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Berg en Bos 
 Ooit woeste grond

ver buiten de bebouwde kom, 
zo woest dat er een galgenberg op stond, 

maar niemand maakte daar een halszaak van.  

Ooit dik 500 bunder wandelend stuifzand,  
een grindberg en stokoude eiken. De koopman 

    zag: een hele handel verse jonge dennenaanplant
binnen de rasters. Afblijven, herten en zwijnen! 

Ooit liepen straatnamen losjes het landgoed over: 
J.C. Wils en Roosmale Nepveu. De burgemeester

zag: een bos is zoveel meer dan een verzameling 
staande kapstokken om winst aan op te hangen.  

Nu loop ik hier, vol vitamine G van groen:
o zoete geur van linden, park op de groei. 

Nu kan de stedeling vrij ademhalen 
en stijlvol onbezorgd verdwalen.  

|
||
||||
|||||
||||||| 

Ria Borkent - stadsdichter Apeldoorn  ‘Groen van toen’  2012

Van de voorzitter

In alle hectiek van de afgelopen periode waarin we 
ons nadrukkelijk hebben moeten manifesteren om de 
leefbaarheid van onze omgeving de juiste plaats te geven 
in de nieuwe bestemmingsplannen, is het goed om in de 
laatste maand van het jaar even terug te blikken en wat 
afstand te nemen van de bestuurlijke blunders waar we 
mee geconfronteerd zijn. 

Het feit dat de leden van de gemeenteraad niet volledig 
op de hoogte zijn van de inhoud van de besluiten 
die genomen worden en dat de leden van het College 
voorbij gaan aan de wettelijke regelgeving is stuitend en 
teleurstellend.

Met de kerstgedachte op het netvlies kunnen we proberen 
om het juiste perspectief van alle ontwikkelingen te zien 
en positief blijven. Dat genereert weer energie om in het 
nieuwe jaar attent te zijn op de leefbaarheid in onze wijk 
en er verantwoord mee om te gaan.

Namens het bestuur bedanken wij iedereen voor de 
getoonde betrokkenheid bij de activiteiten van de 
wijkvereniging en wensen wij u en de uwen een plezierige 
kersttijd en een gelukkig en positief begin van het nieuwe 
jaar!

Namens het bestuur,
Cees Kielstra, vz.
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Geef de pen door: Wie zou er niet willen wonen?
Door Theo Jeunink

Op een mooie zonnige herfstdag fietsen 
we de grote verbindingsweg tussen (voor 
oud Apeldoorners het dorp, voor import 
de stad) en Hoog Soeren. Een reeds lang 
bestaande route van ongeveer 5 km.
Vanaf het plein voor de Grote Kerk kijkt 
de oude vorstin Wilhelmina. Wie de 
kruising van de Loolaan oversteekt om 
van de Soerenseweg te mogen genieten 
vind aan de linkerhand de prachtige 
schouwburg Orpheus met een van de 
beste concertzalen van Nederland qua 
akoestiek. Een grote trekpleister voor 
Apeldoorn en de regio.
We verbazen ons over de afwisselende 
huizenbouw van alleenstaande villa`s/
huizen tot twee-onder-een-kap, 
voorzien van platte-, zadel-, punt-, of 
rietgedekte daken.
Gelukkig besteedt de gemeente hier 
samen met de bewoners aandacht aan 
in de vorm van gemeentemonumenten.
Zoals bijv. het spoorweghuisje (hoek 
Soerenseweg/Lodewijklaan), waar de 

inmiddels verdwenen spoorlijn naar 
paleis `Het Loo` liep. 

Verderop de kleurrijke kinder-/
buitenschoolse opvang. Ter hoogte van 
kruising Soerenseweg/Badhuisweg de 
begraafplaats met de monumentale 
ingang. 
Alhier liggen de scholieren begraven, 
die 7 oktober 1946 omkwamen toen 
een vliegtuig bestuurd door piloot Max 
Christern uit Apeldoorn neerstortte op 
de christelijke HBS aan de Jachtlaan.
Oversteek Jachtlaan het Hampshire 
Hotel, dat rond 1900 gebouwd werd op 
initiatief van architect Wils onder de 
naam `Bellevue’ en sedert 1920 verder 
ging onder de naam Hotel Nieland en 
daarna Hotel Apeldoorn.
Tegenover het hotel de villa “Buitenzorg” 
die evenals de reeds gepasseerde villa 
“Insulinde” geassocieerd wordt met de 
Indonesië gangers, die in de vijftiger 

jaren repatrieerden.
Verder fietsend valt het op, dat de 
bomen( beuken, eiken, kastanje, berken 
en vliegden) dichtheid toeneemt en 
passeren we de tandartsenpraktijk, 
alwaar tegenover de prachtige villa `
`Klein Boswijck .̀
Vervolgens passeren we het 
`Thomashuis̀ , opvang en begeleiding van 
mindervalide jongeren.
Naast het `Thomashuis̀  een jong 
rijksmonument (in de jaren 1920-1922 

door architect J.A. Heuvelink i.o.v. de 
Rotterdamse Handels/Landbouwbank 
en in de stijl van Frank Lloyd Wright, 
uitkijkend op de Berg en Boschschool), 
in 1932 gebouwd door architect Nolen 
en enige jaren geleden op passende 
wijze uitgebreid i.v.m. grotere toeloop 
(verjonging van de wijk). 
De weg vervolgend, tussen de bossen 
de ventweg met bungalowbouw. 
En vol verbazing volgt dan het 
enige flatgebouw aan deze weg de 
`Arendsburght ,̀ (11 verdiepingen en een 
penthouse) gebouwd in de jaren zestig 
en nog steeds in gebruik als serviceflat 
met twee-en driekamerappartementen.
Hoek Soerenseweg/Juniperlaan de 
door Wils gebouwde villa `Diana ,̀ 
een van de mooiste voorbeelden van 
neorenaissance architectuur in de wijk. 
Dit bijna als sluitstuk van de bebouwing. 
Het bos mag weer zijn gang gaan, 
totdat we op het `Lido` stuiten, het 
welbekende visrestaurant, dat vroeger 
altijd op maandag geopend was i.v.m. 
handelsreizigers, die in het inmiddels 
afgebroken Motel Apeldoorn aan de 
Wilslaan logeerden.
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Via de oversteek Wilslaan hebben we 
een echt gescheiden fietspad, met flinke 
`klimmetjes̀  en komt Berg en Bos tot zijn 
recht.
Na inspanning voldoende uitspanningen 
in Hoog Soeren, waar we ons laten 
verwennen en nagenieten van deze 
prachtige tocht. De terugtocht gaat in 
een beduidend hoger tempo. Onlangs 
is de riolering gerenoveerd en zijn 
voorzieningen getroffen om riool-en 
regenwater gescheiden op te vangen 
(waterwingebied).
Geeft de Soerenseweg allen maar 
levensplezier? Natuurlijk kunnen we 
altijd kleine ergernissen bedenken zoals 
te hard rijden en nu gelukkig meerdere 
drempels..
Op topdagen in Apenheul, het Boschbad 
en Julianatoren parkeeroverlast.
Dit kleine `leed` weegt niet op tegen 
het prettige wonen en de goede 
bereikbaarheid van het centrum met het 
openbaar vervoer.
De bewoners zijn gesteld op privacy, 
maar bij calamiteiten staat burenhulp 
voorop.
Voldoende aanknopingspunten om op 
onderzoek uit te gaan???
 
De pen wordt doorgegeven aan Herman 
Geerdink, wonend aan de Sparrenlaan.

Dweilen met de kraan open – Afsluiting project
Door Otto Verkerke 

Aan het begin van dit jaar is gestart met het project “Dweilen met de kraan open 
heeft geen zin!” door alle bewoners van de wijk Berg & Bos aan te bieden mee 
te doen met het gezamenlijk laten maken van infrarood foto’s. Ongeveer 10% 
van de bewoners heeft gehoor gegeven aan deze oproep en meegedaan met het 
project. Begin maart zijn van de huizen van alle deelnemers thermografische foto’s 
gemaakt. Eind maart hebben alle bewoners de resultaten hiervan ontvangen 
door middel van een thermografisch rapport van hun woning. Op 16 april zijn de 
algemene resultaten tijdens de Algemene Leden Vergadering van de wijkvereniging 
toegelicht middels een presentatie. Deze toelichting is ook nog eens uitvoerig 
belicht in het wijkblad van juni 2013.
 
Tijdens de presentatie op de ALV heeft 
CFP aangeboden om gezamenlijke 
vervolgstappen te coördineren. Hierbij 
kon onder andere gedacht worden aan 
het gezamenlijk inkopen van gasketels 
of isolatie. In de weken daarna zijn 
een 9-tal reacties van bewoners 
binnengekomen die hier mogelijk aan 
deel wilden nemen. Dit betrof ongeveer 
10% van de deelnemers en 1% van de 
woningen in de wijk.

Deze vragen resulteerden in een totaal 
van 14 mogelijke vervolgonderzoeken, 
waarvan 5 voor endoscopie, 2 
voor blowerdoortesten, 2 voor 
kruipruimteonderzoek en 5 vragen voor 
energie-maatwerkadvies.
Voor wat betreft de te nemen 
vervolgstappen waren 7 deelnemers 
mogelijk geïnteresseerd in een 
gezamenlijke aanpak van spouw 
en vloerisolatie en 3 deelnemers in 
kierafdichting.
De eindconclusie van CFP is echter 
dat de schaalgrootte te gering is om 
gezamenlijke vervolgstappen te nemen. 
Van de ongeveer 800 woningen in de 

wijk is 10% gefotografeerd en heeft 
1% aangegeven interesse te hebben 
in vervolgstappen. De gewenste 
vervolgstappen bij deze 1% is daarbij 
ook nog eens divers.

Ofschoon het voor CFP een interessant 
en leerzaam project was, hebben zij 
daarom in overleg met de wijkvereniging 
besloten zich terug te trekken uit het 
project en eventuele vervolgstappen. 
De deelnemers die hebben aangegeven 
geïnteresseerd te zijn in mogelijke 
gezamenlijke vervolgstappen hebben 
inmiddels een mail van CFP ontvangen 
met deze boodschap.

Een andere, wellicht interessante 
conclusie is dat woningen met extreme 
afwijkingen niet in de groep deelnemers 
zitten. Vanuit contacten met een aantal 
installateurs blijkt dat zij met regelmaat 
in de wijk op oude ketels stuiten die 
dringend aan vervanging toe zijn in 
mooie doch oude huizen waar weinig of 
geen isolerende maatregelen genomen 
lijken te zijn.
Omdat de bewoners van deze woningen 

niet geïnteresseerd waren in deelname 
aan het thermografisch project is 
het waarschijnlijk dat er ook weinig 
interesse is in vervolgstappen, dan wel 
dat het moeilijk is om de bewoners 
hiervoor te interesseren. 

Het grootste besparingspotentieel in de 
wijk is daarmee waarschijnlijk aanwezig 
in die woningen. Of en hoe wij hier als 
wijkvereniging nog actief op in willen 
spelen is onderwerp van gesprek, maar 
is ons inziens meer het voorland van 
installateurs. Deze zijn als geen ander in 
staat op individuele basis te beoordelen 
of en waar er met de kraan open 
gedweild wordt…

Ook vinden wij als wijkvereniging dat wij 
niet als makelaar moeten optreden voor 
de inkoop van vervolgonderzoeken en/
of verbeteringen aan individuele huizen. 
Onze conclusie is daarom dat wij verdere 
acties aan individuele huiseigenaren 
moeten overlaten en bij deze het project 
als wijkvereniging moeten afsluiten.



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 34

Beelden in de wijk Berg en Bos ( 1 )
Tekst en foto’s - Henk Otto

Dit is het eerste deel van een 
serie artikelen over kunstuitingen, 
kunstwerken en monumenten in onze 
wijk Berg en Bos. En dan gaat het 
om beelden die vanaf de openbare 
ruimte te zien zijn. Natuurlijk is onze 
wijk Berg en Bos een kunstwerk op 
zich, zij het een kunstwerk door 
de natuur gestalte gegeven. Fraaie 
groene lanen met een zeer ruime 
variatie aan kleuren en vormen van 
de bomen en struiken. Menselijke 
kunstuitingen, zijn echter dun gezaaid 
in de wijk. Ik noem voor het gemak 
alle kunstwerken en monumenten 
maar “kunst”. Ik ga in deze serie 
artikelen op zoek naar de kleine en 
grote kunst waar we als wijkbewoner 
dagelijks of soms langskomen en van 
kunnen genieten. Ik zal ook proberen 
U achtergrondinformatie te geven van 
de getoonde kunst en af en toe neem 
ik de vrijheid te vertellen wat ik er zelf 
van vind.

Zoals al geschreven onze wijk is niet 
ruim bedeeld met kunst.
Vooral in het park Berg en Bos zijn 
meerdere kunstwerken te bewonderen 
en ook in Apenheul. In de woonwijk 
kunnen we in enkele tuinen vanaf 
de openbare weg beelden zien. De 
informatie over de getoonde kunst is 
afkomstig van diverse bronnen, zoals 
eigenaren, geschiedkundige boekjes, 
gekregen teksten, de kunstenaar zelf 
etc.

1. Voorplein park Berg en Bos

Het is 11 november 2003, dat er een 
bijeenkomst is van de wijkraden 
De Sprengen, Brink en Orden en de 
wijkvereniging Berg en Bos met Accres 
de beheerder van het park Berg en Bos. 
Accres had ons en de heer Frans Mulderij 
uitgenodigd in het ‘Theepaviljoen’, om 
ons te informeren over herstelplannen 
voor het park. Met name de lekkende 
vijver was dringend aan onderhoud toe 
maar ook de paden daaromheen die 
langzaam bezig waren weg te zakken 
in de vijver. De heer Mulderij vertelde 
dat met alle partijen, waaronder Accres, 
Apenheul, de ondernemers van Buren en 
Wentink zouden worden betrokken in dit 
project. 

Op mijn vraag of dat ook gold voor de 
wijkraden had de heer Mulderij geen 
antwoord, maar hij zou zich sterk maken 
dat ook de wijken mee konden doen. 
Zeer kort daarna kwam de uitnodiging 
dat ik namens alle drie de wijken zou 
worden uitgenodigd deel te nemen aan 
de overlegsituaties. 

Het is nu tien jaar later en het project is 
bijna afgerond. 
Ik denk dat ik namens zeer veel 
wijkbewoners spreek, wanneer ik 
vaststel dat we nu weer een zeer fraai 
stadspark hebben, waar je veilig en met 
plezier kunt verblijven. 

Met speel- voorzieningen voor groot 
en klein en rustig wandelpaden om de 
vijver. 
Het fraai bestrate voorplein met 
de entreepoorten voor het park en 
Apenheul en de fraaie gevormde hekken 
is een kunstwerk op zich. 

De gemeentelijke landschapsarchitect 
Linda Hooijer en haar team kunnen trots 
zijn op wat zij hier hebben vorm hebben 
gegeven. Wordt dit het Linda Hooijer 
plein?

2. Herdenkingsmonument Kyle Smith

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-jarigeluitenant Kyle S. 
Smith, kwam daarbij om het leven. De 
overige acht bemanningsleden hadden 
even daarvoor het toestel per parachute 
verlaten. 

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 dit monument heeft 
geadopteerd. Het monument staat bij 
de kanovijver, op het terrein van het 
Boschbad
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Parkeren in en rond Berg en Bos (2)
Het vervolg – door Arjan Speelman

Parkeren is een “hot item” in onze 
wijk terwijl toch de meesten van ons 
voldoende eigen terrein hebben om hun 
auto’s te parkeren. Maar in een wijk 
waar direct om heen ruim 1 miljoen 
bezoekers jaarlijks met de auto één van 
de attracties bezoeken is het niet raar 
dat we regelmatig aandacht besteden 
aan het voorkomen van vermijdbare 
overlast. Weinigen van ons willen de 
attracties weg hebben en de meesten 
van ons genieten ervan en/of zijn er ook 
een beetje trots op.
In de laatste zes nummers van ons 
wijkblad is er vijf keer aandacht voor de 
parkeerproblematiek geweest. Waarom 
dan nu weer een artikel daarover?

Integrale aanpak gemeente
In het vorige nummer vertelde onze 
stadsdeelmanager dat de gemeente 
een projectleider zou aanstellen die 
integraal en snel aan de slag zou gaan. 
Mede omdat de noodzaak om vaart 
te maken met oplossingen nu ook 
politiek wordt onderschreven. Voor het 
volgende evenementenseizoen moeten 
er belangrijke stappen gezet zijn.
In de eerste plaats zal vanuit de 
gemeente een reactie worden gegeven 
op het rapport dat wij als wijkvereniging 
hebben laten opstellen. Daarbij wordt 
ingegaan op de vraag of en hoe 
400 extra parkeerplaatsen kunnen 
worden aangelegd. Op de tweede 
plaats wordt gekeken welke fysieke en 
organisatorische actie haalbaar zijn. 
Deze eerste reactie zal in december 2013 
worden gegeven.

De projectleider,  Jos van Nuenen is , 
zeker voor gemeentelijke begrippen, 
voortvarend aan de slag gegaan. Mede 
op basis van ‘ons’ rapport van de externe 
deskundigen. Hoewel het nog te vroeg 
is om al concrete resultaten te kunnen 
melden hebben wij er vertrouwen in 
dat nu, waar mogelijk en haalbaar, op 
korte termijn maatregelen zullen worden 
genomen om vermijdbare overlast te 
voorkomen. Maar, laten we wel zijn, 
enige overlast op topdagen die, vanwege 
het weer niet altijd te voorzien zijn, is 
onvermijdelijk.

Enquête onder wijkbewoners
Omdat wij als bestuur niet zonder en over 
u zaken willen regelen is het goed om, 
naast de jaarvergadering,  onze website, 
brieven, telefoontjes e.d., uw mening te 
horen over mogelijke oplossingen. In een 
breed samengestelde werkgroep kwam 
het idee naar voren om het wat grillig 
verlopende parkeervergunningengebied 
uit te breiden en minder grillig te maken. 
Als bestuur lijkt ons dat logisch maar er 
kunnen goede redenen zijn om dat op 
bepaalde plekken niet te doen.
Daarom hebben wij recent de 
wijkbewoners in de driehoek Jachtlaan, 
J.C. Wilslaan, Soerenseweg en de directe 
omgeving daarvan gevraagd naar de 
ervaringen met parkeeroverlast en de 
mening over mogelijke oplossingen. 
Het bestuur wordt daarin bijgestaan 
door een deskundige op het gebied 
van online enquêteren (omdat we 
dit mogelijk vaker willen gaan doen) 
en door de klankbordgroep parkeren 

bestaande uit de heren Spanhaak 
(Burg. Roosmale Nepveulaan), Verkerke 
(Groene Kijkerweg) en van Meeuwen 
(Magnolialaan).
Begin december bespreken we de 
resultaten die meegenomen zullen 
worden in de integrale aanpak van de 
eerder genoemde projectleider van de 
gemeente.

Andere acties
In ons wijkblad van september 2012 
hebben we aangegeven dat het in de 
maanden daarvoor de spuigaten uitliep 
en wat we als bestuur voor acties 
ondernamen. Het afgelopen seizoen is 
er duidelijk minder overlast geweest in 
vergelijking met het jaar ervoor. Deels 
door het weer (met weer een oprisping 
in de mooie herfstvakantie) deels door 
de reeds genomen maatregelen.

Omdat we nu, met behulp van een 
gemeentelijke projectleider, de zaken 
integraal aanpakken verwachten we 
de overlast in de toekomst verder te 
kunnen beperken. Zo zijn we, naast de 
uitwerking van de aanbevelingen in het 
rapport, op verschillende fronten actief:

Bestemmingsplannen 
Er zijn nieuwe bestemmingsplannen 
in ontwikkeling waarbij we scherp 
letten hoe met het verminderen van de 
parkeeroverlast wordt omgegaan. Zo 
bleek bijvoorbeeld de door de gemeente 
aangewezen parkeermogelijkheid aan 
het eind van de Felualaan domweg niet 
te zijn opgenomen in de plankaart van 

3. De Stenen Bank

Sinds de renovatie van de vijver in 
het park Berg en Bos is ook de Stenen 
Bank weer in volle glorie zichtbaar. 
De bank is ooit gemaakt door Hein 
Berkhoff, zoon van de projectbaas 
Willem Berkhoff die het project voor het 
graven van de grote vijver vanaf 1932 
aanstuurde. Op een betonnen geraamte 
waren keien geplaatst, afkomstig uit 
een grindwinning in de Loenermark. 
Aan weerszijden van de bank kwamen 
mozaïeken van gekleurde stenen. 
Rechts de ‘ziener’ en links de ‘denker’ 
en in het midden van de bank het 
gemeentewapen van Apeldoorn.

De bank was jarenlang verstopt onder 
een afdak. Bij de renovatie van het 
park is de bank, waar ooit koningin 
Wilhelmina vaak schilderde, terecht weer 
in beeld gebracht.
Het is een plekje waar je, nadat de 
zon de stenen op temperatuur heeft 
gebracht, rustig kunt zitten genieten van 
de rust van de vijver voor je.

(wordt vervolgd...)



( vervolg van voorpagina )

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 36

het bestemmingsplan Park Berg en Bos 
en Omgeving.

Evenementenbeleid 
Apeldoorn worstelt met haar identiteit. 
Soms wil ze een soort attractiestad 
worden, later gaat het weer over een 
gezinsstad in het groen. Wij zijn niet 
tegen evenementen mits ze goed 
gepland zijn en mits er goed is gekeken 
hoe verkeers- en parkeeroverlast 
kan worden voorkomen. Een aardig 
voorbeeld hierbij is de nieuwe lijn die 
de nieuwe directie van Paleis het Loo 
heeft ingezet: Er rust geen taboe meer 
op het parkeren op de grote grasvelden 
voor Paleis het Loo. Bovendien levert 
dit veel meer parkeerinkomsten op en 
veroorzaakt dit bij grotere evenementen 
geen onnodige overlast in onze wijk.

Definitie van overlast
Een goede definitie van overlast is niet 
aanwezig in Apeldoorn. Op geluidsgebied 

hebben we het initiatief genomen om 
na het debacle van Sound Divers tot 
heldere en aanvaardbare normen te 
komen. Zo lang er geen heldere normen 
zijn blijven we u vragen om overlast te 
blijven melden omdat blijkbaar nu de 
norm is dat als er weinig klachten zijn 
er dus geen sprake is van overlast! In de 
gemeente wordt momenteel gewerkt 
aan een vernieuwing van de Nota 
Geluid en Evenementen Apeldoorn 2008 
waarvoor de wijkvereniging een voorstel 
heeft gedaan.  Vanuit de wijk zijn de 
heren Hans Kussendrager en Henk Otto 
daarbij betrokken.

Verruiming parkeermogelijkheden 
Anders denken bij Paleis het Loo 
en het niet langer heilig verklaren 
van grasvelden leidt tot ‘win-win’ 
situaties. Het tussen de bomen 
parkeren op stukken nauwelijks benut 
terrein van het Bosbad kan zowel de 
parkeermogelijkheden verruimen als 

tot extra inkomsten voor de gemeente 
leiden. Op dit moment vindt een eerste 
scan plaats naar de mogelijkheden 
van de “onbenutte” ruimtes rond 
de grote parkeerplaats. Daarbij 
wordt onder andere gekeken naar de 
randvoorwaarden vanuit natuur, milieu 
en verkeers- en parkeertechniek.

Communicatie tussen betrokken diensten
Te vaak blijkt het elkaar niet tijdig 
en goed informeren tot onnodige 
overlast te leiden. Met de gemeentelijke 
projectleider wordt gewerkt aan 
duidelijke protocollen, centrale 
telefoonnummers e.d. om de 
communicatie te verbeteren. Ook zullen 
wij als wijkvereniging op onze site zo 
goed mogelijk aangeven wanneer er 
bepaalde evenementen gepland zijn en 
wanneer u mogelijk wat meer drukte 
mag verwachten.

Het vervolg
In december zullen we de uitkomsten 
van de parkeerenquête analyseren en 
met de gemeentelijke projectleider 
verder werken aan de aanbevelingen 
van het rapport over de parkeeroverlast. 
Wij zullen u daar nader over informeren 
maar vragen u ook om mee te denken 
over de vraag hoe we onnodige parkeer 
overlast zo veel mogelijk kunnen 
vermijden. Graag ontvangen wij uw 
suggesties per e-mail op 
wijkbergenbos@hotmail.com 

Dit artikel zal dus zeker niet het laatste 
zijn over parkeren in en rond Berg en 
Bos. Wij blijven echter hopen dat de 
in te zetten maatregelen tot andere 
gespreksonderwerpen zullen leiden.

Herdenking 
Kyle Smith
Door Elma Los

Dinsdag 26 november jl. heeft groep 8 
van de Berg en Bosschool de jaarlijkse 
herdenkingsbijeenkomst bij het 
oorlogsmonument van Kyle Smith vorm 
gegeven. 
Het monument staat bij de kanovijver in 
het Boschbad te Apeldoorn. Het is een 
grote, staande zwerfkei met daarop een 
bronzen plaquette. Op de plaquette is 
in reliëf het portret van de geallieerde 
piloot Kyle Smith aangebracht en een 
afbeelding van een Amerikaanse B-17 
bommenwerper met de tekst: “Op 
26 november 1944 verongelukte op 
deze plaats een Amerikaanse B-17. 
Het vliegtuig keerde beschadigd 
terug na een bombardement op een 
spoorwegknooppunt bij Osnabrück. 
Aan bord waren nog twee zware 
bommen. Boven Apeldoorn dreigde 
de bommenwerper neer te storten. De 
piloot, de 24-jarige luitenant Smith gaf 
zijn bemanning opdracht het toestel per 
parachute te verlaten. Hij sprong zelf 
niet, maar vloog door om te voorkomen 
dat het vliegtuig in de bebouwde kom 
neer zou komen. Het toestel stortte 
hier neer. Kyle Scott Smith vond de 
dood bij de crash, maar door zijn moed 
voorkwam hij een ramp in Apeldoorn.
Diverse genodigden waren aanwezig om 
naar de toespraken en mooie gedichten 
die door de leerlingen van groep 8 
werden voorgelezen, te luisteren.
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Schakelpunt helpt bij het vinden van 
een vrijwilliger 
Ingezonden mededeling

Het Schakelpunt, een bemiddelingsbureau voor inwoners van de gemeente 
Apeldoorn die een vrijwilliger zoeken in de thuissituatie, viert dit jaar zijn 
vijfjarig bestaan. 

Steeds meer mensen die voor hulp geen beroep kunnen doen op familie, buren 
of kennissen weten inmiddels de weg naar het Schakelpunt te vinden. Het 
Schakelpunt denkt mee met de hulpvrager en wijst de weg.
Apeldoorn telt 23 vrijwilligersorganisaties die bij het Schakelpunt zijn 
aangesloten. De bekendste zijn De Kap, het Leger des Heils en het Rode Kruis. Ook 
de ouderenbonden en kerken doen mee. 

Er komen allerlei vragen om vrijwilligers binnen, dat kan zijn voor 
gezelligheidsbezoek, een maatje,  opa en oma gevraagd, hulp bij klusjes in 
of rond het huis, boodschappen, vervoer naar het ziekenhuis of het invullen 
van formulieren. Een team van negen medewerkers probeert dan samen 
met de hulpvrager een passende vrijwilliger te vinden bij de aangesloten 
vrijwilligersorganisaties, of daarbuiten. Soms gaat het snel en is met een 
telefoontje alles geregeld. Bij lastiger vragen kan er meer tijd over heen gaan 
voordat er een oplossing is. Het Schakelpunt belt na verloop van tijd nog even na 
om te horen of alles naar wens verlopen is.
De bemiddeling door het Schakelpunt is gratis. Wel betaalt de hulpvrager 
eventuele kosten die de vrijwilliger - in overleg met de hulpvrager - maakt, zoals 
bijvoorbeeld benzinekosten.
Het Schakelpunt is gevestigd in Het Portaal, op de hoek van de Deventerstraat en 
de Vlijtseweg. De openingstijden zijn maandag van 10.00-13.00 en dinsdag en 
donderdag van 10.00-16.00 uur. Het Schakelpunt is telefonisch te bereiken op 
055-5760058, of per e-mail via info@schakelpuntapeldoorn.nl  
Meer informatie is op www.schakelpuntapeldoorn.nl te vinden.

Leerlinge Geerte Vogtlänger las prachtig 
het gedicht voor “Wij zijn de jeugd”. 

De volwassenen van morgen 
De kleinkinderen van de oorlog 
Wij hebben boeken gelezen en beelden 
gezien
Maar we weten nauwelijks
Wat er echt gebeurd is negenenzestig 
jaar geleden.

Totdat we een veteraan ontmoetten
Nu een heel oude man
Maar zesenzestig jaar geleden een jonge 
Engelse jongen
Vechtend voor de vrijheid van ons land
Voor onze grootvaders en grootmoeders
en voor ons!

Hij vertelde mij dingen die ik nooit zal 
vergeten
Hoe ze alles, in één seconde, konden 
verliezen:
Hun vrienden
Hun hoop
Hun levens.

Een jongen, iets ouder dan ik, in een 
vreemd land
Proberend een andere jonge jongen te 
doden
Kijkend naar zijn stervende vriend
En wetend dat hij de volgende zou 
kunnen zijn.

Hierom moeten we leven in vrede
En de jonge man van zesenzestig jaar 
geleden blijven herinneren.

Na de kranslegging vertelde de heer 
Marten van Houtum, die toentertijd op 
de bovenverdieping van het restaurant 
van het Boschbad woonde, aan de 
leerlingen wat hij negenzestig jaar 
geleden als zevenjarig jongetje heeft 
zien gebeuren.

Het was weer een waardige en goed 
verzorgde herdenking.
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Bronnen van Berg en Bos (29)
1813 - 1814
Door Bart Meyer

                 

De bevrijding

De mensen staan te wachten langs de 
weg, zo dicht mogelijk in het zicht van 
het paleis alwaar zij het meest spektakel 
zien. De afstand tussen een troepje 
dorpelingen dat het verst is opgeschoven 
en de voorhoede van de bevrijders 
die straks hun doormars zullen maken 
wordt bewaakt door een detachement 
veteranen onder bevel van de jonge 
kapitein Jean Baptiste Lambrechts, 
officieel nog steeds in Franse dienst.
                                                                                                                                                      
Het ‘Paard der Cosacken’ kwam even snel 
als verrassend uit de bossen tevoorschijn; 
zich voortdurend verplaatsend wekken 
ze de indruk met velen te zijn, maar 
in werkelijkheid bestaat de groep uit 
enkele tientallen ruiters, onverstaanbaar 
en bebaard. Door persoonlijk optreden 
weet hij hen tot nog toe de toegang tot 

het paleis te beletten. Anderzijds is de 
vastberadenheid van zijn mannen om 
de orde te handhaven niet bijster groot; 
eerder verraadt hun houding sympathie 
voor de nieuwsgierigen die dat maar 
al te goed begrijpen. Deze mannen, 
vrouwen en kinderen zijn afkomstig 
van de boerderijen en woonsteden van 
Het Loo, aangevuld met personen van 
het dorp of nog verder. “De inwoners 
hebben toen het Oranjeteeken opgezet, 
en de vlag van die kleur uit den toren 
gestoken.” Allen verlangen naar vrijheid, 
ofschoon van onderlinge verbroedering 
niet echt sprake lijkt; zij hebben zich 
gegroepeerd naar stand en herkomst. 
Zo’n groepje wordt bijvoorbeeld gevormd 
door vier pachtboeren, t.w. Hendrik 
Steenbergen, Peter Groenewoud, Harmen 
Peters en Teunis Middelink van ‘De 
Laatste Stuiver’. Slechts de nu en dan te 
horen vreugdekreten, zoals “Vivat Oranje 

” slingeren zich door de aaneengeregen 
schare armen en gegoeden. Verder doodt 
men de tijd met onderlinge gesprekken 
waarbij een mengeling van gevoelens 
van opwinding en verbazing van de 
gezichten valt af te lezen. Onder de 
aanwezigen vertolkt Jan van Sprang Czn 
een besef van angst en zorg, daarbij 
herinnerend aan zijn gelijknamige 
voorvader die in 1672 als trompetter 
‘de Fransen van Het Loo blies.’                                                                                                                                          

Hun kleding is zo goed mogelijk 
aangepast.  Veruit de meesten zijn 
eenvoudig tot schamel gekleed en 
dragen klompen. Sommige mannen 
hebben een wambuis van zwart linnen, 
van pij of van serge met op het hoofd 
een ronde hoed met oranje kokarde; 
meer welgestelde boeren dragen de 
wambuizen van laken of hebben deze 
door rokken van die stof vervangen; 
de broeken zijn van zwart linnen, 
bombazijn of manchester. Men ziet ook 
lieden in zogenaamd Brabants linnen 
kielen met mouwen en daaronder een 
zwarte of bonte camisole; hun kousen 
zijn van zwarte of gekleurde wol, een 
enkeling draagt wit linnen, gestoken 
in schoenen  met gespen à la Henry 
IV, hetzij met riemen dichtgemaakt.   
Hoge militairen en vermogende lieden 
dragen laarzen; onder hen bevindt zich 
Zijne Excellentie de Heer Luitenant – 
Admiraal Jan Hendrik Van Kinsbergen 
die zich onder de eregasten mag 

rekenen: “een rijzig man, fors van 
wezen, met een snel en stout oog 
en een pruisische onverduldigheid.” 
Zijn vergevorderde leeftijd heeft hem 
getekend, desondanks gesticuleert hij 
nu en dan heftig in de richting van de 
aanvoerder der Kozakken, prins Theodor 
Feodorowitch Gagarin en zijn officieren. 
De admiraal maakt node gebruik van zijn 
kennis en ervaring, opgedaan tijdens 
zijn  Russische diensttijd als overste 
van een bende Don-Kozakken onder 
Tsarina Catharina de Grote. Hij leerde 
in het Russisch bevelen te geven. De 
mannen onderhouden zich op een apart 
ingericht gedeelte van het terrein. Het 
lijkt of zij over de te volgen gang van 
zaken ernstig van mening verschillen. 
Ook Lambrechts die het gemis van 
zijn rechterbeen niet is aan te zien, 
is bij de beraadslagingen betrokken, 
evenals de inspecteur verificateur der 
keizerlijke kroondomeinen F.J. van der 
Wall, een zeer nauwgezet ambtenaar. 
Van verschillende kanten wordt gepoogd 
de nieuwe realiteit te aanvaarden en 
tot een vorm van diplomatie te komen.                                                                                                                                           

De aanwezige  vrouwen, een minderheid 
vormend, hebben vanwege de 
weersgesteldheid hun jakken van laken, 
katoen of cits verwisseld voor jassen; 
hun hoofden zijn getooid met mutsen 
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van min of meer kostbare stof en 
fatsoen. Een tweetal bejaarden draagt 
een rok van wolstreep met mantel of 
regenkleed van zwarte saai. Een freule 
is gezien op puntige schoenen met hoge 
spitse hakken; zij bevindt zich in de 
nabijheid van de hoge gasten.

Twee mannen bewegen zich al geruime 
tijd opvallend tussen de menigte, van 
begin tot eind en leggen hun oor te 
luister.  Een van hen heeft een klein 
woordenboek in de hand. Soms worden 
zij gewezen op een persoon waar 
een van hen zich vervolgens naar toe 
begeeft. Daar wordt genoemd Willem 
Haring, schoolmeester te Apeldoorn. Het 
is duidelijk dat zij, hoewel wedijverend 
met elkaar, beiden op zoek zijn naar 
verhalen, zoals over de komst van de 
Kozakken en hun verblijf in en rond het 
bivak.

Het leven der Kozakken

Zij zijn allerzonderlingst toegetakeld 
met lange jurken, schaapvachten, Franse 

uniformen en zo voorts: er zijn er die 
drie, vier stel kleren over hun uniform 
dragen. Hun wapens bestaan uit sabels, 
lange pieken, karabijnen en pistolen; 
zij berijden sterke, kleine stekelharige 
paarden waar zeer hoge zadels op 
liggen. De mannen legeren zich op 
diverse plaatsen. Een aantal officieren 
eist inkwartiering bij burgers. Grote 
vuren worden er ontstoken, waartoe 
alles wat op hout lijkt wordt gebruikt; 
daar omheen zitten de manschappen 
die inmiddels hun paarden van het 
nodige hebben voorzien. Bomen 
gebruiken de Kozakken als uitkijkpost.                                                                                                                            
Nadat zij wat ontdooid zijn op de gure 
novemberavond wordt hen jenever in 
vaten en emmers gebracht. De kerels 
slurpen uit de emmers zoals bij ons de 
paarden doen of lepelen de drank met 
pollepels op. Ter verhoging van het 
pikante gebruiken zij ook jenever met 
peper erin.                         
De bevrijders verlangen tevens 
leveranties van brood, brandhout, 
boekweit, paardenbeslag, 
levend vee, bier, wijn en zout.                                                                                                                                     
Daarna wordt een tiental koeien 
geslacht en de afgehakte stukken 
worden ongevild boven de vuren aan 
de pieken gestoken, geroosterd en 
verslonden. De ingewanden worden 
in grote varkensketels gestampt, met 
roggebrood, azijn en zout gemengd, 
waarna er soep van wordt gemaakt. 
Als deze klaar is worden er nog bossen 
vetkaarsen van schapenvet of bijenwas 
in gesmolten. Ook spekpannenkoek 
met warm vet staat op het menu.                                                                                                                                            
             
Nadat allen verzadigd zijn stellen 
zij wachten bij de vuren, waarna 
het bivak weldra inslaapt. In de 
nacht ondernemen zij rooftochten 

onder de inwoners van Apeldoorn, 
zelfs plegen zij afpersingen en 
gewelddadigheden op Van Kinsbergens 
landgoed Welgelegen; de buit aan 
goederen is van uiteenlopende aard: 
dekens, boven- en onderkleding voor 
mannen en vrouwen, linnengoed, 
schoenen, sieraden enz. enz.                                                                                                                              
De volgende morgen tegen negen 
uur vertrekken de Kozakken van hun 
kwartier op de heide over de weg naar 
Voorthuizen, uiterst tevreden over het 
onthaal; velen pakken een stuk rauw 
vlees onder hun hoge zadels, om dat 
murw te rijden en menige kruik jenever 
hangt hen als patroontas op de rug.

De vrijheid gewinnen
                                                     
De eerbiedwaardige 
weldoener dezer 
gemeente, zo 
gemeenzaam met 
het volk, is vandaag 
in groot tenue: 
de Admiraal Van 
Kinsbergen heeft 
in de voorbije 
maanden na 
intekening eindelijk zijn lievelingsboek  
‘De Ilias’ ontvangen. Dit epos bevat 
een korte periode uit het verhaal van 
Het ‘Paard van Troje’ en men vindt 
daarin voorbeelden van de militaire 
tactiek en strategie; hieraan heeft die 
lezer in feite voor een groot deel zijn 
reputatie te danken. De verhandeling 
van Homerus sluit ook aan bij zijn 
interesse in “de vorderingen in de 
militaire Evolutien” van de laatste 
tijd. In het jaar na de komst van de 
Kozakken op Het Loo, doet de journalist 
die de gebeurtenissen daar volgt 
verslag van een defilé op woensdag 24 

augustus 1814 ter gelegenheid van “de 
verjaring van derzelver zoo geliefden 
als geëerbiedigden Souvereinen Vorst en 
Heer”:
“Een in deze hooge Heerlijkheid 
opgerigt corps Kozakken, escorteerde 
meergemelden Heere Luitenant – 
Admiraal, niettegenstaande Zyne 
Excellentie, verzogt het niet te willen 
doen. (…) Nogtans menigeen speelt het 
kozakkenspel. Geene ongeregeldheden 
hoe ook genaamd, hadden plaats. En 
de ingezetenen van Apeldoorn, bewezen 
met sprekende daden, dat zijlieden, 
gelijk altoos vrienden van goede orde 
geweest zijnde, hetzelve blyven willen!” 

N.B.: De bevrijding van Het Loo en 
Apeldoorn van de Franse bezetting op 
22 november 1813 wordt Kozakkendag 
genoemd en is jarenlang gevierd.

Bronnen:
Staatkundig Dagblad van de Zuiderzee, 
9 december 1813
Arnhemsche Courant, 27 augustus 1814
Statistieke beschrijving der provincie 
Gelderland, Arnhem 1826
Heldring O.G. en R.H. Graadt Jonckers, De 
Veluwe, eene wandeling, z.j.
Meyer B., Langs levend Loo’s verleden, 
Apeldoorn 2013
Gelders Archief,  Inv. Kroondomein, 
Rentambt Het Loo 3 



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 1 310

Stadsdeelmanager leidt hondenleven
Door Jose Cvetanovic - stadsdeelmanager

Sinds 1 juli ben ik de 
trotse eigenaar van 
een hond. Een heel 
knuffelbaar model 
waar we veel plezier 
aan beleven. Natuurlijk 

moet de hond ook uit, dus elke ochtend 
sta ik al voor 7 uur met hem op straat 
en laat in de middag of in de avond 
vaak nog een keer. Elke dag loop ik een 
andere route. Net waar ik zin in heb. 
Soms de wijk Berg en Bos in, soms naar 
het centrum, De Parken door, langs de 
Naald, de Belastingdienst: ik kom overal. 
In het weekend ga ik vaak naar het 
bos aan het eind van de Bosweg of het 
Orderbos en naar het veldje bij paleis het 
Loo. 
Met een hond gaat er een nieuwe 
wereld voor je open. Je hoort en ziet 
van alles. Zo heb ik kunnen constateren 
dat beveiligingsfirma Vigilat in Berg en 
Bos zeer frequent zijn rondjes rijdt en 
soms ook gericht bij een huis gaat kijken 
of alles daar wel in orde is. In Berg en 
Bos wordt ook veel aan het onderhoud 
van de huizen gewerkt. Goed voor de 
economie. Richting het centrum is het 
’s-ochtends een drukte van belang. De 
fietsdoorstroomassen bewijzen hun nut. 
In De Parken is het vaak nog rustig. Ik 
denk dat het er tegen de feestdagen heel 
sfeervol zal zijn. Daar verheug ik mij nu 
al op. Dicht in de buurt van mijn eigen 
huis heb ik gemerkt dat de begraafplaats 
aan de Soerenseweg voor veel mensen 
heel waardevol is. Veel graven worden 
vaak bezocht en goed door familie en/of 
vrienden onderhouden. Daarnaast zijn 
er vrijwilligers actief om graven op te 

knappen, een herdenking te organiseren 
of de aankleding voor Allerzielen te 
verzorgen. Een man vertrouwde mij 
toe dat hij er vrijwel elke dag was. Hij 
verzorgt er het graf van zijn vrouw en 
ouders, drinkt een kopje koffie en maakt 
een praatje. Mooi om te horen. 
In het bos en op het veldje ben ik met 
allerlei mensen in gesprek gekomen. 
Iedereen loopt daar in een oude jas 
en met laarzen aan om de hond te 
laten genieten. Omdat je vooral over 
de honden praat heb je geen idee 
wat de achtergrond van mensen is. 
Bankdirecteur? Kunstenaar? Kok? Leuk 
om ernaar te raden. Wel heb ik een 
aantal ambtenaren herkend… 
En dan het veldje bij het Loo. Dat is 
een bijzonder veldje. Mooi omheind, 
met uitzicht op het Paleis èn schoon. 
Gebruikers hebben de onderlinge 
afspraak om de poep meteen met een 
schepje (dat aan het hek hangt) op te 
pakken en in een vuilniszak te doen. 
Deze vuilniszakken worden door enkele 
vaste gebruikers verschoond. Op deze 
manier blijft het voor mens en hond 
een plek om van te genieten. Sowieso 
hoor ik vaak van hondenbezitters dat 
zij liever schone en  veilige speelveldjes 
dan hondenuitlaatplekken zouden willen 
hebben.
Slechte ervaringen heb ik echter ook. 
Honden die andere honden agressief 
benaderen maar daarvoor niet door 
hun baas gecorrigeerd worden. Vaak 
ziet de baas het niet eens omdat hij/
zij met iemand in gesprek is, of vindt 
hij het normaal gedrag. En ongelofelijk 
wat een hoeveelheid poep er overal 
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ligt. Vrijwel nooit in de goot maar 
pontificaal midden op de stoep. Aan de 
Zandloperweg trof ik op de stoep drie 
grote drollen aan. Vies maar ook lastig. 
Mijn moeder, die met een rollator loopt, 
kan er niet langs en moet dan met 
moeite stoep op en af manoeuvreren. 
Ik zou er eerlijk gezegd een voorstander 
van zijn als wij in Nederland, net zoals 
bijvoorbeeld in Londen, in het hele 
stedelijk gebied een verplichting tot 
opruimen zouden hebben. Maar dan wel 
graag met elkaar goed nadenken over 
een manier die het milieu minder belast 
dan alle plastic zakjes die daarvoor 
gebruikt worden. 

De gemeente heeft een campagne 
opgestart onder de naam ‘No shit’. 
Mogelijk heeft u de posters van honden 
met hun baasjes al zien hangen. In 
het kader van deze campagne hebben 
de gemeentelijke handhavers van 
team THOR in de maanden oktober 
en november een gerichte actie in de 
stadsdelen uitgevoerd. In de week van 
5 t/m 12 november was Noordwest 
aan de beurt. In deze week zijn door 
bewoners en wijkraden aangemelde 
overlastplekken bezocht. In totaal zijn er 
207 hondenbezitters aangesproken en is 
er één bekeuring uitgedeeld. Een aantal 
hondenbezitters heeft gevraagd om 
zaken als extra afvalbakken. Ook is er 
gevraagd naar de mogelijkheid van een 
losloopgebied in de omgeving van de 
Sprengenparklaan en Kennedylaan. 

Vragen over de regels voor honden? 
Kijk op www.apeldoorn.nl. Hier vindt u 
onder andere een kaart.

Glasvezel in Berg en Bos?
Door Peter Essink en Leander Witjes

Van tijd tot tijd verschijnen er zowel 
in de landelijke  als de locale pers 
berichten over de mogelijkheid van 
een glasvezelverbinding tot in elk 
huis , waarmee zeer snel internet 
beschikbaar zou kunnen komen voor 
elk aangesloten huis. Deze berichten 
hebben ook de aandacht getrokken van 
dhr Leander Witjes, een wijkbewoner 
van Berg en Bos. Hij benaderde 
ons met de vraag of wij ons wilden 
inspannen om de aansluiting van 
glasvezelverbindingen in onze wijk 
mogelijk te maken. 

Hij verklaarde zich bereid om namens 
de wijkvereniging de haalbaarheid 
hiervan verder te onderzoeken. Zijn 
zoektocht leidde al snel naar de firma 
Reggefiber die in Apeldoorn het contract 
heeft gekregen om glasvezel aan te 
mogen leggen binnen de gemeente. Bij 
de bouw van Zuidbroek is daar direct 
rekening mee gehouden. Reggefiber 
kent een gefaseerde werkwijze. Men 
wil dit wijk voor wijk aanleggen. De 
aanleg van glasvezel is pas interessant 
als 30% van een wijk aangesloten wil 
worden. Reggefiber heeft inmiddels een 
aantal wijken benoemd welke nu en in 
2014 op de lijst staan om voor glasvezel 
in aanmerking te komen. Momenteel 
loopt er een inventarisatieronde in de 
wijk Welgelegen. Na Welgelegen zijn 
onder andere Zevenhuizen en de Parken 
aan de beurt. In 2014 staat Berg en 
Bos nog niet op de lijst. Reggefiber 
geeft o.a. via de media aan wanneer 
men een inventarisatie in een wijk 
start. Men verzorgt op dat moment 

voorlichtingsbijeenkomsten over de 
(on)mogelijkheden van glasvezel en 
men nodigt alle providers die een 
glasvezelverbinding ondersteunen om 
hun klanten in de wijk te voorzien 
van de benodigde informatie. Daartoe 
behoren uiteraard ook de meest bekende 
leveranciers zoals bijvoorbeeld KPN en 
UPC.
Recent wetenschappelijk onderzoek 
heeft uitgewezen dat de benodigde 
brandbreedte van een gemiddeld 
huishouden tot 2018 naar verwachting 
minimaal met 60% per jaar zal 
stijgen. Het gebruik van social media 
zal sterk toenemen terwijl domotica 
eveneens een enorme vlucht maakt. 
Door de verdergaande digitalisering 
zal er door eindgebruikers niet alleen 
meer “gedownload” worden van 
internet, maar naar verwachting zal 
ook “uploaden” een enorme vlucht 

nemen. Daar waar huidige bandbreedte 
van gemiddeld zo’n 30- 40 MB ( met 
– afhankelijk van het abonnement 
uitschieters naar 100 of 200 MB via de 
kabel) nog volstaat voor downloaden 
kan vastgesteld worden dat de 
beschikbare uploadcapaciteit veelal 
aanzienlijk minder is. Daarnaast wordt 
de snelheid bepaald door de zwakste 
schakel in het netwerk en dat is de 
vaak verouderde verbinding naar de 
centrale. Glasvezel wordt momenteel 
aangeboden met een bandbreedte vanaf 
50 MB. Met dat verschil dat er ook met 
dezelfde snelheid geupload kan worden. 
Daar waar bij de huidige beschikbare 
verbindingen de bandbreedte in de 
nabije toekomst letterlijk tegen de 
maximale capaciteitsgrenzen op zal 
lopen (de techniek veroudert uiteraard) 
hebben wetenschappers vastgesteld dat 
glasvezel deze beperking niet heeft.
Voor dit moment is het echter niet zinvol 
gebleken om als wijkvereniging hierin 
te acteren. Immers Reggefiber heeft de 
uitrol voor 2014 reeds gepland en onze 
wijk komt daar niet in voor. Daarnaast is 
het uiteraard ook een persoonlijke keuze 
of men daar op termijn gebruik van zou 
willen maken. Tot dat moment moet 
u gebruik maken van de beschikbare 
mogelijkheden in de wijk via uw 
vertrouwde provider.
Wilt u meer informatie over glasvezel, 
dan kunt u eventueel de site www.
eindelijkglasvezel.nl/apeldoorn 
bezoeken. daar vindt u alle relevante 
informatie.  
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Openbare basisschool 
Berg en Bos
Ingezonden mededeling van schoolteam OBS Berg en Bos

 
Op de hoek van de Soerenseweg en de 
Roosma Nepveulaan staat het prachtige 
rijksmonumentale gebouw van 
basisschool Berg en Bos. 
Een sfeervol gebouw, in het jaar 2000 
volledig gerenoveerd, met een mooi en 
zeer ruim buitenterrein, een sportveld 
en inpandig een eigen gymzaal. 
In het gebouw wordt aan ongeveer 240 
kinderen modern onderwijs gegeven. 
Vanuit traditionele verworvenheden is 

er aandacht voor ieder kind, krijgen 
plusleerlingen extra uitdaging, worden 
zorgleerlingen extra begeleid, zijn 
de onderwijsmethoden modern en 
voldoen aan de kerndoelen, neemt 
ICT een belangrijke plaats in (digitale 
schoolborden, werkstations voor de 
leerlingen, etc), mag een kleuter bij ons 
‘gewoon kleuter blijven’ en volgen 
wij de leerlingen oa met ons 
leerlingvolgsysteem. 
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Ontwikkeling bestemmingsplannen
Door het bestuur

Van zuid naar noord zijn rond onze wijk vier bestemmingsplannen in ontwikkeling. 

Bestemmingsplan Laan van Spitsbergen 
2 / AGOVV
Dit betreft de sportvelden van AGOVV en 
de Sprengenvallei.  
Reeds bij de eerste behandeling van 
de teksten van dit plan is gewezen 
op de onlogische afscheiding van de 
Sprengenvallei van het park Berg en 
Bos. Ook bij de behandeling van het 
bestemmingsplan van park Berg en Bos 
en omgeving is aandacht gevraagd voor 
deze onlogische opsplitsing. Maar de 
gemeente ontbreekt het schijnbaar aan 
planologen, die in staat zijn wel juiste 
bestemmingsplannen te formuleren.
De afsplitsing van dit bestemmingsplan 
is destijds gebeurt op verzoek en kosten 
van de BVO AGOVV. Op de ontwerptekst 
is destijds met veel bezwaren 
gereageerd door alle wijkraden, door 
belangengroepen en grote aantallen 
individuele burgers. In begin van dit jaar 
(2013) is ons te kennen gegeven dat de 
gemeente na het faillissement van de 

beroepsvoetbalorganisatie (BVO-AGOVV) 
begonnen is, het bestemmingsplan 
opnieuw op te stellen. Een ontwerptekst 
daarvoor is tot op heden niet 
verschenen.
Wel speelt voor dit gebied nog een 
andere zeer belangrijke zaak. Het 
betreft de in het verleden door de BVO 
neergezette bouwwerken, zoals diverse 
kleine gebouwtjes, kantoorunits en 
vooral de tribunes. Voor veel van deze 
bouwwerken is destijds een tijdelijke 
(5 jaar) bouwvergunning afgegeven, 
die daarna soms ook nog eens is 
verlengd. Intussen zijn al die tijdelijke 
vergunningen verlopen en is er dus al 
tijden sprake van een gedoogsituatie 
door de gemeente.
Dit voorjaar is door de wijkvereniging 
Berg en Bos gesteund door de wijkraden 
Sprengen en Brink & Orden aan de 
gemeente schriftelijk verzocht de 
gedoogsituatie op te heffen en de wet 
te handhaven. De gemeente heeft 

daarop formeel de tijd gevraagd tot 1 
november om zich te beraden. Maar op 1 
november heeft de gemeente nog geen 
enkele actie ondernomen, waarop dus 
vervolgens door de wijkvereniging om 
opheldering is gevraagd. 
Op 25 november heeft om die reden 
een gesprek plaats gevonden tussen de 
wijkverenigingen en de drie betrokken 
wethouders, de heren Stukker, Kruithof 
en Prinsen. De wijkverenigingen hebben 
in dit gesprek nogmaals duidelijk 
aangegeven dat de gemeente gewoon de 
wet moet uitvoeren en moet handhaven. 
De wijkverenigingen, namens alle 
bewoners van omliggende woningen, 
hebben geen enkele behoefte aan een 
situatie op het sportcomplex, waar 
mogelijkheden blijven bestaan voor 
grootse sportevenementen met overlast 
door licht, geluid, verkeer en parkeren in 
een (illegale) stadionomgeving. 
In dit gesprek is nogmaals duidelijk 
naar voren gebracht dat er geen enkel 

Dit alles binnen een zo optimaal 
mogelijk pedagogisch klimaat, waarin 
wij voortdurend streven naar veiligheid 
voor ieder kind. Regelmaat, structuur 
en rust zijn basiselementen binnen 
onze school.

Inspanning en ontspanning gaan op 
de Berg en Bosschool hand in hand: er 
moet gewerkt/geleerd worden om aan 
het einde van groep acht een goede 
voortzetting te kunnen hebben op het 
voortgezet onderwijs. Naast leren en 
werken hebben we ons 
stokbroodbakfeest, worden Sint en 
Kerst gevierd, gaan we op schoolreis en 
schoolkamp, organiseren we excursies, 
nemen we deel aan het Cultuurmenu 
van EduArt, beleven we met z’n allen 
een sport- en speldag, houden we acties 
voor goede doelen, etc, etc. 
Kortom: het is in vele opzichten fijn om 
op de Berg en Bosschool te zijn! 

U kunt ons volgen via Facebook (www.
facebook.com/bergenbosschool), onze 
website is een bezoekje waard (www.
bergenbosschool.nl ) en u bent altijd van 
harte welkom op onze school om een 
kijkje te komen nemen. Dit kan o.a. 
op onze Open Dagen, maar ook van 
maandag t/m vrijdag. 
Het is dan handig om even een afspraak 
te maken (055-3552394 / 
bergenbos@leerplein055.nl). 

Wij zien u graag op obs Berg en Bos, 
Soerenseweg 105, 7313 EJ Apeldoorn. 
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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

bezwaar is tegen de amateur voetbalclub 
AGOVV. Maar met alle ervaringen uit het 
amateur club verleden is voor ons ook 
duidelijk dat de oude houten tribune, 
die ook nog eens op de Apeldoornse 
monumentenlijst staat, voldoende 
capaciteit heeft om de toeschouwers 
bij amateurclub wedstrijden onderdak 
te bieden. Er zijn dan ook geen 
rationele argumenten voor het blijvend 
voortbestaan van de huidige (illegale) 
stadion faciliteiten, daar deze naar 
onze overtuiging als een magneet 
zullen blijven werken om grootschaliger 
voetbalevenementen op deze plek te 
organiseren. 
Een plek bovendien die in de door de 
gemeente Apeldoorn en de profclub 
AGOVV geïnitieerde studie van het 
ingenieursbureau “Witteveen en Bos” 
naar mogelijke plekken voor een stadion 
binnen onze gemeentegrenzen als de 
meest ongunstige variant bestempeld is.

Bestemmingsplan Park Berg en Bos en 
omgeving
Dit bestemmingsplan is op 19 september 
door de gemeenteraad vastgesteld 
en op 10 oktober gepubliceerd. De 
wijkvereniging, en met haar ook veel 
bewoners, zag in de beantwoording dat 
geen van de door haar aangedragen 
zienswijzen positief is beantwoord. 
Zelfs een omissie van het ontwerpplan 
bleek niet te zijn hersteld. Daardoor is 
de formele toewijzing van de Felualaan 
tot parkeervoorziening niet op de 
plankaart opgenomen en rest ons geen 
1600 parkeerplekken maar nog slechts 
een kleine 1500.  
Wel heeft de gemeenteraad vastgesteld 
dat er een echt tekort is van 400 
parkeerplekken en is er opdracht 
gegeven om voor het eind van 2013 

bruikbaar terreinen te vinden, zodat er 
straks werkelijk een capaciteit is voor 
2000 auto’s.
Het mag duidelijk zijn dat de 
wijkvereniging zich niet kan vinden in de 
politieke beslissing het bestemmingsplan 
zonder de gewenste aanpassingen 
vast te stellen. Er rest dan nog slechts 
de gang naar de bestuursrechter, 
voor bestemmingsplannen is dat de 
Raad van State. Op 20 november is de 
wijkvereniging daar in beroep gegaan 
en is dit bestemmingsplan dus nog in 
behandeling.

Bestemmingsplan Koningin Julianatoren
Ook daar loopt sinds begin van 
dit jaar de ontwikkeling voor een 
bestemmingsplan. Een extern bureau 
heeft in opdracht van de gemeente 
concept teksten geschreven. Afgelopen 
zomer zijn de concepten door de 
gemeente met de directie van 
Koningin Julianatoren besproken, 
waarbij voorstellen zijn gedaan voor 
tekstaanpassingen,  zodat die passen 
bij de werkelijke situatie. De gemeente 
is nu bezig een eerste concept plantekst 
samen te stellen, die daarna ook aan de 
wijkvereniging zal worden voorgelegd.

Bestemmingsplan Paleis Het Loo en 
Paleispark
In een vorig bericht heb ik U 
geïnformeerd over de concept tekst 
(januari 2013) voor dit plan. Intussen 
heeft de museumdirectie aan de 
gemeente te kennen gegeven dat zij zich 
niet kunnen vinden in de beperking van 
het aantal toegestane evenementen. 
Op grond daarvan heeft de gemeente 
besloten het plan, de planning is begin 
2014, opnieuw met de wijkraden aan de 
orde te stellen.
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Let op...... zakkenrollers!
Door Ronald de Man - wijkagent

Door Ronald de Man 
– wijkagent.

In het kader van de Dag 
van de Ouderen was er 
dinsdag 1 oktober een 
weerbaarheidstraining 

voor ouderen. Er waren 
bijeenkomsten in De Lindenhove en 
De Veenkamp. Mijn collega-wijkagent 
Bart Goemaat en ik waren gevraagd 
om een bijdrage te leveren. 

Gelet op het thema van de dag, 
weerbaarheidstraining, leek het ons 
goed om de ouderen te informeren 
over de werkwijze van zakkenrollers. 
Ook wilden we hen adviseren hoe 
ze kunnen voorkomen dat ze het 
slachtoffer van zakkenrollers worden.

Veel slachtoffers
De bijeenkomsten werden goed 
bezocht. Toen ik de aanwezigen vroeg 
of zij ooit slachtoffer waren geworden 
van zakkenrollers, reageerden 
opvallend veel mensen. Al pratend 
werd duidelijk dat een dergelijke 
gebeurtenis als bijzonder vervelend 
en ingrijpend wordt ervaren. Op 
onze presentatie werd enthousiast 
gereageerd. Daarom wil ik met dit 
artikel graag nog eens de aandacht op 
‘zakkenrollen’ leggen.

Hoe werkt een zakkenroller?
Hoewel iedere zakkenroller natuurlijk 
zijn eigen werkwijze heeft, zijn er veel 
overeenkomsten waaraan zakkenrollers 

te herkennen zijn. Een zakkenroller 
kan een man zijn, maar net zo goed 
een vrouw met kinderen! Zakkenrollers 
opereren vaak samen. De één leidt uw 
aandacht af, bijvoorbeeld door u de 
weg te vragen of door u te vragen of u 
geld kunt wisselen. De ander probeert 
ondertussen uw portemonnee te rollen. 
Tegen u aan botsen of op uw kleding 
morsen (waarbij ze u vriendelijk helpen 
bij het schoonmaken) zijn ook bekende 
trucs om u af te leiden en u tegelijkertijd 
te beroven.

Tips!
Er zijn verschillende manieren om het 
zakkenrollers moeilijk te maken. Het 
gaat er om dat u gelegenheidsdieven 
een slag voor bent. Enkele tips:
Doe uw portemonnee in uw binnenzak 
of halstasje en niet in uw jas- of 
achterzak.
Leg geen waardevolle spullen open en 
bloot in een tas of boodschappenmand.
Houdt altijd zicht op uw tas en neem 
deze altijd mee, ook bijvoorbeeld een 
paskamer in.
Laat u niet afleiden, wees op drukke 
plaatsen extra alert. 
Betaal waar mogelijk met PIN-pas. Is 
dit niet mogelijk, neem dan niet te veel 
contact geld mee.
Let er tijdens het pinnen op dat niemand 
over uw schouders meekijkt naar de 
pincode.
Bewaar pinpas en pincode nooit bij 
elkaar. Klinkt logisch, maar het gebeurt 
nog steeds!

Wat te doen als u toch bestolen wordt? 
Wordt u ondanks uw 
voorzorgsmaatregelen toch bestolen, 
doe dan het volgende.
Waarschuw omstanders en probeer het 
signalement van de dader te onthouden.
Bel 112 of laat dit doen en geef aan 
in welke richting de dader is gevlucht. 
De politie kan bij het aanrijden dan 
rekening houden met de vluchtroute.
Is uw pinpas gestolen, blokker dan 
onmiddellijk uw rekening. Bel de bank: 
0800 – 03 13.
Een geblokkeerde pas kan niet meer 
worden gebruikt. Komt iemand met uw 

gestolen pas bij een pinautomaat, dan 
neemt de automaat de pas in.
Doe altijd aangifte bij de politie. Dit 
kan via internet http://www.politie.nl/
aangifte. 
U kunt ook persoonlijk een afspraak 
maken via het telefoonnummer 
0900- 88 44. 

Hopelijk heb ik u hierbij voorzien van 
een aantal nuttige tips en bent u op de 
hoogte van trucs die zakkenrollers vaak 
gebruiken. Voorkom dat u slachtoffer 
wordt en wees zakkenrollers te slim af!

Moeder op dak
Door Elma Los

Daar zat ze dan, boven op het dak. Hoe 
meneer Niemandsverdriet haar ook 
probeert te lokken met vogelzaad, ze 
zat daar goed. Ze had trouwens liever 
kalkoenenvoer. Ze had overzicht op haar 
zeven kinderen. Een zat op de balustrade van het Christelijk lyceum, twee zaten 
hoog in de boom, de anderen konden de verleiding van het zaad niet weerstaan 
en scharrelden op de grond. Maar ze wist zolang ik op het dak blijf zitten, lopen 
ze niet weg. Het was een mooie zonnige zondagochtend die eerste december 
en het was een suffe boel nu Apenheul gesloten was. Ze miste de mensen, 
daarom besloot ze met haar kinderen weg te vliegen. ’t Was erg rustig in de wijk, 
iedereen sliep nog. Pas op de Vliegerlaan en de Berkenlaan werd ze rond 9.00 
uur ontdekt toen ze met haar kroost liep te grazen inde tuinen. Ze nam nog een 
stukje Felualaan mee en besloot wat te relaxen op het schoolplein. 

Toen Vigilat de mensen van Apenheul alarmeerde, was het met haar rust gedaan. 
Nu zat ze dus op het dak en hoorde ze het vertrouwde gerammel van haar 
etensbakje. De doortastende meneer Niemandsverdriet had al uitnodigend z’n 
garagedeuren open. Ze was toch wel moe geworden van het avontuur en zo 
besloot ze naar beneden te vliegen. Het was inmiddels 12.30 uur toen ze met 
haar kroost de garage in liep.
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Privémening over Private Banking: 

 ‘Het is als met kunst. 
Niet alles is simpelweg 
in geld uit te drukken.’

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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