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Tijdens het bekijken van het 

bestemmingsplan Park Berg en Bos en 

omgeving op 4 juni jl. in hotel Stayokay 

liet een medewerker van de gemeente 

Apeldoorn haar wijsvinger bij het 

recreatiedeel over de kaart glijden en zei: 

“Dit is restaurant Lido, vreemd eigenlijk, 

zou daar ooit iemand komen?” Bij enkele 

bezoekers riep het woord Lido juist 

toverachtige associaties op: fonkelende 

lichtjes in een uitgaanscentrum, zwierige  

dames en heren, genereuze consumpties  

en fraai aan- en uitgeklede showtaferelen.  

Eén ding is duidelijk: die naam spreekt in 

ieder geval tot de verbeelding.

Saskia van Aalst oefent haar bedrijf uit 

in een historisch pand, gelegen aan de 

Soerenseweg 220 en straalt het gevoel uit 

één te zijn met de omgeving, bestaande 

uit een paar woningen en groen dat 

veel sporen van vroegere menselijke 

activiteit heeft overwoekerd. Hier en 

daar vindt men nog oude straatstenen 

 w i j k b l a d  b e r g  e n  b o s  •  n r . 3  s e p t e m b e r  2 0 1 2  

onder een dikke laag zand en bladeren, 

overblijfselen van wegen die leidden naar 

de woning van de geneesheer- directeur 

van het sanatorium. Alles verzwolgen 

door de natuur. Slechts een stuk grond bij 

de scouting blokhut is open, herinnering 

aan die ‘houten tuinstad’. Zelfs restaurant 

Lido wordt van alle kanten belaagd door 

de natuur die ook binnen goed zichtbaar 

is: frisse bloemen en allerlei voorwerpen 

en herinneringen aan de muur geven de 

bezoeker de indruk onderdeel te zijn van 

het “huiskamergevoel” zoals dat wordt 

aangeprezen op de site. Best bewaarde 

geheim.

Het pand waarin Lido nu is gevestigd was 

ooit onderdeel van Sanatorium Berg en 

Bosch dat zich over een groot terrein had 

uitgespreid. In de periode 1920 tot 1933 

hebben er vele longpatiënten nieuwe 

levenskracht herwonnen. In die tijd 

fungeerde het als woning voor de chef 

machinist. Daarna was hierin een 

Bronnen van Berg en Bos (24)  
Lido: Pareltje in een schelp
Door Bart Meyer 

foto’s Philip Meyer

Bezorger gezocht

Van de voorzitter
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pension gevestigd en in de jaren vijftig 

diende het onder de naam ‘De Vrije 

Hoeck’ als snackbar. Als zesjarige kwam 

Saskia in 1963 met haar ouders vanuit 

Amsterdam naar Apeldoorn waar zij 

eigenaar werden van voormalig Motel 

Apeldoorn aan de J.C. Wilslaan.

Twee jaar later  begonnen Ton en Truus 

van Aalst het visrestaurant in het bos. 

Vader gebruikte daarbij zijn kennis 

en ervaring die hij had opgedaan als 

kok in De Oesterbar aan het Leidse 

Plein. Iets wat nu niet meteen lijkt te 

passen in een bosrijke omgeving. Van 

Aalst nam de bestaande naam ‘Lido’ 

over, maar de flamboyante nieuwe 

eigenaar drukte er zijn persoonlijke 

stempel op. Met vooruitziende blik 

herintroduceerde hij de vertrouwde 

naam ‘vischrestaurant’ (vergelijk 

de motivatie voor het opnieuw 

gebruiken van de naam ‘Boschbad’).                                                                                                           

Saskia verleende al jong een helpende 

hand. Ze begon met glazen wassen 

en assisteerde haar moeder in de 

bediening. Na de middelbare schooltijd 

besloot ze een koksopleiding te volgen. 

Zo vestigde het hele gezin met hard 

werken een bijzonder plekje Berg en 

Bos, tussen zon en schaduw. Toen haar 

vader in 2004 overleed had Saskia al 

enige jaren de bedrijfsvoering van het 

restaurant geleidelijk overgenomen. Het 

karakteristieke imago van het huis is 

daarbij nauwelijks veranderd. Het was 

tijd voor een bezinning. “Er zijn mensen 

die denken dat het visrestaurant 

de deuren heeft gesloten; dat geldt 

alleen voor de dinsdag, woensdag en 

donderdag.”

  

De locatie van het restaurant met terras 

bevindt zich een eindje heuvelopwaarts 

vanuit de bebouwde kom van 

Apeldoorn, rechts van de weg naar 

Hoog-Soeren. Tussen beide locaties 

is het hoogteverschil ongeveer 90 m. 

De bioloog Jac. P. Thijsse wandelde in 

het begin der vorige eeuw graag in het 

donker over deze weg waar in de lage 

struiken de lichtkevertjes rondvlogen, 

kleine brokjes geelgroen vuur. In menig 

vooroorlogs jongensboek werd dit 

gebied beschreven als een ‘idyllisch 

oord’ waar Frits Verster en zijn vrienden 

rondzwierven en de ‘Ratelslang’ met 

zijn padvinders hun bivak opzetten en 

‘s-avonds rond het kampvuur zaten. 

“O, Pronkjuweel der Gelderlande(n)                                                                                                                         

O, Plekje, heerlijk en gezond,                                                                                                                                  

Ontwoekerd eens aan heidegrond,                                                                                                                         

En thans één groote lustwarande                                                                                                                            

Vol dennenschaduw, zonneblond.”

Chris van Abcoude beschreef als 

een ingewijde de fietstocht van een 

aantal vrienden door de Soerense 

bossen en liet hen evenals de 

Apeldoornse schrijver Jac van der 

Klei tussen het groen ‘onder het 

linnen dak’ gaan, in het hoofd een 

verre horizon. Op avontuur in het 

Stille Ravijn of Filosofendal  en bij de 

Montagne Russe opgaan in fantasie. 

Dwaalsporen in het ‘Wildernisbos’ 

waar scouts wel raad mee weten, met 

namen die zich moeiteloos voegen in 

het Gelders sagenboek; een bundel 

verhalen in het schemerduister over 

witte en zwarte juffers tussen het 

geboomte. Lido vormt één geheel 

met dat landschap, in die zin dat 

de werking van licht en donker met 

elkaar in balans wordt gebracht. 

Schakeringen die garant staan voor 

een sfeer verhogend effect. Het best 

bewaarde geheim.

Op een oud centsprentje is te lezen: 

“Tot de betrekking van kok wordt 

eene goede kennis van allerlei 

voedingsmiddelen / van de verhouding 

der onderscheidene bestanddeelen 

tot elkander / een naauwlettend 

toeverzigt en eene langdurige ervaring 

vereischt. Door hen / welke dezelve 

noodig hebben / mogen zij in waarde 

gehouden worden.”

Het restaurant kent, mede doordat 

à la carte wordt gegeten en ook 

‘buiten de kaart om’ wordt gekookt 

een aantal functies in de bedienende 

rangen. Ofschoon Saskia van Aalst bij 

gelegenheid wordt bijgestaan door 

personeel, doet zij veel werk in haar 

“uppie” en houdt zo het overzicht op 

een efficiënte gang van zaken. “Service 

gaat er uiteindelijk om de klant het 
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beste te geven voor een redelijke 

prijs.” Omdat het hier met name 

de klassieke Franse keuken betreft, 

worden verschillende functies met 

taakgebieden in het Frans aangeduid 

(noem het een röntgenfoto van de 

werking van het bedrijf). Deze kunnen 

dus door één en dezelfde persoon 

worden gekend en vervuld (in de 

woorden van Saskia “de MVA, de Manus 

Van Alles”).

Onderaan staat de commis-

débarrasseur of commis de rang, te 

vergelijken met de zaalkelner in de 

eetzaal. Deze functionaris ruimt op en 

draagt de spijzen aan; de eigenlijke 

bediening berust bij de demi-chef of 

chef de rang. Men weet een goede 

kelner naar waarde te schatten, 

want behalve de technische kennis 

van serveren, fileren, trancheren en 

alles vlug laten marcheren, is hij ook 

bedreven in de moderne talen en 

de kunst van het vlot verkopen. Hij 

zal nimmer nalaten de hem door de 

chef de cuisine (het kloppend hart 

van Lido) aangeduide gerechten te 

pousseren en zodoende zijn bijdrage 

te leveren  aan een economische 

keuken-exploitatie. Bovenaan in 

rang staat de chef of hôtesse van het 

restaurant, met alle eigenschappen 

die voor deze verantwoordelijke 

en veelzijdige betrekking vereist 

zijn. Persoonlijk contact tussen 

gasten en gastvrouw neemt 

hierbij een belangrijke plaats in.                                                                                                                 

Een specialisme in het restaurant ziet 

men dan nog bij de sommelier de vin 

die op gepaste wijze de wijn soigneert 

en verkoopt. Een ander specialisme is 

dat van de trancheur die de lekkerste 

plakjes van vis of vlees voor de gast 

afsnijdt en op het bord vlijt. Het 

handwerk gaat nog altijd voor de 

machine en een goede trancheur 

is daarvoor het levende bewijs.                                                                                                                                   

Als derde en laatste specialist komt 

dan de barmedewerker die zo’n 

belangrijke rol speelt in het opwekken 

van de eetlust van de gasten die in 

het restaurant komen dineren. Een 

goede barkeeper kent tientallen 

recepten voor cocktails, cobblers, 

egg-noggs en meer van dat fraais 

uit het hoofd. Een  professioneel 

manager heeft brede kennis van 

zaken, niet alleen van het serveren, 

maar ook van het mastiek maken, het 

dagelijkse opruimen, schoonmaken 

en onderhoud in de ruimte waarin de 

gasten bediend worden.

Saskia van Aalst wil een all-round 

vakvrouw zijn die niet alleen 

leest wat er op culinair gebied 

wordt gepubliceerd, maar ook 

geïnteresseerd is in meer filosofische 

beschouwingen over de kunst van 

lekker eten. Een goede gastvrouw is 

zij die zowel een hartelijke sfeer weet 

te creëren als de ‘technische’ kant van 

het gasten ontvangen rimpelloos kan 

laten verlopen. De ware gastvrijheid is 

een vorm van levenskunst waarvoor, 

zoals voor elke kunst, bepaalde 

wetten gelden. De belangrijkste van 

deze wetten is treffend geformuleerd 

door de 18e-eeuwse Franse epicurist 

en gastronoom Jean Anthelme Brillat-

Savarin en wordt door Saskia in 

haar restaurant op eigentijdse wijze 

in de praktijk gebracht: “Iemand 

ontvangen betekent zich bekommeren 

om zijn geluk, zo lang hij zich 

onder ons dak bevindt.” Ook in dit 

opzicht was Ton voor zijn dochter 

een inspirerend voorbeeld. Oprechte 

hartelijkheid, de eerlijke wens om 

het haar gasten aangenaam te 

maken en een thuisgevoel te geven, 

is belangrijker dan het strikt in acht 

nemen van bepaalde vormen van de 

etiquette. Bezoekers van Lido hebben 

er blijk van gegeven dat te kunnen 

waarderen.

De naam ‘Lido’ is in oorsprong 

terug te voeren op een eeuwenoud 

natuurgebied bij Venetië. Het 

Italiaanse woord lido wordt in het 

woordenboek vertaald als ‘een vrije 

strandwal, door de werking van de 

branding gevormd, op enige afstand 

voor de kust’. Groten uit de literaire 

wereld deden er  inspiratie op, zoals 

de romantische dichter lord Byron 

en de schrijvers Henry James en 

Thomas Mann. Uit die tijd dateert de 

schittering van de benaming Lido 

en vestigde zich op de duinstrook 

het eerste visetablissement. In 1928 

werd de naam geadopteerd door een 

wereldberoemd theaterrestaurant 

annex nachtclub in Parijs en 
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in 1933 door de Amsterdamse 

horecaexploitant Charles Winkels; 

hij toverde op het stille stukje van 

de Leidsekade, hoek Leidseplein 

een voormalig herenhuis om in 

een restaurant met terras aan het 

water, ‘Nederlands belangrijkste 

uitgaanscentrum’(zoals een blad 

het in de jaren zestig noemde). 

Sedertdien zijn op deze locatie door 

opeenvolgende personen allerlei 

horeca-activiteiten ontplooid.

Lido ging over de hele wereld en is 

in de loop der tijd als naam ook door 

Nederland verspreid geraakt, soms 

tot ongenoegen van de Fransen. 

Het is te begrijpen dat mensen 

zoeken naar een gemeenschappelijke 

noemer van die verscheidenheid 

aan vestigingen. Journalist en 

auteur Henk van Gelder schreef 

hierover in 1991 een aardig boekje 

en concludeert: “Overal werd de 

feestelijke klank van het woord 

gebruikt om extra glans te verlenen 

aan zwierig bedoelde activiteiten. 

Daarmee is opnieuw aangetoond dat 

de lokroep van het Lido nog niet is 

verstomd. Nog lang niet.”

Dat Lido eveneens in Apeldoorn 

opdook is dus niet verwonderlijk. 

Velen hebben het geproefd, ook 

bekende namen w.o. de ‘groene 

bierbrouwer’, ‘de Bouvrietjes’ en de 

‘nationale kookgek’, want “ in de 

wereld van de horeca geldt: horen, 

zien en zwijgen.” Het restaurant 

kent een vertrouwde formule met 

een keuken die de nieuwe tijdgeest 

creatief weet te tarten. Het past in 

de traditie van zowel het verhaal 

van zijn naam als de plaats van 

vestiging op een vrije stuwwal, door 

werking van de bodem in de Derde 

IJstijd gevormd, op enige afstand van 

de bebouwingsrand, in een uniek 

stukje Berg en Bos; daar waar het 

in vertrouwd gezelschap kwam van 

Diana en Belvédère en tegelijkertijd 

de kloof tussen le Lido en la Venezia 

onoverbrugbaar bleek; daar waar 

het met zijn naam uiteindelijk werd 

verenigd met de ware en eeuwige 

kracht van de natuurlijke omgeving 

(la Sensa). Vis zwemt er rijkelijk, zoals 

sardines, mosselen, inktvis, paling, 

garnalen, krab en kreeft, maar Lido’s 

specialiteit is ‘Sole meunière’, hele 

zeetong in de roomboter gebakken 

(op de wijze van de molenaarsvrouw); 

dé klassieke bereiding van deze 

platvis. Een droog witje, Chablis of 

Chassagne-montrachet, zal hierbij 

goed smaken. Als de vrouw van de 

molenaar zich in dit bos thuis voelt, 

behoeft de visser de verborgen 

oester niet alleen te zoeken in 

de natuur van zee en lagune.                                                                                                                                         

Lido, de oesterbar van de Veluwe. 

Pareltje in een schelp. Het best 

bewaarde geheim, maar wie hem 

opent, doet een verrassende 

ontdekking.

Van de voorzitter

Apeldoorn op de kaart?

Het jaarlijkse onderzoek naar de beste gemeenten in Nederland 

van Elsevier Weekblad  is dit jaar uitgebreid met een nieuw 

onderdeel, de beste buurten!

Hoewel Apeldoorn op de landelijke lijst niet verder komt dan de 

62e plaats, is onze wijk en de wijk de Parken op de lijst van de 

beste buurten resp. de 20e en de 11e plaats gegeven.

Deze beoordeling is gebaseerd op een aantal objectieve gegevens 

en komt overeen met onze eigen enquête waarin u aangeeft 

redelijk tevreden te zijn met onze woonomgeving.

Des te schrijnender is het dat het gemeentebestuur bij haar 

plannen slordig en onzorgvuldig omgaat met de natuurlijke 

omgeving van haar beste wijken.

In het nieuwe voorontwerp van het bestemmingsplan Berg en 

Bos staan vele onderwerpen die  de leefomgeving aantasten en 

op geen enkele wijze van een visie getuigen op welke wijze de 

natuurlijke leefomgeving voor de toekomst gewaarborgd wordt.

In het concept bestemmingsplan wordt het afsluiten van 

de J.C.Wilslaan ,om de weg als parkeerterrein te gebruiken, 

als structurele oplossing gezien. Met deze armoedige ideeën 

probeert men de toenemende parkeeroverlast van alle attracties 

in onze gemeente op te lossen.

Ik vermoed dat Apeldoorn en haar buurten op deze manier niet 

meer zal scoren bij een volgend landelijk onderzoek van beste 

gemeenten. Uiteraard hebben wij als wijkvereniging en met 

ons nog zo’n 60tal individuele meningen al gereageerd op de 

herziening van het bestemmingsplan waarover u verder in deze 

uitgave  wordt geïnformeerd.

Cees Kielstra, vz.   
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Hans en Monique Lavies vroegen ons de  

pen over te nemen en wat te schrijven  

over de Felualaan. En natuurlijk 

antwoordden wij daarop positief 

Immers, over het wonen aldaar zijn wij  

positief. Het is ’n voorrecht te wonen in 

een situatie als deze, met aan de ene 

kant alle voorzieningen van de stad en 

aan de andere kant de natuur van de 

Geef de pen door...  

Door Ton en Tekela Nieuwenhuis

Lyceum  “Sprengeloo” , de school aan 

het begin van de Felualaan, zorgt voor 

afwisseling. In de zomermaanden zijn 

het de bezoekers van het zwembad, 

die ook voor afwisseling zorgen. Het 

mooiste natuurbad van Nederland  

werd geopend in 1934 als Boschbad.                                      

Later kreeg het de naam Kristalbad  

en heeft onlangs weer de naam  

Boschbad gekregen. Heb je het over 

Felualaan, dan vraagt men veelal: waar 

is dat? Dikwijls wordt er gedacht aan 

de Feluagroep (een maatschappelijke 

onderneming). Maar zeg je Kristalbad  

of Boschbad ,  dan weet bijna iedereen 

direct waar dat is. Iedere winter zitten 

wij 1e rang bij de midwintermarathon,  

als meer dan 10.000 deelnemers in alle 

kleuren voorbij lijken te “dansen”.

Ons huis heeft  de naam “De Terp” en 

wanneer je de lectuur over de wijk 

erop naslaat, lees je het volgende:                                                                                                                                        

Begin 1932 werd als werkverschaffings- 

project een grote vijver in park Berg 

en Bos gegraven; de vrijgekomen 

grond werd verdeeld over de wijk.                                                                                        

Zo is onze terp ontstaan. 

Tot slot, wij hebben de pen kunnen 

doorgeven aan Leen en Elma Los aan de 

Berkenlaan.

Veluwe. Wij, Ton en Tekela Nieuwenhuis, 

zijn beiden geboren en getogen in 

Apeldoorn. Na ons werkzame leven, dat 

zich voor een belangrijk deel in  

Hoenderloo afspeelde, waar wij een  

kampeerbedrijf hadden, zijn we weer  

terug in Apeldoorn. Vanuit de drukte 

van ons werk met altijd veel mensen om 

ons heen,  wilden wij niet al te stil gaan 

wonen,  maar wel in een bosrijk gebied.                                                                                                            

De kruising van  Felualaan met de  

Burgemeester Roosmale Nepvuelaan  

geeft ons dat gevoel : “leven in de 

brouwerij”  en toch de rust van de 

omgeving. Het sportveld  tegenover ons, 

dat  gebruikt wordt door het Christelijk 
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In de wijk hebben wij inmiddels 

een aantal signalen ontvangen 

met betrekking tot overlast van 

steenmarters.

De steenmarter
De steenmarter is een klein roofdier 

dat qua formaat lijkt op een huiskat 

met kortere poten. Het beestje eet 

zowel kleinere dieren zoals ratten, 

muizen en vogels en in onze wijk 

eekhoorns, als vruchten. In stadswijken 

eten de steenmarter ook weggegooid 

eten zoals boterhammen maar ook 

kattenvoer en wintervoer voor vogels. 

De steenmarter slaapt overdag in een 

zogenaamde dagrustplaats waarvan 

hij er meerdere heeft verspreid over 

zijn territorium. In stedelijk gebied 

met structuurrijke groenstroken en 

goed ontwikkelde tuinen kiest de 

marter naast natuurlijke plekken zoals 

takkenhopen en boomholten ook voor 

kruipruimtes, spuwmuren, loze ruimtes 

tussen plafonds en zolders van huizen 

en schuren. Naast dagrustplaatsen 

heeft de steenmarter een vaste latrine 

die zich ook in een huis kan bevinden.

Het dier is ’s nachts zo’n zes tot acht 

uur op zoek naar voedsel en bakent 

daarnaast z’n territorium af door 

geursporen. 

Het dier krijgt jongen tussen eind 

februari en begin april en de jongen 

verlaten na negen weken het nest 

onder leiding van de moeder, zij 

worden daarbij altijd naar de begande 

grond gebracht. De jonge vrouwtjes 

worden in de herfst uit het territorium 

van de moeder verjaagd. De jonge 

mannetjes mogen blijven maar 

worden na anderhalf jaar (ze zijn 

dan geslachtsrijp) door de volwassen 

mannetjes verdreven. 

De steenmarter heeft een beschermde 

status, dat betekent dat de dieren niet 

gevangen, verjaagd of gedood mogen 

worden. De bescherming heeft het dier 

goed gedaan. Het aantal steenmarters 

groeit gestaag. Op de website www.

waarneming.nl  is te zien dat de 

steenmarter vooral aan de (noord en 

zuid) oostelijke kant van Nederland 

wordt gezien.

De overlast in huis…
De groei van de populatie 

steenmarters brengt overlast met zich 

mee. Steenmarters zijn in de loop 

van de tijd ‘cultuurvolgers’ geworden 

en nestelen dus in de buurt van 

mensen. Onze wijk voldoet prima 

als leefgebied voor steenmarters. 

Een steenmarter in of om het huis 

is onder andere te merken door 

uitwerpselen van 5 tot 10 cm lang 

en ongeveer 1,5 cm dik. Daarnaast 

komen zij bijvoorbeeld door kapotte 

spouwmuurroosters naar binnen, 

het ontbreken van spinrag daar kan 

een signaal zijn dat de steenmarter 

van de ingang gebruik maakt. Verder 

kunnen zij via begroeiing die tot 

het dak loopt, het dak bereiken. Als 

steenmarters in huizen nestelen zijn 

de grootste bronnen van overlast 

de stank en het lawaai. Daarnaast 

lijken zij onder de kap van auto’s 

uistekende dagrustplaatsen te vinden, 

vooral in een omgeving waar weinig 

alternatieven zijn.

…en wat daaraan te doen.
De enige afdoende oplossing is te 

zorgen dat de steenmarter het huis 

niet in kan. Dat betekent dat alle 

openingen waardoor hij het huis 

binnen kan dringen gedicht moeten 

worden. In een brochure van de 

zoogdiervereniging wordt aangeraden 

om voor dit soort acties eerst na te 

gaan of er niet al een nest in huis is. 

Het huis mag dan niet dicht gemaakt 

worden en overigens zullen na het 

dichtmaken van het huis de jongen 

sterven waarmee de stankoverlast 

alleen maar toeneemt.

Als de marter via bomen op het dak 

kan klimmen kan er gebruik gemaakt 

worden van een soort kraag die om 

de boomstam geplaatst wordt, de 

marter kan daar niet over heen.

Ook wordt er gebruik gemaakt van 

apparaten die ultrahoge geluidstonen 

uitzenden.

Verschillende websites raden aan 

om voor de steenmarter een goed 

alternatief in de tuin te creëren! 

Onder een droge en tochtvrije 

takkenhoop is het voor het dier goed 

toeven.

Deskundigen geven aan dat vangen 

en doden geen zin heeft. Naast het 

feit dat het verboden is, wordt een 

verlaten verblijf al gauw door een 

nieuwe steenmarter ingenomen of de 

elders uitgezette marter keert weer 

terug.

Bij echte overlast en schade kan de 

gemeente helpen, zij is sinds 2002 

verantwoordelijk voor de meldingen 

van overlast. De gemeente zal u in 

contact brengen met een deskundige. 

Overigens zijn kosten voor de 

uitvoering van de adviezen voor eigen 

rekening.

Nuttige websites
www.zoogdiervereniging,nl

www.desteenmarter.nl

www.dasenboom.nl

 

Overlast van steenmarters
Door Laetitia de Roy van Zuydewijn.



 

Rondom onze wijk is altijd veel 

bedrijvigheid. Paleis het Loo, Apenheul, 

Julianatoren en AGOVV zijn al langere 

tijd onze “buren”. En dat is dus ook een 

kwestie van geven en nemen. Wij zijn  

niet tegen bedrijvigheid maar staan wel 

voor het handhaven van een plezierig  

woonklimaat in onze woonwijk Niet  

altijd gaat dat even goed maar de laatste 

maanden begint het de spui-gaten uit te 

lopen. Wellicht is het goed te proberen 

de achtergronden er bij te betrekken 

om van daar uit naar de toenemende 

overlast te kijken en aan te geven hoe 

we als wijkvereniging daar mee omgaan.

Achtergronden
Om als bedrijf op langere termijn 

te kunnen overleven is het nodig 

om regelmatig te vernieuwen en te 

investeren. Dat doen bovengenoemde 

“bedrijven”dan ook. Wat precies alle 

plannen zijn weten we niet (behalve dat 

de Apenheul van 3850 m2 naar 10.200 

m2 op het zelfde terrein gaat, en Accres 

als gemeentelijke NV alles doet om zowel 

park Berg en Bos als het Boschbad zo 

goed mogelijk te exploiteren) maar we 

vinden dat bij goed ondernemerschap 

ook het serieus nemen van de belangen 

van de buren hoort  zodat we op langere 

termijn niet tegenover elkaar komen te 

staan.

Maar er zijn meerdere aanleidingen om 

te twijfelen over het maatschappelijk 

verantwoord ondernemen van onze 

buren en de gemeente.

Overlast
We ondervinden in toenemende mate 

overlast op verschillende gebieden:

a.   Parkeren. 

De stijgende bezoekersaantallen 

voor de Apenheul (begin augustus 

meer dan 30.000 per week) en de 

toename van (grote) evenementen 

rondom onze woonwijk maken 

duidelijk dat de parkeerfaciliteiten 

volstrekt onvoldoende zijn. Daarnaast 

worden herhaaldelijk de gemaakte 

afspraken niet nagekomen rondom 

het regelen van het verkeer en het 

overloopparkeren.

b.   Niet tijdig betrekken. 

Zowel rondom vergunningverlening 

als bij wijzigingen van een 

bestemmingsplan en bij het plannen 

van nieuwe activiteiten die onze 

woonwijk raken moeten we als 

bestuur voortdurend alert zijn omdat 

we anders niet in de besluitvorming 

worden betrokken. Ook dat vinden 

we niet passen in goed nabuurschap.

c.    Geen visie op langere termijn. 

Herhaaldelijk hebben we de gemeente 

gevraagd om een visie voor de 

langere termijn waarin helder wordt 

aangegeven hoe de overlast in onze 

woonwijk beperkt kan worden. Tot 

nu toe zijn het steeds korte termijn 

maatregelen geweest die, mede door 

de slechte uitvoering, weinig soelaas 

hebben geboden.

Wat te doen?
Als bestuur van de wijkvereniging zijn 

we actief op diverse fronten:

1.   We hebben gereageerd op het 

Voorontwerp Bestemmingsplan 

Park Berg en Bos en onze zienswijze 

gegeven, zie artikel elders in dit blad 

en de brief op onze website. 

2.   Op uitvoerend niveau hebben 

we regelmatig goed overleg over 

de overlast waarbij duidelijk 

wordt dat de verschillende 

gemeentelijke diensten niet altijd 

even goed samenwerken en ook 

de gemeentelijke wijkbeheerders 

niet tijdig en adequaat betrokken 

worden bij nieuwe plannen. Via onze 

wijkmanager proberen we hier meer 

invloed op te krijgen. 

3.   Binnenkort zullen we met ver-

schillende gemeentelijke diensten om 

de tafel gaan zitten om te zoeken  

naar structurele oplossingen voor de  

langere termijn voor de 

parkeeroverlast. 

4.   Met signalen van bewoners over 

parkeeroverlast proberen we waar 

mogelijk een oplossing te vinden. 

Voorbeeld de nieuwe bebording om 

fout parkeren te voorkomen  

5.   Belangrijke informatie voor (of over) 

onze woonwijk plaatsen we zo snel 

mogelijk op onze website zodat u 

goed geïnformeerd blijft. 

6.   Voor een aantal zaken willen we 

eerst goed overleg met de direct 

betrokkenen. Zoals bijvoorbeeld 

bij de Sparrenlaan (zie wijkblad 

2012-2) . Dit najaar zullen we, met 

de direct betrokken bewoners, het 

parkeervergunningenbeleid rondom 

de Apenheul opnieuw bezien. Hoe 

we dat gaan doen weten we nog 

niet, misschien dat we daarvoor ook 

het Online Discussieplatform kunnen 

gaan gebruiken.

7.    Oproep! Vanuit de wijkraad Kerschoten 

is nu een actiegroep in ontwikkeling 

om voor eens en altijd het probleem 

van vrachtwagens door en langs 

de woonwijk te lijf te gaan. Aan de 

andere wijkraden is ondersteuning 

gevraagd voor dit initiatief. Ook 

aan de wijkvereniging Berg en 

Bos, waar bewoners zowel langs 

de Amersfoortseweg als langs de 

Jachtlaan al jaren klagen. Het bestuur 

van de wijkvereniging staat achter 

het initiatief en zoekt daarom daar 

wonende betrokken wijkbewoners die 

namens de wijkvereniging mee willen 

werken aan deze actiegroep. Meld U 

s.v.p. bij een van de bestuursleden of 

stuur een e-mail.

Ongetwijfeld heeft u zelf ook ideeën over 

hoe we de (parkeer-)overlast binnen 

aanvaardbare grenzen kunnen houden. 

Graag ontvangen we uw suggesties per 

e-mail: wijkbergenbos@hotmail.com 
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(PARKEER-) OVERLAST  
EN  BEDRIJVIGHEID
door Arjan Speelman
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In het vorige nummer van ons 

wijkblad had ik het al aangekondigd 

en op 19 april werd dan ook het 

definitieve concept voorontwerp van 

het bestemmingsplan Park Berg en 

Bos en omgeving voor commentaar 

gepubliceerd. Hierna een relaas van 

gebeurtenissen en acties.

Ter informatie en onderbouwing van 

het nieuwe bestemmingsplan werd 

in de wijk een flyer verspreid met 

uitnodiging voor een bijeenkomst 

op 4 juni in Stayokay.  Deze actie 

was onaangekondigd en kwam als 

een complete verrassing voor de 

wijkvereniging. Vanwege vakanties 

waren degenen die betrokken waren 

bij het voortraject, waaronder ikzelf 

dus helaas niet aanwezig. Dat was des 

te spijtiger omdat op vragen vanuit de 

zaal door aanwezige ambtenaren niet 

adequaat kon worden geantwoord 

en veel bewoners met vragen 

bleven zitten. De avond had dus een 

averechts effect.

Ook een punt van aandacht is dat 

de flyer wel huis aan huis werd 

verspreid, maar bewoners met een 

nee-nee sticker de flyer niet hebben 

ontvangen, wat wel had gemoeten.

Er ontstond onrust onder de 

wijkbewoners die de weg naar 

bestuursleden snel wisten te 

vinden. Ook onrust over het buiten 

het bestemmingsplan blijven van 

de terreinen van Koningin Juliana 

Toren. De in de plankaart afgebeelde 

terreinen bleken groter dan die op de 

oude kaart van bestemmingsplan West 

en er werd gesuggereerd dat daarmee 

terreindelen waar nu de bestemming 

Bos op geldt deze bestemming zouden 

verliezen ten gunste van mogelijke 

uitbreidingen van het familie pretpark. 

Dat zou tegen afspraken zijn die in 

het verleden zouden zijn gemaakt. 

Deze bezwaren zijn meegenomen in 

de eerste brief van de wijkvereniging 

waarmee haar zienswijzen zijn 

aangereikt aan de gemeente. Het is 

bekend dat ook veel wijkbewoners zelf 

dit punt aan de orde hebben gesteld 

in hun brief met zienswijzen aan de 

gemeente.

Vanwege de afwezigheid van 

expertise vanuit de wijken is mede 

door de wijkraad Brink en Orden 

uitstel gevraagd en gekregen voor de 

termijn van beantwoording. Binnen 

de uitsteltermijn is een tweede 

bezwaarschrift door de wijkvereniging 

ingediend. Daarvoor is ook afgestemd 

met de wijkraad Brink en Orden, 

omdat voor een aantal zaken een 

gelijkluidend dan wel aansluitende 

motivatie was voor een aantal 

onderwerpen uit de voorliggende tekst 

en plankaart. Dit betrof met name de 

schandelijke situatie van gebrek aan 

ruimte voor recreatie parkeren die 

de gemeente in dit gebied in stand 

houdt en waarmee de gemeente 

zich intussen op de kaart zet als de 

gemeente, die wel bezoekers uitnodigt 

maar ze daarna aan hun lot overlaat. 

Velen zullen na een bon van €85 nooit 

meer terug keren naar Apeldoorn.

Uiteindelijk zijn er vanuit de wijk-

vereniging namens de wijk Berg en 

Bos in de twee bezwaarschriften de 

volgende suggesties, opmerkingen 

en zienswijzen verwoord. NB. De 

teksten hieronder zijn vereenvoudigde 

samenvattingen van tekstdelen uit 

de twee inspraakbrieven van de 

wijkvereniging aan de gemeente.

1.  Dat er geen sprake is geweest 

van formele voorinspraak, zoals 

procedureel gebruikelijk is.

2.  Dat er geen overleg is geweest 

over de verspreide flyer en 

voorlichtingsavond.

3.  Dat de twee gebieden, eigendom  

van Koningin Juliana Toren, uit 

het bestemmingsplan zijn gelicht 

en dat die terreinen groter zijn 

ten opzichte van het vigerende 

bestemmingsplan West en dat 

de serieuze angst bestaat dat 

die terreinen straks ten dele de 

bestemming Bos zullen verliezen.  

NB. Zie de notitie aan het eind van 

dit schrijven.

4.  Dat de teksten over een dalende 

Voorontwerp bestemmingsplan Park 
Berg en Bos en omgeving.
Door Henk Otto
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trend van aantallen bezoekers aan 

attracties rond de wijk onjuist zijn 

en in tegenspraak met de reeds 

sinds 2010 ingezette stijgende 

trend van snel groeiend aantal 

bezoekers en de verwachting dat de 

groeitrend zal aanhouden. Dat alle 

beloftes voor een juiste oplossing 

voor verkeer en parkeeroverlast in 

de praktijk nooit zijn waar gemaakt 

en het bestemmingsplan ruimte 

moet bieden aan mogelijkheden 

voor verdere uitbreiding van 

parkeerterrein. 

5.  Daar de uitbreidingsmogelijkheden 

voor Apenheul ergens moeten 

worden terugverdiend mag er 

worden verondersteld dat daarvoor 

ook nog meer bezoekers zijn te 

verwachten. Mede daarom is het 

overwegen van een echte oplossing 

voor het tekort aan parkeerplekken 

in de vorm van een parkeerdek een 

optie die in dit bestemmingsplan 

niet mag worden uitgesloten.

6.  Dat het toegezegde 

overloopparkeer-terrein in het 

verlengde van de Felualaan op 

de plankaart de bestemming 

Natuur heeft gekregen en niet de 

toegezegde bestemming Verkeer en 

functieaanduiding parkeren.

7.  Dat door het toestaan van 

allerlei evenementen het aantal 

bezoekers vele malen groter zal 

worden dan in het plan vermeld, 

dat men ook moet beseffen dat 

er steeds meer bezoekers aan de 

noordzijde van de wijk komen 

die vaak moeten parkeren op het 

parkeerterrein bij het park. Niet 

vermeld is dat parkeren in de wijk 

vormen aanneemt waarmee de 

veiligheid geweld wordt aangedaan. 

Ambulances, brandweerauto’s 

stranden bij calamiteiten.

8.  Dat gezien de niet nauwkeurige 

omschrijving van begrip als 

evenement de besluiten 

(wijzigingsbevoegdheid) daarover 

dienen te worden overgelaten aan 

bevoegd gezag, de gemeenteraad.

9.  Dat de in het bestemmingsplan 

opgenomen procedure voor het 

afhandelen van verkeer zowel in 

2011als in 2012 nog nooit juist 

heeft gefunctioneerd. Het geeft 

geen pas deze procedure status te 

geven in het bestemmingsplan en 

de paragraaf 5.1.5 dient daarom uit 

de tekst te worden verwijderd.

10.  Dat de mogelijkheden van 

toestaan van drie grootschalige 

en zes kleinschalige evenementen 

op de Bosweide alleen kunnen 

wanneer dit geen aanleiding geeft 

voor verkeer en parkeeroverlast. 

De dringende aanbeveling is 

dat deze evenementen alleen 

kunnen wanneer er geen 

drukte is te verwachten van 

Apenheulbezoekers of andere 

evenementen rond de wijk. 

11.  Dat er geen beperkingen in de 

bestemmingen zijn te lezen in 

relatie met geluidsoverlast, met 

nadruk is daarbij gewezen op 

de overlast vroeger van Lumido, 

iets waar nog veel wijkbewoners 

met afschuw aan terug denken. 

Reactivering van Lumido wordt 

dan ook met nadruk afgewezen.

12.  Dat op de plankaart ten onrechte 

de wandel- en fietspaden niet zijn 

benoemd en ingetekend.

13.  Dat aan het Boschbad ruimte 

wordt gegeven om evenementen 

te organiseren en daarmee 

haar bestaan meer zekerheid 

te geven. Ook hier geldt echter 

dat er bezwaren zijn tegen 

mogelijkheden van overlast, 

dus duidelijkheid i.v.m. geluid 

en verkeer is gewenst. De 

evenementen dienen een 

beperkt karakter te hebben, 

die alleen ruimte geven aan 

natuurvriendelijke activiteiten 

die in het gebied passen. Een 

goed voorbeeld was de ijsbaan 

afgelopen winter.

14.  Dat de in bijlage 2 lijst toegelaten 

horecatypen moet worden beperkt 

tot SBI code 553

15.  Tot slot een oproep voor een 

gereguleerde camperplek in het 

gebied tussen Amersfoortseweg 

en Europaweg, om wildkamperen 

met campers her en der in de wijk 

tegen te gaan.

Situatie bestemmingsplan Koningin 
Juliana Toren
Het uitlichten van de bedrijfsterreinen 

uit het nu ter discussie voorliggende 

nieuwe bestemmingsplan Park Berg 

en Bos en omgeving heeft tijdens en 

na de informatie bijeenkomst van 

de gemeente tot veel onrust gezorgd 

onder vele wijkbewoners. De reden is 

dat aanwezige gemeenteambtenaren 

geen of onvoldoende duidelijkheid 

gaven met hun antwoorden. Reden om 

op bezoek te gaan bij de directie van 

Koningin Juliana Toren (KJT) om over 

de huidige en toekomstige situatie te 

spreken. 

Voor de duidelijkheid het betreft 

twee bedrijfsterreinen waarvan de 

grenzen op de plankaart anders zijn 

weergegeven dan in het vigerende 

bestemmingsplan West. Het zijn wel 

de grenzen die ook van toepassing zijn 

als grens met het Natura 2000 gebied 

in deze omgeving, waar deze gebieden 

als zijnde “bestaand gebruik” buiten 

vallen. Voor de bedrijfsgebouwen 

aan de Amersfoortseweg is een 

bestemmingsplan van toepassing 

dat dateert uit 1947, deze 

locatie viel daarom ook buiten 

het bestemmingsplan West. Het 

voormalige motel terrein aan de 

J.C.Wilslaan is in het bestemmingsplan 

West wel opgenomen met de 

bestemming Horeca.

Het is logisch dat beide terreinen 

buiten het bestemmingsplan Park Berg 

en Bos en omgeving zijn gehouden, 

omdat voor deze terreinen, net als de 

situatie bij het sportpark van AGOVV, 

al een eigen bestemmingsplan in 

ontwikkeling is. De reden voor een 

nieuw bestemmingsplan voor deze 

terreinen is dat de directie van KJT 

af wil van de onduidelijkheden in de 

nu van toepassing zijnde bestaande 

bestemmingen. Zo lopen er sinds 

1947 afspraken over gebruik met de 
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Gevaarlijk verkeer of veilig verkeer?
Door Ronald de Man - wijkagent

De scholen zijn weer 
begonnen

De blonde moeder van 
dat jongetje uit groep 
3 scheurt in haar rode 
auto vlak langs u heen. 

U grijpt uw dochter vast en voorkomt 
nog net dat zij met fiets en al tegen 
de grond gaat. De vader van die 
tweeling uit groep 5 parkeert voor 
de zoveelste keer zijn grote auto vlak 
voor de uitrit. En kan dat mens in dat 
blauwe barrel niet wat voorzichtiger 
achteruit rijden; u kon nog net op de 
rem trappen!

Zo maar even wat ergernissen rondom 

een school. Uw school? En bent u degene 

die last heeft van andere ouders, of 

maakt u zich zelf ook wel eens schuldig 

maakt aan dit soort gedrag?

‘Wij gaan weer naar school’ of ‘De 

scholen zijn weer begonnen’. Het zijn 

bekende slagzinnen uit de campagne 

van Veilig Verkeer Nederland. Hierbij 

wordt de aandacht gevraagd voor de 

veiligheid van de kinderen die weer 

door het drukke verkeer naar school 

gaan. Het zijn echter niet alleen de 

kinderen die weer op weg naar school 

gaan, maar ook hun ouders. En juist 

die ouders bepalen of het verkeer veilig 

is rondom de school.

Klachten van ouders over ouders
Het afgelopen schooljaar heb ik 

als wijkagent weer veel klachten 

gekregen over het gedrag van een 

aantal van deze ouders. Bij de meeste 

basisscholen rijdt men te hard, men 

parkeert auto’s op stoppen en voor 

uitritten. Ook blokkeren ouders de 

doorgang omdat kinderen vlak voor 

de school worden afgezet. Dit gedrag 

leidt tot ergernis bij andere ouders, 

omwonenden van de school en bij de 

kinderen die wel te voet of op de fiets 

naar school komen. En het is gevaarlijk!

Bekeuren?
De situatie die ik hierboven omschrijf, 

gaat op voor het merendeel van de 

jeugd. Helaas komt het ook voor 

dat we in de wijk te maken hebben 

met jongeren die zich niet op hun 

(luidruchtige) gedrag laten aanspreken, 

troep maken of zelfs vernielingen 

plegen. Het gedrag van deze jongeren 

gaat vaak samen met het gebruik van 

alcohol of drugs. Dit vergt een andere 

aanpak, waarbij ik mij kan voorstellen 

dat u als buurtbewoner niet zo snel 

op een dergelijke groep af gaat. In 

dat geval is het natuurlijk goed om 

de politie te bellen. Wij proberen ter 

plaatse te komen en, als dat nodig 

is, op te treden. Als wijkagent ga ik 

ook met deze jongeren in gesprek. En 

waar mogelijk ga ik met hun ouders 

gemeente dat immers dit terrein 

aan de eigenaren heeft verkocht 

en verhuurd. De gemeente had 

destijds behoefte aan terrein voor 

waterwinning op de grond dat 

destijds in eigendom was van de 

eigenaren van KJT. Op 26 januari 

2008 is daarom een startnotitie 

gemaakt ter voorbereiding van een 

MER procedure als aanloop naar een 

nieuw bestemmingsplan voor de 

beide KJT terreinen. Op 10 juli 2008 

is de gemeenteraad akkoord gegaan 

met plan van aanpak en voorwaarden 

voor de MER procedure. 

Inmiddels is er voor de KJT terreinen 

een natuuronderzoek geweest en 

is er een voortoets geweest voor 

het terrein bij de J.C.Wilslaan (het 

voormalige motel terrein). Er is 

intussen een voorlopig MER rapport, 

maar er lopen nog procedures.

Omdat er bij wijkbewoners discussies 

zijn geweest dat er binnen de 

KJT terreinen sprake zou zijn van 

specifieke bestemmingen op 

gebied van natuur/bos is daarna 

gevraagd. Voor het terrein aan de 

Amersfoortseweg geldt sinds 1947 

alleen de bestemming “bedrijf”. 

Op het terrein aan de J.C.Wilslaan 

is ook sprake van de bestemming 

horeca inclusief bedrijfsachtige 

activiteiten, zoals een hotel. Ook is 

er ruimte voor een bedrijfswoning. 

Er zijn geen plannen voor andere 

bestemmingen op het terrein aan 

( vervolg van pagina 9 )

de Amersfoortseweg, wel is een 

verandering gewenst aan J.C.Wilslaan 

waar de hotel activiteit kan vervallen 

en een meer uitgebreide parkeer 

bestemming is gewenst. Er zijn geen 

plannen voor uitbreiding van m2 

bouwoppervlak, wel voor uitruil van 

stukken bos, waarbij is voorgesteld 

een stuk uniek oud bos in te ruilen 

tegen een stuk bos dat nauwelijks 

natuurwaarde heeft en dat dichter bij 

de Amersfoortseweg is gelegen. De 

discussie daarover is met de provincie 

omdat de gebieden buiten de KJT 

terrein wel onderdeel uitmaken van 

Natura 2000.

 



Bezorger voor ons 

wijkblad gezocht  

door Cees Hovius

Dit wijkblad wordt  elk kwartaal in een oplage van ongeveer 900 exemplaren 

in onze wijk verspreid. De bezorger vormt een onmisbare schakel tussen 

afzender en ontvanger. Omdat de huidige bezorger te kennen heeft gegeven 

te willen stoppen, zijn we met ingang van heden op zoek naar een opvolger.

Wij vragen:
Een serieus en accuraat persoon in de leeftijd van 16 jaar of ouder, die 4 x 

per jaar ongeveer 10 á 12 uur  tijd wil besteden aan de bezorging van ons 

wijkblad (eens per jaar wordt eveneens een acceptgirokaart bijgevoegd).

     Wij bieden:
     Een meer dan uitstekende beloning!

     Wil je meer informatie?
     Bel  dan 055 – 3552301 en vraag naar Cees Hovius.

     Je schriftelijke reactie graag mailen naar  

     wijkbergenbos@hotmail.com.
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praten. Ik schakel de jongerenwerkers 

van Wisselwerk (gemeente) in  om 

contacten te leggen met dergelijke 

jongeren en met hen naar een 

structurele oplossing van het probleem 

te kijken. 

Gedragen!
U wilt toch ook niet de veiligheid van 

schoolgaande kinderen in gevaar 

brengen? Houd rekening met de 

omstandigheden nabij scholen. De 

meeste scholen hebben onvoldoende 

parkeergelegenheid. Kom daarom 

zoveel mogelijk op de fiets naar school. 

Mocht dit niet tot de mogelijkheden 

behoren, parkeer dan het voertuig op 

een aangewezen plek in de buurt van 

de school. Ga wat eerder van huis en 

matig uw snelheid in de buurt van de 

school. Let ook op het vervoer van de 

kinderen. Zorg dat zij in de gordels of 

in kinderzitjes vervoerd worden. 

En doe alles niet om een eventuele 

bekeuring van de politie te voorkomen. 

Doe dit voor de veiligheid van uw eigen 

kinderen. De politie zal op gepaste 

tijden controles gaan uitvoeren. Ik 

hoop dat we dan weinig bonnen 

hoeven te schrijven... Ik wens iedereen 

een veilig en leerzaam schooljaar toe!



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!
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De Historische Vereniging Felua en de Gelre Ziekenhuizen  

nodigen iedereen met belangstelling voor het onderwerp  

‘zorg’ uit deel te nemen aan het symposium

Naar aanleiding van de sloop van het Juliana-ziekenhuis  

te Apeldoorn. Georganiseerd door: Historische Vereniging Felua

in samenwerking met Gelre Ziekenhuizen, locatie Apeldoorn

Zaterdag 29 september 2012  
van 13.00 uur tot 18.00 uur

Symposium-Locatie Gelre Ziekenhuizen, Auditorium (route 24)

Albert Schweitzerlaan 31, 7334 DZ Apeldoorn

SYMPOSIUM “Zicht op Zorg”
vanuit het verleden naar de toekomst
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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 

Ineke S chuijt
onroerend goed

Tony Ling
ondernemingsrecht 

alle tijd en aandacht

SYMPOSIUM “Zicht 
op Zorg”

“Hoe kan Apeldoorn zijn zieken 

verzorgen?” vroeg dokter Vlaanderen 

zich in de negentiende eeuw 

mismoedig af, “de ellendige toestand 

in de woningen maakt verplegen 

thuis onmogelijk.”  In 1885 nam de 

Gezondheidscommissie, waarvan 

Vlaanderen een prominent lid was het 

initiatief tot de oprichting van een 

ziekenhuis voor niet-besmettelijke 

zieken. Een jaar na de opening kreeg 

Apeldoorn ook het kinderziekenhuis 

Mary. De beide oudste Apeldoornse 

ziekenhuizen fuseerden en ter 

gelegenheid van zijn vijftigjarig 

bestaan mocht het ziekenhuis de 

naam van kroonprinses Juliana voeren. 

Inmiddels had in 1928 de zorg van 

vier zusters Franciscanessen geleid 

tot de oprichting van het katholieke 

Sint Liduïnaziekenhuis aan de 

Arnhemseweg.

Kort voor de Tweede Wereldoorlog 

had Apeldoorn dus twee 

ziekenhuizen. In 1974 schudde het 

St. Liduïnaziekenhuis zijn katholieke 

veren af en ging het verder onder de 

naam Lukasziekenhuis. Dit ziekenhuis 

droeg een interconfessioneel 

karakter en betrok een gloednieuw 

gebouw in de bosrijke omgeving van 

Ugchelen. Drie jaar geleden, in 2009, 

werden het Julianaziekenhuis en 

het Lukasziekenhuis samengevoegd 

tot de huidige Gelre ziekenhuizen 

en onderging het voormalige 

Lukasziekenhuis een ingrijpende 

verbouwing. Sindsdien is in de Gelre 

ziekenhuizen een belangrijk deel 

van de tweedelijnsgezondheidszorg 

in de regio      geconcentreerd, aan 

de rand van de stad en dichtbij de 

uitvalswegen. Het verouderde 

Julianaziekenhuis aan de Sprengenweg 

wordt momenteel met de grond gelijk 

gemaakt. 

Opbouw en afbraak in de zorg. 

Ook in overdrachtelijke zin? Op 

deze ingewikkelde vraag is geen 

eenduidig antwoord mogelijk. Maar 

het fragmentarische beeld van de 

zorg dat ieder van ons heeft, verdient 

nadere invulling en daaraan zal op 

dit symposium onder meer aandacht 

worden besteed. 

Mart van Lieburg voert ons met woord 

en beeld terug in de geschiedenis van 

de geneeskunde. Henk van Gerven 

kijkt naar het meer recente verleden 

en werpt een blik op de toekomst. 

Met zijn verhaal over Röntgen speelt 

de radioloog Jos de Win in de Gelre 

ziekenhuizen een thuiswedstrijd. 

Niet zozeer direct, maar indirect 

hebben weinigen zulk baanbrekend 

werk verricht als Röntgen, de oud-

Apeldoorner en Nobelprijswinnaar, 

die de straling ontdekte, waarmee 

onderhuidse delen van het menselijke 

lichaam zichtbaar worden. In 

aansluiting op het erfgoedfestival 
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Gelegerd in Gelderland, dat in de 

zomer van 2012 plaatsvindt, besteedt 

Huub Ummels aandacht de verzorging 

van zieke en gewonde soldaten. Tot 

op zekere hoogte is dit een vergeten 

hoofdstuk in de geschiedenis. 

“Hoe kan Apeldoorn zijn zieken 

verzorgen?” vroeg dokter Vlaanderen 

zich af. Die vraag heeft nog niets aan 

actualiteit ingeboet.

U kunt zich tot uiterlijk 21 september 

2012 aanmelden voor deelname aan 

het symposium ‘Zicht op Zorg’ 

(NB. de ruimte in het auditorium is 

beperkt): 

theobiezeman@gmail.com 

Historische Vereniging Felua

p/a Drs.Th.J.E. Biezeman, penningmr.

2e Beukenlaan 47, 7313 AR Apeldoorn, 

zie de volledige uitnodiging en 

programma op onze website: 

www.wijkverenigingBergenBos.nl

( vervolg van pagina 13 )

Het najaar en de bladblazers naderen.  
Door Peter Essink, Cees Kielstra en Henk Otto
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De in het voorjaar gehouden bewoners 

enquête heeft een paar duidelijke speerpunt 

beleidselementen opgeleverd waaronder 

hoog genoteerd het bestrijden van 

incidentele geluidsoverlast veroorzaakt door 

bladblazers. Dat blijkt ergernis nr. 1 voor veel 

wijkbewoners. 

77 van de 257 respondenten schreven 

ongevraagd zelfs specifiek commentaar 

op het gebruik. In alle gevallen betrof het 

klachten over het geluid dat het plezier 

van op een mooie najaarsdag buiten zitten 

voor velen van u vergald. Er blijkt begrip te 

zijn voor incidenteel gebruik, maar uit de 

commentaren is duidelijk te lezen dat niet 

alleen het “blazen in het weekend”, maar 

vooral ook het “onnodige en vaak langdurige 

blazen” in situaties waar de ouderwetse hark 

een veel efficiënter stuk gereedschap is, de 

echte ergernis opwekt. 

En dan hebben wij het alleen nog maar 

over het geluid! Maar wat te denken over 

de schade die u de leefomgeving van alles 

wat klein is, aandoet. Wij roepen bij u in 

herinnering hoe een boze bioloog eind 2009 

hierover zijn hart luchtte in ons wijkblad. 

Wij citeren hieruit: Het ding vreet stroom, 

maakt een rot herrie en haalt rigoureus 

alle natuurlijke voedingsstoffen vanuit 

ieder hoekje van de tuin zodat de planten 

nadien met duur gekochte meststoffen 

moeten worden bemest en laat zeker geen 

overwinterplekje meer over voor insecten, 

larfjes, wormpjes etc. nodig voor de jonge 

vogels straks in het voorjaar. Natuurlijk 

worden en passant nog alle eikels, 

beukennootjes, enzovoort weggehaald, dan 

zijn we ook fijn die brutale eekhoorntjes 

kwijt. En wat te denken van diegenen die 

niet alleen hun tuin van alle blaadjes en 

voor de natuur kostbare “rotzooi” ontdoen, 

maar zich ook nog even de berm voor hun 

huis toe eigenen. Ze blazen ook die schoon, 

zodat de gemeente van ons geld over een 

paar jaar weer moet investeren in een dure 

bemestingsactie van die bermen, opdat 

de bomen niet verzwakken. De afdeling 

groen van onze gemeente is er fel op tegen 

dat u hun bermen en daarmee hun bomen 

aantast. Natuurlijk is dit gedrag bij de wet 

verboden en wanneer dit gedrag wordt 

gesignaleerd, dan worden ook boetes 

uitgedeeld. 

Maar wij willen graag geloven dat u zich dat 

allemaal niet zo gerealiseerd hebt. Dat u ook 

de natuur lief hebt, anders was u immers 

niet in het bos gaan wonen. 

Dus vragen wij u om dit najaar eens echt 

terughoudend te zijn met het gebruik van 

die blazer; herontdek de hark, respecteer 

de leefomgeving van al het kleine dat zo 

makkelijk kan worden weggeblazen en 

respecteer de rust van uw buren. 

Dat doen, levert een echte “win-win” 

situatie op!
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Altijd thuis in úw wijk

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

Meerdere keren hebben we u 

geïnformeerd via het wijkblad over 

de buitenschoolse opvang (BSO) aan 

de Jachtlaan 4-6. De laatste bijdrage 

sloten we af door de wens uit te 

spreken dit dossier te kunnen sluiten. 

Die wens gaat in vervulling.

In het kort de geschiedenis. 

De gemeente Apeldoorn heeft, 

ondanks de beperkingen van het 

bestemmingsplan en ondanks  

bezwaren van direct omwonenden,  

een vergunning verleend voor de BSO. 

Via verschillende procedures hebben 

we ook als wijkvereniging bij de 

gemeente bezwaar aangetekend tegen 

deze activiteit. Helaas niet met het 

gewenste resultaat. Verdere (juridische) 

procedures zouden waarschijnlijk 

weinig tot niets gaan opleveren.

Een wijkbewoner van de Jachtlaan 

(Andy Top) heeft vervolgens contact 

opgenomen en gehouden met de 

eigenaar van deze grond Rijksvastgoed- 

en ontwikkelingsbedrijf (RVOB). RVBO 

is een onderdeel van het Ministerie 

van Financiën. Dit heeft geleid tot een 

opmerkelijk resultaat.

Met de scoutinggroep (huurder van 

de locatie) is gesproken over een 

nieuw huurcontract. Hierin worden de 

zaken duidelijker geregeld. O.a. geen 

onderverhuur tenzij met toestemming 

van RVOB. Bij een eventuele 

goedkeuring voor onderverhuur  kan de 

RVOB dan voorwaarden stellen over wat 

wel en niet mag en voor welke uren op 

de dag. Voorts zijn de BSO-activiteiten 

straks niet meer aan de orde!  Een en 

ander zal naar verwachting ingaan rond 

de jaarwisseling.. We gaan ervan uit dat 

de geconstateerde overmatige overlast 

volgend jaar niet meer aan de orde is.

U ziet wat voor effect het  kan hebben 

wanneer een  individuele wijkbewoner 

blijft volhouden en volharden.

Buitenschoolse opvang (BSO) op scouting 
terrein Jachtlaan rond de jaarwisseling 
beeindigd.  
door Cees Hovius



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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In ons voorgaande nummer melden wij het al: Om nieuwe bewoners 

van Berg en Bos kennis te laten maken met de wijkvereniging, starten 

wij met een nieuw initiatief. Zodra de bewoners zich gevestigd hebben 

in hun nieuwe huis, zal één van de bestuursleden hen verwelkomen 

en worden zij ‘verrast’ met een klein welkomstpakket, bestaande uit 

de laatste uitgaven van het wijkblad en een taart. En niet zomaar een 

taart, maar één waar Maassen zijn vakmanschap weer eens echt voor 

geëtaleerd heeft. De eerste exemplaren zijn inmiddels overhandigd.

Verwelkomen nieuwe bewoners
Door Arjan Speelman

Wij ontvingen al 
enige adressen, 
maar wij blijven  
uw hulp daarbij 
nodig hebben!
Krijgt u nieuwe 

buren of heeft u 

hen onlangs (in 

2012) begroet 

dan horen wij dat 

graag van u. 

 
hotmail.com, dan neemt
het bestuur actie. 

www.wijkbergenbos@ 


