het onkruid wordt aangepakt. 
-  Tijdens de zomer wordt de om-
  geving verder opgeknapt, er wordt  
  geschoffeld. 

Zo zijn de wijkteams gedurende 
het hele jaar hard aan het werk om 
Apeldoorn schoon, veilig en heel te 
houden.

Uw aanspreekpunt in de wijk 
Elke wijk heeft een aanspreekpunt.
Ernst Jan Mulderij is uw 
wijkbeheerder:
”Ik hechten veel waarde aan per-

hierbij denken aan het onderhoud 
van onder andere plantsoenen, we-
gen en paden, hondenuitlaatplaat-
sen, bermen en speelvoorzieningen, 
het riool en de straatverlichting. De 
wijkteams werken met een planning 
die af en toe flink verandert door de 
weeromstandigheden. 

Seizoenswerkzaamheden 
Naast de dagelijkse onderhoudswerk-
zaamheden zijn er seizoensgebonden 
werkzaamheden: 

-  De herfst is begonnen. Het blad 
  groen wordt afgebroken, er 
  ontstaan prachtige herfstkleuren. 
  De wijkteams starten in november 
  met het verwijderen van bladafval 
  van de straten en paden. U kunt 
  de gemeente natuurlijk ook helpen 
  bij het opruimen van het bladafval 
  voor uw deur en oprit door het 
  blad in uw groene container te 
  gooien. Het aanbieden van de 
  groene container is in Apeldoorn  
  gratis. 
-  De winter doet denken aan warme  
  chocolademelk of een warme dikke 
  trui. Muts op en genieten van 
  prachtige winterse landschap.
  Het doet ook denken aan gladde 
  wegen, stapvoets rijdende auto’s, 

soonlijk 
contact met 
bewoners. 
Daarom pro-
beren mijn 
collega’s en 
ik bij mel-
dingen de 
burger op 
te zoeken. 
Vragen 
worden 
duidelijker als je ze ter plekke be-
spreekt. Daarnaast vinden wij het 
belangrijk dat burgers meedenken 
over hun wijk. Dat lijkt ons niet meer 
dan logisch.” 

Melding
Heeft u een melding over de onder-
houd van uw wijk? Dan kunt u terecht 
bij de Buitenlijn via de gemeentelijke 
website http://www.debuitenlijn.nl/  
of via het nummer 14 055. Burgers 
en instellingen kunnen terecht bij 
de Buitenlijn voor het melden van 
problemen op het gebied van wegen, 
groen, milieu, verkeer, straatmeubi-
lair, verlichting, vernielingen, etc. Uw 
meldingen worden in de meeste ge-
vallen afgehandeld doorde wijkteams. 

Samen werken aan een prachtige schone wijk



Door Laetitia de Roy van Zuydewijn

Vigilat
Begin november is huis aan huis een brief van het beveiligingsbedrijf Vigilat 
verspreid.  Het bedrijf is velen van u ongetwijfeld bekend. De auto’s van Vigilat 
rijden sinds een paar jaar met enige regelmaat door onze wijk.
In de brief vragen zij uw aandacht voor het project woonwijksurveillance Berg 
en Bos naar aanleiding van de stijging van het aantal (pogingen tot) inbraak in 
de wijk.

Het bestuur van de wijkvereniging ondersteunt van harte de uitnodiging tot 
deelname aan het project. Op dit moment doet een kleine 40% van de huis-
houdens in Berg en Bos mee en hiervan profiteert iedereen. Vigilat doorkruist 
immers de hele wijk in haar preventieve rondes. De praktijk leert dat Vigilat 
telefoontjes over verdachte personen of voertuigen snel oppakt.
Een groter aantal deelnemers zorgt voor een ruimer aantal uren dat Vigilat zijn 
rondes kan rijden in de wijk en zo zorgen wij er met elkaar voor dat het veiliger 
wordt  in onze woonomgeving en dat is voor iedereen prettig!
  

Bij verdachte situaties kan u Vigilat bellen: 055 542 41 49, maar daarnaast
natuurlijk ook het alarmnummer 112 indien de situatie om snelle actie vraagt.

De wijkagent benadrukte tegenover ons het grote belang van “extra ogen” en 
daardoor de “mogelijkheid van een heterdaadje”, waarmede een doorbraak
zou kunnen komen in de lopende onderzoeken. 

Wat kunnen wij zelf doen?
Naast de activiteiten van Vigilat kunnen wij als bewoners natuurlijk zelf ook 
maatregelen nemen om inbraak en onveiligheid in de wijk te voorkomen.
Over wat u zelf aan activiteiten zou kunnen ontplooien belegt het bestuur 
begin 2011 graag een informatiebijeenkomst waarin deskundigen de wijkbe-
woners informeren over veiligheid en inbraakpreventie. Daarnaast kunnen de 
deelnemers met elkaar tips en ervaringen uitwisselen.
Via een aparte mailing zullen wij u informeren over datum, tijd en plaats.

Veiligheid in de wijk,
een zaak van ons allemaal.
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Professionele 
dienstverlening in:

- Mobiele Surveillance 
- Keyholding en 

alarmopvolging 
- Collectieve 

beveiligingsprojecten 
- Objectbeveiliging 
- Portiers- en 

Receptiediensten 
- Evenementenbeveiliging 

en VIP-begeleiding 
- Data Safe Service 
- Telefoon Services

Telefoon 055 - 542 41 49 
Fax 055 - 541 03 82 
E-mail: info@vigilat.nl
www.vigilat.nl

Veelzijdig in veiligheid 
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Altijd thuis in úw wijk
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Met de kerstvakantie in het voor-
uitzicht bent u waarschijnlijk al aan 
het denken over uw bestemming: 
de vertrouwde pistes van Frankrijk, 
bezoekjes aan een Duitse kerstmarkt 
of deze keer eens met het vliegtuig 
naar een warm land. Meestal stopt u 
veel energie in het uitzoeken van uw 
vakantiebestemming zodat u vrijwel 
zeker weet dat u er zult genieten. 

Het zou verstandig zijn als wij als be-
woners ook eens wat energie zouden 
stoppen in een ander soort ‘bestem-
ming’: de bestemming van panden 
of percelen in uw straat en wijk. Te 
gemakkelijk gaan u en ik ervan uit 
dat alles bij het oude blijft: het mooie 
plantsoen, het rustige bejaardente-
huis etc. In de praktijk kunt u dan 
voor (onaangename) verrassingen 

komen te staan. Wist u bijvoorbeeld 
dat het plantsoen binnen de bestem-
ming ‘verblijfsdoeleinden’ ook kan 
veranderen in parkeerplaatsen of 
een speeltuintje? En dat de bestem-
ming ‘bijzondere woondoeleinden’ 
waaronder het bejaardentehuis valt 
ook ruimte biedt voor een andere 
invulling op het gebied van zorg of 
verpleging?

Op zich hoeft een andere invulling 
van een pand natuurlijk helemaal 
geen probleem te zijn maar toch is 
het vaak prettiger als je dit soort din-
gen vooraf weet. Heeft u het bestem-
mingsplan bekeken voor u uw woning 
kocht of huurde? Ik moet bekennen: 
ik niet. Toen ik negen jaar geleden 
mijn huis kocht heb ik zelfs niet eens 
eerst met de buren kennis gemaakt. 
Nu zijn het gelukkig allemaal hele 
fijne mensen maar dat had toch heel 
anders kunnen uitpakken. Ik verbaas 
mij nog wel eens over mijn eigen 
naïviteit. En laat er nou net bij mij op 
de hoek van de straat een bejaarden-
tehuis staan waaruit binnenkort alle 
bejaarde bewoners zijn verhuisd en 
waarvan de toekomstige invulling nog 
onbekend is. Bestemming ‘bejaarden-
tehuis’ dacht ik…

Weet u dat alle actuele bestemmings-

Door José Cvetanovic 

Van onze stadsdeelmanager 

“Welke bestemming?” plannen bij de gemeente zijn in te 
zien en dat daar ook bekend is wan-
neer een reguliere actualisering van 
een bestemmingsplan op de plan-
ning staat? Tijdens zo’n actualisering 
wordt bekeken of er bestemmingen 
moeten worden gewijzigd. Als er voor 
de gemeente geen reden is om een 
bestemming te wijzigen en hierover 
tijdens de procedure ook geen signa-
len binnen komen zal een bestem-
ming in principe weer ongewijzigd 
worden vastgesteld voor de nieuwe 
periode. Dat kan betekenen dat een 
voormalige bedrijfslocatie die al jaren 
als zodanig niet meer in gebruik is 
(‘wat wonen we hier toch lekker rus-
tig’) toch die bestemming behoudt. 
Daardoor is en blijft het mogelijk dat 
u op enig moment verrast wordt door 
(legale!) bedrijfsactiviteiten. Omdat 
alle belangen zorgvuldig tegen elkaar 
moeten worden afgewogen is een be-
stemmingswijziging overigens beslist 
niet altijd aan de orde maar het is 
dus zeker zaak om alert te blijven op 
actualisering. Hierover wordt altijd in 
het Stadsblad gepubliceerd.

Bij de periodieke actualisering van 
bestemmingsplannen wordt de 
desbetreffende wijkraad altijd in de 
gelegenheid gesteld om opmerkingen 
te maken. Zaken die in de wijk be-
kend zijn en veel onrust veroorzaken 
of veroorzaakt hebben, zullen dan 
ook meestal wel door hen worden 

ingebracht. Maar zij kunnen natuurlijk 
niet alles weten.  

Kortom, vaak moet bij overlastklach-
ten worden geconstateerd dat er pas 
heel recent een herziening van het 
bestemmingsplan is geweest en on-
gewijzigd is bestemd. Voor de belang-
hebbenden een gemiste kans. Na de 
reisgidsen binnenkort dan toch maar 
eens het actuele bestemmingsplan 
bekijken?

Ik wens u een prettige vakantie op de 
door u gekozen bestemming!
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Door: José Cvetanovic en Peter Essink

Op woensdag 29 september jl. was 
het BOT bezoek aan de wijk Berg en 
Bos. Het thema van het BOT was:
Attractie- of evenementenstad of 
woonstad?

Vanuit het college waren de wet-
houders Hans Wegman, Fokko 
Spoelstra en Olaf Prinsen aanwezig, 
vanuit het MT de directeuren Anja 
de Vries, Philip Salm, Jan de Kleuver 
en Roel de Boer en plaatsvervan-
gend Symone de Bruin en Piet Stoop. 
Vanuit de afdeling wijkzaken Theo 
van Luijk en stadsdeelmanager José 
Cvetanovic en vanuit de afdeling 
Beheer en Onderhoud Martin Staal. 
De groep werd gecompleteerd door 
een viertal leden van de wijkvereni-
ging Berg en Bos onder voorzitter-
schap van Cees Kielstra, een tweetal 
leden van de wijkraad De Naald en 
een tweetal leden van de wijkraad 
Kerschoten.

Vergezeld van een zonnetje hebben 
we op de fiets de volgende locaties 
bezocht:

-  De Loolaan 
-  De parkeerplaats van Paleis het Loo
-  De BB-bunker aan de Seringenlaan
-  De Galgenberg
-  Het eiland in het Kristalbad

De Loolaan
Op de Loolaan werd door de wijkraad 
De Naald aandacht gevraagd voor de 
verkeerstechnische consequenties van 
evenementen. De Loolaan is dusdanig 
ontworpen dat diverse van de aange-
brachte verkeersmaatregelen verwij-
derbaar zijn. Dit zorgt bij bijzondere 

evenementen voor een brede laan 
met allure. Indien er echter sprake is 
van onvoldoende afstemming of het 
dicht na elkaar voorkomen van eve-
nementen waarbij deze maatregelen 
verwijderd worden, zorgt het echter 
ook voor gevaarlijke verkeerssitua-
ties. De Loolaan is immers niet alleen 
een laan met allure maar ook een 
laan die de woonwijken De Sprengen 
en De Naald van elkaar scheidt. Veel 
langzaam verkeer (basisscholen, 
middelbare scholen, asielzoekerscen-
trum, ouderen, wandelaars en fiet-
sers steken de Loolaan over. Zonder 
de verkeersmaatregelen een brede en 
onoverzichtelijke laan. 
Daarnaast vraagt De Naald ook aan-
dacht voor de spoedige uitvoering 
van de vorig jaar in overleg met de 
gemeente toegezegde extra ver-
keersmaatregelen die het oversteken 
veiliger zullen maken.

Parkeerplaats Paleis het Loo
Momenteel wordt er bij Paleis het 
Loo een nieuw entree en kassage-
bouw neergezet. Hiervoor zijn de 
nodige parkeerplaatsen opgeofferd. 
Aangezien de parkeervoorzienin-

Wethouders en managementteam van gemeente op 
bezoek in Apeldoorn Noord West.

gen naar mening van de wijkraden 
De Naald en Berg en Bos nu al vaak 
niet voldoende zijn (elke bijzondere 
tentoonstelling zorgt voor parkeer-
overlast in de wijk), is dit een situatie 
die niet wenselijk is. De wijkraden 
vragen dan ook van de gemeente dat 
deze vinger aan de pols houdt bij het 
elders op het terrein invullen van 
de verdwenen parkeerplaatsen. De 
tot nog toe door de directie van het 
museum geuite oplossing hierover is 
door een meer efficiënte herinrichting 
van het terrein de verloren gegane 
parkeerplaatsen weer teruggewon-
nen kunnen worden, maar de wijk-
raden hebben grote moeite om dit 
te geloven. Daarnaast is de huidige 

parkeercapaciteit (750 plaatsen) al 
veelvuldig onvoldoende, zo werd 
betoogd.
Tevens verzoeken de wijkraden om 
een goede coördinatie en afstem-
ming van verkeersmaatregelen bij 
bijzondere evenementen (zoals het 
concours d’Elegance) die op het 
voorterrein van het paleis plaats-
vinden. Het kan bijvoorbeeld niet 
zo zijn dat de organisatie van een 
evenement dusdanige parkeer-
prijzen rekent dat de georgani-
seerde parkeerplek leeg blijft en 
de bezoekers hun heil elders in de 
wijk zoeken. Besproken werd dat 
de gemeente bij het verlenen van 
vergunningen aan dit aspect zeer 

bewust en kritische aandacht dient te 
schenken.

BB-bunker Seringenlaan
Deze bunker ligt omringd door wo-
ningen op een perceel in de wijk 
Berg en Bos (of beter gezegd ‘onder 
een perceel’. Momenteel beziet de 
gemeente de mogelijkheden van 
perceel en bunker. Hierbij is zowel 
het Apeldoorns Vastgoedbedrijf als 
het team Cultuurhistorie betrokken. 
De wijkvereniging heeft recentelijk 
onderzoek gedaan naar de visie en 
wensen van de omwonenden en heeft 
dit aan de gemeente doen toekomen. 
De wijkvereniging vraagt zich af wan-
neer er een besluit over de toekomst 

van de bunker en het terrein 
zal worden genomen. 

Galgenberg
Henk Bonekamp, ‘bos-
wachter’ van de gemeente 
Apeldoorn, gaf voor de 
aanwezigen een presentatie 
in petto over de historie van 
de voormalige Galgenberg 
(momenteel bekend als de 
Valkenberg). Tekeningen, 
stenen en zelfs een ver-
steend gewei. De heuvel is 
niet lang in gebruik geweest 
als plaats om de galgen 
op te stellen: er liep in het 
verleden een recht weg van 
het paleis naar de berg toe 
en de koning had daardoor 

vol zicht op dit niet zo fraaie uitzicht. 
Temeer omdat de omgeving in de 
16e en 17e eeuw kaal was. In latere 
tijden is de heuvel vooral gebruikt als 
verzamelpunt voor de (valken)jacht. 
Besproken werd of het niet een aardig 
idee was om deze bijzondere plek te 
gaan markeren met wat eenvoudige 
“uitleg bordjes” en b.v. een zitbank 
waar over het bijzondere historische 
karakter van de plek gemijmerd kan 
worden.

Eiland Kristalbad
Op het eiland in de kanovijver van het 
Kristalbad is sinds ruim een jaar een 
bedrijfje gevestigd dat teambuilding 
aanbiedt. Het eiland is ‘bebouwd’ met 
een uitdagend parcours en er midden 
op staat een luxe verwarmde ‘verga-
dertent’. Op deze bijzondere locatie 
vond de afsluitende presentatie en 
discussie van het BOT-bezoek plaats. 
De wijkvereniging Berg en Bos gaf 
hier duidelijk aan dat de wijk op zich 
weinig problemen heeft met de haar 
omringende attracties en evenemen-
ten, maar wel met de parkeerdruk en 
verkeersconsequenties die dit met 
zich meebrengt. Een opsomming van 
de structurele en incidentele attrac-
ties en evenementen met de bijbe-
horende (soms structureel groeiende) 
bezoekersaantallen en foto’s van de 
parkeersituatie gaf de aanwezigen 
een duidelijke indruk van de mate van 
overlast voor de woonwijk waarop 
de gemeente zich laat voor staan en 



2.
informatief BOT met aandacht voor 
de door de wijkbewoners ervaren 
problematiek. Een woord van dank 
voor iedereen die aan het programma 
heeft meegewerkt en voor de aan-
dacht van de bezoekende college- en 
MT leden is hier op zijn plaats.

6.

waar ‘wonen in 
het groen’ hoog in 
het vaandel staat. 
Het spoedig inlos-
sen van de belofte 
voor extra par-
keerfaciliteiten op 
het verlengde van 
de Felualaan met 
toegangsmogelijk-
heid vanaf de JC 
Wilslaan werd nog-
maals bevestigd. 
De wijkvereniging 
vroeg specifieke 
aandacht voor het voorspelbare 
probleem van overloop parkeren bij 
de “voormalig motel parkeerplaats 
Julianatoren” na de aanleg van een 
rotonde op de T-splitsing van de 
Amersfoortseweg met de JC Wilslaan.
Samenvattend: een ontspannen en 
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bezoek aan een dierentuin of vervoer 
naar een dagboottocht. Daarvoor zijn 
chauffeurs nodig die met hun eigen 
auto tegen vergoeding onze gasten 
naar de plaats van de activiteit bren-
gen. Ook zoeken wij iemand met een 
aanhanger of busje waarmee ca 30 
rolstoelen vervoerd kunnen worden 
als we ergens gaan wandelen.

De mensen die ons om hulp vragen 
worden door het bestuurslid be-
zoekwerk bezocht waarin tijdens het 
gesprek gekeken wordt of diegene 
tot de doelgroep behoord. Dit is een 
moeilijke klus en eigenlijk te veel 
voor 1 persoon. Daarom zoeken wij 
nog iemand die samen of in overleg 
mee wil helpen om deze gesprekken 
te voeren je hebt dan ruggespraak en 
overleg met elkaar.

Elke nieuwe vrijwilliger krijgt een 
dagcursus aangeboden waarin de 
structuur en doel van ons werk wordt 
uiteengezet. Verder worden er nog 
diverse andere cursussen aangebo-
den waaraan geen kosten verbonden 
zijn.

Kijk eens op onze website www.zon-
nebloemcw.nl wat wij doen en bel 
06-32056585 (Jan Schoorl) of mail 
zonnebloemapeldoorn@gmail.com 
ons zodat wij u in een gesprek meer 
informatie kunnen geven. Weet wel 
dat wij zonder u ons werk niet kun-
nen doen.  

De Zonnebloem is een landelijke ver-
eniging met ruim 40.000 vrijwilligers 
verdeeld over ca 1230 afdelingen. In 
Apeldoorn zijn 8 afdelingen actief sa-
mengesteld op basis van de postcode. 
De afdeling die in uw wijk werkzaam is 
heet Zonnebloem Apeldoorn Centrum 
West. Het hoofddoel is mensen be-
zoeken die door ziekte, ouderdom of 
lichamelijke handicap dreigen te ver-
eenzamen. Daarbij zijn het mensen die 
nog zelfstandig wonen, wij bezoeken 
geen mensen die in verzorgingshuizen 
verzorgd wonen. De personen die wij 
bezoeken noemen wij Gasten en zo 
gaan wij ook met hen om. 

Wij zijn in eerste instantie op zoek 
naar bezoekvrijwilligers die een gast 
zo eenmaal per 3 weken een bezoek 
brengt voor een gesprek, een spelletje 
of een wandeling. Ook organiseren we 
regelmatig activiteiten in de vorm van 
een ontspanningsmiddag of een bus-
tocht, waar zij elkaar kunnen ontmoe-
ten en spreken.  

Natuurlijk kunnen wij ook andere hulp 
gebruiken, zo hebben wij bij activi-
teiten die buiten het gebied van de 
regiotaxi gehouden worden b.v. een 

Heeft u nodig
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door Peter Essink.

In het stadsblad van 13 oktober j.l. 
zagen wij de aankondiging dat de 
gemeente het voornemen heeft om 
ontheffing te verlenen voor het plaat-
sen van een antenne opstelpunt op de 
hoek van Callunalaan/Burg. Roosmale 
Nepveulaan. 

Het bestuur van de wijkvereniging is 
van mening dat hier onnodige visu-
ele schade wordt aangericht door de 
keuze van deze plek voor een anten-
nemast. Temeer daar het alternatief 
voor de hand ligt. Naar ons gevoel 
moet het niet moeilijk zijn om een be-
schut plekje honderd meter verderop 
te vinden tegen de “Kristalbad-rand” 
van  het grote Apenheul parkeerter-
rein. Wij zien onze zienswijze onder-
steund door het feit dat het door de 
gemeente voorgestelde opstelpunt 
vlak naast het gemeentelijk monu-
ment “Berg en Bos school” ligt en de 
omgeving daarvan onnodig ontsierd 

zal worden. Tevens vrezen wij dat op 
het opstelpunt een aluminium kleuri-
ge vakwerkmast zal verrijzen, daar ons 
eerdere pleidooi (enige jaren geleden) 
om in Berg en Bos slechts te werken 
met in een (camouflerende) groene 
kleur gespoten palen (zoals opgesteld 
op de Amersfoortseweg nabij “de 
Echoput”)  niet gehonoreerd is. 

Wij zijn tevens geïnformeerd over het 
bezwaar dat de bewoners van twintig 
in de nabijheid van deze plek gelegen 
huizen gezamenlijk bij de gemeente 
hebben gedeponeerd. In hun be-
zwaarschrift richten zij zich achter-
eenvolgens op het bestemmingsplan, 
de door de gemeente geformuleerde 
randvoorwaarden voor het plaatsen 
van antennemasten, het stralingsrisico 
en de waardevermindering van hun 
huizen. 

De punten van zorg zijn respectievelijk

-  Onvoldoende aandacht voor de 
  aantasting van de bos- en park-
  strook, als is vastgelegd in het  
  bestemmingsplan.
-  bij de randvoorwaarden richt het
  bezwaar zich tegen het onvoldoen
  de onderzoeken van alternatieven 
  (mastdeling en uit zicht plaatsing).
-  zelfs als stralingsrisico niet on
  omstotelijk is vastgesteld, bena
  drukt men in het bezwaar dat 
  plaatsing bij woonhuizen en een 
  basisschool zeer ongewenst is.
-  en tot slot dat het plaatsen van een 
  mast lijdt tot waardeverminde-
  ring  van alle omliggende huizen.

Op het moment van druk van deze 
uitgave van het wijkblad was nog 
geen reactie van de gemeente 
ontvangen.

Zendmast aan de Callunalaan ?


