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Dat is de titel die wij meegegeven hebben aan 
een duurzaamheid project voor onze wijk. 
Bijna dagelijks worden wij allen geïnformeerd 
over het nut van energiebesparing en steeds 
verbeterde methoden voor alternatieve energie 
opwekking. Ook de gemeente Apeldoorn 
gaat hieraan niet voorbij. Zij heeft zelfs een 
doelstelling geformuleerd om in 2020 een 
volledig energieneutrale gemeente te zijn. (Zie 
rapport “Routekaart Apeldoorn Energieneutraal 
2020” ). Dat heeft het bestuur van de 
wijkvereniging gestimuleerd om ook eens na 
te gaan hoe onze wijk daar zijn bijdrage in zou 
kunnen leveren. En wij menen daar een goede 
aanpak voor te hebben gevonden, die recht 
doet aan het specifieke karakter van onze wijk. 
Een wijk met bijna alleen vrijstaande huizen en 
individuele eigenaren die allemaal hun eigen 
keuzes voor energiegebruik en de daaraan 
verbonden kosten maken. 

De titel van ons project “Dweilen met de kraan 
open heeft geen zin”  indiceert reeds dat 
wij het belang willen onderstrepen van een 
stevig fundament onder de aanpak van het 
energieverlies van een vrijstaand huis. Meten 
is weten! Naar ons idee zou het buitengewoon 
zinvol zijn voor een eigenaar om te weten of, 
en waar hij zijn warmte energie verliest. En dat 
is tegenwoordig goed te meten met

thermografische opnamen, ook wel genoemd 
infrarood fotografie. De foto’s zullen u precies 
laten zien waar eventuele warmtebruggen, 
isolatie gebreken of luchtlekkages voorkomen 
en dus energieverliezen optreden. Wat u 
vervolgens met die informatie doet, is geheel 
aan u. Maar u bent tenminste op een degelijke 
wijze geïnformeerd om gerichte maatregelen te 
kunnen nemen.
 
Wij voelden ons gesterkt in de juistheid van 
deze gedachtegang door een interview dat 
Volkskrant redacteur Michael Persson had met 
Jan Rotmans, hoogleraar transitiemanagement 
aan de Erasmus Universiteit Rotterdam 
(gepubliceerd 14-11-2012). Zijn stelling: 
“Besparing is tien keer zo effectief als 
zonnepanelen plaatsen. Dit zou het project 

van Nederland 
moeten zijn”.
Een stelling waar 
wij ons goed bij 
thuis voelen en 
die passend is 
voor onze wijk. 
Een wijk met zijn 
vele bomen, die 
het gebruik van bijvoorbeeld zonnepanelen 
nou niet direct bevorderen.

Ook hebben wij overleg gevoerd met de 
Stichting “Apeldoorn voorop in duurzaamheid”, 
alsmede met de gemeente Apeldoorn, die ons 
initiatief van harte ondersteunen en besloten 
hebben er zelfs een aanmoedigende incidentele 
stimuleringssubsidie van € 3000 aan te 
verbinden. Een subsidie die uiteraard volledig 
ten gunste zou komen van de deelnemers die 
zich aanmelden. 

Thermografische fotografie van goede kwaliteit 
is niet goedkoop en daarom hebben wij 
het initiatief genomen voor grootschalige 
gezamenlijke inkoop. Deze actie wordt 
vooralsnog gecoördineerd door het bestuur 
van de wijkvereniging. Wij beogen van zoveel 
mogelijk huizen in onze wijk, nog in deze 
winter, zo’n infrarood foto te laten maken 

Dweilen met de kraan open heeft geen zin!
Door Peter Essink en Henk Otto

Het bestuur van de wijkvereniging 
hoopt dat u een rustiger woonplezier 

in 2013 zult beleven en wenst u 
prettige kerstdagen !
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waarmede die eventuele warmtelekken 
goed zichtbaar gemaakt worden. Daar 
dergelijke fotosessies voor een goed 
resultaat ‘s avonds en ‘s nachts plaats 
moeten vinden (bij temperaturen 
onder de 5 graden Celsius en een 
binnentemperatuur van 20 graden Celsius) 
kunnen wij met deze gecoördineerde 
aanpak de kosten zeer laag houden. 

De opdracht zal waarschijnlijk geplaatst 
worden bij Gevelscan uit Breda. Website: 
(http://www.gevelscan.nl/thermografie). 
De kosten zijn uitgedrukt in een opname 
per gevelvlak. Dus vanaf de straat alleen 
de voorzijde fotograferen is 1 gevelvlak. 
De meeste huizen zullen 4 gevelvlakken 
hebben om een compleet overzicht te 
krijgen. Daarvoor zal het dan wel mogelijk 
moeten zijn om ‘s nachts uw achtertuin 
te betreden. Wij zullen zorgen dat hierbij 
een surveillant van Vigilat aanwezig is. Bij 
de u te leveren foto’s zal een beknopte 
rapportage worden vervaardigd, die de 
start kan zijn voor het overwegen van 
eventuele vervolgacties. 

De kosten voor het maken van een 
opname van 1 gevelvlak van een 
individueel huis bedragen normaliter 

ongeveer € 80 tot € 100 per gevelvlak. 
Dat heeft te maken met reiskosten, de 
hoogwaardige kwaliteit van de gebruikte 
apparatuur en de vereiste deskundigheid 
van het in te zetten personeel, dat ook 
nog eens ‘s nachts moet opereren. Maar 
door deze gezamenlijke inkoop hebben 
wij dit weten te beperken tot € 25 (excl. 
BTW) per gevelvlak. De door de gemeente 
toegezegde incidentele projectsubsidie 
van € 3000 zal, na aftrek van kosten, 
gelijk verdeeld worden over het aantal in 
opdracht gegeven gevelvlakken en op uw 
nota in mindering worden gebracht. 

In dit wijkblad vind u bijgesloten 
een antwoordkaart, waarmede u de 
wijkvereniging machtigt om namens u 
opdracht te verstrekken aan Gevelscan. 
Wij verzoeken U deze antwoordkaart na 
volledige invulling uiterlijk 31 december 
2012 in de brievenbus te deponeren van 
één van onze bestuursleden. Als doel 
hebben wij ons gesteld dat minimaal 
50 eigenaren (van de 800 voordeuren) 
mee zouden moeten doen om deze actie 
geslaagd te kunnen noemen. En daarop is 
ook de prijsstelling afgestemd. 

Op basis van de response zult u vervolgens 
z.s.m. geïnformeerd worden over de 
verdere aanpak en planning. Mocht 
er minder belangstelling zijn dan 50 
deelnemers, dan beschouwen wij ons 
initiatief als een goede poging, maar 
zullen het project verder niet vervolgen.

Wij kunnen ons goed voorstellen dat er 
wijkbewoners zijn die dit initiatief van 
ons zeer op prijs stellen en aan de verdere 
uitvoering en vormgeving hiervan hun 
steentje willen bijdragen. Neemt u in dat 
geval direct contact op met één van onze 
bestuursleden. 

Wij willen graag met u in gesprek komen! 

De eerste wijkbewoner heeft zich 
inmiddels reeds aangemeld. Dhr. Bram 
Adema, wijkbewoner, maar tevens 
managing director van “Corporate Facility 
Partners” (zie interview elders in dit 
nummer) heeft aangeboden om één van 
zijn deskundige medewerkers als “follow 
up” projectbegeleider te willen inzetten 

om de uit deze actie voortspruitende 
vervolgacties op de meest doelmatige 
wijze vorm te kunnen geven. Dus weet u 
gesteund door deskundigheid als u besluit 
ook zelf aan de “follow up” te willen 
meewerken.

Zo kan dus de meest groene wijk van 
Apeldoorn nog groener worden!

Boskaboutertje:  
peuterspeelzaal in Berg & Bos
Al meer dan 40 jaar heeft Berg & Bos haar eigen peuterspeelzaal. Sinds april 
2012 wordt het voormalig Mierennestje gerund door ouders. ’t Boskaboutertje 
heeft een frisse start gemaakt, de goede sfeer en de leidsters zijn behouden. 
Eind 2011 was er sprake van dat Kinderopvang OOK het toenmalige Mierennestje 
wilde sluiten. Een aantal ouders hoorde dat en vond dat toch wel erg jammer. De 
peuterspeelzaal hoort bij de wijk: hele generaties kennen het en hebben er op 
gezeten. 

In april 2012 zijn Robin van der Lande (secretaris), Charles Nijenhuis 
(penningsmeester) en Arjan Burger (voorzitter) samen als stichting Kind055 
gestart met ’t Boskaboutertje. De stichting heeft geen winstoogmerk en de 
bestuurders worden niet betaald. De professionele leidsters van het Mierennestje 
zijn gewoon meegegaan naar ’t Boskaboutertje. Alles is keurig geschilderd, er is 

nieuw speelgoed, maar de sfeer van 
weleer is behouden. We kunnen weer 
40 jaar verder…

Wilt u een keer komen kijken bij ‘t 
Boskaboutertje? Maak gerust een 
afspraak met Annelieke van der 
Lande (0619513010) of bezoek een 
inloopochtend (data dit jaar: 23/10, 
26/10, 12/11 of 11/12). Meer info en 
aanmelden voor de inloopochtend kan 
op onze website http://kind055.nl
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Voortgang bestemmingsplannen
Door Henk Otto

Bestemmingsplan Laan van Spitsbergen 
2 (AGOVV)
Dit betreft het sportpark Berg en Bos. 
De gemeente heeft alle ingekomen 
- meer dan tachtig - zienswijzen, 
van bewoners, bewonerscollectieven 
en van wijkraden doorgenomen 
en de wijkvereniging heeft een 
voorlopige conclusie mogen inzien. 
De beantwoording van de ingediende 
zienswijzen ziet er niet hoopvol uit. 
De wijkvereniging heeft zich daar 
informeel negatief over uitgelaten. 
Maar mogelijk dat de gemeente in haar 
formele reactie nog op haar eerste 
bevindingen terugkomt. Zo niet dan zal 
de wijkvereniging stappen ondernemen 
om ongewenste situaties te voorkomen.

Bestemmingsplan Park Berg en Bos en 
omgeving.
In het vorige wijkblad ben ik uitvoerig 
ingegaan op de ontwikkelingen van 
dit bestemmingsplan. Er zijn nog geen 
berichten ontvangen, hoe de gemeente 
zal omgaan met de ingediende 
zienswijzen (bezwaren en opmerkingen).

Bestemmingsplan Koningin Julianatoren
Sinds augustus, toen ik het gesprek 
had met de directieleden van Koningin 
Juliana Toren (KJT) en de publicatie 
van de daar gekregen informatie in 
ons wijkblad van september, is er wat 
nieuwe informatie beschikbaar.
Ik gaf aan dat er nog procedures lopen 
in verband met de toekomstplannen van 
KJT, maar die zijn voorlopig opgeschort. 
Wel is er behoefte zowel bij KJT als 

bij de gemeente Apeldoorn om voor 
de beide terreinen te komen tot 
duidelijkheid in een bestemmingsplan, 
zoals in het convenant van 1999 is 
afgesproken. Want voor iedere gewenste 
(bouw)activiteit kunnen slechts via 
uitzonderingsprocedures door de 
gemeente besluiten worden genomen. 
Dat is vervelend en vertragend voor KJT 
en geeft extra werk voor de gemeente. 
Gesprekken lopen nog, op weg naar een 
oplossing.

Bestemmingsplan Paleis Het Loo
Dit gebied sluit aan op de wijk vanaf 
Pijnboomlaan ten oosten en ten noorden 
van de Amersfoortseweg, dat betekent 
het paleispark en het gebied van het 
paleis met het voorterrein. Het gebied 
ten westen van de Pijnboomlaan omvat 
de kroondomeinen en maakt deel uit 
van het bestemmingsplan Veluwe dat 
in augustus 2012 definitief werd. De 
wijkraad de Naald is dossierhouder en 
de wijkvereniging Berg en Bos is in de 
discussie voor vernieuwing betrokken. 
In november 2012 is begonnen 
met het opstellen van de Nota van 
Uitgangspunten en vanuit de wijkraad 
is naar voren gebracht dat er met 

Verkeerstellingen/snelheidsmetingen
Door Arjan Speelman

name aandacht moet komen voor het 
voorkomen van overlast door verkeer 
en parkeren. Overlast is er met name 
bij evenementen. Er is daarom gesteld 
dat er een beperking moet komen 
van evenementen van de b-categorie 
(commerciële publiekstrekkers) tot de 
bestaande situatie, dus maximaal twee 
per jaar. Ten aanzien van de a-categorie 
evenementen – dit zijn evenementen 
georganiseerd voor de Apeldoorners 
– daar verwacht de wijkraad minder 
problemen met de overlast situatie, de 
bewoners hebben er immers ook het 
plezier van.
De wensen van de wijken zijn aangereikt 
aan de gemeente – wordt vervolgd. 

In de eerste helft van dit jaar zijn er op 
5 plaatsen in onze wijk verkeerstellingen 
en snelheidsmetingen verricht.

Op de volgende plekken is gemeten:
• Burg. Roosmale Nepveulaan tussen 

Larixlaan en Ribeslaan
• Wildernislaan ter hoogte van 

huisnummer 43
• Bosweg ter hoogte van huisnummer 

105
• Valkenberglaan ter hoogte van 

huisnummer 61
• Ribeslaan ter hoogte van huisnummer 

3/3A

De uitkomsten zijn door een 
verkeersdeskundige beoordeeld waarbij 
de zogenoemde V85-norm wordt 
gehanteerd: welke snelheid wordt door 

85% van het verkeer niet overschreden.
Gemiddeld over de 5 plekken wordt 
door 85% van de voertuigen 51km/uur 
niet overschreden met als uitschieters 
de Burg. RdN-laan (57 km/uur) en de 
Ribeslaan (47 km/uur). 
Geconcludeerd wordt dat deze waarden 
prima passen binnen een 50 km/uur 
regime.
Voor een 30 km/uur regime is een 
acceptabele V85 waarde tussen de 
35 en 40 km/uur wat volgens de 
verkeersdeskundige  betekent dat 
je nogal wat moet doen om dat te 
bereiken; alleen borden plaatsen zal niet 
veel helpen!
Opvallend is dat de grootste 
overschrijdingen van de maximale 
snelheid plaatsvinden op momenten dat 
mensen naar hun werk gaan c.q. uit hun 

werk thuiskomen wat de stelling lijkt te 
bevestigen dat de meeste overtredingen 
door wijkbewoners zelf worden 
gemaakt.

Als bestuur zullen wij, samen met de 
wijkbeheerder, er naar blijven streven 
om door aanpassingen van de weg 
c.q. het wegdek, op momenten dat 
straten onderhanden moeten worden 
genomen (riolering, herinrichting, 
asfaltvernieuwing e.d.) de V85-norm 
omlaag te brengen.
Voor geïnteresseerden zijn de meer 
specifieke meetgegevens beschikbaar 
en op te vragen bij ons secretariaat 
(wijkbergenbos@hotmail.com).
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Wonen in het groen: een cultuurhistorische reeks (3)
De eerste villa’s van voor 1900
Door Arjan Speelman

Aangetrokken door de aangename 
woonomgeving en de fraaie natuur 
kwam in de tweede helft van de 
19de eeuw een grote toestroom van 
welgestelden uit alle delen van het 
land op gang.

Ook de nabijheid van Paleis  Het Loo en 
het uitgebreide pakket voorzieningen 
(scholen, wandelparken, sociëteiten, 
badinrichtingen, winkels e.d.) lokten 
velen waaronder gepensioneerden, oud-
Indiëgangers en fabrikanten.

Langs de uitvalswegen en in speciaal 
daartoe aangelegde villaparken verrezen 
tal van grote en kleine villa’s waarbij alle 
gangbare stijlen werden toegepast.
De vroegste villa’s vertonen nog sterke 
neo-classicistische elementen, later 
gevolgd door vooral de neo-renaissance, 
die tegen het einde van de 19de 
eeuw steeds meer wordt vermengd en 
tenslotte opgevolgd door de chaletstijl   
(Bron: Apeldoorn; Architectuur en 
stedenbouw 1850-1940).

De belangrijkste huizen van voor 1900 in 
Berg en Bos zijn:

1.   Huize Berg en Bosch, het woonhuis 
van J.C. Wils en zijn gezin aan 
het eind van de (nog steeds te 
herkennen) oprijlaan met beuken 
die begint op de hoek van de 
Soerenseweg en de Juniperlaan; in 
1969 gesloopt

2.   Villa Diana op de hoek van de 
Soerenseweg en de Juniperlaan 
die nog steeds een van de mooiste 
voorbeelden van neorenaissance-
architectuur in onze wijk is.

  
3.   Bella Sita op de hoek van de 

Soerenseweg en de Valkenberglaan; 
een van de vijf villa’s die gebouwd 
werden door J.C. Wils met een rijke 
historie als pension Kühlemayer, 
omstreeks 1975 als kantoorruimte 
ingericht en daarna korte tijd een 
huis van lichte zeden. Dit leidde 
tot heftige buurtprotesten die de 
landelijke pers haalden onder de 
kop “Berg en Bos staat op tegen 
sexhuizen”.

6.   Het van Driesumhuis op de hoek 
van de Amersfoortseweg en 
de 1e Beukenlaan; een mooie 
Jugendstilvilla ontworpen door de 
Apeldoornse architect Andries van 
Driesum; in 1988 gesloopt.

7.   Amersfoortseweg 17 dat lange tijd 
vakantiehuis was van de stichting 
Algemene Blindenzorg.

8.   Amersfoortseweg, hoek Vonderlaan; 
lange tijd een familiehotel maar 
later weer zoveel mogelijk in de 
oude staat terug gebracht.

10.  Villa Elektra op de Soerenseweg 83; 
nu Klein Boswijck geheten; op de 
oude ansichtkaart is goed te zien 
hoe groen onze wijk destijds was

4.   Huize Dennenhorst, ook door J.C. 
Wils gebouwd op de hoek van de 
Soerenseweg en de 2e Beukenlaan; 
door de terugtrekkende Duitsers 
in brand gestoken omdat er 
codeerapparatuur in onder gebracht 
was; daarna vervangen door een 
dubbel woonhuis.

5.   Hotel Apeldoorn op de hoek van de 
Soerenseweg en de Jachtlaan.

         

9.   Huize Buitenzorg, tegenover 
hotel Apeldoorn, waarschijnlijk 
vernoemd naar het gelijknamige 
paleis van de gouverneur-generaal 
van Nederlands-Indië; lange tijd 
in gebruik als dependance van 
het hotel Apeldoorn, nu aan een 
opknapbeurt toe

11. De Bossière aan de Dennenlaan 
waar destijds de beroemde Tachtiger 
Frederik van Eeden regelmatig te 
gast was.

 Over een aantal van deze huizen is veel 
meer te vertellen maar we beperken ons 
nu tot Bossière. In het jaarboekje voor 
de geschiedenis en de archeologie van 
de Veluwe (2000/2001) wordt verhaalt 
over “Een oude liefde op Bossière”

Aan de Dennelaan in Apeldoorn staat al 
bijna honderd jaar het huis Boissière. 
Vijftig jaar geleden lag het nog als 
een geheimzinnige houtvesterwoning 
verborgen achter een ondoordringbare 
beukenhaag in een somber sparrenbos. 
Nu zijn de bomen gekapt en is de 
omheining gekortwiekt. Bovendien is 
het van weerszijden ingeklemd tussen 
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Witte vlek op de kaart van Berg en Bos, of 
“Het plekje dat niemand wist”.
Altijd rechts, links, rechts, links, of links, 
rechts, 2e links, rechts om ons vanuit de 
welgebaande wegen te bereiken. Voor 
menig bezoeker is dat te veel gevraagd, die 
blijven de Tom Tom gebruiken.
Ook voor Google Earth Street View is de 
Berkenlaan kennelijk te moeilijk of niet 
de moeite waard, want hoewel het een 
genoegen is om door dit rustieke laantje te 
rijden, gunt het programma je slechts een 
zijdelingse blik!
Lunchende scholieren kunnen de 
Berkenlaan wel vinden. Met hun vrolijke 
gekwetter verlevendigen ze ’s zomers de 
buurt. Ze  pakken hun lunch uit op de 
Vlieger- de Groene Kijker- en Felualaan 

Geef de pen door...  

Door Leen Los

en als ze per ongeluk de verpakking laten 
vallen dan gebeurt dat daar en niet in 
de Berkenlaan, zodat de gewaardeerde 
conciërge met zijn afvalknijper hier weinig 
te doen heeft.

Maar staan er ook berken?…..Ja zeker, een 
stuk of vijf.
Is dat interessant?......Ja, want afgezien van 
de onverzadigbare wortels, de decoratieve 
bast, de knopblezen in de dakgoot in het 
voorjaar en het overvloedige blad in het 
najaar is er ook het Berkenwater.
In het voorjaar komt de sapstroom van de 
berk op gang, dat is het Berkenwater en het 
barst van mineralen en spoorelementen. 
Het is een weldaad voor de hoofdhuid, 
bij droog eczeem en (in tegenstelling tot 
het stuifmeel) bij hooikoorts. Het helpt 
gegarandeerd bij jicht, reuma en niet te 
vergeten tegen trage nieren. Hier heeft 
een bevriende natuurgenezer de volgende 
“olleke bolleke” op gemaakt:

Berg en Bos, Berkenlaan
prachtig herstellingsoord!

hier zal het glas niet
zo lang blijven staan,

berkensap werkt nogal
lichaamsvochtafdrijvend,
zodat u snel weer 
aan ’t drinken kunt gaan.

Op internet kunt u vinden hoe u dit 
heilzame sap kunt oogsten. Ik raad u aan 
in het vroege voorjaar met snoeischaren, 
plasticzakjes, touwtjes en een keukentrapje 
in de Vliegerlaan uw slag te slaan, daar 
staan de berken stammetje aan stammetje, 
dat is de échte Berkenlaan.

Tot slot kan ik u aanraden de volgende 
link te openen: http://www.youtube.com/
watch?v=xVWasp6E3zo

De pen wordt doorgegeven aan Fedde 
Spoelstra, Jachtlaan / J.C. Wilslaan

moderne villaatjes, terwijl het vroeger 
alle ruimte had. In de wijk Berg en 
Bos met zijn knusse cottagestijl uit 
de jaren ’20 paste dit oude woudhuis 
al nooit echt. Het ademde veel meer 
de sfeer van De Bomen (1953) van 
A.Alberts, die er trouwens in zijn jeugd 
vlakbij woonde, op Tweede Beukenlaan 
5.Boissière is in de loop der jaren 
ontdaan van zijn mysterieuze allure, 
witgewassen, ontmanteld. Maar eens 
was de beroemde Tachtiger Frederik 
van Eeden er een geregelde gast. Dat 
was toe het behoorde aan de weduwe 
Henriette Valeton-Ortt, die zich er op 13 
juli 1911 met haar familie had gevestigd, 
enkele maanden na de dood van haar 
man, Isaac Marinus Josué Valeton, in 
leven hoogleraar aan de Amsterdamse 
universiteit.

Van 1915 tot 1923 is Boissière de 
plaats geweest van uitbarstingen, 
toenaderingspogingen, bitterheid en 
somberheid van Frederik van Eeden met 
zijn jeugdliefde die hij op zijn 55e weer 
opzocht.

Vele villa’s in onze wijk hebben zo 
hun eigen verhalen. In een volgende 
aflevering zullen we de huizen uit de 
periode 1910 -1920 nader belichten en 
wellicht kunnen vernemen hoe huidige 
bewoners het wonen in een bijzonder 
pand met een eigen geschiedenis 
ervaren.
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De St@art komt tot bloei!
Door Peter Essink

Winstgevende duurzaamheid! Dat 
is de kern van de boodschap die ik 
optekende uit de mond van Bram 
Adema, wijkbewoner in Berg en Bos 
en eigenaar van CFP (Corporate Facility 
Partners), die sinds kort de huurder is 
van de begane grond kantoorruimtes 
in de St@art. Een waardig huisgenoot 
voor Apenheul die op 1e verdieping haar 
kantoren heeft en ook duurzaamheid 
zo hoog in haar vaandel geschreven 
heeft. 

Een gedreven ondernemer zag ik voor 
mij, die er in geslaagd lijkt te zijn om de 
rond het begrip duurzaamheid hangende 
negatieve getinte imago’s van “duur, 
vaag en complex” om te vormen naar 
kansen om je concurrentiekracht te 
vergroten en om geld mee te verdienen. 
En dat die boodschap en de  CFP 
diensten  in de markt aangekomen zijn; 
bewijst zijn indrukwekkende klantenlijst 
wel. 

Acht jaar geleden is hij gestart na een 
carrière in Business Development bij 
Stork, welke uiteindelijk uitmondde in 
het leiding geven aan de joint venture 
“Smart Buildings” van Stork met 
Essent.  Na 4 jaar en 1100 gebouwen 
verder, maakte hij de stap naar het 
eigen ondernemerschap. Inmiddels 
zijn er 25 medewerkers dagelijks 
geconcentreerd bezig om de boodschap 
van “winstgevende duurzaamheid” in de 
praktijk te vertalen.

Wat hen daarin onderscheid van andere 

uitdragers van deze boodschap? 
•	 zij	adviseren	niet	alleen,	maar	

implementeren het ook.
•	 zij	hebben	een	z.g.	“expert	system”	

opgebouwd waarin alle kosten 
en uitstoot indicatoren van 2100 
gebouwen of gebouwen complexen 
zijn ondergebracht, waarmede voor 
nieuwe klanten heel snel mogelijke 
besparingen inzichtelijk gemaakt 
kunnen worden.

•	 zij	leveren,	indien	gewenst,	hun	
diensten op basis van duidelijke 
“prestatie contracten”, waarbij zij 
gehonoreerd worden uit de gehaalde 
besparingen.

Kortom, een betere bewoner kan de  
St@art zich niet wensen. 
De St@art als episch centrum van een 
Green Valley, beginnend in Berg en Bos. 
En dat is zijn droom! Hij zou dan ook 
graag zien dat er een ander bedrijf, ook 
werkend aan vormen van duurzaamheid 
zich in de laatste beschikbare 345 m2 
van de St@art zou vestigen.

Toen wij Bram Adema informeerden 
over ons project “Dweilen met de kraan 
open heeft geen zin”, was het voor 
hem dan ook niet meer dan logisch dat 
hij als wijkbewoner, ons ongevraagd 
direct aanbood om één van zijn 
deskundige medewerkers als “follow up” 
projectbegeleider te willen inzetten om 
de opvolging van onze actie op de meest 
doelmatige wijze vorm te kunnen geven. 
En uiteraard zijn wij daar heel blij mee, 
want wijkraadbestuurders blijven toch 
amateurs in dit vakgebied. 

Een blik op zijn website (www.cfp.
nl) maakt ook duidelijk waarom dit 
ruimhartige gebaar zo goed past bij het 
soort ondernemer dat Bram Adema wil 
zijn. Niet alleen zijn zeilhobby krijgt 
zijn aandacht met de jaarlijkse “CFP 
Facility Open zeilregatta”, maar u vindt 
daarnaast ook vooral heel andere goede 
doelen waarin hij de maatschappelijke 
verantwoordelijkheid voor zijn bedrijf 
vorm geeft.



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 2 7

Online discussieplatform Sparrenlaan
Door Arjan Speelman.

In juni hebben we u verteld dat we 
gingen experimenteren met een andere 
manier om u als bewoners bij de 
planvorming te betrekken.
De Sparrenlaan wordt in 2013 
opnieuw ingericht. Vanaf eind oktober 
hebben we de bewoners gevraagd 
om te discussiëren over een aantal 
onderwerpen.
Vooraf hebben we met de gemeente 
afgesproken welke onderwerpen er open 
staan voor discussie en welke niet.
Van de 27 bewoners hebben zich er 19 
aangemeld op het platform en zijn er 
later nog 3 bij gekomen die via hun 
buurman/-vrouw mee discussiëren.
Op gestructureerde wijze zijn 4 
categorieën aan de orde gesteld, te 
weten:

• Het Berg en Bos beeld
• De Bomen
• Verkeer
• Materiaal opritten
De reacties op de vragen mbt deze 
categorieën zijn steeds teruggekoppeld 
en na verloop van tijd, van een conclusie 
voorzien.
Eind november sluiten we de discussie 
en evalueren we de aanpak met de 
bewoners van de Sparrenlaan.  In onze 
decembervergadering buigen we ons als 
bestuur over de conclusies en evaluatie.
Wellicht leidt dit wijkbreed tot een 
andere manier van het betrekken van 
de bewoners van Berg en Bos bij de 
planvorming en andere onderwerpen 
waarbij wij uw mening graag willen 
vernemen.

Herdenkingsmonument in het Boschbad
Door Jelle Reitsma

Op zondag 26 november 1944 
rond één uur in de middag 
vloog er een Amerikaanse 
bommenwerper, een ‘Vliegend 
Fort’,  heel laag over Apeldoorn. 
Het vliegtuig was ernstig 
beschadigd en verkeerde in 
grote moeilijkheden: van de vier 
motoren draaide er nog maar 
één. Het toestel kon geen hoogte 
meer houden en stortte ten slotte 
neer in de kanovijver van het 
Boschbad. De piloot, de 24-jarige 
luitenant Kyle S. Smith, kwam 
daarbij om het leven. 

De overige acht bemanningsleden 
hadden even daarvoor het 
toestel per parachute verlaten. 
Tot afschuw van de Apeldoornse 
bevolking openden Duitse 
militairen het vuur op de 
aan hun parachutes dalende 
bemanningsleden. Eén van hen 
werd daarbij gedood, anderen raakten gewond. De zeven overlevenden werden 
krijgsgevangen gemaakt.

Smith sprong zelf niet om zijn bemanning de kans te geven te springen en 
om te voorkomen dat de bommenwerper, met nog twee zware bommen aan 
boord, in de bebouwde kom zou neerkomen. Dat heeft waarschijnlijk veel 
Apeldoorners het leven gered.

Ieder jaar op 26 november wordt Kyle Smith herdacht op initiatief van de Berg 
en Bosschool, die het monument heeft geadopteerd.

Pilot om vrachtwagens te weren
Door Henk Otto

Zowel een bewoner van de 
Amersfoortseweg als de Jachtlaan 
zijn namens de wijkvereniging 
betrokken bij dit project om herrie van 
vrachtwagens zo veel mogelijk te weren. 
In samenwerking met de wijkraden 
Kerschoten, de Naald, Wenum-Wiesel 
en wijkvereniging Berg & Bos zijn zij 
recentelijk een gesprek aangegaan met 
wethouder Hans Brouwer en de afdeling 
Mobiliteit van de gemeente. 
Doel: het weren van zwaar vrachtverkeer 
uit de woonwijken, met uitzondering 
van bestemmingsverkeer. Er is daarna 
een werkgroep gevormd die alle wensen 

samenvat en de mogelijke oplossingen 
daarvoor kort maar helder gaat 
formuleren. Verder zal er een dialoog 
worden aangegaan met de provincie 
en samenwerking worden gezocht met 
verladersorganisatie EVO, kennisplatform 
CROW en TLN transport en logistiek 
Nederland, om een breed gedragen pilot 
op te zetten. De projectgroep denkt dat 
transportondernemingen ook veel baat 
hebben bij niet alleen snelle maar ook 
praktische routes zonder overlast. Over 
verdere ontwikkelingen houden wij U op 
de hoogte.
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Bronnen van Berg en Bos (25)
Wolf aarzelt
Door Bart Meyer                                                                                                                                            

Foto’s Ottomar Anschütz en Frits Stoepman

Nog 200 km. is zijn stem van u 
verwijderd. De afstand die overbrugd 
moet worden bestaat uit open terrein, 
het Duitse laagland. Als de beschutting 
van het bos wegvalt, is hij kwetsbaar. 
Zijn uiteindelijke doel kan de beboste 
gebieden van de Nederlanden zijn waar 
hij ooit alleen of in een roedel leefde. 
De tocht is begonnen in De Duitse 
deelstaat Saksen, westwaarts op zoek 
naar een eigen territorium. Soortgenoten 
kozen de trek naar het oosten, Polen 
of Rusland. Daar wacht een onzeker 
bestaan. Hugh Jansman, ecoloog, toont 
een uitgebreide overzichtskaart van de 

leefgebieden van de wolf. Dikke pijlen 
wijzen in verschillende richtingen. Het 
doet denken aan de oude militaire 
kaart die de route van de oprukkende 
legers in beeld brengt. Wolf krijgt en 
neemt de ruimte; in het perspectief 
van een herintroductie wordt de 
populatie nauwkeurig bijgehouden.                                                                                                                                    
De reu is op zijn zwerftocht in contact 
gekomen met een of meer teven. De 
wolf is een solitair levend dier en een 
groep van zelfs maar vier dieren, die 
dan waarschijnlijk een wolvengezin 
zou vormen, is tamelijk ongewoon. 
Omdat een dier alléén doorgaans een 
kommervolle dood staat te wachten, 
wil het graag deel uitmaken van een 
sterke organisatie en accepteert dan 
op het eerste gezicht zonder mankeren 
het leiderschap van de alfa-man, 
de topreu. Een troep wolven kan 
soms worden aangetroffen in barre 
weersomstandigheden wanneer ze 
zich bij elkaar kunnen aansluiten om 
jacht te maken op een grote prooi. 
Dat betreft hooguit een dozijn dieren. 
De leidinggevende heeft, als het om 
de voortplanting gaat, het exclusieve 
dekrecht, vooral met de hoogst in 
rang staande vrouw. De rest van de 
meute helpt voornamelijk bij de jacht, 
de bescherming en opvoeding van de 
jongen en het aanslepen van voedsel. 
De voortplanting, daar gaat het in 
feite om! De jonge wolven zullen op 
hun beurt na enige tijd weer een 

eigen territorium moeten zoeken.                                                                                                                                          

Voor het eerst in 150 jaar zijn in de 
Noord-Duitse deelstaat Nedersaksen 
in het wild wolfjes geboren. De dieren 
kwamen ter wereld op een militair 
oefenterrein nabij de plaats Munster 
in het district Heidekreis. Nedersaksen 
grenst aan Groningen en Drente, 
voorportaal van de oude Veluwe , 
als het machtige Speulder bos en 
unieke stukken natuur ten westen van 
Apeldoorn . ”Wolf rukt steeds meer 
op richting Nederland”, kopt de krant,  
maar aarzelt volgens de ecoloog die 
ook zegt dat het niet onmogelijk is, 
voorlopig wel onwaarschijnlijk. Criteria 
die daarbij een rol spelen zijn: grootte 
van het territorium, beschikbaarheid 
van voedsel, bevolkingsdichtheid 
en infrastructuur, maar de cruciale 
factor is de tolerantie van de mens 
die al eeuwenlang bepalend is voor 
zijn houding tegenover dit dier (zie 
Bronnen 3, De boze wolf). Wat doet 
ú indien u in de vrije natuur oog in 
oog komt te staan met een wolf?                                                                                                                                            
            
De relatie mens – wolf is in de 
geschiedenis een bekend thema, niet in 
het minst als natuurlijk verschijnsel. Het 
is dan ook niet verwonderlijk dat er in 
landen wolvenreservaten zijn waar dier 
en mens elkaar weer kunnen ontmoeten 
en leren kennen. Anticiperend op wat 
de toekomst ons land brengen moge en 
in het licht van verleden gebeurtenissen 
had De Veluwe i.c. natuurpark Berg 
en Bos reeds in 1970 een wolvenheul 
moeten hebben. Echt een gemiste kans 
om, in de woorden van de toenmalige 
wethouder Harmsen, ‘iets van zijn 
oude roem te kunnen herwinnen.’                                                       
Mens en wolf stonden altijd in 

bijzondere betrekking tot elkaar.  
Namen en eigenschappen zijn zelfs 
inwisselbaar gebleken. Elk jaar worden 
in ons land enige jongens met de naam 
Wolf geboren, voorheen ook Wolfram 
of Wolfert. In de oude Germaanse 
culturen was de wolf symbool voor 
degene die de overwinning bracht. In 
de Grieks-Romeinse cultuur bewaarde 
men enerzijds goede herinneringen aan 
dit dier; het was immers een wolvin die 
Romus  en Remulus, de stichters van de 
stad Rome, in leven hield en opvoedde. 
Anderzijds is bij de romeinen de weinig 
vleiende zegswijze ontstaan: ‘Homo 
homini lupus’ (De ene mens is voor de 
ander een wolf die verslindt). Ook de 
christenen zagen in de wolf vooral het 
boze; hij stond voor de duivel, voor 
degene die de kudde verstrooit, voor 
vraatzucht. Slechts de heilige Franciscus 
van Assisi wist hem op wonderbaarlijke 
wijze tot inkeer te brengen.
Over de betekenis van het sprookje van 
Roodkapje zijn verschillende opvattingen 
in omloop. Het verhaal  wordt vaak 
aangehaald als voorbeeld van de grote 
haat en vrees die er onder de mensheid 
bestaan heeft jegens wolven en moet 
reeds eeuwenlang bekend zijn. Evenwel, 
te midden van de gevaren nemen 
het meisje en de wolf tijd voor een 
vriendelijk onderonsje. Een interessant 
aspect, dat waarschijnlijk een restant 
is van een vertelling uit de eerste helft 
van de 11e eeuw: “De puella a lupellis 
servata” uit de Fecunda Ratis van Egbert 
van Luik. Hierin wordt verhaald over 
een vijfjarig meisje dat een rood wollen 
tuniekje droeg. Zij dwaalde onoplettend 
rond in het woud en werd door een 
wolf gevangen als voedsel voor zijn 
jongen. Vanwege haar kledij werd ze 
echter niet opgegeten, maar gestreeld. 
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Als in paradijselijke sferen lieten de 
welpen hun woestheid volledig varen. 
In de loop der tijden heeft dit sprookje 
bijgedragen tot een vrijbrief voor de 
mens om de wolf te kunnen uitroeien.                                                                                                                                       

‘Waarom,’ vroegen de kleine wolven aan 
hun ouders, ‘waarom mogen de mensen 
wel op ons jagen en mogen wij van 
hen niet doen wat de natuur ons heeft 
geleerd?’ De moederwolf keek voor zich 
uit, beducht voor elk gerucht. ‘De mens 
is machtig, m’n kind. Ook in de bossen 
wil hij heer en meester zijn. Als de 
dorpen groeien, eisen zij het woud op. 
Dan kappen zij de bomen. Dan doden 
zij het wild en maken zij de vogels zo 
droevig, dat deze niet langer kunnen 
zingen en sterven van verdriet. Dat komt 
door de geest die hen beheerst; de geest 
van hun dwang naar bezit.’                                                        

Zo houdt de Apeldoornse schrijfster 
Lia Barbiers in haar boekje ‘Bertus, de 
kleine wolf’ de mens een spiegel voor. 
Bertus die op zoek gaat naar de mensen 
om vriendschap te geven. Een modern 
sprookje, een droom die werkelijkheid 
is geworden. De ‘wolvenman’ heeft 
langzaamaan de kinderen kunnen 
overtuigen dat de boze wolf uit ‘Donald 
Duck’ eigenlijk een heel fijn dier was; 
de gepensioneerde oppasser van Artis 
vertelt graag over zijn ‘trouwste en 
liefste kameraden.’ Kiplings verhaal 
over Mowgli, een mensenkind dat wordt 
opgevoed door een groep wolven, 
is fantasie, evenals de succesvolle 
dierenverhalen van de Amerikaan Jack 
London. Misha daarentegen is een 
aangrijpend, waargebeurd verhaal uit 
de Tweede Wereldoorlog. Een zevenjarig 
joods meisje loopt dwars door Europa op 
zoek naar haar gedeporteerde ouders. 

Ze gaat helemaal alleen door de bossen, 
dwars door België, Duitsland en Polen. 
Het wordt een barre tocht die meer dan 
vier jaar duurt voordat ze weer thuis 
is en waarin ze meer dan vijfduizend 
kilometer aflegt. Uitgehongerd en 
half bevroren wordt Misha onderweg 
geadopteerd door een wolvenroedel; 
dieren die humaan gedrag vertonen. 
Ze eet en speelt met de pups en wordt 
beschermd door hun moeder. Haar liefde 
voor dieren gaat over in bewondering. 
“Ik vond ze beter dan mensen. Ik 
begreep hun taal.”        

Anderhalve eeuw verbanning van de 
wolf in West- Europa heeft niet kunnen 
bewerkstelligen dat wij dit dier zijn 
vergeten. Integendeel, de mens heeft 
er in zijn cultuuruitingen blijk van 
gegeven dat wolven een bepaalde 
rol spelen in zijn leven, niet zelden 
een positieve. In dat opzicht ontrolt 
zich gedurende het jongste verleden 
een veranderd beeld voorbij de haat-
liefde verhouding dat veel weg heeft 
van een spijtbetuiging. Literatuur, 
fictie zowel als non-fictie en andere 
publicaties geven hiervan sprekende 
voorbeelden en het naamkaartje Boze 
Wolf werd gewijzigd in Bor de Wolf; 
qua karakter een ondernemend en 
vreedzaam wezen, maar als de emotie 
te groot wordt, trekt hij zich terug in 
het (Enge) Bos om tot rust te komen.                                                                                                                                           
Nog een ander aspect verbindt ons in 
Berg en Bos met de geschiedenis van 
de wolf. Het leefgebied waarover we 
spreken strekt zich in westelijke richting 
uit van de Lausitz op de grenzen van 
Duitsland, Polen en Tsjechië naar de 
Veluwe in Nederland. De westelijke 
bosgebieden vormen historisch gezien 
schakels in de keten van mogelijke 

territoria van de trekkende wolf. Wat 
zult ú doen indien u op een winterse 
zondagmorgen eindelijk door hebt dat 
een wolf, gebruik makend van al zijn 
zintuigen, u reeds enige tijd gadeslaat 
vanachter een dikke pijnboom in het 
oude Waaierpad?  

Wat zou hem bewegen zo roerloos te 
staan? Toegegeven, geen eenvoudige 
opdracht deze voorbeelden van een 
retrospectieve vraag. Jan Wartena, de 
verteller, heeft het probleem onderkend, 
wil zijn antwoord niet meteen prijs 
geven, maar biedt wel een helpende 
hand.

Wolf hoort tot de trotse stam van de 
akkerbouwers. Hij kent de verhalen van 
grootmoeder Mar, hoe zij de akkerbouw 
leerde van haar grootmoeder ver weg 
in een heuvelig land, waar weinig 
bomen groeien. Hier, in het westelijke 
woud, zijn zij de enigen die de kunst 
verstaan open plekken in het bos te 

maken, die te omgeven met doornige 
wallen en er eetbare gewassen te 
zaaien: eenkoorn, pastinaak, gevlekte 
boontjes, veldsla, brave hendrik.                                                                                                                      
In het westelijk woud worden de bomen 
honderd jaar, vijfhonderd jaar of nog 
ouder, maar uiteindelijk gaan ze dood. 
Soms blijven ze dan nog honderd jaar 
staan, tot een zware storm ze tegen 
de aarde breekt. In het bos liggen ze 
overal, soms al bijna vergaan, soms nog 
gaaf en groot: dode bomen. De herten 
maakt het niets uit: hun paden lopen 
over de stammen heen. Maar Wolf vindt 
het vervelend. De stammen zijn vaak zo 
dik dat je er niet overheen kunt kijken. 
De eerste keer springt hij er zonder 
goed te kijken overheen. Dan bedenkt 
hij dat er wel eens een gevaarlijk dier 
achter zou kunnen liggen. Het eerste 
dat hem ooit geleerd is, de regel waar 
iedereen zich aan houdt altijd en overal, 
is: ‘Ga nooit alleen het bos in! Daar 
leven de heren met de lange tanden, 
de zwarte beesten die je hart willen 
eten!’ Hij wordt voorzichtig. Daar ligt 
weer zo’n stam. Niet eens bijzonder dik, 
maar je kunt er toch niet achter kijken. 
Hij aarzelt even en op dat moment 
hoort hij het geluid. Het lijkt uit de 
aarde zelf te komen. Het geluid van 
een verschrikkelijke woede: grommen, 
snauwen. Boven de stam komt een kop 
tevoorschijn met driehoekige gele ogen, 
een bek met blikkerende bijttanden. 
Een reusachtige wolf doet een sprong 
naar voren … Wolf tegen Wolf!                                                                     
Hier lijkt mijn verhaal te stoppen. Het 
dier springt al. Wat kan de jongen nog 
doen? Maar sneller dan het snelste 
dier is de gedachte, de herinnering. 
In dat ene moment ziet Wolf zich zelf 
thuis bij het vuur. De jager vertelt. Hij 
heeft het over wolven en zegt: “Voor 



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 1 210

Volop actie 
Door Henk Otto en Peter Essink

Reeds geruime tijd wordt er op en rond 
de J.C. Wilslaan hard gewerkt en dat zal 
niemand zijn ontgaan. 

Er wordt gewerkt aan de inrichting van 
het voorplein van het stadspark Berg en 
Bos. Alle bouwwerken zijn daar, zoals U 
op de foto ziet, verwijderd.
De J.C.Wilslaan wordt daarvoor verlegd 
en voorzien van nieuw asfalt. 
Inmiddels zijn er ook de eerste 
markeringen voor snelheidsbeperkingen 
(max. 60, 30km) aangebracht. Vanaf de 
parkeerterreinen zijn nieuwe betonnen 
voetgangers oversteekplaatsen gemaakt. 
Ook is er een nieuwe waterafvoer voor 
het regenwater dat onder de weg is 

wolven hoef je niet echt bang te zijn. 
Wolven dood je als ze langs komen!”                                                                                                                    
“Als ze langs komen!” De jongen springt 
achteruit, de knots geheven. Het dier 
vliegt vlak voor hem langs. De jongen 
slaat met alle kracht die in hem is ……                                                                                
Hij kijkt naar de boomstam, hoort 
gekrabbel, gepiep, gejank. Dan 
verschijnen een, twee, drie kopjes. Wolf 
begint zich ongemakkelijk te voelen. Hij 
ziet de jonge wolven snuffelen, zoeken. 
Het kopje gaat omhoog en hoog en 
droevig is daar ineens het geluid waar de 
angst en verlatenheid van dieren zonder 
moeder in klinkt. Het geluid maakt alles 
duidelijk. Wat hem bezielt, begrijpt 
de jongen niet. Na alle stommiteiten 
is dit de ergste. Dit had niet mogen 
gebeuren. De jager in het hoge huis 
eindigde immers alle verhalen met: 
“Wee de jager die een moeder doodt. 
De grote Moeder van het woud zal 
hem niet meer naar huis laten gaan!”                                                                                                                                           

Wolf weet het. Dit is de godin zelf. De 
godin lijkt erg op grootmoeder Mar. 
Woedend als je haar regels overtreedt, 
smijtend met bliksems, maar uiteindelijk 
goedhartig. Hij hoort het haar zeggen: 
“Je hebt een moeder gedood? Er is maar 
één manier om het goed te maken. Word 
zelf maar moeder. Hier zijn je kinderen. 
Zorg dat ze groot worden.”                                                                                               

Hij moet vaak op jacht. Soms heeft hij 
geluk, vindt boshoenders, een jonge ree 
of grijpt razendsnel een staande snoek 
uit de beek. Een andere keer heeft hij 
alleen wat paddenstoelen en bessen. 
Hij verbetert zijn jachtwapen, gebruikt 
nu steeds een vlijmscherpe speer 
van essenhout en goede vuurstenen 
messen. De wolfjes eten veel, altijd 
eigenlijk. Met vochtig gras veegt moeder 

hun ontlasting weg en maakt de holle 
boomstam schoon.  Ze spelen, dollen en 
slapen en worden groter en groter. Wolf 
is de eerste mens in het westelijk woud 
die merkt dat de wolf beter jaagt dan 
hij zelf, dat de wolf sporen vindt die je 
niet kunt zien, kan drijven en een hert 
in volle ren omlaag kan krijgen. Als de 
winter komt, houden de drie wolven 
hem warm.                                                                          

De eerste lentedag komt onverwachts. 
Op die grote dag loopt de jongen door 
het bloeiende bos; altijd is de kracht 
ervan onweerstaanbaar. Mensen komen 
uit hun takkenhuizen, rotswoningen,  
landhuizen, villa’s. Ze hebben maar één 
wens. Lopen, fietsen, zwerven, ver, ver. 
Geur. Herinnering. Hij ruikt de lucht van 
vuur. Mensen hebben vuur en hij is geen 
wolf, maar mens. Hij hoort bij hen. Wolf 
begint te rennen. Daar is een open plek, 
een gevlochten heining, een hoog rieten 
dak, het is het hoge huis! Hij roept: “Ik 
ben terug, ik kom thuis. Wolf komt terug 
uit het woud!” Daar staat ze, breed en 
sterk, grootmoeder Mar. “Nee,” roept ze, 
“het kan niet. Nooit jaagde een mens 
met de geesten uit het bos, met de heren 
met de lange tanden! Ga weg. Ga weg!” 
De jager van de clan staat daar, een pijl 
op de boog. Als ze eindelijk bedaren, 
vertelt de jongen hangend over de 
heining wat er allemaal is gebeurd. Het 
duurt lang voordat ze toegeven. Hij mag 
zijn vrienden, zijn kinderen, zoals hij 
zelf zegt, meenemen. Rustig nu vertelt 
hij over zijn kinderen, prijst hun scherpe 
neus, kracht en moed. De wolven mogen 
blijven. 

Hoe gaan de dingen? Als je bij mensen 
gaat wonen, word je een beetje mens. 
De grijze wolf veranderde, de mens 

veranderde. Als je ze nu ziet lopen op 
straat, de mens in zijn vreemde kleren 
van vandaag, niet gehinderd door 
‘vochtig gras’, met zijn lichtgekleurde 
of gevlekte, hangorige, kortzichtige, 
zelden grijze hond, denk dan maar eens 
aan Wolf, de jongen die moeder werd 
van wolven. Denk aan de wolven die 
honden werden en alleen in maanlichte 
nachten zich nog iets van heel lang 
geleden schijnen te herinneren. Het 
kan gebeuren dat ze, zittend op de 
keukenmat, hun kop opheffen en lang 
en hoog huilen. De stem van de grijze 
wolf uit het westelijke woud vertolkt de 
heimwee naar het echte bos zoals het 
nog voorkomt in angsten en dromen. 

Bronnen:                                                                                                                                              

Barbiers L., Bertus, de kleine wolf, 
Hilversum/Antwerpen, 1987                                                                               

Defonseca M., Misha ( Survivre avec les 
loups), Parijs, 2004                                                                           

Gomille A., Planet e.- Die Wölfe kommen 
(film), ZDF-productie, 2012                                                                               

Jansman H., Wolven in Nederland 
(lezing), Amersfoort, 2 okt. 2012                                                                               

Wartena J., Wolf, uit: Het beest en 
andere vertellingen uit de natuur, 
Vledder, 1992
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Volop actie 
Door Henk Otto en Peter Essink

doorgeleid naar de Badhuisspreng. 
Verder zijn alle Nutsvoorzieningen 
onder de grond vervangen en voorzien 
van nieuwe aansluitpunten voor alle 
adressen. Wanneer dit wijkblad U bereikt 
moeten de laatste werkzaamheden bijna 
gereed zijn, want het voorplein moet 
klaar zijn voor 31 december.
Maar ook de werkzaamheden voor het 
nieuwe restaurant De Boschvijver  
zijn gestart en die zullen nog wel even 

doorgaan. De toekomstige fraaie vorm is 
al zichtbaar in de fundamenten. 

Maar ook is er gewerkt aan verhoging 
van de veiligheid op de J.C. Wilslaan. 
Het nieuwe voorplein zal voor 
het aankomende verkeer worden 
voorafgegaan door een nieuw 
aangelegde verkeersdrempel.

Daarnaast word het verkeer dat 
vanaf de Amersfoortseweg op de 
J.C. Wilslaan de Soerenseweg moet 
kruisen, reeds eerder afgeremd door 2 
nieuwe verkeersdrempels die daar zijn 
aangelegd. Daarmede is tevens invulling 
gegeven aan een actiepunt dat wij 
oppikten in onze jaarvergadering van 
2011 waarin aandacht werd gevraagd 
voor dit zeer gevaarlijke kruispunt voor 
al het verkeer vanaf Apeldoorn naar 
Hoog Soeren.  

Van de voorzitter
De bekende uitspraak : “Iedere burger wordt geacht de wet te kennen” is een 
goed en noodzakelijk principe. Goed omdat we nu eenmaal in een democratie 
samen leven en je gehouden wordt aan de regels die zijn afgesproken.
Als we er vanuit mogen gaan dat dit beginsel ook geldt voor de mensen die bij 
de overheid werken, worden we nogal teleurgesteld.
Omdat de overlast in en rondom onze wijk met name in de afgelopen zomer de 
spuigaten uitliep, hebben wij bezwaar aangetekend tegen de procedure en het 
evenementenbeleid van de gemeente. 
Onder andere bij de bezwarencommissie en tijdens het, door de inmiddels 
gewaarschuwde ambtenaren, georganiseerde breed overleg met wijkraden 
en overige belanghebbenden over de ontstane onrust, is gebleken dat 
verschillende rechtsregels bij de behandeling van het verlenen van een 
vergunning niet geraadpleegd worden !
De natuurbeschermingswet, de bepalingen van het bestemmingsplan enz., 
waar regels in staan voor ons woongebied, worden bij een aanvraag voor een 
evenementenvergunning gewoon niet bekeken. 
En het is nog erger …. In het juridisch verweer van de gemeente op de 
ingediende klachten wordt eenvoudig gesteld dat aanvragen voor vergunning 
uitsluitend worden getoetst aan de algemeen geldende plaatselijke 
verordening. Alle andere wet- en regelgeving is kennelijk niet van belang als er 
een vergunning wordt verleend voor weer een feestje !
U begrijpt dat het laatste woord hierover nog niet is gezegd, niet in de laatste 
plaats omdat velen van u ook gereageerd hebben en ik zou u willen oproepen 
om dat wel te blijven doen.

Om te voorkomen dat men in het stadskantoor zou kunnen denken, dat het 
allemaal wel meevalt, vraag ik u wel uw klachten te melden. Via de buitenlijn, 
tel.nr. 14055,  of via de website www.apeldoorn.nl in de rubriek “De 
Buitenlijn” op het “Meldingsformulier” dat u kunt aanklikken en waar u uw 
opmerkingen en/of klachten kwijt kwam.  
Als u daarnaast het ook meldt aan de wijkvereniging, dan worden wij niet 
telkens met de verkeerde aantallen geconfronteerd.

Cees Kielstra, vz.
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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

Vanaf morgen lekker genieten van een 
weekje op de lange latten...
Door Ronald de Man - wijkagent

De donkere dagen zijn 
weer aangebroken. Een 
tijd waarin we het in huis 
gezellig maken en ook een 
tijd waarin mensen er voor 
een (wintersport) vakantie 
even tussenuit gaan. 

Voor inbrekers weer een ideale periode 
waarin zij hun slag kunnen slaan. 

‘Vanaf morgen lekker genieten van 
een weekje op de lange latten’ of 
‘Lekker even in de zon in Turkije’. 
Hoe onschuldig het ook lijkt, het 
aankondigen van een vakantie op 
Facebook of Hyves werkt inbraken in 
de hand. De moderne inbreker maakt 
steeds meer gebruik van de sociale 
media en vindt op een sluwe manier, 
van achter de computer, zijn doelwit.

De inbreker zoekt via sociale media 
naar mensen die kun vakantieplannen 
aankondigen. Met zoektermen zoals 
‘vakantie’ en ‘zon’ kunnen inbrekers 
achterhalen op welk adres mensen 
afwezig zijn. Het is dan ook verstandig 
om niets over de vakantieplannen aan 
te kondigen. Bespreek dit als ouder ook 
met uw kinderen; juist zij communiceren 
veel op Facebook en Hyves. Niemand 
zit erop te wachten om na de vakantie 
thuis te komen in een huis waarin is 
ingebroken, toch?.

Hebben uw spullen een nummer?
Daarnaast wil ik u wijzen op het belang 

om uw spullen te registreren. Als er thuis 
wordt ingebroken, is dat erg vervelend. 
Iedereen wil het liefst dat de politie 
de dader zo snel mogelijk oppakt en 
de gestolen spullen terugvindt. Voor 
de politie is het belangrijk dat mensen 
een duidelijke omschrijving kunnen 
geven van de gestolen bezittingen. Dit 
is niet alleen nodig voor de opsporing 
van de goederen, en daarmee van de 
dader, maar ook om gestolen spullen 
die teruggevonden zijn, terug te kunnen 
geven aan de eigenaar.

Uit analyses blijkt dat vooral sieraden, 
geld, computers (ook laptops) en 
communicatieapparatuur favoriet zijn bij 
de woninginbreker. De politie adviseert 
om van sieraden foto’s te maken en van 
apparaten in elk geval de serienummers 
te noteren. Van mobiele telefoons is 
vooral het zogeheten I mei-nummer van 
belang. I mei-nummers staan vermeld 
op de verpakking en in de telefoon. 

Laptops, tablets en andere digitale 
apparaten zijn vrij eenvoudig te voorzien 
van ‘track en trace’ software. Dankzij 
deze software, die gebruikt maakt van 
de GPS zender van het apparaat, kunt 
u vanaf een andere computer zien 
waar de GPS (en dus het apparaat) zich 
bevindt. Meer informatie hierover is 
via de verkoper van het apparaat of via 
internet te krijgen. Tenslotte adviseer ik 
u om niet te veel contant geld thuis te 
bewaren en om waardevolle spullen niet 
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in het zicht te leggen. Meer preventietips 
zijn te vinden op www.politiekeurmerk.nl.  

Jaarwisseling en vuurwerk
Tot slot wil ik nog even ingaan om de 
naderende jaarwisseling en de, daaraan 
verbonden, overlast van vuurwerk. Naast 
het opsporen van illegaal vuurwerk 
probeert de politie om zoveel mogelijk 
op meldingen van (vuurwerk)overlast 
in de wijk te reageren. De politie kan 
echter niet bij iedere melding ter 
plaatse komen. Onze prioriteit ligt bij 
meldingen waarbij er met vuurwerk 
vernielingen worden aangericht. Daarom 
doe ik een beroep op iedereen. Ouders 
zijn verantwoordelijk voor hun eigen 
kinderen en in de buurt kunt u elkaar 
aanspreken wanneer grenzen dreigen te 
worden overschreden. Vernielingen aan 

onze eigen spullen vinden we allemaal 
onacceptabel. Laten we samen dan ook 
actie ondernemen bij elke dreigende 
vernieling, ongeacht of het om 
particulier of gemeente eigendom gaat.

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

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

Uw wijkagent, 
Ronald de Man

Overleg evenementen
Door Henk Otto

In het voorwoord spreekt onze voorzitter 
al van de overlast door de evenementen 
die deze zomer de spuigaten uitliep. 
Overlast vanwege verkeer, parkeren, 
een evenement in de nacht en op de 
fraaiste dag van de zomer werden we de 
tuin uitgejaagd door geluid. Protesten 
of bezwaren werden niet aangehoord 
dan wel werden genegeerd. Ook een 
bezwaarschrift van de wijkvereniging 
werd niet ontvankelijk verklaard. In 
begin van de zomer was er al een gang 
naar de rechter vanuit de wijk Brink 
en Orden. Het mag duidelijk zijn er 
is wat goed mis met het beleid voor 
vergunningen van evenementen in 
Apeldoorn. Die boodschap kwam ook 
door bij de gemeente, die besloot 

op 15 november een bijeenkomst 
te organiseren waar alle betrokken 
partijen aanwezig waren. Tijdens die 
bijeenkomst, die werd geleid door 
de stadsdeelmanager, is de gehele 
evenementenvergunning procedure 
stapsgewijs doorgenomen. Het bleek 
dat die procedure nogal wat hiaten 
vertoonde wanneer de belangen van 
bewoners in het geding zijn. Zo is er in 
de procedure geen enkel leermoment en 
de ergernissen van bewoners van deze 
stad verdwijnen in de prullenbak.
De afspraak is dat wat besproken en 
gesignaleerd een vervolg krijgt in een 
verdere discussie. Doel zal moeten zijn 
dat er een procedure komt die ook recht 
doet aan de bewoners van Apeldoorn.
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Geen gebrek aan actie in Noordwest
Door José Cvetanovic - stadsdeelmanager

Crisis? Noordwest 
Apeldoorn laat gelukkig 
(nog) een heel ander 
beeld zien. Enkele 
weken geleden bezocht 
het hele college op 

uitnodiging van de wooncorporaties de 
wijk Orden. Op de fiets of weg ernaar 
toe moesten we twee keer omrijden 
voor een wegenproject. Vervolgens 
informeerde de directeur van De Goede 
Woning het college over het op handen 
zijnde renovatieproject van de 180 
woningen in de Schildersbuurt. Daarna 
bezochten we de Hobbemalocatie 
waar binnenkort zowel huur- als 
koopwoningen worden gebouwd (zoekt 
u nog een woning? Dit is een hele mooie 
locatie). 

Sprengendorp
We reden langs de Frans van 
Mierisstraat waar de beek boven 
de grond wordt gebracht. We 
bezochten het Sprengendorp waar de 
woningen allemaal net grootschalig 
zijn gerenoveerd en binnenkort de 
buitenruimte aan de beurt komt. Ook 
het pand van de belangenvereniging is 
pas geleden totaal nieuw opgebouwd 
en staat er nu weer puik bij. Toen 
via de Sprengenparklaan (waar de 
verdere renovatie van de mooie 
oude portiekflats even stil ligt 
vanwege de vleermuizen) langs de 
fantastisch mooi ontworpen velden 
tussen de gerenoveerde flats aan 
de Germanenlaan. Daarna naar het 
Ordense jeugdhonk ‘7312’ waarvoor 
de verbouwing van een deel van de 

Spitsbergenschool net is afgerond èn nog 
een blik op de Koning Willem III kazerne 
waar men ook al aardig opschiet met de 
grootschalige renovatie en nieuwbouw. 

Caretex locatie
Een week later mocht ik aanwezig 
zijn bij de eerste steenlegging van de 
woningen van De Woonmensen op de 
zogeheten Caretex locatie. Dat ‘eerste 
steen’ was wel heel symbolisch want 
een deel van de woningen was al als 
paddenstoelen de grond uit geschoten 
(mooi te zien vanaf de ring). Deze 
woningen zijn de eerste stap in een 
hele keten van ontwikkelingen: zodra 
de woningen gereed zijn verhuizen de 
bewoners van de woningen die elders 
in Orden gesloopt worden daarnaar 
toe. Vervolgens worden de woningen 
die zij achterlaten gesloopt en wordt 
op die plek een nieuw winkelcentrum 
gebouwd. Vervolgens verhuizen de 
winkeliers van het oude winkelcentrum 
naar het nieuwe en wordt het oude 
winkelcentrum verbouwd tot een 
gezondheidscentrum met meerdere 
huisartsen, een apotheek, een 
fysiotherapeut etc. 

Cool Nature
Ook elders in Noordwest gebeurt het 
nodige. Denk bijvoorbeeld aan de op 
dit moment onderhande zijnde aanleg 
van het voorplein van park Berg en Bos, 
dat zelf ook een grote renovatie heeft 
ondergaan, inclusief de aanleg van de 
mooie nieuwe speelplek ‘cool nature’. 
En denk ook aan de grootscheepse 
wegrenovatie in het Sprengenbos. En 

De bunker aan de Seringenlaan
Door Arjan Speelman

Ongeveer 2 jaar geleden werd ons door 
de gemeente gevraagd of we konden 
instemmen met het verhuren van de 
bunker aan de Stichting Functioneel 
Bunkerbeheer.
Na inventarisatie van de direct 
betrokken omwonenden hebben we 
als wijkbestuur daarop gereageerd 
met een brief waarin we duidelijk 
vermelden onder welke voorwaarden 
de omwonenden met een beperkt 
gebruik van de bunker konden 
instemmen.
In de afgelopen 2 jaar is er weinig 
onderhoud aan de bunker en het 
terrein gepleegd en kregen we, 
ondanks herhaald vragen, nauwelijks 
een adequate reactie van de gemeente.
Recentelijk heeft de gemeente besloten 
om zoveel mogelijk onroerend goed 
te verkopen en wordt mogelijk ook 
de bunker en het omliggende terrein 
in de verkoop gedaan. Over de mate 
waarin de bunker behouden moet 

blijven als cultuurhistorisch object en 
wie dat gaat bekostigen is nog geen 
duidelijkheid.
Inmiddels heeft het bestuur van de 
wijkvereniging, op verzoek van de 
omwonenden van de bunker, een 
bijeenkomst met alle direct betrokken 
omwonenden gehouden. Daarin 
kwam duidelijk naar voren dat er 
belangstelling is om als collectief de 
bunker en het omliggende terrein aan 
te kopen. Met name het behouden van 
rust in het gebied en het voorkomen 
dat gebruik van de bunker tot overlast 
leidt werd daarbij als belangrijkste 
reden genoemd.
Door de direct betrokkenen is nu 
een proces in gang gezet dat moet 
leiden tot overeenstemming over 
het verdelen van het terrein, het 
(eventuele) gebruik van de bunker 
en het mogelijke aankoopproces. 
Daarin is de wijkvereniging, behalve in 
faciliterende zin, geen partij. 

Huisvlijtbank
Aangetroffen aan het einde van de 
Wildernislaan (zandpad) en J.C. Wilslaan.
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Nieuws over Vigilat: Enquête
Door Laetitia de Roy van Zuydewijn

vergeet ook niet de nieuwbouw van 
De Groene Hoven in Kerschoten. De 
woningen zijn vrijwel allemaal gereed 
en het nieuwe wijkcentrum is al vol 
in gebruik. De woningen van De Vlijt 
1 aan het kanaal krijgen ook vorm 
(ik ben benieuwd naar de verbouw 
van het behouden pakhuisje). En, om 
voor mijzelf dicht bij huis te blijven: 

de Heuvellaanschool ‘verbouwt’ het 
schoolplein. 
Alles bij elkaar een bijzonder 
indrukwekkende opsomming van 
bouwactiviteiten. Als het inderdaad zo is 
dat vooral activiteit leidt tot economisch 
herstel, dan lijkt het erop dat we de 
crisis weer snel te boven komen. In ieder 
geval in Noordwest. 

In de uitgebreide enquête die begin dit 
jaar ook in onze wijk gehouden is, heeft 
het bestuur van de wijkvereniging u ook 
een enkele vraag gesteld over deelname 
aan Vigilat, de beveiligingsfirma 
waarmee ongeveer 40% van de 
wijkbewoners in onze wijk  een contract 
heeft. 

Wij hebben toen gevraagd of u 
aanvullende ideeën heeft om de 
deelname te vergroten.  Daar hebben 
veel bewoners op gereageerd met tips 
en adviezen. De komende tijd gaan we 
in overleg met Vigilat om te kijken in 

hoeverre een aantal ideeën uitvoerbaar 
zijn.

Betaling: Een groot deel van de 
deelnemers van het collectief Berg en 
Bos van Vigilat betaalt nu vier maal per 
jaar per automatische incasso. Dat gaat 
veranderen. Vigilat gaat één maal per 
jaar een factuur sturen en u kan als 
klant kiezen voor betaling in één keer, 
in ruil daarvoor krijgt u een korting,  
of voor betaling per kwartaal. Vigilat 
zal u daar natuurlijk zelf verder over 
informeren.

Een nieuwe bezorger van uw wijkblad

Uit de reacties n.a.v. 
van onze oproep in 
het wijkblad hebben 
we een nieuwe 
bezorger kunnen 
aanstellen: Joost 
van Leer. Hierbij 
stelt hij zich zelf aan 
u voor:

Mijn naam is Joost van Leer en ik ben 
20 jaar oud. Momenteel woon ik in 
Apeldoorn, studeer ik HRM aan de CHE 
te Ede en zit ik in het derde jaar. De 
bezorging van dit wijkblad lijkt mij een 
heel mooie manier om naast mijn studie 
wat bij te verdienen. 
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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

Wonen 
in het BosBerg en Boswijkblad

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:  
Studio Eric Paap
www.ericpaap.nl

Door Cees Hovius

De afgelopen maanden zijn er verschillende ‘ welkomtaarten’  namens onze 
wijkvereniging door verschillende bestuursleden overhandigd aan nieuwe 
wijkbewoners.

Naast een taartje (beschikbaar gesteld door banketbakkerij Maassen) ontving 
men een brief waarin men hartelijk welkom werd geheten met tevens daarbij 
verschillende uitgaven van ons wijkblad. Het was leuk om te ervaren dat dit 
initiatief zeer gewaardeerd word. Daarom gaan we er graag mee door! 

Dus mocht u nieuwe buren hebben gekregen; aarzel dan niet en meld het ons 
even middels een email aan wijkbergenbos@hotmail.com. 

Een gastvrij en ‘smakelijk’ onthaal 
voor nieuwe wijkbewoners


