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Na zoveel jaren heen en weer stuiterend 
overleg tussen gemeente, Apenheul, Accres, 
de horeca ondernemers en de wijkvereniging 
is het er nu toch eindelijk van gekomen. De 
nieuwe entree heeft zijn definitieve vorm 
gekregen; het hekwerk oogt mooi en zal na 
begroeiing vast nog mooier worden, en het 
nieuwe restaurant van Hans en Angelina 
Wentink staat te pronken op de kop van de 
vijver. 

Een pronkjuweel op een toplocatie, 
een parel aan de Boschvijver
Door het bestuur

Het bestuur van deze wijkvereniging 
is uitermate verheugd met de grote 
kwaliteitsverbetering die hiermede zijn kroon 
gekregen heeft. Het begon met de St@art en 
het nieuwe kassavoorplein voor Apenheul. Het 

werd gevolgd met het uitstekend vormgeven 
van nieuwe paden en perken langs de vijver, 
waar nu dagelijks zoveel mensen met een 
wandelingetje van genieten. Maar het heeft 
toch wel zijn bekroning ontvangen met dit 
schitterende restaurant en dat uitnodigende 
terras met zijn romantische uitzicht! Het 
heeft absoluut de potentie om uit te groeien 
tot “de plek” die Apeldoorners weten te 
vinden voor een bezoekje met hun gasten, 
of voor een viering in die mooie ronde zaal 
waar je zowel met een klein als een groot 
gezelschap goed terecht kan. 

Wij zien het dan ook echt als een grote 
verrijking voor onze wijk en wij wensen 

de ondernemers dan ook alle succes toe 
met de uitdagende taak om er ook een 
zakelijk succes van te maken, zodat wij, 
wijkbewoners, hier tot in de lengte van 
dagen, plezier van kunnen beleven. 
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Geef de pen door: ODE AAN DE BOSWEG
Door Paul de Koning

Boswegbewoners zijn ingenomen met 
‘hun Bosweg’. We hebben het over de 
Bosweg in het verspreidingsgebied van 
ons wijkblad, dus ‘aan de goede kant 
van de Jachtlaan’, zoals dat vaak door 
lokale Apeldoorners wordt getypeerd. 
‘Onze’ Bosweg is niet alleen een 
beeldschone weg middenin in de natuur, 
maar ook een gezellige weg. We kennen 
elkaar en we kunnen bij elkaar spontaan 
binnenwandelen voor een kopje koffie of 
een borrel. Aan de Bosweg wonen geen 
kniesoren of mopperaars. Bosweggers 
vormen een flamboyant gezelschap 
van vitale mensen die positief in het 
leven staan. Bij somberstemmende 
gebeurtenissen weten we elkaar te 
vinden en op te beuren of te steunen. 
We zoeken niet naar geluk, we hebben 
het geluk al gevonden. Oh ja? Juist, 
omdat we aan de Bosweg wonen. 

Een aantal Bosweggers eet regelmatig 
bij elkaar, variërend van een Fong Sheng 
maandmenu tot een meergangenmenu 
met glanzend zilver, fonkelend kristal en 
fraai porselein op damast. 
We bridgen met elkaar, niet echt 
fanatiek. We spreken dan ook over 
‘Bourgondisch bridge’ met een hapje en 
een drankje. 
Verder kent de wijk sinds 1935 een 
debatingclub, waarin van meet af aan 
Bosweggers hun visie laten doorklinken.

En vergeet niet de golf in Hoog Soeren. 
Jaarlijks spelen wij daar de prestigieuze 
Midwinter Bosweg Bokaal. Uiteraard zijn 
Bosweggers aan de andere kant van de 
Jachtlaan ook welkom maar we zijn ze 
nog niet tegengekomen. De wedstrijd 
wordt altijd afgesloten met een heerlijk 
diner in het clubhuis. Dit jaar – de 
laatste zondag in februari – lag er een 
dik pak sneeuw. Na genoten te hebben 
van de adembenemende Bosweg in de 
sneeuw trekken we de laarzen aan voor 
een stevige wandeling door de bossen 
rond de golfclub. Uiteraard laten we ons 
dan ook het gezellige samenzijn in het 
clubhuis niet ontnemen, dus drinken we 
aan de toog een neut en schuiven met al 
gauw zo’n 30 Bosweggers – golfers, de 
oudste is 90, en niet golfende partners 
- welgemoed aan tafel aan. Bij deze 
jaarlijkse, voor het wederzijdse begrip 
zo belangrijke gebeurtenis, komt het wel 
en wee uitgebreid aan de orde en zijn 
we alert op mogelijkheden om elkaar 
van dienst te kunnen zijn.  Een ander 
voorbeeld van de Boswegambiance 

is het Hamergenootschap. Een klein 
aantal Bosweggers gaat een paar keer 
per jaar naar Restaurant De Hamer 
(Zwolseweg) waar persoonlijke thema’s 
indringend aan bod komen. Zo ontstaan 
Boswegvriendschappen, die een luchtige 
noot verre overstijgen.

Mediatieve stilte
Na de fraaie winters wordt de Boswegger 
in het voorjaar geconfronteerd met 
zeeën van rododendronbloesems in roze, 
lila en paarse kleuren. 
Dit noodt tot het verticuteren van de 
gazons opdat we in de zomer kunnen 
genieten van de meditatieve stilte van 
de Boswegnatuur rondom de strak 
gemaaide gazons. De herfst blijkt voor 
veel mensen een bron van versukkeling, 
echter niet voor de Bosweggers. 
Majestueuze beuken kleuren dan geel en 
de oude eiken rood. Een herfstbries doet 
de blaadjes naar beneden dwarrelen 
en je waant je op de Bosweg in een 
sprookje. 

Muzikaal fenomeen
In het kader van de herfst is het Bosweg 
Blazers Ensemble in het leven geroepen. 
Menig wijkbewoner zal de wenkbrauw 
optrekken bij het vernemen van dit 
muzikale fenomeen in de wijk. Terecht. 
Het Bosweg Blazers Ensemble bestaat uit 
een beperkt aantal Bosweggers, die in 
het najaar van één bladblazer gebruik 
maken. Over gezamenlijkheid gesproken. 
Het hele jaar duurt het Boswegsprookje 
voort. 

Bosweggers verlaten de Bosweg 
bij voorkeur niet eerder dan als zij 
het vaantje strijken. Enfin, waarde 
wijkbewoner, U begrijpt het al: ‘Eens een 
Boswegger, altijd een Boswegger.’

Vol verwachting geef ik de pen door aan 
Ans & Theo Jeunink van de Soerenseweg.
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Lessen uit Berg en Bos
Door José Cvetanovic - stadsdeelmanager

Het afgelopen jaar 
heeft de wijk Berg 
en Bos de gemeente 
het nodige geleerd. 
Soms waren het harde 
lessen, maar wel 

lessen die gaan leiden tot werkwijzen 
en resultaten waar gemeentebreed 
van geprofiteerd kan worden. Van het 
onderhoudsproject van de Sparrenlaan 
hebben we geleerd dat we weliswaar 
een ‘andere overheid’ willen zijn maar 
dat we het nog niet altijd (kunnen) zijn. 
En dat de weg ernaartoe zorgvuldig 
moet worden bewandeld. 

Bij de Sparrenlaan bleek dat we 
zo graag al de ‘andere overheid’ 
wilden zijn dat we het idee van 
online-bewonersparticipatie 
enthousiast omarmd hebben en 
daardoor de bewoners ook maximale 
keuzemogelijkheden wilden bieden. 
Toen de uitkomst duidelijk was, bleek 
echter dat we onvoldoende hadden 
nagedacht over de consequenties en 
dat bepaalde wensen door ons eigen 
staand beleid gewoonweg (nog) niet te 
vervullen waren. 
Hierdoor gaat de totale uitvoering 
langer duren doordat eerst goed naar 
beleid en richtlijnen moet worden 
gekeken en is het vervolgens nog 
maar de vraag of de uitkomst (nog) 
volledig overeenstemt met de ideeën 
die de huidige bewoners hebben. Dat is 
jammer. En een door niemand gewenst 
resultaat. Maar de winst is dat er nu 
een beheerplan voor de wijk Berg en 
Bos zal worden opgesteld en dat het 

beleid tav bijzondere bomen opnieuw 
onder de loep zal worden genomen. 
En het is natuurlijk ook winst dat we 
ervaring hebben opgedaan met deze 
vorm van bewonersraadpleging en de 
wijze waarop een dergelijk traject in de 
toekomst moet worden ingericht.
Ook op het terrein van de 
parkeeroverlast van attracties en 
evenementen heeft Berg en Bos ons 
geholpen. De wijkvereniging heeft zelf 
een onderzoek laten uitvoeren door 
een tweetal deskundige wijkbewoners 
en dit aan de gemeente aangeboden. 
Het onderzoek zit gedegen in elkaar en 
is door de gemeente dan ook dankbaar 
ontvangen. Een nieuwe manier van 
met elkaar omgaan en werken. Andere 
overheid of andere burgers. Of allebei? 
Onderdelen van de in het onderzoek 
aangedragen oplossingen die snel 
uitgevoerd konden worden zijn 
inmiddels al gerealiseerd (extra 
bebording) andere zijn in gang gezet 
(onderzoek naar mogelijkheid extra 
parkeerplaatsen rondom Boschbad). Het 
uitwerken van de overige onderdelen 
zal meer tijd vergen. En intensieve 
aandacht. 

“Opvallend”
In de landelijke politiek zijn de volksvertegenwoordigers druk bezig met 
de “grote”onderwerpen zoals het buitenlands beleid, de toenemende 
werkloosheid, het begrotingstekort van de overheid enz. enz.
Door de grote verschillen in het gedachtegoed van de politieke partijen wordt 
er geprobeerd met afspraken en allerlei akkoorden tot beleid te komen. 
Opvallend is dat je nauwelijks een politicus hoort, die zegt, de mening van zijn 
kiezers te vertegenwoordigen, dan wel daarvoor opkomt.
Of is het zo dat door al het “getwitter”of andere sociale media dat hij of zij 
ervan uitgaat de mening van de bevolking, lees kiezers, wel te kennen ?
Ook in de lokale politiek ervaren we geen echte betrokkenheid van de 
gemeenteraadsleden bij de mening van hun achterban. Men is voortdurend 
bezig met belangenafweging waarbij kennelijk de partijpolitieke 
uitgangspunten doorslaggevend zijn en de mening van de bewoners 
nauwelijks een rol speelt.
Door de verdeeldheid van de Gemeenteraad ontstaat de indruk dat de 
onderlinge verhoudingen bepalen hoe de besluitvorming tot stand komt, 
terwijl je zou verwachten dat de Raad het College op alle fronten controleert en 
daarmee ook daadwerkelijk de Gemeente bestuurt.
En hierbij mogen we verwachten dat de mening van de bewoners over diverse 
plannen serieus genomen mag worden. Overleg met dorps- en wijkraden, wat 
enkele politieke partijen al doen, is hierbij een middel om de mening van de 
bewoners te horen.
Het is niet opvallend dat de wijkvereniging te allen tijde daartoe bereid is, nee, 
wij vinden het zelfs vanzelfsprekend!

Cees Kielstra, vz.

Omdat er rondom de attracties en 
evenementen nog meer actuele 
kwesties spelen, is besloten om een 
tijdelijke projectleider aan te stellen 
om hiermee integraal aan de slag te 
gaan. En ook snel, want de noodzaak 
om vaart te maken met oplossingen 
wordt ook politiek onderschreven. Bij de 
behandeling van het bestemmingsplan 
van park Berg en Bos in de PMA bleek 
dit voor de fracties een belangrijke 

randvoorwaarde. We gaan er dan 
ook vanuit dat we vóór het volgende 
evenementenseizoen belangrijke 
stappen te hebben gezet. Met elkaar. 

Als ‘andere overheid’ en als ‘andere 
burgers’. Dank daarvoor.
Volg mij ook op twitter 
@gemapeldoornnw
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Notulen extra Jaarvergadering 2013 van wijkvereniging Berg en Bos. Gehouden op 
dinsdag 20 augustus 2013 in restaurant “de Boschvijver” in het park Berg en Bos

Opening door de voorzitter
In zijn openingswoord verwelkomt 
Cees Kielstra, voorzitter van de 
wijkvereniging de +/- 70 wijkbewoners 
die op deze mooie zomeravond 
naar “de Boschvijver” zijn gekomen 
voor het bijwonen van deze extra 
jaarvergadering die hoofdzakelijk is 
bijeengeroepen voor het benoemen van 
enige nieuwe bestuursleden. Berichten 
van verhindering zijn binnengekomen 
van de heer Cees Hovius (bestuurslid), de 
heer Kussendrager, de heer van de Brand 
(kandidaat bestuurslid) en de familie 
Bruns. 

Vaststelling notulen jaarvergadering 
gehouden op dinsdag 16 april 2013.
De notulen van de voorgaande 
jaarvergadering worden ongewijzigd 
vastgesteld.

Bestuurswisselingen
Als reeds vermeld in onze 
jaarvergadering van april jl. heeft het 
bestuur geconstateerd dat er behoefte 
is aan een forse uitbreiding van het 
bestuur. Enerzijds daar Mevr. Laetitia 
de Roy van Zuydewijn in het afgelopen 
jaar door zeer drukke werkzaamheden 
de keuze heeft moeten maken om haar 
bestuurstaak bij ons neer te leggen, 
en anderzijds daar volgend jaar de 
heren Cees Kielstra en Peter Essink 
eveneens zullen aftreden. Zij hebben 
er dan 9 jaar op zitten en achten de 
tijd rijp voor het overgeven van de 

verantwoordelijkheden aan een nieuwe 
generatie. Gezien hun betrokkenheid 
bij vele zaken in het bestuur is een 
ruime overgangsperiode gewenst om 
de continuïteit in de diverse dossiers te 
waarborgen. 

Het bestuur is verheugd om als 
kandidaten de volgende personen aan 
de vergadering te mogen voorstellen.
• Mevr. Elma Los, wonend aan de 

Berkenlaan, heeft zich bereid 
verklaard om voor het bestuur de 
secretariële ondersteuning te gaan 
leveren.

• Mevr. Arianne Mönnink, wonend aan 
de JC Wilslaan is bereid toe te treden 
tot het bestuur.

• Dhr. Otto Verkerke, wonend aan de 
Groene Kijkerweg is bereid toe te 
treden tot het bestuur.

• Dhr. Guus van den Brand, wonend 
aan de Sparrenlaan is bereid toe te 
treden tot het bestuur.

De vergadering verwelkomt deze nieuwe 
leden en stemt van harte in met hun 
benoeming. 

Uitreiking van de “warme douche”
Het is een traditie geworden om jaarlijks 
een “warme douche” uit te reiken aan 
een individu of organisatie die zich, 
naar het oordeel van het bestuur, op 
bijzondere wijze heeft ingespannen voor 
het belang en de bescherming van het 
woongenot van de bewoners van onze 
wijk. 
Op deze “extra jaarvergadering” heeft 
het bestuur dan ook gemeend een 
“extra mooie” warme douche uit te 
moeten reiken aan dhr. Bart Meyer. 
Hij is “de Bron” van Berg en Bos. In 
ons komende wijkblad zult u alweer 
aflevering 28 aantreffen van de rubriek 
“Bronnen van Berg en Bos” in ons 
wijkblad. Als redacteuren van het 
wijkblad loven Peter Essink en Henk 
Otto zijn bijdrage en belichten voor de 

vergadering alsnog hoezeer Bart Meyer 
deze trofee verdient heeft.

Stand van zaken Bestemmingsplannen
In vogelvlucht worden de status van 
de verschillende bestemmingsplannen 
in en rond onze wijk door Cees Kielstra 
en Henk Otto toegelicht. Het plan Laan 
van Spitsbergen 2 (AGOVV), Berg en Bos, 
Julianatoren en Paleis ’t Loo dienen allen 
geactualiseerd te worden. Het college 
van B&W had beoogd dit even snel te 
regelen voor 1 juli, maar daar heeft de 
gemeenteraad een stokje voor gestoken, 
daar de zorgvuldigheid om de plannen 
te kunnen bestuderen meer tijd vergt 
als door het ambtelijk apparaat was 
ingeschat. Haast blijft geboden door 
de gemeente daar dit anders leges 
inning consequenties heeft voor de 
onderhavige gebieden. 
Er wordt door de heren toegelicht 
dat voor het AGOVV terrein 
een voorbereidingsbesluit is 
genomen, zodat er absoluut geen 
bouwactiviteiten mogen plaatsvinden. 
E.e.a. om eventuele plannen van 
projectontwikkelaars de pas af te 
snijden. 
Voor Berg en Bos heeft de wijkvereniging 
uitgebreid haar bezwaren ingediend 
tegen het kunnen ontwikkelen van 
allerlei festiviteiten in het park. Wij 
wensen een gewoon stadspark en 
geen evenementen terrein. Voor de 
Julianatoren zijn onze wensen ten 
aanzien van de grensbepaling rond het 
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achterdeel van het park gehonoreerd, 
maar hier is nu weer bezwaar tegen 
aan getekend door Julianatoren. Die 
procedure loopt dus ook nog. Wat 
tevens nog loopt zijn de verzoeken om 
medewerking die de heer Ponstein, als 
eigenaar van “de kuil van Zevenhuizen”, 
aan de gemeente heeft gedaan voor 
het ontwikkelen van zijn gebied 
tot een camperplaats, alsmede een 
parkeerplaats. Cees Kielstra licht toe 
dat dhr. Ponstein verzocht heeft om 
zijn plannen te mogen toelichten op 
onze jaarvergadering, maar dat het 
bestuur heeft gemeend hiervoor eerst 
de behandeling van het verzoek aan 
de gemeente te willen afwachten. 
Voor Paleis ’t Loo dachten wij eruit te 
zijn. In het nieuwe bestemmingsplan 
waren 2 grote evenementen voorzien, 
maar daar is nu door het Paleis ’t Loo 
bezwaar tegenaan getekend, daar zij 
de mogelijkheid wil hebben om 4 grote 
evenementen te mogen organiseren. Er 
wordt betoogd dat dit noodzakelijk is 
geworden door de sterke vermindering 
van de subsidies voor hun organisatie. 
Een lichtpuntje daarbij is wel dat de 
directie van de Paleis organisatie 
duidelijk haar verantwoordelijkheid 
neemt met betrekking tot het maximaal 
beperken van parkeeroverlast voor de 
beurt. Het eerder “heilig verklaarde” 
grasveld voor het Paleis wordt daar nu 
in beperkte mate voor ingezet, zodat 
de beurt niet met de vervuiling wordt 
opgescheept. 

Stand van zaken rapport beperking 
parkeeroverlast
De huidige stand van zaken wordt 
toegelicht door Arjan Speelman. Het 

bestuur heeft gemeend het belang van 
de wijk zo goed mogelijk te dienen 
door een onderzoek te laten doen en 
een rapport te laten opstellen door 
2 deskundigen (verkeersdeskundige 
en stedenbouwkundige). Dit rapport 
is tot stand gekomen met volledige 
medewerking van gemeente, Accres 
en Apenheul en aan alle partijen ter 
beschikking gesteld. Hierin zijn alle 
mogelijke alternatieve “overloop” 
situaties helder in beeld gebracht 
en voorzien van een route naar 
mogelijke verwezenlijking daarvan. 
Daarnaast is veel aandacht besteed 
aan de noodzaak van veel betere 
communicatie afstemming tussen alle 
partijen met betrekking tot “hoogtij 
dagen”. Het seizoen loopt inmiddels, 
Accres en Apenheul doen hun best, en 
de gemeente heeft aangekondigd te 
zullen zoeken naar een projectleider/
deskundige die het rapport zal gaan 
beoordelen. Zo gaan die dingen!
Zeer onplezierig verrast waren wij 

uiteraard dat een projectleider van 
de gemeente gemeend heeft om 
werkzaamheden aan het riool op de 
Soerenseweg, waarvoor de kruising 
met de Roosmaele Nepveulaan moest 
worden afgesloten, te moeten plannen 
op topdagen voor Apenheul. Accres wist 
van niets, de wijkbeheerders wisten 
van niets, Veolia die de bus daarover 
heen laat rijden, wist van niets. Ook 
zo gaan die dingen, maar gelukkig kon 
na bijna 2 uur verkeerspuinhoop snel 
de nodige noodmaatregelen alsnog 
doorgevoerd worden met behulp van 
diezelfde gemeente. Wij houden ons 
hart vast met betrekking tot de geplande 
herasfaltering van de Soerenseweg. 

Arjan Speelman licht vervolgens de 
onoverzichtelijkheid toe van het huidige 
parkeerzone beleid. De consequenties 
daarvan zijn toch zo verstrekkend voor 
wijkbewoners dat het bestuur heeft 
besloten hier eerst alle bewoners van 
het betreffende gebied over te zullen 

raadplegen (vermoedelijk per email) 
met dezelfde methode als gehanteerd 
voor de meningen inventarisatie van de 
herinrichting Sparrenlaan. 

Peter Essink licht de stand van zaken 
toe met betrekking tot geluidsoverlast. 
De ervaring van vorig jaar met de 
Sounddivers staat ons nog helder 
voor de geest. De heer Kussendrager 
(betrokken wijkbewoner en deskundige) 
is lid van een gemeentelijke commissie 
die de normen voor Apeldoorn opnieuw 
vaststelt. In de discussie werd duidelijk 
dat het opnieuw tot leven gebrachte 
Lumido grote ergernis wekt bij heel veel 
wijkbewoners. Cees Kielstra licht toe 
dat in de vergunning staat dat er niets 
te horen mag zijn buiten de randen van 
het park en roept iedereen op zoveel 
mogelijk zijn klachten na constatering 
van overlast te deponeren bij de 
Buitenlijn van de gemeente met een 
kopie voor de wijkvereniging. 

Rondvraag 
Uit de zaal wordt gevraagd naar de 
plannen met de “theehuis bouwval” 
naast de “Boschvijver” Cees Kielstra licht 
toe dat het wachten is op de gemeente 
die de eigenaar is en hier iets mee moet. 
Wat ons betreft zou het afgebroken 
mogen worden, maar de Stichting 
Apeldoornse Monumenten schijnt hier 
anders over te denken.
De heer Bootsma uit de Sparrenlaan 
heeft schriftelijk een aantal zeer 
relevante vragen opgesteld, die zo goed 
mogelijk door Arjan Speelman worden 
beantwoord. De grote teleurstelling 
bij hem en bij de betrokken bewoners 
over de onbegrijpelijke opstelling van 
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Een kleine 8 jaar 
geleden zijn wij, 
mijn echtgenoot 
en ik, in Apeldoorn 
komen wonen. 
We waren meteen 
gecharmeerd van de 
prachtige wijk Berg 
en Bos en hoefden 
dan ook niet lang na te denken hier 
na ons werkzame leven een rustiger 
bestaan op te bouwen. Het rustige 
bestaan is er niet van gekomen, maar 
we voelden ons wel meteen thuis. Niet 
alleen door al het groen om ons heen, 
maar ook door de Berg en Bosbewoners 
die ons al snel het gevoel gaven welkom 
te zijn. Ik reageerde dan ook positief, 
toen ik onlangs gevraagd werd om 
werkzaamheden te verrichten voor de 
Wijkvereniging Berg en Bos, temeer daar 
de hoge kwaliteit van de activiteiten en 
de inzet van de Wijkvereniging mij erg 
aanspreken.

Onze roots liggen in Voorburg. Na ons 
trouwen zijn we, door het werk van mijn 
echtgenoot naar Twente vertrokken. Via 
omzwervingen zijn we met een zoon en 
een dochter in Rijssen beland. Daar heb 
ik een groot aantal jaren met veel plezier 
fulltime gewerkt als directieassistente 
bij Ter Steege Holding bv. Verder ben ik 
onder meer betrokken geweest bij de 
oprichting van de werkgroep Rijssen 
van Amnesty International en heb 
het secretariaat voor mijn rekening 
genomen. 

Even voorstellen:
Om in Apeldoorn in te burgeren heb ik 
me aangesloten bij een tennisvereniging 
en een leesgroep, en heb ik als vriend 
van Orpheus vrijwilligerswerk verricht. 
Het inburgeren is dus goed gelukt. 
Ik verheug me erop het bestuur te 
ondersteunen bij haar werkzaamheden. 
Deze unieke wijk is het waard energie 
in te steken om het woonplezier te 
behouden en waar nodig te verbeteren.

> Elma Los-Richel

Beste mede-
buurtbewoners. 
Helaas kon ik 
in verband met 
vakantie niet 
aanwezig zijn 
op de extra 
ledenvergadering 
van 20 augustus. 
De aanwezigen hebben toen ingestemd 
met mijn benoeming als bestuurslid 
van de wijkvereniging. Laat ik me dus 
maar even voorstellen aan u. Ik ben 
Gustaaf (Guus) van den Brand en woon 
samen met Joke, mijn echtgenote, al 
weer 25 jaren met veel plezier aan de 
Sparrenlaan. Onze twee studerende 
kinderen wonen inmiddels elders. 
Toen ik gevraagd werd me kandidaat 
te stellen, hoefde ik niet zo lang na 
te denken. Onze mooie wijk met het 

Mijn naam is Arianne 
Mönnink. In 1999 
zijn wij vanuit Italië 
in deze mooie wijk 
komen wonen. Onze 
drie dochters zijn 
hier opgegroeid en 
inmiddels hebben 
twee dochters het 
thuishonk verlaten 
om elders te studeren. Van oorsprong 
ben ik juriste, maar ik ben uiteindelijk 
een commerciële richting ingeslagen. 
Samen met een partner run ik hier in 
Apeldoorn op de Loolaan een bedrijf, 
genaamd Art Poetry Design, specialist 
op het gebied van relatiegeschenken en 
kerstpakketten.

Wij wonen aan de Wilslaan naast de 
dienstingang van het Park Berg en Bos. 
Aangezien we daar heerlijk wonen willen 
we dat natuurlijk ook graag zo houden. 
In het verleden heb ik bij de Gemeente 

en de Wijkvereniging meerdere malen 
aan de bel getrokken vanwege overlast 
of andere zaken. Toen de Wijkvereniging 
mij vroeg om zitting te nemen in het 
bestuur, vond ik dan ook dat ik die 
uitdaging moest aangaan.  Ik ben goed 
op de hoogte van de problematiek 
in deze wijk en ik weet hoe de lijnen 
binnen de gemeente lopen, dus ik zal 
mijn best doen om een waardevolle 
bijdrage te leveren aan het Bestuur en 
zo de belangen van de bewoners van 
Berg en Bos te behartigen.  

> Arianne Monnink

de gemeente rond de noodzakelijke 
kapvergunningen voor de Amerikaanse 
eiken klinkt hier overduidelijk in 
door. Dat de resultaten van een zo 
democratisch uitgevoerd proces 
uitgevoerd na voorafstemming met de 
gemeente door diezelfde gemeente ook 
weer getorpedeerd worden blijft niet te 
verteren. Arjan licht toe, dat er door de 
gemeente gewerkt wordt aan een brief 
naar de bewoners van de Sparrenlaan.
De heer Spanhaak doet een oproep aan 
het bestuur om niet verder te zoeken 
naar parkeer overloop mogelijkheden in 
de driehoek JC Wilslaan, Nepveulaan en 
Felualaan. Daar is het al druk genoeg, 
maar zich hiervoor te richten op het 
AGOVV gravelterrein, de gemeentewerf 
en de Asselsestraat. Daar zijn 
mogelijkheden genoeg en zou tot een 
evenwichtiger verdeling van “de pijn” 
kunnen leiden.  Arjan verwijst in zijn 
antwoord naar het voornemen om alle 
betrokken bewoners hierover met een 
nieuwe actie te zullen gaan raadplegen. 
Mevr. Van Dijk vraagt aandacht voor 
de openingstijden van het park. Zij 
vertelde voor 9.00 uur het park niet in te 
kunnen komen. Mevr. Arianne Mönnink 
zei daarop vernomen te hebben van de 
projectleider dat dit nu om praktische 
redenen van 8 tot 8 gesteld is geworden. 
Dit is volgens Cees Kielstra in afwijking 
op de afspraak “van zonsopgang tot 
zonsondergang”. Hierop zal actie 
ondernomen worden.

Afsluiting
Niets verder aan de orde zijnde, sluit 
Cees Kielstra namens het bestuur de 
vergadering en nodigt alle aanwezigen 
uit voor een afsluitend drankje. 
 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 3



7

Ik ben geboren 
en getogen in 
Apeldoorn en woon 
ik na een langdurig 
verblijf in het (verre) 
buitenland sinds 
1995 met veel 
plezier in onze wijk.
Het vele reizen en 
de dagelijkse beslommeringen van een 
druk zakelijk bestaan lieten mij niet veel 
ruimte om mij ook op andere terreinen 
dan voor het bedrijf in te zetten.
 Dat is inmiddels anders: met een 
kleinzoon op de Berg en Bosschool 
en kleinkinderen die het genoegen 

mogen smaken van de wijk maar 
ook het Boschbad, park Berg en Bos 
en de Apenheul beleef ik de wijk en 
haar geneugten vanuit een “verjongd 
perspectief”.
 
Gegeven de ruimte die mijn agenda mij 
tegenwoordig biedt, zal ik met plezier 
proberen mijn steentje bij te dragen 
om de belangen van onze mooie wijk te 
verdedigen tegen allerhande negatieve 
invloeden.
 
Het enthousiasme waarmee de 
wijkvereniging het project infrarood 
te lijf ging inspireerde mij om mijn 
diensten aan te bieden aan de 
wijkvereniging
Wijkproblematieken als parkeren, 
verkeer, veiligheid, architectuur, 
openbaar en “eigen” groen liggen mij 
na aan het hart.
De druk op de gemeente om haar 
inkomsten te verhogen is groot: dat 
verdient begrip maar mag niet ten koste 
gaan van de waarde van onze wijk door 
zakelijke interesses van gemeente en 
ondernemers.
 
Met mijn technische en zakelijke 
achtergrond wil ik graag proberen 
praktische en gedragen oplossingen 
voor de diverse problematieken in onze 
wijk te realiseren binnen wijkverband 
en gemeente.
 
> “At your service”...
> Otto Verkerke
 

bosachtige karakter ligt me nauw 
aan het hart en ik vind het belangrijk 
dat de belangen van de wijk breed 
gedragen en vertegenwoordigd worden. 
Met mijn ruime ervaringen in diverse 
directiefuncties (marketing, sales 
en algemeen management) in het 
bedrijfsleven hoop ik mijn bijdrage te 
kunnen leveren. Momenteel ben ik op 
zoek naar nieuwe werkzaamheden. 
Het doet me veel plezier te zien dat 
er nu een ruime bezetting in het 
bestuur aanwezig is waardoor taken 
goed verdeeld kunnen worden. Maar, 
graag wil ik er wel op wijzen dat het 
belangrijkste is dat alle bewoners van de 
wijk hun bijdragen leveren om Berg en 
Bos ook in de toekomst een woonwijk 
te laten zijn waar het in alle opzichten 
goed vertoeven is. Graag ontmoet ik u 
op de volgende ledenvergadering. 

> Gustaaf van den Brand.  
Carpe Diem! 
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Bronnen van Berg en Bos (28)

Van het rechte pad (slot): 
de onzichtbare omgeving
Door Bart Meyer

Villapark Berg en Bosch. Met de vormgeving van de wijk, de bouw van nieuwe 
woningen en de aanleg van wegen, maakten de bewoners zich min of meer 
onzichtbaar. In die onzichtbaarheid zocht men veiligheid óf controle op 
onveiligheid. Met dit laatste werden de bewoners vooralsnog op indirecte wijze 
geconfronteerd, buiten het eigen erf en vaak ook buiten het eigen gezichtsveld. 

foto Liu Bolin 
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Geheel in lijn daarmee werd de 
beperking van het Apeldoorns 
politiecorps en het aantal dienders in de  
buurtschappen aanvankelijk afgemeten 
aan de mening van de Raad “dat er in 
de laatste jaren toch in Apeldoorn niets 
gebeurd was”. Van de nachtwaker kon 
men maar moeilijk afscheid nemen, 
terwijl een voorkeur werd uitgesproken 
voor het bewaken van particuliere 
eigendommen van de gegoede 
ingezetenen. 
Sinds mensenheugenis bleek het 
bosgebied in noordwest Apeldoorn een 
aantrekkelijk werkterrein voor stropers 
en houtdieven. Het gemeentebestuur 
had de veldwachter opgedragen 
uitgebreid over haar bossen te waken. 
In de 20e eeuw en vooral gedurende de 
crisis van de jaren dertig moesten ook 
jachtopzieners en boswachters van het 
Kroondomein dikwijls optreden tegen 
deze wetsovertreders. Ondertussen 
trachtte de in 1929 opgerichte 
buurtvereniging Noordwest-Apeldoorn, 
omvattende Berg en Bosch plus Enk, 
het wonen aldaar “zoo gezellig mogelijk 
te maken” en het “buurtleven wat te 
animeeren”. 

Meer professioneel karakter
Geleidelijk aan werd door de politiek 
het belang ingezien van een beleid 
dat gericht was op het dienen van het 
algemeen belang in de openbare ruimte. 
Met de verschijning van de agent, 
brigadier, inspecteur en rechercheur 
wilde men de bestrijding van de 
criminaliteit een meer professioneel 
karakter geven; waken veranderde 
in surveilleren. Voor Berg en Bosch 
bleef dit beperkt tot de aanwezigheid 

nu en dan van enkele rechercheurs 
van de veiligheidsdienst der koningin 
op de Amersfoortsche straatweg of 
Soerenscheweg. Zij zorgden ervoor uit 
het zicht te blijven van de inzittenden 
van het vorstelijk voertuig die 
ongedwongen wilden genieten van het 
stille groen.

 Brutale inbraken in Apeldoornsche 
villawijk  

 In de villawijk Berg en Bosch te 
Apeldoorn zijn Zaterdag twee 
inbraken in villa’s gepleegd. In 
beide gevallen was de dader door 
een raam naar binnen geklommen, 
dat hij, na de spanjolet bereikt 
te hebben, had geopend. In één 
van deze villa’s werd f 60 uit een 
lade van een dressoir vermist, 
alsmede eenige etenswaren. Bij de 
andere inbraak waren wel eenige 
vertrekken doorzocht, maar er was 
niets ontvreemd.                                                                                                                                  

 Het Vaderland, 24 juni 1940

Nieuws over Berg en Bosch was te lezen 
in verschillende bladen in Nederland 
waaronder het landelijk toonaangevende 
Het Vaderland. Het lezend deel der 
natie was dus goed geïnformeerd over 
de ontwikkelingen in de wijk die ook 
vanwege de aanleg van een villapark 
op regelmatige journalistieke aandacht 
mocht rekenen. Tegelijkertijd leverde 
de gemeente Apeldoorn een actieve 
bijdrage aan een verschijnsel dat 
de voorbode vormde van de ‘public 
relations’. Het gevolg was dat allerlei 
personen van ver en nabij door de 
beeldvorming werden aangetrokken, 
ook lieden met dubieuze bedoelingen. 

De verplichte verduisteringsmaatregelen 
tijdens de oorlog zorgden voor extra 
risico’s, maar de meeste aanpassingen 
vonden binnenshuis plaats.  Het 
inbraak-patroon voor de wijk door 
de tijd heen is, mutatis mutandis, in 
essentie in genoemd krantenbericht 
weergegeven: de serie-inbraak. 
Bewoners namen op hun beurt verdere 
maatregelen ter bescherming van 
hun eigendommen, bijvoorbeeld 
door het afsluiten van een adequate 
verzekering bij assurantiemaatschappij 
De Nederlanden. A. van Meulen, 
buschauffeur bij te VAD, vulde zijn 
inkomsten aan met het afsluiten van 
brand- en inbraakverzekeringen; door 
mond-tot-mondreclame kon deze agent 
zaken doen met menig huishouden dat 
na 1945 een nieuwe woning betrok 
in Berg en Bos. Tegen verlies van 
goederen ten gevolge van in die jaren 
voorkomende diefstal was men met de 
standaardpolis doorgaans afdoende 
verzekerd, maar het was van belang 
ook de kleine lettertjes goed te lezen:                                                                                                                                           
                 
 Bedoeld verlies en beschadiging 

zijn mitsdien niet gedekt, indien 
de dader zich de toegang tot de 
bovenbedoelde gebouwen heeft 
verschaft door gebruik van valse 
sleutels, met behulp van een lid van 
het dienstpersoneel, of door in te 
klimmen of zich in te laten sluiten. 

Daders werden steeds inventiever en 
deden hun best zich te verplaatsen in 
de gedachten van hun slachtoffers, 
lang voordat het omgekeerde gebeurde. 
Aandacht voor de dader beperkte zich 
hoofdzakelijk tot wetenschappelijke 

kringen. Men deed enig onderzoek 
naar de oorzaken waardoor de 
inbreker tot zijn daden komt. In 
overeenstemming met de toenmalige 
tijdgeest verdeelde men de criminele 
mens in twee typen: Hij die handelt 
uit egoïstische motieven(neigingen) 
zoekt de bevrediging niet in de 
handelingen waardoor hij geld en/
of goederen verwerft, doch in de 
bezitsvermeerdering die hij daardoor 
bereikt. Hij die daarentegen zijn 
diefstallen alleen pleegt doordat 
de bezigheid van het stelen hem 
intensieve bevrediging verschaft; de 
bezitsvermeerdering die er het gevolg 
van is laat hem koud, zodat hij zijn buit 
niet zelf gebruikt. Deze handelingen 
werden als uitvloeisel van zgn. vitale 
neigingen beschouwd. (Wat de dader 
in bovenstaand krantenbericht heeft 
beoogd, mag de lezer zelf beoordelen).

De gang van zaken aan de randen 
van Berg en Bos wordt ondertussen 
op afstand gevolgd. Aan  de 
Amersfoortseweg ligt Nieuw Veldzicht, 
tehuis voor werkende en studerende 
jongeren, waarvan een deel met de 
kinderrechter in aanraking is geweest. 

Vervolg van pagina 7
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Vanaf de weg is het gebouw enigszins 
aan het oog onttrokken. De leiding 
hanteert er strenge leefregels en 
pedagogische maatregelen. In 1979 
leidt dit tot kamervragen aan de 
verantwoordelijk staatssecretaris 
die onder meer melding maakt van 
“diefstal, inbraak of brandstichting 
buiten de inrichting”.                                                                                                                            

Informatiebijeenkomsten
Gingen buurtbewoners nog begin 
jaren tachtig met een mestkar de 
straat op om met succes te protesteren 
tegen de exploitatie van een bordeel  
bij de splitsing Valkenberglaan/
Soerenseweg, op  vrijdag 24 
oktober 1997 organiseerden twee 
belanghebbende wijkverenigingen  
een informatiebijeenkomst in de 
Baptistenkerk aan de Bosweg met 
één agendapunt: de bouw van een 
verslavingskliniek op het perceel 
Jachtlaan 16. De opkomst van 
omwonenden uit Berg en Bos en 
De Sprengen was groot; angst en 
boosheid werden onderstreept met een 
raamposter (“geen criminelen in onze 
wijk”). Anderen voelden zich slachtoffer 
en uitten dit door het verwoorden van 
een traumatische ervaring of het houden 
van een actie voor handtekeningen. De 
tegenpartij probeerde de mensen gerust 
te stellen en zegde toe na de oplevering 
een ‘open dag’ te zullen houden. Zorgen 
over ontwikkelingen op de lange termijn 
kon men evenwel niet wegnemen. De 
kliniek met cliënten kwam er, omgeven 
door een metershoog hekwerk met 
camera’s en genoemd naar Piet Roorda. 
Vreemdeling in een vreemd land.      
‘Onzichtbare omheining’ ter 

bescherming; we maken ons steeds 
meer onzichtbaar om de boef op een 
dwaalspoor te brengen of de pas af te 
snijden. Dat lijkt de wereld op z’n kop. 
Daarbij komt ook nog eens de afstand 
van de controle die beheerst wordt 
door moderne communicatiemiddelen, 
digitalisering en robotisering. In die 
uitdagende leegte schat de boef zijn 
kansen in en verplaatst zich in een 
omgeving waar hij mensen fysiek en 
geestelijk afwezig ervaart; waar hij 
in het meest ongunstige geval moet 
afrekenen met één obstakel, het 
signaal, het alarm dat de beveiliger in 
actie doet komen. En daar ligt precies 
de zwakke schakel in de verdediging. 
De uitdaging die de inbreker moet 
aangaan en daarin mag hij niet falen, 
is de juiste beoordeling maken van de 
tijdfactor, het moment tussen slagkracht 
en pakkans; het tegen elkaar afwegen 
van buit en risico’s. Dat is de kick van 
luttele seconden. Hij zal zich derhalve 
aanpassen aan deze gegevenheden en 
maakt zich ook zo onzichtbaar mogelijk 
(kleding, schoeisel, gedrag, beweging). 
Het is dan ook beslist niet waar dat onze 
boef lichtzinnig te werk gaat en bereidt 
zich in de meeste gevallen terdege voor 
op zijn werkterrein, bijvoorbeeld door 
middel van gerichte observaties - ook 
naar auto’s - tijdens een rondgang 
door de wijk of online. Hij verkent 
vluchtroutes en vermijdt situaties 
waarin mensen met elkaar op  straat 
communiceren.      
Onzichtbaar gemaakt in een ‘lege 
ruimte’ voelt hij zich ondanks een zekere 
spanning in z’n element en neemt zelfs 
de tijd om dóór te plannen. Dit is een 
voorwaarde en kenmerkend voor de 
serie-inbreker. Daar is de boef op z’n 

best, toont hij zich de professional, 
anders dan de grote groep (jonge) 
gelegenheidsinbrekers die weinig tot 
niets voorbereiden. Zij  slaan het liefst 
toe in hun eigen woonomgeving, kiezen 
voor snel succes bij een of meer percelen 
en zo min mogelijk onzekerheid. Voor 
het slachtoffer is geen inbraakstatistiek 
te hoog.       

Kwetsbaar
Groter kans heeft de boef tegen de lamp 
te lopen op een geheel andere plaats 
in de fase vóór of na zijn daad. Waar hij 
kwetsbaar is, begaat hij makkelijker een 
cruciale fout en voelt zich dan opeens 
even zichtbaar als zijn slachtoffer. 
“Betrapt worden op het voorbereiden 
van een woninginbraak is het ergste 
wat je kan overkomen. Waarom? Het is 
onwerkelijk!”.

Een praatje aan de weg, goed voor de 

buurtpreventie, storend voor de inbreker

Preventie wordt ook zichtbaar gemaakt 
in een bijzonder kinderboekje, voor de 
kleinsten: Help, de boef is ontsnapt! Een 
voorbeeld van een interactief concept 
door Rikky Schrever en Sylvia Takken 
(illustraties). Via de meegeleverde 
zaklamp wordt wijkagent Pet zichtbaar 

in het boek geprojecteerd (kan ook op 
een witte muur). Hij gaat de boef zoeken 
en het kind wordt uitgenodigd daarbij te 
helpen. Aan de hand van aanwijzingen is 
het spoor van de boef langs kronkelende 
wegen te volgen, reuze spannend. Ook 
ouderen worden aangemoedigd te 
participeren, al was het maar ter lering 
en vermaak. 
 
Met dank aan Stanley en Evert 
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Opmerkelijke huizen in onze wijk Berg & Bos: ‘ 
De Paddenstoel van Corry Hoozemans!!’ 
Door Stan Bosschart

Dit cultuurjuweel en -monument 
in onze wijk staat aan de westzijde 
van de 2e Beukenlaan op de hoek 
van de Zwarte Kijkerweg en is een 
opvallend vormgegeven, vrijstaande 
villa, oorspronkelijk genoemd De 
Paddenstoel. Het huis is in 1925 
gebouwd in opdracht van de heer 
en mevrouw J .v.d. Meer, de oom en 
tante van Corry Hoozemans de huidige 
bewoonster van dit pand. 

Zij woont hier al zovele jaren. Natuurlijk 
kennen vele Apeldoorners maar ook 
een zeer groot aantal generaties van 
Berg & Bos bewoners haar als ‘ de 
pianolerares!!’ Nog steeds tot op de dag 
van vandaag geeft zij haar lessen en is 
actief bezig met haar specialiteit.
Ze is een en al muziek en beschikt over 
een indrukwekkende hoeveelheid Cd’s.  
Daarnaast de begeleiding van diverse 
zangkoren en concerten over de vele 
jaren en ook nu nog. Ze zegt daarbij dat 

vervangen door glas in lood, echter 
zonder het motief.
Het huis is ongetwijfeld architectuur-
historische waarde als goed en vrijwel 
gaaf bewaard gebleven voorbeeld 
van een villa met ornamentiek 
beïnvloed door de Amsterdamse 
School. In Apeldoorn is Pieter Dijkstra 
natuurlijk voorgegaan door de bekende 
architecten al Henk en Chris Wegerif 
mensen met karakteristieke creativiteit 
(zoals bijvoorbeeld Het huis De Pasch 
(1912), de vroegere bibliotheek ook 
aan de Regentesselaan ooit geheten ‘ 
Leesmuseum’) Het huis De Paddenstoel 
heeft de typische bakstenen muren 
met siermetselwerk en andere details 
die de aandacht voor z.g. baksteen-
expressionisme van de Amsterdamse 
school verraden.
    
In het westen
De huizen van de Amsterdamse School 
zijn veel in het westen van Nederland 

sommige kleine omissies in haar fysieke 
capaciteiten een beetje minder als 
vroeger maar toch. Corry is natuurlijk het 
voorbeeld van iemand met een positieve 
levenshouding. Ongetwijfeld een van de 
opvallendste en oudste bewoners van 
onze wijk.
Haar huis is gebouwd in stijl beïnvloed 
door de expressionistische architectuur 
van de Amsterdamse School. Ontwerper 
was de architect Pieter Dijkstra van 
het Apeldoornse architectenbureau 
Gruno-Gelre.

Architectuur-historische waarde
De vormgeving doet denken aan een 
grote paddenstoel. Dit motief komt 
overal terug in het huis, tuinhek en 
interieur en in de detaillering van de 
trapleuning. Voorheen waren zelfs 
verschillende ramen voorzien van 
gebrandschilderd glas waarin het 
paddenstoel-motief verwerkt was. Dit is 
echter in de oorlog vernietigd en daarna 

te vinden zoals bijvoorbeeld in het 
plaatsje Bergen in Noord-Holland. Hier 
begon het in het begin van de twintigste 
eeuw toen dat dorp in trek raakte bij 
kunstenaars. Zo ontwierpen een aantal 
architecten behorend tot deze school 
een geheel buurtje met 17 landhuizen. 
Het is daarom zeker opvallend dat dit 
soort huizen ook in Berg & Bos te vinden 
zijn.
 
Het gebruik van baksteen, hout en riet 
in een organisch vormentaal. Er zijn 
uitbundige gevels, onverwachte hoeken, 
en eigenwijze raamverdeling en een 
bijzonder gevormd tentdak. 
Voorbeelden zijn vooral ook te vinden in 
Amsterdam. Om er een paar opvallende 
te noemen; De Heineken Brouwerij, 
De Bijenkorf, Het Scheepvaarthuis, Het 
Vondelpark, etc. 
 
Originaliteit bewaren
De periode waarin deze school valt 
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is relatief kort geweest. Het eigen 
tijdschrift van de beweging ‘Wendingen’ 
werd tussen 1918 en 1931 gepubliceerd 
en kan gezien worden als de specifieke 
periode waarin de meeste activiteiten 
kunnen worden samengevat. Natuurlijk 
kende deze beweging een zekere 
aanlooptijd en in de jaren van 1910 tot 

1915 waren er reeds architecten ( De 
Klerk, Kramer en Van der Mey maar ook 
Staal, Kropholler en Blaauw mogen hier 
genoemd worden) die een sterk verband 
toonden met dit verschijnsel. 
Het heeft een speciale waarde om in 
een dergelijk huis te wonen en Corry 
is steeds in geslaagd de originaliteit te 
bewaren. Zeker in de huidige tijd maar 
ook in eerdere periodes is het geen 
kleinigheid om de kosten en aanpak 
voor elkaar te krijgen om alles op 
peil te houden. Ze heeft daarbij zeker 
vaak steun gevonden in haar directe 
omgeving en door haar sympathiek 
optreden bereidheid gevonden, te 
helpen of te adviseren. We mogen ons 
als bewoners van Berg & Bos gelukkig 
prijzen een dergelijk unieke bewoonster 
en object in de eigen omgeving te  
hebben.

Vuilstort Berg en Bos
Door Peter Essink

Zo af en toe krijgen wij klachten van wijkbewoners binnen over vervuilingen in 
onze mooie buurt. Meestal gaat het over niet opgeruimde hondenpoep; dat blijft 
ergernis nr. 1. Al menige huiskamervloer moet in Berg en Bos, luid mopperend over 
die niet oplettende baasjes, zijn ontdaan van poepresten! Standaard zijn ook de 
vele klachten die wij begin januari ontvangen over niet opgeruimde vuurwerkresten 
en de daaruit voortkomende rode bagger. Maar dat is niet alles! Ook het flessen 
en papierstort punt tegenover de Berg en Bos school mag zich verheugen op het 
verzamelen van veel ergernis indien de flessen niet meer in de bak passen, en 
dus de dozen met flessen (vooral na feestdagen) 
opgestapeld staan naast de container. 
 
Maar bijgaande foto die wij binnenkregen, mag 
toch heel apart genoemd worden. Moet vast 
iemand zijn geweest die zijn 300 kg. vrije stort 
bij Circulus al helemaal gebruikt had en ten einde 
raad maar voor deze oplossing gekozen heeft. Tot 
ergernis van een buurtbewoner.
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De NJO Muziekzomer Gelderland 
in Apenheul
Door Peter Essink

En ook daarmede was het nog niet 
afgelopen. Het geweldige ensemble 
Judique (2 violen, cello, klarinet, 
bandoneon en slagwerk) speelde voor 
ons een zeer inspirerend Argentijns 
programma, waar het heel eenvoudig was 
om bij weg te dromen. 
 
Dit was een geweldig initiatief, waarvoor 
de organisatoren alle lof verdienen. Zo 
kan dat mooie park in onze wijk dus 

Een dit keer wel heel bijzonder 
evenement in Apenheul. Drie 
verschillende ensembles zetten tussen 
de primaten hun beste beentje voor 
op de prachtige zomeravond van 8 
augustus j.l. Zij brachten voor vele 
muziekliefhebbers een geweldig 
programma ten gehore. 
Zoals: Acht strijkers speelden het 
Strijkoctet van de Roemeense componist 
George Enescu. Een topper!
 
Drie blazers (fluit, hobo en klarinet) 
van het Trio Cortado vergasten ons op 
eigen bewerkingen van oude klassiekers. 

Een plaatje waar ademloos naar werd 
geluisterd. Niet alleen door de bezoekers 
maar minimaal evenveel plezier werd 
beleefd aan de activiteiten van de 
doodshoofdaapjes die het allemaal heel 
erg interessant vonden.
 
Maar ook werk van Steve Reich, de 
hedendaagse Amerikaanse componist, 
werd uitgevoerd voor en op het gorilla 
eiland, dat voor de zekerheid maar van 
gorilla’s was ontdaan. Heel bijzondere 
klankpatronen waar veel bezoekers zich 
door lieten meenemen.
 

ook aangewend worden. Wij hopen 
op het ontstaan van een jaarlijks 
terugkerende traditie; want dit was 
zeer de moeite waard! Deze natuurlijke 
entourage, ontworpen om primaten 
zich thuis te laten voelen, bleek ook 
ons, muziekliefhebbers, het voor muziek 
vereiste rustgevende klimaat te kunnen 
bieden. NJO en Apenheul: Chapeau!
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Ontwikkeling bestemmingsplannen Park Berg en Bos en 
omgeving en Koningin Julianatoren
Door Henk Otto en Cees Kielstra

Ontwerp bestemmingsplan Laan van 
Spitsbergen 2 – AGOVV gebied
Op verzoek van de gemeente Apeldoorn, 
de heer van Essen, heeft er op 29 juli 
een gesprek plaats gevonden met onze 
wijkvereniging en de wijkraad Orden. 
Omdat de initiatiefnemer van dit 
bestemmingsplan BVO AGOVV niet 
meer bestaat stelde de gemeente 
voor op basis van alle beschikbare 
informatie een nieuw document op 
te stellen. Er is daarbij sprake van een 
zgn. voorbereidingsbesluit van 14 
februari 2013, waarin is vermeld dat 
de gemeente een bestemmingsplan 
voorbereid. Dit betekent dat gedurende 
een jaar het verboden is om het gebruik 
van de gronden of bouwwerken 
te wijzigen. Dit geldt totdat het 
bestemmingsplan, dat in voorbereiding 
is, in werking treedt. Dit is gedaan om 
eventuele andere belangstellenden voor 
de locatie de pas af te snijden.
De wijken hebben in het gesprek 
voorgesteld dit proces voor een 
apart bestemmingsplan te stoppen 
en de informatie – sportterrein met 
bestemming veldsporten - weer deel te 
laten uitmaken (daar was het immers 
uitgelicht!) van het bestemmingsplan 
Park Berg en Bos en omgeving, waarvan 
de procedure nog loopt. De gemeente 
heeft toegezegd zich hierover te 
beraden.

Ontwerp bestemmingsplan Park Berg en 
Bos en omgeving
De tekst van dit ontwerp werd in maart 
2013 gepubliceerd, waarop zienswijzen 
konden worden ingediend.
Tegelijkertijd kregen we de ‘Nota 
inspraak en overleg’, waarin de 
antwoorden van de gemeente op onze 
zienswijzen op het voorontwerp van 
dit bestemmingsplan konden worden 
gelezen. Het is fraai hoe de gemeente 
serieus bedoelde commentaren 
eenvoudig op een hoop veegt en 
vervolgens niet ontvankelijk verklaart. 
Leve de ambtenaren, jammer voor die 
lastige burgers die een poging doen hun 
leefomgeving te beschermen.
De wijkvereniging heeft daarom 
besloten juridische hulp in te roepen 
en op basis van juridische argumenten 
zienswijzen aan te reiken op het 
voorliggende ontwerp bestemmingsplan. 
De volledige tekst van de zienswijze van 
de wijkvereniging, ingediend namens 
de bewoners van wijk Berg en Bos is op 
24 april ingediend bij de gemeente en 
tevens gepubliceerd op onze website. 
De zienswijze is tevens aangereikt aan 
de raadsfracties in onze gemeente. En 
aan de bestuurders van de provincie 
Gelderland, vooral omdat zij aandacht 
hebben gevraagd (hun zienswijze!) voor 
een correcte verwerking van wettelijke 
eisen vanuit natuurwetten. In het 
voorontwerp is daarvoor nauwelijks 
aandacht. Heel vreemd daar het hier 

juist om een buitengewoon beschermd 
natuurgebied gaat en de gemeente 
Apeldoorn de natuur naar eigen zeggen 
hoog in het vaandel heeft en bij een 
ander ontwerp bestemmingsplan (Paleis 
Het Loo) daar wel een correcte invulling 
aan geeft.

Concept ontwerp bestemmingsplan 
Koningin Julianatoren
Tijdens de inspraak avond in voorjaar 
2012 werd door wijkbewoners 
gesignaleerd dat de twee terreinen 
van Koningin Julianatoren buiten het 
ontwerp bestemmingsplan Berg en 
Bos en omgeving waren gehouden. 
Niemand had zich gerealiseerd dat 
er al sinds 1999 plannen waren dat 
Koningin Julianatoren een eigen 
bestemmingsplan zou krijgen. Er was 
daarvoor een convenant gesloten 
op verzoek van en met de gemeente 
Apeldoorn (voor alle details zie de 
informatie op de wijk-website). Doel 
daarvan was het verplaatsen van een 
deel van het parkeerterrein naast het 
recreatiepark naar een plek verder 
weg van het waterwingebied aan de 
Amersfoortseweg. Koningin Julianatoren 
heeft daarom het voormalige 
motel terrein aan de J.C.Wilslaan 
gekocht met als doel daar een groot 
parkeerterrein in te richten. Daarna 
zijn er plannen gemaakt voor zelfs 
een mini rail verbinding tussen het 
recreatiepark en dit parkeerterrein. Al 

die plannen zullen worden onderzocht 
in een MER (Milieu Effect Rapportage), 
vanwege de invoering van strengere 
natuurwetgeving, zoals Natura 
2000-Veluwe, Flora en Fauna wet en de 
EHS (Ecologische Hoofd Structuur). 
Dat neemt niet weg dat het afgesproken 
aparte bestemmingsplan voor Koningin 
Julianatoren er toch zou moeten 
komen. Dat was dus nu de reden om 
die terreinen uit het voorgestelde 
bestemmingsplan voor park Berg en Bos 
te lichten. 
Een bewonersgroep vanuit de 
Excelsalaan en omgeving, maakte 
ernstig bezwaar dat ook de niet actief 
door Koningin Julianatoren gebruikte 
bosstrook tussen het recreatiepark en 
de Wildernislaan haar bosfunctie zou 
verliezen en maakte zich sterk om dat 
gebied binnen het bestemmingsplan 
park Berg en Bos en omgeving te 
houden. Tijdens een overleg in 
december 2012 tussen betrokken 
gemeente juristen verantwoordelijk 
voor beide bestemmingsplannen 
en vertegenwoordigers van de 
bewonersgroep Excelsalaan en van 
de Wijkvereniging is dit aan de orde 
geweest. Daar hebben betrokken 
gemeenteambtenaren toegezegd mee te 
willen werken om dit bosgebied binnen 
het bestemmingsplan van het park te 
houden. Daarbij bleef de vraag open 
of de directie van Koningin Juliantoren 
daarmee akkoord zou gaan. De directie 



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 1 314

( vervolg van pagina 13 )

van Julianatoren ging daar echter niet 
mee akkoord en heeft zienswijzen 
ingediend.
Inmiddels werd het ontwerp 
bestemmingsplan van het park voor 
zienswijzen in maart 2013 gepubliceerd 
en is gebleken dat de grenswijziging 
inderdaad is toegepast op de plankaart. 
Tijdens het overleg in december was 
door de vertegenwoordigers van de 
bewonersgroep aangegeven dat met 
deze aanpassing, wat hun betreft, verder 
geen problemen zijn voorzien voor een 
apart bestemmingsplan voor Koningin 
Julianatoren. Aan de orde was gesteld 
dat dit bestemmingsplan geen nieuwe 
ontwikkelingen zou vastleggen, maar 
dat er met respect voor de omliggende 
natuurwaarden slechts de bestaande 
situatie zal worden bestemd. Op die 
wijze zou de gevreesde aantasting van 
het rustige wandelgebied niet worden 
verstoord.
Eind april 2013 is er overleg geweest 
met een vertegenwoordiging 
van de wijkvereniging en zijn 
de uitgangspunten voor het 
bestemmingsplan Koningin Julianatoren 
besproken. 
Het bestemmingsplan Koningin 
Julianatoren omvat twee locaties, het 
recreatiepark met parkeerterreinen 
langs de Amersfoortseweg en het 
parkeerterrein op voormalig motelterrein 
langs de J.C. Wilslaan.
Er is afstemming geweest met de 
directie van Koningin Julianatoren en 
er is voorlopig besloten dat er op basis 
van de huidige situatie, slechts twee 
bestemmingen in dit plan zullen worden 
vastgelegd.
* Bestemming 1 betreft Cultuur en 

ontspanning en omvat het recreatiepark 
terrein. De nu aanwezige bebouwing 
zal worden vastgelegd in bouwvlakken 
op de plankaart en er zullen nadere 
beschrijvingen komen over percentage 
bebouwd oppervlak, bouwhoogten 
(onder boomtoppen), goothoogte etc.
Het overgangsgebied (picknick zone) 
tussen het bebouwde recreatieterrein 
en het daarachter liggende bos (nu 
onderdeel van bestemmingsplan 
park Berg en Bos en omgeving) 
krijgt eveneens een de bestemming 
Cultuur en ontspanning echter zonder 
bouwmogelijkheden. 
*  Bestemming 2 betreft Natuur en 

omvat twee locaties:
1.  het parkeerterrein ten noorden 

van het park en krijgt daar de 
functieaanduiding parkeren, 

2.  het bosgebied langs de J.C.Wilslaan, 
ook hier met de functieaanduiding 
parkeren. 

Er wordt in dit bestemmingsplan geen 
rekening gehouden met mogelijke 
uitbreidingen van het recreatiepark in 
de toekomst. 

Ontwerp bestemmingsplan Paleis het 
Loo en Paleispark
De wijkraad De Naald, ondersteund 
door de wijkvereniging Berg en Bos 
hadden tijdens vooroverleg aangegeven 
dat het aantal geaccepteerde 
evenementen beperkt zou moeten 
blijven. In de concept teksten van dit 
bestemmingsplan is daar rekening mee 
gehouden. Echter vanwege vermindering 
van subsidies ziet de directie van het 
museum Paleis Het Loo zich gedwongen 
meer evenementen te organiseren om 
haar begroting gezond te houden. 
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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

Snelheid in de wijk
Door Ronald de Man - wijkagent

Ook de afgelopen 
maanden kwamen er 
weer veel klachten uit 
de wijk over te hard 
rijden. Voornamelijk 
in de straten waar een 
maximum snelheid van 30 

km/u geldt, wordt nog steeds te hard 
gereden. 

Diverse bewoners vragen daarom 
ook om vaker snelheidscontroles te 
houden. Aan dit verzoek proberen 
wij, vanuit het wijkteam, uiteraard 
gehoor te geven. Maar er doet zich 
hier wel een dilemma voor. Namelijk 
het maken van goede keuzes. De 
capaciteit, voor deze controles, 
moet komen uit het wijkteam. 
Snelheidscontroles op de snelwegen, 
provinciale wegen en de Ringweg 
van Apeldoorn worden gehouden 
door het Verkeershandhavingsteam 
van de politie. Over de inzet van dit 
team, binnen onze gemeente, zijn 
afspraken met de landelijke overheid 
gemaakt. Snelheidscontroles in de 
wijken (30 km-zones) moeten worden 
georganiseerd door politiemensen die 
zich ook met alle andere politietaken 
bezig houden, zoals opsporing.

Dit betekent dus keuzes maken bij 
de aanpak van zaken. Gaan we de 
politiemensen inzetten voor de aanpak 
van woninginbraken, auto-inbraken, 
gewelddadige berovingen, controles op 
overlastplekken of voor verkeerszaken?.
Natuurlijk proberen we hierin een 

juiste verdeling te maken, maar dit is 
niet altijd gemakkelijk. Als wijkagent 
krijg je alle problematiek in beeld. Ik wil 
ook graag dat een woninginbreker achter 
de tralies komt en dat de dader van een 
laffe beroving wordt opgepakt. Dit moet 
gebeuren door dezelfde politieman/
vrouw als degene die op snelheid kan 
controleren.

Ik onderschrijf echter ook het belang van 
de aanpak van snelheidsovertreders. De 
afgelopen maanden heb ik, samen met 
collega’s, een aantal snelheidscontroles 
gehouden. Dit vooral op plaatsen en 
tijdstippen waarbij er verhoogd gevaar 
voor andere weggebruikers was. Denk 
hierbij aan de controle nabij een 
basisschool op het moment dat de 
kinderen van en naar school fietsen.  
Ik heb geconstateerd dat er inderdaad 
nog veel automobilisten zijn die te hard 
door de woonwijk rijden. Wat mij tijdens 
de controles echter vooral opvalt is dat 
veel overtreders uit de wijk zelf komen. 
Vorig jaar heb ik zelf een vrouw bekeurd 
waarvan de partner kort ervoor nog een 
klacht over het hard rijden bij mij had 
neergelegd.... 
De boetes voor snelheidsovertredingen 
zijn door het ministerie dit jaar flink 
verhoogd.
10 km te hard rijden binnen de 30-
km zone, dus 40 rijden waar 30 is 
toegestaan, is een boete van 98 euro. 45 
km/u waar 30 is toegestaan, levert een 
boete op van 170 euro ! 
Op 50 rijden ipv 30 staat een boete van 
236 euro !!
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Privémening over Private Banking: 

 ‘Ik ben ondernemer, ik woon in die 
wereld. Mijn private banker moet niet 
van een andere planeet komen’.

Private banking is voor iedereen anders. Daarom willen wij graag weten 
wie u bent, wat u drijft en waar u heen wilt. Zodat u later kunt doen waar u 
vandaag over droomt. En vandaag kunt doen waar u later geen spijt van krijgt. 
 Neem voor meer informatie contact op met Max Raaijmakers, Private Banker 
regio Apeldoorn. Tel.:055-5777526 of e-mail: max.raaijmakers@nl.abnamro.com 
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in het BosBerg en Boswijkblad
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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. 

Voor nieuwe wijkbewoners

Dit zijn behoorlijke bedragen 
waarover ook veel discussie 
is ontstaan. Er zijn bewoners 
die de verkeersveiligheid zo 
belangrijk vinden dat voor hen 
de boetes nooit te hoog kunnen 
zijn. Er zijn echter ook mensen 
die de hoogtes van de boetes 
buitenproportioneel vinden en 
dan ‘vragen’ om ‘echte boeven 
te gaan vangen’. Zo ontstond er 
laatst op straat een levendige 
discussie tussen buurtbewoners 
over dit onderwerp. 

Als politie hebben wij geen 
enkele invloed op het bepalen 
van de hoogtes van de boetes. 
Wij proberen wel zoveel mogelijk 

aan alle problematiek in de wijk 
aandacht te geven.  Het zal zeker 
niet lukken om dit altijd naar 
ieders tevredenheid te doen, 
omdat we als wijkagenten continu 
zaken moeten afwegen en keuzes 
maken. Maar over één ding zijn 
we het eens, we willen allemaal 
dat de wijk een veilige en prettige 
plek is om te wonen. En daarbij 
heb ik ook uw hulp hard nodig. 
Wijkbewoners zijn onze ogen en 
oren in de wijk, die wij zo hard 
nodig hebben om bijvoorbeeld 
inbrekers op heterdaad te 
betrappen. En uiteraard kunt u 
ook met elkaar in gesprek gaan 
over ongewenst (verkeers)gedrag 
van medewijkbewoners.
   


