
wijk bevat en vanuit welke visie en in 
welk tijdsgewricht deze zijn gebouwd zal 
onderwerp zijn van een artikelenreeks in 
ons wijkblad. Wij zullen in chronologische 
vorm stilstaan bij de kenmerken van 
een bepaalde periode, de bijzondere 
gebouwen en huizen die toen zijn 
gebouwd en de visie c.q. ideeën die ten 
grondslag lag aan deze cultuurhistorisch 
belangrijke objecten. Om als leken op 
dit gebied niet te veel fouten te maken 
laten we ons hierin bijstaan door twee 
deskundigen op dit gebied te weten:
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•        Yvonne de Vries,
   communicatie adviseur van de afdeling 

Stedebouw en Cultuurhistorie van de 
gemeente Apeldoorn, heeft op de Berg 
en Bosschool en het Christelijk Lyceum 
gezeten en is auteur van een boek over 
Sanatoria in Apeldoorn waaronder het 
Sanatorium Berg en Bosch en

•   Frederik Erens,  
van de Stichting Apeldoornse 
Monumenten, zelf woonachtig in 
Berg en Bos en auteur van diverse 
publicaties over onze wijk zoals “Het 
Groene Westen van Apeldoorn” en 
de “Fietsroute Wijk Berg en Bos” met 
wandeluitstapjes door onze wijk.

Elders in dit blad vindt u een interview 
met hen.

Wij zullen vrij gebruik maken van  
diverse publicaties over de ontwikkeling 
van onze wijk. 

In 1998 verscheen “Het bos van de 
burgemeester” van Bas Hageman die 

Het eerste structuurplan voor onze wijk 
uit 1923 beoogde  “…een tuinstad waar 
in harmonie met de natuur gewoond 
moet kunnen worden: grote kavels met 
ruime woningen aan meanderende 
lanen zodat iedere straat een eigen 
karakter krijgt waar met een maximum 
aan privacy te midden van de natuur 
gewoond kan worden …”

In welke mate dat is gelukt kunnen we 
zelf dagelijks constateren. Maar hoe is 
dit ontstaan en wat zien we nog terug 
van deze visie? Hoe zijn de opvattingen 
in de loop der jaren veranderd en 
welke cultuurhistorisch belangrijke 
objecten illustreren dat? Een zorgvuldig 
ontworpen omgeving is een gift van 
Apeldoorn aan haar burgers. Dat geldt 
zeker voor onze wijk waar het zeer 
plezierig wonen is mede omdat de 
leefomgeving invloed uitoefent op het 
welbevinden van mensen.

Hoe onze wijk is ontstaan, welke 
specifieke gebouwen en huizen onze 

door Arjan Speelman en Laetitia de Roy van Zuydewijn
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vooral ingaat op de ontwikkeling 
van het Natuurpark, de Apenheul en 
het Kristalbad omdat dit de grootste 
bezienswaardigheden zijn van onze 
wijk. Recent is hiervan een nieuwe 
druk verschenen.

“Het groene westen van Apeldoorn” 
uit 2002 gaat meer in op de 
ontwikkeling van de woonwijk en 
is voorzien van veel beeldmateriaal, 
meestal in de vorm van oude 
ansichtkaarten. De auteur heeft 
gekozen voor een ‘visuele wandeling’ 
door het verleden van onze groene 
wijk.

Achtereenvolgens zullen we 
aandacht besteden aan:

•   De ontwikkelingen van voor 1900 
die geleid hebben tot het ontstaan 
van het park Berg en Bos en de 
woonwijk

•   De eerste huizen in Berg en 
Bos, zowel nog bestaande als 
verdwenen huizen van voor 1900

•  De eerste villa’s in het villapark 
Berg en Bos uit de periode  
1910 – 1920

•  De door Chris en Agathe Wegerif 
ontworpen villa’s in de periode  
1912 – 1920

•   Het sanatorium Berg en Bosch.
•  De in de periode 1920 – 1940 door 

Chris Wegerif jr. ontworpen villa’s 
•  De Berg en Bosschool uit 1933
•  Het Boschbad uit 1934 en het park 

Berg en Bos
• De periode 1940 – 1945
•  De naoorlogse architectuur uit de 

periode 1950 – 2000
• Bijzondere nieuwbouw vanaf 2000
•  Kunstenaars en monumentale 

kunst in Berg en Bos

Mocht u tips, suggesties en/of 
aanvullingen hebben dan vernemen 
wij dat graag van u. Daarnaast 
zullen wij bewoners van bijzondere 
objecten benaderen met het 
verzoek om ons meer informatie c.q. 
beeldmateriaal te verschaffen.

“Het leven kan alleen achterwaarts 
begrepen worden, maar het moet 
voorwaarts worden geleefd.”                          
(S.Kierkegaard 1813 – 1855)

Regelmatig kijken we in ons wijkblad 
terug maar we moeten ook vooruit 
kijken. Als we de trend doortrekken 
zijn we in Berg en Bos in 2012 nog 
‘grijzer’ terwijl we nu al de meest 
grijze wijk van Apeldoorn zijn.  
En Apeldoorn is nu al de meest 
vergrijsde stad van de 20 grootste 
steden in Nederland.

In opdracht van de gemeente wordt 
door het bureau BMC uit Amersfoort  
onderzocht wat mogelijke toekomst- 
scenario’s zijn voor Apeldoorn. In 
dat kader is er op 4 oktober een 
themabijeenkomst geweest met als 
titel “Maatschappelijke voorzieningen 
in dorpen en wijken in 2020” waar we 
, bij toeval?, al één dag van te voren 
voor werden uitgenodigd.
In vogelvlucht werden trends, 
beleidsmatige en demografische 
ontwikkelingen gepresenteerd  
waarna in diverse workshops 
(onderwijs en jeugd, zorg en welzijn, 
sport en cultuur, economie,recreatie 
en veiligheid) is gepoogd deze trends 
en ontwikkelingen te vertalen naar 
prioriteiten. In de workshop Zorg en 
Welzijn vond een interessante discussie 
plaats tussen vertegenwoordigers 

( vervolg van voorpagina )

Berg en Bos in 2020.

van zorginstellingen, corporaties, 
wijkverenigingen, gemeenteambtenaren, 
en welzijnsorganisaties die, gelukkig, 
niet tot eensluidende conclusies leiden. 
Wel kwamen een aantal interessante 
dilemma’s en paradoxen naar voren 
zoals:

•   We splitsen steeds meer op (bijv. 
wonen, zorg en welzijn) maar vergeten 
dat op wijkniveau voldoende te 
coördineren

•  We bezuinigen op de geestelijke 
gezondheidszorg waardoor het niet 
meer behandelen/begeleiden van 
mensen met een stoornis tot veel 
hogere maatschappelijke kosten leidt 
dan die bezuiniging oplevert

•  Hoe kan je de sociale media (Twitter, 
Facebook, Hyves, LinkedIn e.d.) 
die heel gemakkelijk verschillende 
“werelden”met elkaar verbinden 
zodanig inzetten dat het niet leidt tot 
verder vereenzaming maar de sociale 
cohesie verstrekt?

In 2003 hebben we middels een enquête 
uw mening gevraagd over de volgende 
onderwerpen:

•   Welstand buiten uw woning (omgaan 
met groen, kapvergunningen, her-
planten, lanenstructuur, grasbermen 
e.d.)

•  Wonen en werken (groenonderhoud, 
‘werk-beperkingen’, verdichting, 

Door Arjan Speelman
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handhaven jaren 30 karakter, e.d.)
•   Groene karakter (ruimte tussen be-

bouwingen, verstening van tuinen 
e.d.)

•   Ontwikkeling recreatieve voorzien-
ingen, Apenheul, het Loo etc. (meer 
accomodaties, parkeeroverlast e.d.)

In het verlengde van het onderzoek 
van BMC komt er nog een rondetafel-
bijeenkomst op stadsdeelniveau. We 
zullen als wijkbestuur het onderzoek 
zeker actief blijven volgen. Echter, wij 
willen dat niet doen zonder daarbij 
de wijkbewoners te betrekken. Het 
gaat immers ook om uw toekomst. 
We hebben dan ook gezorgd dat in 
de enquête op stadsdeelniveau die 
tegelijkertijd met dit blad verspreid 
wordt ook een belangrijk aantal direct  
voor onze wijk relevante vragen zijn  
opgenomen, waarmede wij als wijk-
vereniging weer een tijdje vooruit 
kunnen om uw belangen zo goed 
mogelijk te behartigen. Dus laat uw 
mening horen en vul de enquête in.

Bewoners enquête  
Toekomstagenda 2013-2016
De wijkraden, woningcorporaties  
en politie in het stadsdeel Noordwest 
hebben zich in de afgelopen periode  
beziggehouden met het 
inventariseren van de sterke en 

zwakke punten in de diverse wijken, 
maar ook van de door hen geziene 
bedreigingen en kansen voor 
verbetering. Alle uitkomsten tezamen 
hebben geresulteerd in een stadsdeel 

analyse. Één partij 
zat tot nu toe niet 
aan tafel en dat was 
u, als bewoners van 
de wijken. Graag 
vernemen wij van 
u hoe u tegen het 
stadsdeel Noord 
West, maar ook tegen 
uw wijk specifiek 
aankijkt! Vandaar 
deze enquête.  

Sommige vragen in  
het door het door het 
stadsdeel gemaakte 
deel van de enquête 
zult u niet direct 
herkennen als 
relevant voor onze 
wijk, maar zijn toch 
noodzakelijk om een  
totaal overzicht van 
wensen op Stadsdeel 
niveau te kunnen 
vervaardigen. 

Uw wijkvereniging 
maakt graag gebruik 
van de mogelijkheid 
om aan te sluiten 

bij deze wensen inventarisatie voor 
het Stadsdeel Noord West en uw 
mening te peilen over een aantal 
onderwerpen die zeer specifiek zijn 
voor de wijk Berg en Bos. 

Wij doen een beroep op u om de 
gehele enquête in te vullen en 
daarmede een goed beleidskader tot 
stand te brengen waarmede het niet 
alleen voor het Stadsdeel Noord West, 
maar ook voor uw wijkvereniging 
mogelijk wordt om efficiënte keuzes 
voor de komende jaren te maken.

Het liefst zouden wij willen dat u de 
digitale versie van de enquête invult. 
U vindt deze op de site:   
www.wijkverenigingbergenbos.nl   > 
Bewoners enquête. 

Mocht u niet over de mogelijkheid 
beschikken om de digitale versie in 
te vullen, dan kunt u gebruik maken 
van het formulier dat gelijk met dit 
wijkblad bij u is bezorgd. 

wijkvereniging  
berg en bos

Dit was een  

iDee van u! heeft u er nog meer?

beslis mee over de toekomst van 
uw wijk! Vul de enquête in op:
www.wijkverenigingbergenbos.nl

dit was een idee van u. Heeft u 
er nog meer? 
dit was een idee van u. Heeft u 
er nog meer? 
dit was een idee van u. Heeft u 
er nog meer? 
dit was een idee van u. Heeft u 
er nog meer? 
dit was een idee van u. Heeft u 
er nog meer? 
dit was een idee van u. Heeft u 
er nog meer? 
dit was een idee van u. Heeft u 
er nog meer? 
dit was een idee van u. Heeft u 
er nog meer? 
dit was een idee van u. Heeft u 
er nog meer? 
dit was een idee van u. Heeft u 
er nog meer? 
dit was een idee van u. Heeft u 
er nog meer? 
dit was een idee van u. Heeft u 
er nog meer? 
dit was een idee van u. Heeft u 
er nog meer? 
dit was een idee van u. Heeft u 
er nog meer? 
dit was een idee van u. Heeft u 
er nog meer? 
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Van de voorzitter

Vrienden van ……

Als wijkbewoners kregen wij onlangs een  
sympathiek aanbod van het Nationaal Museum 
Paleis Het Loo om vriend te worden van het 
Paleis het Loo. Door o.a. wijzigingen in het 
subsidiebeleid van de overheid kunt u van vele 
kanten aanbiedingen krijgen om toe te treden 
tot een veronderstelde selectieve vriendenkring. 
Meestal zoek je je vrienden zelf uit, maar de 
organisaties met een culturele achtergrond 
benaderen velen om lid te worden van hun 
vriendenclub. Er zijn er zelfs bij waarbij je een 
vriendschap voor het leven kunt aangaan! 

Voor een vriend heb je wat over toch? en dat  
geldt ook voor dit aanbod; er staat wat tegen-
over! Bij het overwegen van deze vriendschap  
heb ik toch nog wat gemengde gevoelens en dat 
komt goed uit, want tegen een goede vriend 
kun je alles zeggen. Bij het aangaan zal ik dan 
ook niet schromen tegen “onze vrienden” van 
het Paleis te zeggen dat de activiteiten en 
bijbehorende bezoekersaantallen indrukwekkend 
zijn, maar dat wij als vrienden en buren toch niet 
zo gecharmeerd zijn van het gebruik van onze 
straten als parkeerterrein! Voor goede vrienden 
heb je wat over en als we dan samenwerken aan 
het oplossen van de parkeerproblematiek kunnen 
we als vrienden met elkaar omgaan.

Met deze overwegingen wens ik u en de uwen  
namens het bestuur van de wijkvereniging een 
fijne kerst en alvast een gelukkig nieuw jaar toe.

Cees Kielstra vz.

Recreatie, evenementen en parkeren.
Door Henk Otto

De attracties en de evenementen 
georganiseerd aan de rand van 
onze wijk blijven grote aantallen 
bezoekers trekken. Zowel Koningin 
Julianatoren als Apenheul spreken 
weer van een topjaar en dat heeft 
ook weer tot gevolg gehad dat 
er zowel aan de zuidkant als de 
westkant van de wijk overlast 
werd gemeld van verstopte 
wegen en parkeren op plekken 
buiten de daarvoor bedoelde 
parkeerterreinen. De uitbreiding 
van zowel het motelterrein 
voor Koningin Julianatoren als 
de herindeling van het grote 
parkeerterrein (P1) en overloop 
terrein in de Felualaan voor 
Apenheul bleken onvoldoende 
capaciteit te hebben voor de 
grote toestroom op topdagen. 
Omdat het verkeer dan niet kan 
doorstromen ontstaan daardoor 
potentieel gevaarlijke situaties 
wanneer er onverhoopt iets 
ernstigs zou gebeuren. Gelukkig is 
dat achterwege gebleven.

Aan de noordzijde van de 
wijk werden we recent weer 
geconfronteerd met de Spirit 
of Winter bij paleis Het Loo. 
Ook bij Het Loo is onvoldoende 
parkeergelegenheid. Er was 
toegezegd dat na de nieuwbouw 
van het fraaie entreegebouw het 
parkeerterrein weer voldoende 

auto’s zou kunnen bergen. Maar 
het parkeerterrein is daarvoor niet 
aangepast. De enige maatregel 
is dat abonnementhouders/
wandelaars die voorgaande jaren 
gratis mochten parkeren nu 
worden doorverwezen naar het 
gratis parkeerterrein bij de andere 
ingang van het paleispark.

De bezoekers van de winterfair 
werden conform de opdracht 
vanuit de evenementen 
vergunning actief verwezen naar 
het grote parkeerterrein (P1) bij 
het Park Berg en Bos. Ondanks 
het feit dat in de evenementen 
vergunning ook de verplichting 
was opgenomen, dat de bewoners 
via een brief zou worden 
geïnformeerd is dat in de praktijk 
niet gebeurd. Bewoners konden 
dus bij overlast geen melding 
doen aan de organisator van 
het evenement. In de praktijk 
bleek namelijk, dat er toch veel 
bezoekers niet de borden volgden 
naar het parkeerterrein waar 
shuttlebussen klaar stonden,

maar probeerden toch op het 
parkeerterrein van Het Loo te 
parkeren. 

Zoals de foto laat zien stond daar 
een groot bord vol. Bezoekers 
zagen dan wel de bus naar binnen 
rijden, maar werden zelf door 
parkeerwachten gemaand door 
te rijden. Met als gevolg dat men 
in de eerste zijstraat een plek 
probeerde te vinden. De bermen 
in de straten stonden dan ook 
weer vol en bij vele opritten 
moesten de bewoners voorzichtig 
maneuvreren om met hun auto 
weg te kunnen.

Wat betreft de grote 
shuttlebussen, die stonden bij 
de geïmproviseerde halte aan de 
Burg. Roosmale Nepveulaan met 
hun lampen te knipperen en lieten 
hun motoren aanstaan. Ronkend 
dieseldampen uitstotend werd 
er gewacht tot een bus weer vol 
was. Bepaald geen voorbeeld van 
zorgvuldigheid en respect naar de 
bewoners van de woonwijk.
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Sinds dit jaar zijn 
veel wijkagenten van 
mijn korps (Noord- 
en Oost Gelderland) 
via Twitter te volgen. 
Ook veel Apeldoornse 
wijkagenten zijn al 

op Twitter te vinden. Als wijkagent 
gebruik ik  
Twitter om u als (wijk)bewoner een 
beeld te geven van het werk dat ik 
doe. Daarnaast schakelen we ook 
graag u hulp in bij het oplossen van 
zaken. We hebben de afgelopen 
maanden diverse reacties gehad op 
onze tweets. Veel mensen vinden dat 
ze door de tweets een beter beeld 
hebben van ons werk en zijn verbaasd 
over de veelzijdigheid van het werk. 

Opsporing en het melden van 
incidenten
Om u hulp in te roepen gebruiken we 
regelmatig ‘Burgernet’. Bijvoorbeeld 
bij een vermissing van een jongere. 
U krijgt dan een spraakbericht of een 
sms via uw mobiele telefoon. Bent 
u nog geen lid? Meldt u dan snel 
aan via www.burgernet.nl. Voor een 
Burgernetactie moet een incident aan 
een aantal criteria voldoen. Niet voor 
alle incidenten die in onze wijk plaats 
vinden kunnen we dus een beroep 
doen op Burgernet. Voor een melding 
via burgernet (voorheen SMS-alert) 
wordt namelijk een aantal criteria 

gehanteerd. Een woninginbraak, 
waarbij er een signalement is van 
een dader, wordt niet via burgernet 
gemeld worden. Als wijkagent 
kunnen we een dergelijk incident 
zeker wel via Twitter melden. Door 
het signalement van de inbreker 
via Twitter te verspreiden, vragen 
we u als volger alert te zijn op een 
dergelijk persoon. Vaak vragen we 
u om informatie zodat wij hopelijk 
de dader kunnen opsporen. Dankzij 
Twitter hebben we al een aantal 
zaken opgelost. 

Twee voorbeelden van tweets:
•   “Tussen dinsdag jl 15.00 uur en 

woensdag jl 17.45 uur is er  
ingebroken in een woning aan de 
Laan van Kerschoten. Wat gezien?”

•  “Info uit de wijk ontvangen 
over het dealen van drugs. Via 
kentekens achter de personalia van 
betrokkenen gekomen. Wordt verder 
onderzocht.”

Deze laatste tweet heeft geleid tot 
meer informatie en uiteindelijk tot 
aanhouding van een drugsdealer!
Nieuwsgierig naar meer tweets? Volg 
mij dan via @polsprengen!
Naast het melden van strafbare feiten, 
maken we ook gebruik van Twitter 
om u op de hoogte te houden van 
activiteiten en acties in de wijk. Als 
wijkagent krijg ik vaak klachten over 

‘te hard rijden’ of ‘parkeeroverlast’. 
Op het moment dat de politie hierop 
actie onderneemt, door bijvoorbeeld 
een controle uit te voeren, meld ik dit 
via Twitter. Bijvoorbeeld opmerkingen 
van wijkbewoners over het ‘te hard 
rijden’ in de wijk. Naar aanleiding 
van deze klachten heb ik een 
snelheidscontrole gehouden op de 
Schuttersweg. Dit op een tijdstip dat 
de kinderen naar school gaan. Er zijn 
een aantal bestuurders bekeurd. Door 
deze actie via Twitter te melden heb 
ik de wijkbewoners, de melders van 
de klachten, op de hoogte kunnen 
brengen van de gepleegde actie en de 
resultaten hiervan.

Als wijkagenten twitteren wij ook 
preventieadviezen of opvallende 
incidenten waarbij wij, als politie, 
betrokken raken. Voorbeelden hiervan 
zijn; “Twee ierse mannen, rijdend 
in bestelbusje, bieden diensten 
aan. Niet op ingaan. Graag politie 
bellen en kenteken proberen vast 
te leggen”.  “Winkeldief ging er 
vandoor, achtervolgd door eigenaar 
winkel. Wij hebben de dief vervolgens 
aan kunnen houden. Leuke zaak!” 
“Landelijk gesignaleerde vent 
aangehouden ivm openstaande 
boetes. Totaal €425 of 13 dagen 
zitten. Wat zou u doen betalen of 
zitten?”

Volg mij via Twitter!
Inmiddels heb ik als wijkagent 174 
volgers. Ondanks het feit dat dit niet 
allemaal wijkbewoners zijn, vind ik dit 
aantal al aardig voor de periode dat 
ik op Twitter actief ben. Mocht u mij 
nog niet via Twitter volgen, dan hoop 
ik dat ik u door dit artikel enthousiast 
heb gemaakt om mij te volgen. Ik ben 
te volgen via @polsprengen.
Collega wijkagent van wijk De Naald, 
Bart Goemaat, is te volgen via @
polkerschoten.

De twitterende wijkagent @polsprengen
Door Ronald de Man- wijkagent
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Bronnen van Berg en Bos (21)  
Versjes van verlangen
(een vertelling voor oud én jong)

Door Bart Meyer

Honderd jaar geleden of meer woonde 
in een land hier ver vandaan een vis-
ser. Zijn naam was Carl, Karel  
zouden wij zeggen. Carl hield heel veel 
van dieren, zo veel dat hij ze wel zou 
willen opeten. Gelukkig waren in het 
land een paar grote rivieren. In het 
voorjaar bij hoog water trok de visser 
daar heen om zijn hengel uit te gooien. 
De rivier glinsterde in het zonlicht, het 
water stroomde kraakhelder. Vissen 
waren er graag; de zalm zwom zelfs 
tegen de stroom op; geen hindernis 
was te groot om ver in het land kuit te 
kunnen schieten. Ook de kleine steur 
of sterlet ging een eind de rivier op 
om eieren te leggen. Een vis van een 
meter lang en meer dan dertig  ponden 
zwaar. Carl gebruikte al zijn kracht en 
oefende zijn geduld. Hij begroette de 
steur met respect en bewaarde hem in 
een groot aquarium onder zijn winkel.  
Levende steur, dat was zijn  
specialiteit. Carl was een echte vak-
man; hij wist zijn klanten te lokken 

Carl maakt speelgoed met zijn  
draaibank.

Carl werkte lange dagen om vis-
sen, kamelen, vlinders en paarden 
te maken. Die verkocht hij in zijn 
winkeltje. Dierfiguren, dat was zijn 
specialiteit. Carl was een echte kun-
stenaar; hij wist zijn klanten te lokken 
met bijzonder speelgoed: levensechte 
figuurtjes in allerlei kleuren. Prachtig, 
prachtig! Daar kwamen kinderen met 
vaders en moeders op af, uit de wijde 
omtrek. Ja, Carl wist het zeker: alle 
hout is geen timmerhout. 
In die tijd of iets daarna deed een 
patissier, niet zo erg ver hier van-
daan, een ontdekking. Hij mengde 
amandelen, zoete en weinig bittere 
met suiker en voegde voor de smaak 
nog wat ‘fleurs d’orange’ (olie van 
de sinaasappelbloem) toe. Door het 
roeren van de massa ontstond, na een 
nachtje slapen,  een heerlijk aman-
delbrood: masse-peyn of marsepein. 
Het was stevig, taai én smakelijk. 
Mensen die er verstand van hadden 
noemden dit ‘Lübecker marsepein’.                                                                             

Toen begon de banketbakker (want 
zo werd hij door de gewone mensen 
genoemd) met het modeleren. Een 
ingewikkeld ambacht dat een beetje 
lijkt op boetseren met klei. Voor zijn 
werk gebruikte hij speciale boetseer-
staafjes. Zo ontwierp de bakker allerlei 
dierfiguurtjes. De doos met penselen 
en kleurpotjes zorgde voor een bonte 
verzameling marsepeinen konijntjes, 
eekhoorntjes, aapjes, uiltjes, eend-
jes enz. enz. Wat een fantasie, wat 
een kunst! Zo mooi dat hij ze wel zou 
willen opeten. Och, mocht ik spoedig 
horen hoe tevreden mijn klanten zijn!       

     
 

De banketbakker boetseert een 
aapje van vijftien losse delen.                                                                                                                                           
Op een koude morgen in december 

met bijzondere delicatessen: het vlees 
gelegd in het zuur en de kuit gezou-
ten tot kaviaar. Heerlijk, heerlijk! Daar 
kwamen deftige dames en heren in 
hun limousine op af, uit de wijde 
omtrek. Ja, Carl verkocht het neusje van 
de zalm. Op een dag was de rivier vies 
en lelijk geworden. De mensen hadden 
het leven eruit gehaald en  rommel 
erin gegooid: olie, zeepsop en poep. 
Vissen gingen een andere weg om hun 
eitjes te leggen. Dat was pech voor Carl 
die zijn hengel niet meer kon uitwer-
pen. Zijn zoon die ook Carl heette, 
verhuisde naar een andere stad. Daar 
leerde hij het vak van timmerman. Carl 
hield heel veel van dieren, zo veel dat 
hij ze wel zou willen opeten. Gelukkig 
woonde de timmerman dicht bij een 
grote boomgaard. Hij zocht een dik 
stuk hout van een appel- of peren-
boom om er speelgoed uit te snijden. 
Meestal draaide hij dat op een draai-
bank. Zo kon de draaier een goede 
vorm aan het speelgoed geven.



Tevens leerde ik dat de grootste 
veroorzaker van ongelukken die 
fietsers treffen de “paaltjes” zijn die 
op veel fietspaden noodzakelijk zijn 
om auto’s effectief te kunnen weren. 
Vooral in het donker worden deze 
vaak over het hoofd gezien en klapt 
een fietser er tegenaan. In januari zal 
een complete inventarisatie van al die 
paaltjes met behulp van wijkraden 
plaats gaan vinden om de “overtollige” 
op te sporen (pad is bv. zo smal dat er 
sowieso geen auto door past), die dan 
door de gemeente verwijderd zullen 
gaan worden. 

De uiteenzetting over de grote 
verschillen tussen elektrische fietsen 
was boeiend. Om geen enkele 
fietsleverancier uit Apeldoorn op 
voordeel te plaatsen, was een specialist 
uit Brabant aangetrokken. Hij vertelde 
ons over de belangrijke verschillen 
tussen “voorwiel aandrijving”, 
“achterwiel aandrijving” of “trapas 
aandrijving”, maar ook over  de 
grote verschillen in fietsgedrag 
tussen “rotatie ondersteuning” en 
“pedaaldruk ondersteuning”. En 
“last but not least” over de enorme 
vooruitgang op accugebied, waarbij 
de nieuwste Lithium-Ion techniek 
het neusje van de zalm is, die garant 
staat voor de grootste actie radius. 
Dit wijkblad is niet bedoeld voor 
vergelijkend warenonderzoek, maar 

uit regelmatige opmerkingen van 
wijkbewoners merken wij dat dit 
onderwerp wel erg leeft in de grote 
categorie van wat oudere bewoners 
van onze wijk.  Alles overstijgend 
advies van de Brabantse specialist was: 
Maak meerdere proefritten op fietsen 
met de verschillende aandrijfsystemen, 
want de verschillen zijn enorm. 
Bij een eerste ervaring voelen zij 
allemaal geweldig, maar  als je de 
grote verschillen voelt, dan zal er een 
duidelijke voorkeur ontstaan.

Daar de uitnodiging voor hun 
jaarvergadering gepaard ging met 
een leuke trekker, t.w. uitgebreide 
voorlichting over elektrisch fietsen, heb 
ik mij naar “Dok Zuid”gespoed. En ik 
was niet de enige. Een bomvolle zaal, 
waarmede bewezen werd hoezeer 
dit onderwerp leeft. Eerlijk is eerlijk; 
de vergadering had ik best kunnen 
missen, maar toch heb ik paar aardige 
“weetjes” met enige relevantie voor 
onze wijk opgedaan. 

Ik leerde dat de gladheidbestrijding 
op de fietspaden de komende winter 
hoofdzakelijk zal gebeuren door inzet 
van een drietal Borstelwagens. Pekel 
strooien op fietswegen heeft te weinig 
effect, daar de pekel door de smalle 
bandjes onvoldoende kapot wordt 
gereden en daardoor nauwelijks 
geactiveerd wordt. Dat betekent voor 
onze wijk dat hiermede een goede 
middenweg lijkt te zijn gevonden 
tussen de veelvoorkomende wens van 
buurtbewoners die na sneeuwval de 
wijk het liefst zo onaangetast mogelijk 
houden en dus willen genieten van de 
sneeuwpracht en diegenen die kiezen 
voor zo snel mogelijk opruimen om 
de verkeersveiligheid te bevorderen. 
Mocht u toch gevaarlijke situaties 
aantreffen; informeer dan direct de 
Buitenlijn (14055) van de gemeente. 
Dat is en blijft het centrale meldpunt. 

Jaarvergadering Fietsersbond Apeldoorn.
Door Peter Essink
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legde de banketbakker zijn dieren in 
de etalage van zijn winkel. Zorgvul-
dig met veel geduld. Niet lang daarna 
werden de eerste neusjes tegen de 
ruit gedrukt, minuten lang. Een  
kinderwens was geboren. 
Sint- Nicolaas en de Kerstman zijn 
sedertdien trouwe bezoekers van de 
winkel. De Goedheiligman, weetgraag 
en bij tijd en wijle wat ongelovig, 
stelde eens de volgende vraag aan de 
bakker: “Beste man, zijn die beestjes 
nou werkelijk van echte marsepein?” 
Ja, de banketbakker was een vakman 
en de Sint kreeg een koekje van zijn 
eigen deeg.
 

Bron: F. Langelaar, 1928
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Op een donderdagmiddag hebben 
Yvonne de Vries en Frederik Erens 
– elders in het blad zijn zij al 
geïntroduceerd – tijd vrij gemaakt om 
ons te vertellen over het belang van 
cultuurhistorie in Apeldoorn en in het 
bijzonder in onze wijk.

Cultuurhistorie is volgens Yvonne van 
belang omdat het om je leefomgeving 
gaat, je geschiedenis. Elke gemeente 
heeft haar eigen geschiedenis. In  
1976 werd er begonnen met de  
eerste gemeentelijke monumentenlijst. 
Voor die tijd zijn veel gebouwen 
verdwenen. Dat wat er nog is, daar 
ontleent een stad zijn karakter aan.
Frederik vindt dat cultuurhistorie  
“de menselijke maat” 
vertegenwoordigt. Wat na 1960 
gebouwd is, zijn veelal blokken, 
eenheidsworst, die je door het 
hele land ziet, ondanks dat in de 
naoorlogse inventarisatie beslist 
cultuurhistorische pareltjes zitten. 
Daarvoor was nog sprake van  
regionale architectuur en 
bebouwingsstructuur. In onze regio  
de laagbouw, de gebroken kappen. 
Het geeft een soort individualiteit. Aan 
mensen die zeggen dat cultuurhistorie 
een luxeprobleem is, waar je alleen 
maar geld in moet pompen, geeft 
Frederik mee: “je mist het pas als het 
weg is”.

Het karakter van Apeldoorn zit ‘m 
volgens Yvonne in de huizen met tuinen 
tot in de stad, de laagbouw, de villa’s. 
Kijkend naar Berg en Bos geven Yvonne 
en Frederik aan dat het een van de 
mooiste wijken van Apeldoorn is (naast 
de Parken). Meanderend, met een stijl 
die een beetje doet denken aan Engelse 
landschapstuinen. Bijzonder is de grote 
diversiteit aan architectuur, midden in 
een bosrijke omgeving.

Maar ook de achtergrond van de wijk 
Berg en Bos is bijzonder. In de jaren 
twintig ontstaan. Een apart dorp 
moest het worden met eigen scholen, 
een ziekenhuis en winkelcentrum 
en een tram die er zou rijden. De 
wijk is feitelijk maar voor een deel 
gerealiseerd. Ook het huidige park Berg 
en Bos zou onderdeel worden van de 
woonwijk. Na de oorlog was er geen 
geld meer voor verdere ontwikkeling 
en is de grond verkocht aan 
projectontwikkelaars die onder andere 
de zogenaamde ‘Van Essen huisjes’  
bouwden: bungalowtjes, gebouwd 
door aannemer Van Essen, gesitueerd 
op ruime kavels waardoor wonen 
in het bos ook voor de toenmalige 
middenstanders bereikbaar werd.

Gevraagd naar hun favoriete 
monument in Berg en Bos zijn Yvonne 
en Frederik er snel uit: 

aan een compleet tuindorp waarin 
het sanatorium was gevestigd. Het 
visrestaurant ‘het Lido’ is  het enige 
huis dat ervan bewaard is gebleven.

In Berg en Bos staan overigens nog 
verschillende huizen die niet op 
de monumentenlijst zijn gekomen 
terwijl zij volgens Frederik wel van 
cultuurhistorische waarde zijn. Niet 
op de lijst betekent geen bescherming 
tegen sloop. Hij noemt als voorbeeld  
het huis ‘Buitenzorg’,
gesitueerd tegenover hotel Apeldoorn, 
dat waarschijnlijk plaats moet maken 
voor een nieuw project. Hij pleit 
voor een andere manier van denken 
waardoor zo’n belangwekkende 
villa, aantrekkelijk gerenoveerd en in 
appartementen verdeeld, net zo goed 
een winstgevende investering kan 
zijn. (foto) De gemeente wil overigens 
bij de actualisatie/herziening van 

Cultuurhistorie vertegenwoordigt de ‘menselijke maat’ 
Door Laetitia de Roy van Zuydewijn en Arjan Speelman

 ‘De Essenhoek’  het grote witte huis 
tegenover de Berg en Bosschool. 
Het huis waar de eerder genoemde 
aannemer overigens woonde. 
Beiden hebben ook nog andere 
favorieten. Voor Frederik zijn dat de 
witte villa’s van de architect Chris 
Wegerif. Er staan er vijf van in de wijk, 
waaronder het huis met de naam ‘De 
halve maan’. De architect heeft zich bij 
het ontwerpen van deze villa’s  laten 
inspireren door Josef Maria Olbrich, een 
Oostenrijkse architect en de door hem 
in Duitsland gebouwde huizen voor de 
kunstenaarskolonie ‘Mathildenhöhe’ in 
Darmstadt. 
Yvonne is geïntrigeerd geraakt door 
het voormalig sanatorium Berg en 
Bos, geen monument in de zin van 
een oud gebouw, maar een plek in 
het bosgebied naast de Soerenseweg 
waar de oprijlaan en verdiepingen en 
verhogingen in het bos nog herinneren 
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Vervolg omgevingsvergunning BSO op scouting terrein Jachtlaan.
Door Cees Hovius 

In het vorige wijkblad (nr. 3) 
informeerden wij u over de verleende 
omgevingsvergunning die de 
gemeente heeft verstrekt aan de 
Stichting Scoutinggroep Stadhouder 
Wilhelm 3. Deze gemeente heeft deze 
vergunning verleend, ondanks  
de beperkingen van het 
bestemmingsplan en bezwaren 
van de direct omwonenden. Een 
onafhankelijke bezwarencommissie 
kwam tot het oordeel dat de 
gemeente op juiste gronden de 
vergunning heeft verleend. Gelet op 
die uitspraak was ons voornemen 
om met alle direct betrokkenen 
te overleggen op welke wijze 
handhaving van de vergunning 
dient plaats te vinden. Een direct 
omwonende beraad zich op 
mogelijke juridische stappen. De 
wijkvereniging heeft toen besloten 
om die beraadslaging af te wachten. 
Verder heeft deze omwonende 
contact gezocht met de eigenaar 
van het terrein  het Rijksvastgoed- 
en ontwikkelingsbedrijf ( RVOB). De 
directie van het bedrijf heeft een 
bezoek gebracht n.a.v. de klacht die 
zij daar hadden ingediend op de 
afhandeling tot nu toe:

•  men gaf aan de gang van zaken tot 
nu toe te betreuren en erkende dat 
de afhandeling van de zaak tot nu 
toe niet de juiste aandacht heeft 
gekregen

•  dossier scouting werd door 
hen gekenmerkt als een 
hoofdpijndossier met voornamelijk 
hiaten. Wat men heeft kunnen 
achterhalen:

•  vanaf ca. 1930 terrein beschikbaar 
gesteld door het Koninklijk Huis aan 
de scouting

•  eind jaren ‘30 aanvraag voor het 
plaatsen van één blokhut

•  huurcontract begin ‘80 waarin 
scouting 7.000m2 van het terrein 
voor eigen gebruik mag benutten

•  eind jaren ‘90, eigendom van het 
terrein overgedragen van Koninklijk 
Huis naar het RVOB

Eén en ander strookt dus in geheel 
niet met de actuele en zeker niet 
met de geplande situatie. De 
directie heeft aangegeven de zaken 
intern nog verder uit te werken en 
de directe omwoners  en ons op 
de hoogte te zullen houden. De 
indruk die ze wekten was in ieder 
geval een zeer kritische t.a.v. de 
huidige plannen, alsmede t.a.v. de 
intensivering als gevolg van groei 
van de vereniging en verhuur in de 
zomervakantie. Er is in ieder geval 
gesuggereerd dat we iets zouden 
horen voordat de bezwaartermijn 
op het besluit van de gemeente 
Apeldoorn zou zijn verlopen (ze 
hebben een kopie van de brief 
meegenomen).  Wordt dus vervolgd. 
We houden u op de hoogte.

bestemmingsplannen zoveel mogelijk 
de cultuurhistorische waarde van 
huizen meenemen zodat zij alsnog 
tegen sloop beschermd kunnen 
worden. 

De huidig gevoelde noodzaak 
tot bezuinigen raakt ook de 
cultuurhistorie. De uitdaging zit ‘m 
naar de mening van Yvonne in goed 
werk doen zonder dat het al te veel 
geld kost, zeker in haar taak op het 
gebied van de communicatie. Nieuwe 
wegen zoeken, digitale ontsluiting 
van informatie om mensen kennis te 
laten maken met de geschiedenis en 
cultuurhistorische waarden van hun 
wijk.  Voor Frederik is het ook van 
groot belang dat de bewustwording 
van het belang van cultuurhistorie 
gestimuleerd blijft worden. Bij 
eigenaren van monumenten vooral,  
zij moeten tenslotte het grootste deel 
van het onderhoud opbrengen.



Laatst heb ik helaas weer eens een 
bankje moeten weghalen. Het bankje 
stond eerst wat verderop maar was 
recentelijk verplaatst omdat de 
bewoners het na een aantal jaren van 
overlast wel zat waren. Het bankje 
fungeerde overdag namelijk prima 
als rustplek voor ouderen, jonge 
ouders met kinderen of lunchende 
medewerkers van bedrijven uit de 
omgeving, maar werd in de late avond 
en nachtelijke uren vooral gebruikt 
door jongeren. Helaas gebruikten 
de jongeren het niet in stilte: ze 
verzamelden zich daar vooral om 
in te drinken en daarna uit te gaan 
en op de terugweg om nog even na 
te praten (en met wat alcohol op 
wordt dat vooral na-schreeuwen). 
De overlast verplaatste zich met het 
bankje en de ‘nieuwe buren’ van het 
bankje trokken al snel aan de bel. 
Eerst bij de politie en daarna ook bij de 
gemeente. In eerste instantie proberen 
we dan altijd om het probleem op 
te lossen. Dat betekent dat de plek 

zo vaak mogelijk bezocht wordt door 
politie of jongerenwerkers om de 
jongeren te wijzen op de overlast 
die zij veroorzaken en eventueel te 
laten vertrekken. Omdat dit bankje 
aan een zogeheten uitgaansroute 
stond, bleek dit ondoenlijk omdat 
het om steeds wisselende jongeren 
ging. Op een gegeven moment was 
het geduld van de buurtbewoners op 
en om te voorkomen dat er ernstige 
problemen zouden ontstaan omdat 
iemand het ‘recht in eigen hand wou 
nemen’ is het bankje verwijderd. Dat 
lijkt een logische oplossing maar is 
het natuurlijk niet. Consequentie van 
het weghalen is dat al de mensen die 
het bankje gebruikten en soms zelfs 
echt nodig hebben (sommige ouderen 
lopen echt van bankje naar bankje en 
kiezen ook bewust voor een dergelijke 
route) het bankje nu niet meer 
aantreffen. Een andere consequentie 
is dat Apeldoorn zo steeds minder 
bankjes kent. In de drie jaar dat ik nu 
stadsdeelmanager ben heb ik er vijf bij 
de Grift weg moeten halen (waarvan 
er drie verderop konden worden 
herplaatst), één bij de Berghuizerweg 
en nu één op de Sprengenweg. Ik 
zou graag ook weer eens een bankje 
plaatsen. Eens was het bijna zover: op 
grond van verzoeken van wijkbewoners 
had een wijkraad ons gevraagd om 
een bankje op een bepaalde plek. De 
plek werd in gereedheid gebracht en 

daar kwam het bankje. Op dat moment 
kwamen direct twee wijkbewoners 
aan die boos reageerden. De één wou 
het bankje niet naast zijn huis, de 
ander gaf aan zo problemen te krijgen 
met het uitrijden van de caravan. De 
mannen hebben het bankje maar weer 
ingeladen.

Weet u voor mij een leuke plek voor 
een bankje? Een plek waar een bankje 
nodig is en mensen ervan genieten? 
Laat het mij weten, want als wij 
zo doorgaan moet iedereen straks 
zijn eigen kruk, rollator of klapstoel 
meenemen om uit te rusten en te 
genieten van het uitzicht.

Overigens ben ik ook zeer 
geïnteresseerd in nieuwe uitvindingen 
zoals bankjes die zodra het donker 
wordt in de grond verdwijnen, 
hangende bomen (zonder wortels) 
en apparaten die hondendrollen als 
sneeuw voor de zon doen verdwijnen. 
Kortom, alles wat het leven en 
werk van de stadsdeelmanager 
gemakkelijker maakt is bij mij van 
harte welkom!

Ps. U kunt mij volgen op Twitter: 
gemapeldoornnw
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Van de stadsdeelmanager: Het laatste bankje…?
Door José Cvetanovic, stadsdeelmanager Noordwest Door Cees Kielstra

Het voorontwerp bestemmingsplan 
“Laan van Spitsbergen 2” wordt 
inmiddels bij ons het AGOVV dossier 
genoemd en is min of meer regelmatig 
onderwerp van gesprek. Zo heeft de BV 
AGOVV haar “businessruimte” vervangen 
door het plaatsen van een nieuwe tent 
en is er vervolgens op gewezen dat ook 
voor deze vervanging een vergunning 
aangevraagd dient te worden. 

Inmiddels is er een nota “inspraak en 
overleg” verschenen waarin is vermeld 
op welke wijze met alle inspraaknotities 
is omgegaan. Zoals eerder vermeld is 
er deels rekening gehouden met de 
inspraaknotities. 

•  Als toegelaten sport is er nu uitsluitend 
sprake van veldsporten; 

•   in- en uitritten in het bos zijn niet 
mogelijk; 

•  de term stadion is in het 
document vervangen door de term 
“veldsportcomplex”; 

•  de ontheffingsmogelijkheid voor 
andere functies is in zijn geheel komen 
te vervallen,  

•  terwijl de maximale bouw- en 
goothoogte teruggebracht zijn naar de 
geldende waarden, 

•  met uitzondering van de 
businessruimte, de skyboxen en het op 
het terrein aanwezige kantoorgebouw. 

•  Ook de vaak gebruikte mogelijkheid 
om 10% te mogen afwijken van het 

Update AGOVV dossier
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bouwoppervlak is uitgezonderd binnen 
het voorontwerp.

De discussie over het maximum aantal 
bezoekers  (in het plan 3.750) en 
bijbehorende parkeer mogelijkheden 
zijn niet aangepast aan onze wensen. 
Over deze punten zullen wij in de 
komende “ter visie legging van het 
bestemmingsplan” opnieuw de 
gemeentelijke staf en College onze 
zienswijze laten horen.

Op 31 oktober j.l. heeft het College 
besloten in te stemmen met de nota 
“inspraak en overleg” en dit besluit ter 
kennis te brengen van de Gemeenteraad. 
Dit betekent dat het College, c.q. de  
verantwoordelijk wethouder, van 
mening is dat het voorontwerp 
voldoende is aangepast aan de hand 
van inspraaknotities en overleg met de 
voetbalclub en kan de procedure van het 
bestemmingsplan vervolgd worden. 

Als het besluit van het College niet 
separaat in een Politieke Markt besproken 
hoeft te worden zal het “ontwerp 
bestemmingsplan” ter inzage komen en 
kan er opnieuw gereageerd worden.

Inmiddels is dat het geval en ligt het 
ontwerp bestemmingsplan nu ter 
inzage en tot 18 januari 2012 kunnen 
zienswijzen worden ingediend.

Kapwerkzaamheden in het “hondenlos bos”
Door Peter Essink

Uit de vele berichten die wij hebben 
gekregen over de kapwerkzaamheden 
die de afgelopen weken plaatsgevonden 
hebben in het “hondenlos bos” aan 
het einde van de Wildernislaan, was 
eenvoudig op te maken dat velen van u 
daar heel ongerust over waren. Geruchten 
over bouwplannen voor theehuizen en 
puinstort van het Juliana Ziekenhuis 
deden zelfs de ronde.  Gelukkig kan 
ik u geheel geruststellen. Wij hebben 
uitgebreid gesproken met de “kappers” 
in het bos en ons is gebleken dat het 
normale onderhoudswerkzaamheden 
betreft. Het ziet er grof uit, maar na 
30 jaar geen onderhoud gebeurt dat. 
Uitgebreid heb ik toegelicht gekregen wat 
de overwegingen zijn om toekomstige 
goede groei van het bos mogelijk te 
maken. 

•  Amerikaanse eiken worden veelal 
gekapt.

•   Hollandse eiken en beukenbomen 
krijgen nu meer de ruimte, om hun 
kruinen die in het huidige bos niet 
breder gegroeid waren dan 5 of 6 
meter (zie foto) naar hun normale 
proporties te kunnen groeien van 10 
tot 15 meter (zie foto)

•  Het kappen van de ondergroei geeft 
licht en ruimte dat ook snel weer 
zal worden opgevuld met zaailingen 
van de Douglas spar die met de 
overheersend westerse winden uit 
het Kroondomein van de andere 
kant van de Amersfoortseweg zullen 
overwaaien.

Kortom, met een jaar of twee ziet alles 
er weer heel begroeid uit. Ook over de 
dieren in de Kuil is gesproken. De kuil 
blijkt ca. 7 ha groot te zijn en wordt 

groot genoeg geacht voor de daarin 
levende dieren om tijdens het werk 
elders een rustig plaatsje te vinden. 
Zij zullen in de Kuil met name de 
overvloedig aanwezige Vogelkers 
aanpakken, die nu verdere groei 
van andere soorten in de weg staat. 
Inmiddels hebben wij ook contact gehad 
met de eigenaar van het perceel, die 
voluit het verhaal van de “kappers” 
bevestigd. De eigenaar is zich ook 
zeer wel bewust van de NATURA 2000 
status van het bos en dat betekent 
dat er gewoon niets gebouwd mag 
worden of bijzondere activiteiten 
gepland mogen worden. Kortom, 
alle verhalen zijn indianenverhalen. 
Ook de groenbeheerder van het park 
Berg en Bos heeft een goed contact 
met de eigenaar en wij zijn dan ook 
overtuigd dat er in dit stukje bos niets 
onrechtmatig gebeurt.



Wonen in Berg en Bos, wonen aan 
de Genistalaan, het maakt me nog 
steeds gelukkig. Het maakt ook nog 
altijd dat ik me bevoorrecht voel, al 

Geef de pen door...  

Domweg gelukkig aan de Genistalaan

Door Paula de Graaf

12	 w i j k b l a d 	 b e r g 	 e n 	 b o s 	 • 	 n r . 1 	 m a a r t 	 2 0 1 1	 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 1 1 	

Burg. R. Nepveulaan 29 
7313 EX Apeldoorn
055 - 355 91 00  
info@bergenbosgarage.nl  
www.bergenbosgarage.nlWaar service nog heel gewoon is!

Een vertrouwde aankoop 

geeft tevredenheid!

• Verkoop nieuwe auto’s
• Inruil en verkoop occasions
• Lease
• Reparatie en onderhoud
• Tankstation

Door Peter Essink

Het idee is geboren voor de start van 
een nieuwe rubriek  “Geef de pen door” 
. Een rubriek die gevuld zal gaan worden 
door individuele wijkbewoners, die bij 
voorkeur een “lofzang”, maar indien 
noodzakelijk een “klaagzang” op hun 
woonstraat in onze wijk ten beste willen 
geven. De “kick-off” wordt gegeven 
door mevrouw Paula de Graaf met haar 
gevoelens over de Genistalaan. Wij 
hopen dat met deze rubriek een lange 
ketting van woonervaringen in onze 
mooie wijk, geregen zal gaan worden.

Geef de pen door... 

Door Peter Essink

Wij kunnen u melden dat dit dossier nu 
gesloten kan worden.  T-Mobile heeft 
een overeenkomst gesloten met de 
Arendsburght voor plaatsing van hun 
nieuwe UMTS antenne op hun dak. 
T-Mobile heeft bij de gemeente de 
verleende  bouwvergunning weer 
ingeleverd, zodat deze locatie, ook in 
de toekomst, niet voor een zendmast 
gebruikt kan gaan worden. 
De rechtbank Zutphen heeft ons in 
kennis gesteld, dat de grond onder ons 
beroepschrift is weggevallen, daar de 
bouwvergunning is ingetrokken.
Kortom, het voornemen tot plaatsing is 
definitief van de baan!

Afronding dossier 
UMTS mast 
Callunalaan.

sinds 1981, toen wij met de makelaar, 
het stenen trapje naar de voordeur 
van het toen net te koop staande 
huis opliepen en ik dacht: yes, dit is 
hét huis! Er stonden toen, net als nu, 
veel huizen in Apeldoorn te koop. De 
makelaar had me al een paar keer 
een dag op sleeptouw genomen en 
iedere keer had ik hem en mezelf 
teleurgesteld. Nee, hét huis zat er 
niet bij. In De Maten voelde ik me 
niet thuis, andere huizen die hij liet 
zien, vond ik of te groot, of te klein, 
of niet mooi. Maar toen hij op een 



vrijdagavond belde en zei: “nu heb ik 
het huis voor jullie”, geloofde ik hem 
en gingen we de volgende dag met het 
gezin vanuit Winschoten kijken. En hij 
had gelijk. Het voelde direct als óns 
huis! Heerlijk.

De Genistalaan, bij de Beukenlaan, de 
Berkenlaan, de Eikenlaan, de Bosweg, 
maar genista, daar had ik nog nooit 
van gehoord. Genista bleek een 
simpel, maar mooi, op brem gelijkend 
struikje te zijn, redelijk winterhard, 
soms iets invriezend. Natuurlijk 
hebben we gelijk wat genista in onze 
bostuin gezet. Ik woon hier nu op die 
Genistalaan langer dan ik ooit ergens 

anders gewoond heb of zal wonen. De 
kinderen zijn hier opgegroeid, hebben 
op de Berg en Bosschool gezeten en 
daarna op het Stedelijk Gymnasium. 
Zij hebben hier een fijne jeugd gehad 
en zij hopen dat hun moeder nog lang 
op die Genistalaan zal wonen. Die 
Genistalaan, die in alle jaargetijden 
mooi is. Maar juist deze prachtige 
herfst trof me de kleurenpracht extra. 
Ik weet het, dat heeft te maken met 
het ouder worden……

En de pen? Die geef ik graag door aan 
Tom Roos die de 2e Beukenlaan zal 
beschouwen.
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all 
round
Paslaan 16

7311 AL Apeldoorn

Postbus 10495

7301 GL Apeldoorn

T (055)  58 22 300

F (055)  58 22 301

E info@dnvn.nl

w w w.denotar issenvannaam.nl

Leo Kok
onroerend goed
ondernemingsrecht
estate planning

Willem van Rozen
personen- en familierecht

Anja Hansma
familierecht
estate planning 

I neke S chuijt
onroerend goed

Tony Ling
ondernemingsrecht 

alle tijd en aandacht



14	 w i j k b l a d 	 b e r g 	 e n 	 b o s 	 • 	 n r . 1 	 m a a r t 	 2 0 1 1	 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 1 1 	

Herfst in ons prachtige 
Berg en Bos parkVoortgang vernieuwingen Park Berg en Bos

Door Henk Otto

U heeft vast al genoten, al of niet in de 
zon of misschien in de sfeervolle mist, 
van de fraaie paden, de uitkijkpunten 
en de zitplekken rond de vijver nu de 
eerste drie fasen van het herstel van 
het park zijn afgerond. 

Genomineerd voor de 
publieks-architectuurprijs
Er waren zoveel positieve reacties ten 
gunste van het vernieuwde park,  
dat men besloten heeft de landschaps-
architectuur van deze vernieuwingen 
mee te laten doen bij de verkiezing 
voor de Architectuurprijs Apeldoorn 
2011. Als enige niet-gebouw scoorde 
het park toch maar de vierde plaats. 
Een felicitatie waard voor Linda Hooijer 
(zie wijkblad 2011-3) en haar collega’s.

Maar de vernieuwingen in het park 
zijn nog niet afgerond, wat staat ons 
nog te wachten?
Ten eerste, de nieuwbouw van het 
restaurant van Wentink. 
De omgevingsvergunning aanvraag 
daarvoor is, wanneer U dit leest 
waarschijnlijk al gepubliceerd.
Ten tweede, de vernieuwing van het 
voorplein. Het bestek daarvoor wordt 
gemaakt en de aanbesteding zal naar 
alle waarschijnlijkheid deze winter 
plaatsvinden. Intussen wordt de sloop 
van de sterk verouderde gebouwtjes 
op het voorplein voorbereid.
Ten derde, de afronding van Cool 

De stenenbank is uit het duister 
teruggekeerd en pronkt aan de 
rand van vijver. Zowel de ZIENER 

als de DENKER zien het weer 
helemaal zitten.

Nature op de speelweide. In januari 
2012 wordt begonnen met het 
aanleggen van o.a. de waterplaats, 
de ‘bouwkamer’ en andere 
afwerkingsactiviteiten.

Bestemmingsplan West > 
bestemmingsplan  
Park Berg en Bos en Apenheul
Het bestemmingsplan West is aan 
vernieuwing toe, wat heeft geleid 
tot opsplitsing van onderdelen 
daarvan. Voor het sportpark A.G.O.V.V. 
is een apart bestemmingsplan in 
ontwikkeling (zie de berichtgeving 
daarover elders in het wijkblad) en ook 
voor het gebied daarnaast komt nu 
een apart bestemmingsplan. 
Dit betreft de gebieden van Park 
Berg en Bos en van Apenheul. Een 
eerste inventarisatie van gewenste 
en noodzakelijke aanpassingen 
en wijzigingen is afgelopen zomer 

gemaakt en de verwachting is dat 
ook de wijkvereniging binnenkort 
een eerste concept voorontwerp ter 
beoordeling wordt aangeboden.
Er moet in het nieuwe bestemmings-
plan rekening worden gehouden met 
de eisen vanuit Natura 2000,  
archeologische waarden, nieuwe 
voorzieningen zoals het bestaande 
gebouw van het Klimbos, horeca-
vergunning voor het nieuw te bouwen  
restaurant, meer percentage bouw-
oppervlak voor Apenheul, vernieuwde 
omschrijvingen van wat wel en niet 
kan in de diverse zones (bijv. de 
Speelweide en de zone Bosweide) in  
het park, de inrichting van het voor-
plein etc. Zoals U van ons gewend is, 
zullen wij U over de ontwikkelingen 
blijven informeren, zowel via het 
wijkblad en anders tussentijds via de 
website.
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Afgelopen weken 
zijn er bij de politie 
diverse meldingen 
binnen gekomen van 
verdachte personen 
die bij mensen aan 
huis kwamen. Veelal 
ging het om mannen 

die met een smoes bij oudere mensen 
aanbelden om in de woning te ko-
men. ‘Mag ik even bij u naar de wc’ of 
‘Mag ik even bij u bellen want ik heb 
geen telefoon bij me’. Het zijn veel 
gebruikte smoezen om binnen te ko-
men. Het gevaar is dat deze personen 
niet alleen naar de wc gaan maar on-
dertussen, wanneer u even niet oplet, 
ook een andere ruimte binnen lopen 
op zoek naar kostbare goederen. 
Tevens hebben we een triest verhaal 
van een mevrouw die bezoek kreeg 
van een man die zich uitgaf als een 
medewerker van de ‘thuiszorg’. Deze 
manspersoon zag er netjes uit en zijn 
verhaal klonk vertrouwd.
Eenmaal in de woning, lukte het deze 
man om de bewoonster haar bank-
pas en pincode afhandig te maken. 
Dit laatste gebeurde door een mooi 
verhaal op te hangen. De bankpas en 
pincode waren zogenaamd nodig om 
bepaalde zaken bij de thuiszorg te 
regelen.

Binnen een paar dagen was er een 
aanzienlijk bedrag van de bankre-
kening van deze mevrouw gepind. 
Mevrouw was dus het slachtoffer van 
een oplichter. 

Mijn advies is om GEEN personen bin-
nen te laten die u niet kent en zich 
niet kunnen legitimeren.
Wanneer bij u verdachte personen aan 
de deur komen, doe niet open en bel 
de politie. Dit mag via het nummer 
112. Door een signalement van de 
persoon te geven helpt u de politie de 
verdachte persoon op te sporen. Ook 
al is er wellicht nog geen sprake van 
een strafbaar feit, de politie wil graag 
weten wie deze personen zijn.

Zie tevens Pag. 2 over mogelijke 
deelname aan SMS-alert.

Smoezen en SMS Alert
Door Ronald de Man (wijkagent)

Altijd thuis in úw wijk

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

Een overzicht van het aantal verleende 

bouwvergunningen vanaf 2008 tm heden.
Door Cees Hovius

De achterliggende gedachte achter 
ons onderzoek is om na te gaan of er 
nu meer of minder gebouwd wordt in 
onze wijk? Is de veronderstelling juist 
dat er nu grotere woningen gebouwd 
worden, vergeleken met vroeger? 
Wordt het groene karakter van onze 
wijk, wat zo kenmerkend is, wel of niet 
aangetast? 

Om dat te onderzoeken hebben we 
contact opgenomen met de gemeente 
met de vraag of ons deze informatie 
geleverd kan worden. Dergelijke 
verzoeken moeten door de gemeente 
eenmalig worden ontwikkeld, 
hetgeen de nodige capaciteit van 
een applicatiebeheerder vergt. Die 
capaciteit bleek bij navraag bij de 
gemeente helaas niet beschikbaar 
te zijn. Om de informatie toch 
te achterhalen hebben we alle 
voorpublicaties die betrekking hebben 
op bouwzaken opgezocht in ons 

archief van het Apeldoorns Stadsblad 
over de jaren 2008 t/m heden. Dat 
leverde het volgende beeld op:
 
Een aantal zaken die opvallen. Over 
een periode van vier jaar wordt 
76% van de ingediende aanvragen 
gehonoreerd. Dat betekent dus ook 
24% niet. Vervolgens daalt het aantal 
ingediende bouwaanvragen gestaag. 
Daarvoor zijn mogelijke verklaringen 
aan te wijzen. Het economisch klimaat 
is er zeker één van. 
Wat niet te achterhalen was, is 
de grootte ( m3) van de nieuwe 
gebouwen. Dat betekent dat de 
veronderstelling niet hard te maken is. 
We zullen wel vanaf heden proberen 
die gegevens op een andere wijze 
vast te leggen. Verslaglegging van 
bijvoorbeeld fysieke waarnemingen 
kan een methode zijn. Andere 
suggesties zijn hierbij van harte 
welkom. We horen graag van u.

Ingediende	  bouwaanvragen Verleeende	  bouwaanvragen

2008 28 23
2009 18 13
2010 16 12
2011 13 9

0 5 10 15 20 25 30 

2008 

2009 

2010 

2011 

Verleeende 
bouwaanvragen 

Ingediende 
bouwaanvragen 



MET EEN GOEDE COACH STA 
JE ER NOOIT ALLEEN VOOR

Uw eigen coach voor alle bankzaken, de Preferred Banker. 
Wilt u weten wat ABN AMRO Preferred Banking voor u kan 
betekenen? Dan nodig ik u van harte uit contact op te nemen. 

Dirk-Jan van Winkelen
Directeur Preferred Banking, District Apeldoorn
Hofstraat 161, Apeldoorn
Tel.: 055-5777642 of 06-51301607 
Email: Dirk.Jan.van.Winkelen@nl.abnamro.com

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
Arjan Speelman, Seringenlaan 18,
7313 CH, tel. 355 81 30
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 Zwolle
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De route is te vinden op 
internet: 
http://www.goxchange.nl/ 

Een tekst daar geeft uitleg: 
Grenzend aan de Kroon-
domeinen van Paleis Het Loo 
ligt het natuurgebied, waar 
Natuurpark Berg & Bos een 
onderdeel van is. 

In het park van ruim 250 
hectare treft u authentieke 
planten, bomen en dieren 
van de Veluwe. Ook kinderen 
kunnen zich prima vermaken in 
Berg & Bos. Het park kent een 
lange geschiedenis. Zo staat bij 
de bosvijver de ‘Stenen Bank’ 
waar koningin Wilhelmina 
vroeger nog heeft geschilderd. 

Het hele park vormt een unieke 
combinatie van schitterende 
natuur en cultuur. Het 
park werd in 2010 en 2011 
gerenoveerd. 

De Berg & Bos route is een 
lange route van 9,1km en loopt 
door een groot deel van het 
park. De route gaat grotendeels 
over onverharde paden. De 
route maakt deel uit van een 
netwerk van 6 nordic walking 
routes in Park Berg & Bos. 
Accres is parkbeheerder. De 
route is geheel bewegwijzerd 
(kleurcode: zwart).

Naast de grote route zijn er 
nog vijf kortere routes. Zowel 
geschikt voor Nordic walking 
als voor gewoon gezellig 
wandelen en genieten van de 
stilte en de natuur van het 
park.  Alle routes zijn duidelijk 
aangegeven met gekleurde 
paaltjes.

Wandelroutes bij de wijk 

Berg en Bos route van Nordicwalkingnet.nl


