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Buurtpicknick in onze ’achtertuin’
Stadspark Berg en Bos
Door Arianne Mönnink

Je zult het maar hebben zo’n achtertuin.
Stadspark Berg en Bos is een prachtig
natuurgebied dat grenst aan ons wijkraads(wijkverenigings) gebied. Het is gratis
toegankelijk en er is van alles te zien en te
doen. De prachtige speelweide is geweldig
voor gezinnen met kinderen waar ze hutten
kunnen bouwen, met water spelen en klauteren
op de speeltoestellen. Je kunt prachtig
om de bosvijver wandelen en natuurlijk de
uitkijkheuvel beklimmen. Verder biedt het
Stadspark korte en lange wandelingen die u
laten genieten van de prachtige combinatie van
cultuur en natuur die in het park samenkomen.
Bijzonder is ook het verblijf van de herten en de
wilde zwijnen die je daar kunt zien.
De wijkraden Brink en Orden en de Sprengen, de
wijkvereniging Berg en Bos hebben samen met
Accres, de beheerder van het park en Stimenz de
welzijnsorganisatie het initiatief genomen om onze
‘achtertuin’ te gebruiken om elkaar te ontmoeten.
Wij organiseren daarvoor een Buurtpicknick in

het stadspark. We nodigen jong en oud uit
om met een picknickmand, een kleedje en
een vrolijk humeur op 14 september vanaf
12.00 uur naar de speelweide te komen.
Wij zorgen voor een paar leuke activiteiten
en wandelingen met de boswachter,
misschien zijn er zangers en muzikanten
die zich spontaan geroepen voelen om
wat akoestisch te laten horen, wie weet
is het leuk om wat van het meegebrachte
lekkers te ruilen of te delen.
Wij hopen u, de buren en bewoners
naast Stadspark Berg en Bos, graag te
ontmoeten op 14 september tussen
12.00 en 16.00 uur op de Speelweide in
Berg en Bos.
Voor informatie kunt u contact
opnemen met:
Arianne Mönnink, 0623825897,
arianne.monnink@chello.nl
1

Geef de pen door: Ahornlaan

Door Tineke van der Deijl

Mijn inziens ben ik de eerste schrijfSTER,
van deze column in ons wijkblad! Dat
werd tijd! De geschiedenis van de
Ahornlaan is relatief jong. Toen wij naar
Apeldoorn gingen verhuizen( in 1967)
en ons in Zevenhuizen vestigden, was
de Ahornlaan een zandpad, ook wel het
“vrijerslaantje”, genoemd.
Het verbond de Genistalaan met de 2e
Beukenlaan, parallel aan de Soerenseweg.
Hoe is de verkaveling tot stand gekomen?
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De eerste bewoners hadden hun oog
laten vallen op een stuk grond aan de
Bosweg, naast het huis van de toenmalige
burgemeester. Architect in de armgenomen
en een plan ontworpen. Toen de eerste
spade in de grond zou worden gestoken,
stak de burgemeester daar een stokje voor.
Hij had andere plannen bedacht voor die
kavel. Een oplossing voor de wat beduusde
toekomstige bewoners was snel gevonden.
Zij konden een stuk grond kopen aan de…..
jawel Ahornlaan! Wel stagneerde de bouw,
er moest een bestemmingsplan gewijzigd
worden. Uiteindelijk gaven provinciale
staten toestemming voor het bouwen van
één huis(1968). Pas later in 1971 werd de
laan verkaveld. Het eerste huis werd nr. 5.

Waarom nr. 5?
Omdat er genoeg ruimte was om nrs. 1
en 3 te bouwen, uiteindelijk is er alleen
nr. 3 gekomen. In 1971 hebben wij grond
gekocht met huisnr. 7. In onze Ahornlaan
was het in het begin jaren zeventig
een drukte van belang. Er werd volop
gebouwd, de laan werd geasfalteerd en
riolering werd aangelegd. Uiteindelijk
telde de laan zeven huizen. Tot groot
ongenoegen van de bewoners van de
Soerenseweg en de Bosweg. Waar zij eens
door bos werden omringd, verschenen
nu hoger liggende percelen. Wij zijn nog
de enige oorspronkelijke bewoners van
de laan. Toen wij vrienden vertelden dat
wij hierheen gingen verhuizen, zeiden ze:

”naar Berg en bos?, daar wonen alleen
maar oude mensen, je kan er niet eens je
eigen ramen lappen!”. Voor mij een extra
reden om daar te gaan wonen, ik heb
een hekel aan ramen lappen! Als men mij
vroeg waar we naar toe gingen verhuizen,
zei ik maar: ”naar de bomen buurt.” Met
de leeftijd van de bewoners viel het reuze
mee. In onze nieuwe laan en om de hoek
woonden talrijke jonge gezinnen. Onze
kinderen hebben hier een geweldige jeugd
gehad. Wist u trouwens dat het eerste
buurt koninginnenfeest in de Ahornlaan
werd gevierd? Er was in Berg en Bos die dag
niets te beleven. Wij hadden in ieders tuin
een activiteit: zaklopen, koekhappen, een
optocht, verkleed en wel, met versierde
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Goede voornemens,
Door Arjen Speelman, voorzitter
Nu we als nieuw bestuur enigszins op streek zijn is het goed om onze ambities voor
de komende tijd kenbaar te maken. Let op, het zijn voornemens waar we van u graag
reacties op krijgen.
Zoals u wellicht in de Stentor heeft gelezen heeft de gemeente het plan voor AGOVV
(volgens de Stentor broddelwerk) teruggenomen en opnieuw overleg geïnitieerd.
Met enige scepsis zijn we aangeschoven en hebben daar gemeld dat we verwachten
dat er nu wel beter naar ons geluisterd gaat worden. Dat is ook toegezegd. De
komende tijd gaan we dat met onze nieuwe stadsdeelmanager nader invullen.
Wat willen we van de gemeente?
1. De gemeente moet duidelijke kaders scheppen zodat we vooraf weten waar de
grenzen liggen voor onze wijk wat betreft aantal verkeersbewegingen, geluid e.d.
en die grenzen ook nadrukkelijk bewaken c.q. handhaven.
2. Er dienen goede toekomstscenario’s te zijn voor het geval de groei van de
attracties en evenementen die grenzen overschrijden; er moeten dan goed
uitvoerbare alternatieven beschikbaar zijn die de overlast binnen onze wijk weer
tot aanvaardbare proporties terugbrengt.
3. Geen woorden maar daden nu al weer blijkt dat de voorstellen en acties van de
ambtelijke werkgroep Parkeren in Berg en Bos in 2014 nog geen echt effect blijken
te hebben.
Wat willen we met andere instanties?
4. Een goede samenwerking met naburige wijkraden
5. Goed overleg met potentiële overlastbezorgers met respect voor elkaars positie.
fietsen. Er was en heuse D.J. ( weet je nog
Rob B). Een jury met achteraf voor iedereen
een prijs. Ik heb er nog prachtige foto’s
van, vol nostalgie. Momenteel is de rust
in de laan teruggekeerd, behalve als er
kleinkinderen bij de opa’s en oma’s logeren,
dan vliegen de voetballen weer in buurmans
tuin. In deze laan heerste en heerst nog
steeds een prima sfeer. Lief en leed wordt
gedeeld , zonder opdringerigheid. Onze
buren zijn de eersten die wij een “gelukkig
nieuwjaar” wensen. Wij vieren al sinds
jaren oudejaarsavond samen. Vroeger met

de kinderen, dan werd er gemusiceerd. Nu
brengen we de avond keuvelend door met
wijn en hapjes. Toen laatst bij ons het alarm
afging, kwamen er direct buurmannen
in actie om de zaak te inspecteren. Wij
spreken in onze laan dan ook liefdevol over
“ons Ahornlaantje”. Ik kan mij voorstellen
dat u nu nieuwsgierig bent geworden naar
dit pareltje in onze wijk. Prima maar graag
rustig rijden, wij willen het zo houden.
Tot slot geef ik de pen aan Betty Wijma,
Excelsalaan 9. Dames wij houden het even
onder ons.
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En wat binnen de wijk?
6. Betere communicatie binnen de wijk via moderne media
7. Nieuwe activiteiten op sociaal gebied mbt mogelijke vereenzaming, verschraling
van zorg en welzijn e.d.
Graag horen we bestuur@wijkbergenbos.nl wat u van deze punten vindt zodat we de
uitwerking ervan ter hand kunnen nemen.
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Rondom het Christelijk Lyceum
Door Otto Verkerke

In onze wijk hebben wij op veel
plekken te maken met de effecten van
activiteiten en evenementen die zich
ergens in ons eigen buurtje afspelen. De
problematieken rond Apenheul, Berg
en Bos park, AGOVV en Paleis Het Loo
raken veelal direct omwonenden het
meest, maar zijn bij vrijwel alle bewoners
bekend. Het Christelijk Lyceum bevindt
zich ook in onze wijk maar heeft mindere
mate de aandacht van de alle bewoners
in onze wijk. De rector van het Lyceum,
de heer Bergambagt, heeft toegezegd in
de komende uitgave van ons wijkblad ons
wat meer vertellen over de leerlingen,
het personeel en het reilen en zeilen van
de school.
Bewoners rond het Christelijk Lyceum
hebben met regelmaat individueel contact
met de school over omgevingsperikelen
en storende of onveilige situaties.
Deze contacten gaan met name over
verkeersgedrag van de leerlingen, lawaai,
parkeeroverlast en onveilige situaties op de
wegen achter het Lyceum.
Wij zijn daarom in overleg met het
Christelijk Lyceum over de volgende
onderwerpen:
Verkeersgedrag leerlingen
Leerlingen van en naar de school blijken
zich weinig aan te trekken van algemeen
geldende verkeersregels. Zo rijden met
regelmaat scooters tegen de rijrichting op
fietspaden aan de Jachtlaan naar de school.
Daar de school hier slechts berispend kan
optreden is de politie hierover benaderd.
4

Zij hebben daarop enkele malen met
voorafgaande berichtgeving naar de
school gecontroleerd en waarschuwingen
uitgedeeld. Bij herhaling van de
overtredingen is verbaliserend opgetreden.
Na afloop van de school komen leerlingen
veelal gezamenlijk en naast elkaar
de zijingang aan het Bergje naar de
fietsenstalling uitrijden. Ze schieten
daar zonder op of om te kijken naast
elkaar het Bergje op. Dit heeft diverse
keren geresulteerd in ‘near misses’ met
passerende auto’s die de berm in schieten
om de kinderen te ontwijken.
Na overleg heeft het Lyceum daarop
een verkeersremmer aangebracht in de
uitgang.
Deze verkeersremmer voorkomt dat de
leerlingen naast elkaar en rechtdoor
het Bergje oprijden en verbetert de
verkeersveiligheid bij de uitrit aanzienlijk.
Wij hebben verder het verkeersgedrag van
de kinderen bij oversteken van de Jachtlaan
bij zowel politie als school aangekaart. Met

name de situatie rond de oversteekplaats
over de Jachtlaan bij het Bergje en
Schuttersweg geeft reden tot zorg.
Daar in de loop der jaren de
verkeersintensiteit op de Jachtlaan vanuit
beide richtingen alleen maar toeneemt,
wordt het steeds moeilijker om in een keer
over te steken. De leerlingen stranden dan
op een smalle strook in de middenberm
tussen Schuttersweg en het Bergje.
Dit resulteert vaak in leerlingen die een
gokje wagen om net voor aankomend
verkeer nog vlug over te steken.
Tot op heden is dit allemaal nog net goed
gegaan, maar de dag komt dat het fout gaat.
Wij zoeken met school, politie en
gemeente een veiliger oplossing voor deze
oversteekplaats.
Parkeerproblemen
De parkeerproblemen rond het Lyceum

concentreren zich in de straten achter de
school. Hierbij gaat het over auto’s van
leraren en personeel, (vracht-) verkeer
ten behoeve van dienstverlening aan
de school, komende en gaande bussen
voor schooluitjes en excursies, Daarnaast
bezoeken veel ouders per auto de school
om hun kinderen te halen en brengen,
maar ook voor overleg, ouderavonden,
open dagen en feestjes in de avonduren.
Vooral tijdens open dagen van de school
bezoeken talrijke ouders het Lyceum met
hun kinderen.
Het parkeren van auto’s van personeel
rondom de school is redelijk onder controle
middels het parkeerverbod tussen 10.00 en
15.00 uur. De school heeft aangegeven dat
zij parkeerplaatsen voor personeel tekort
komt. Er wordt daarom bekeken of het
aantal parkeerplekken aan de Vliegerlaan
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uitgebreid kan worden zonder al te grote
ingrepen.
Personeelsleden die de auto niet bij
de school kwijt kunnen, parkeren in de
Callunalaan, Roosmale Nepvuelaan en
2e Beukenlaan waar geen parkeerverbod
geldt. Daar in de recente parkeerenquête
de meerderheid van de aanwonenden in de
betreffende straten heeft aangegeven geen
parkeerverbod te wensen, kan deze situatie
voortbestaan.
Parkeren van auto’s tijdens schoolavonden
en open dagen veroorzaakt behoorlijke
hinder in de buurt met geblokkeerde
uitritten, straten en kruispunten. In overleg
met de schooldirectie is afgesproken dat
op avonden waar er grote drukte verwacht
wordt, leerlingen uit de bovenbouw zullen
trachten het parkeren in goede banen te
leiden.

Het parkeerprobleem van ouders die hun
kinderen komen halen en brengen en
daarbij hun auto’s lukraak in de bermen
en op kruispunten parkeren lijkt moeilijk
oplosbaar. Dit geldt ook voor vrachtwagens
die de school komen bevoorraden en
bussen die de leerlingen komen halen en
brengen voor excursies.
Lawaai
Met regelmaat vinden er studentenfeestjes
plaats in de aula van het Lyceum.
Die feestjes gaan veelal gepaard met
luidruchtige muziek. Studenten vieren
daarbij soms hun eigen feestje door buiten
het schoolhek hun eigen disco aan te zetten
en zich daarbij van de benodigde drank
voorzien vanuit meegenomen voorraad.
Wij hebben de school gevraagd er op toe
te zien dat het lawaai binnen redelijke
grenzen blijft en feestelijkheden buiten het
schoolhek te ontmoedigen. De school heeft
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hierin haar medewerking toegezegd.

zij staan te wachten op vertrek.

Excursies van de school vertrekken vaak
vroeg in de morgen tussen 06.00 en
07.00 uur. De altijd te vroeg arriverende
bussen staan vrijwel altijd met draaiende
motor op de Vliegerlaan te wachten op de
leerlingen. De meeste leerlingen worden
voor de excursie door familieleden met
de auto gebracht en gehaald. Dit leidt
tot in de vroege ochtend, avond en soms
nachtelijke uren tot veel lawaai. Wij hebben
de school gevraagd rekening te houden met
omwonenden in vroege ochtend en late
avond of nacht. Ook de buschauffeurs is
gevraagd de motoren uit te zetten wanneer

Zwerfafval
Leerlingen verpozen het liefst in de straten
achter het Lyceum tijdens pauzes. Hierbij
vertonen veel jongeren weinig begrip voor
orde en netheid. Afval wordt op straat en
in de bermen gedumpt en straten worden
gebruikt als zit en hangplek.
Als maatregel mogen de leerlingen van de
onderbouw het terrein van de school tijdens
schooluren niet verlaten. Daarnaast worden
leerlingen af en toe ingezet om zwerfafval
rond de school te verzamelen en op te
ruimen.

Website – wijkbergenbos.nl
Graag aandacht voor de pagina ‘Actueel’ waar we proberen het meest recente nieuws
te tonen. Dat nieuws verdwijnt na enige tijd van deze pagina, maar is daarna terug te
vinden in de betreffende rubriek. Bijvoorbeeld
zaken die u als bewoner direct aangaan vindt u
onder ‘bewoners’, zaken als bestemmingsplannen
in de rubriek dossiers etc.
Rechts op de pagina ‘Actueel’ vindt u onder
‘Binnenkort’ de drukte agenda. Hier verschijnen
de komende vijf gebeurtenissen in en rond de
wijk, waarbij mogelijk een vorm van overlast voor
u is te verwachten. Dit kan zijn geluid-, verkeer- of
parkeer- overlast. U is dan gewaarschuwd en u
kunt daar dan mogelijk rekening mee houden.
Wanneer u op een gebeurtenis klikt, opent
zich een nieuwe pagina met toelichting over de
gebeurtenis.
U kunt de agenda natuurlijk ook gebruiken om te
kijken of er voor u in de buurt nog wat leuks is te
doen.
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Onze kinderen gaan weer naar school !
Door Ronald de Man - wijkagent
Een moeder heeft net
haar zoontje bij school
afgezet en scheurt
nu in haar auto vlak
langs u heen. U grijpt
uw dochter vast en
voorkomt nog net dat
zij met fiets en al tegen de grond gaat.
De vader van die tweeling uit groep 5
parkeert voor de zoveelste keer zijn grote
auto vlak voor de uitrit....
Zo maar even wat ergernissen rondom een
school. Uw school? Bent u degene die last
heeft van andere ouders, of maakt u zich
zelf ook wel eens schuldig aan dit soort
gedrag?
‘Wij gaan weer naar school’ of ‘De scholen
zijn weer begonnen’. Het zijn bekende
slagzinnen uit de campagne van Veilig
Verkeer Nederland. Hierbij wordt de
aandacht gevraagd voor de veiligheid van
de kinderen die door het drukke verkeer
naar school gaan. Het zijn echter niet alleen
de kinderen die weer op weg naar school
gaan, maar ook hun ouders. En juist die
ouders bepalen of het verkeer veilig is
rondom de school.
Verkeersgedrag wel verbeterd!
U zult wellicht de inhoud van dit artikel
deels herkennen. Twee jaar geleden heb
ik ook over het (verkeers)gedrag rond de
scholen geschreven. Dit heeft er samen
met een aantal preventieve en repressieve
acties er toe geleid dat het aantal klachten,
en dus ook overtredingen bij de scholen, is
afgenomen. Het blijft echter voorkomen dat
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er te hard wordt gereden of dat er hinderlijk,
of gevaarlijk, wordt geparkeerd. De oorzaak
is vaak dat de ouders haast hebben en ‘ff
snel’ de kinderen wegbrengen of ophalen.
Bekeuren?
Het afgelopen jaar hebben wij als politie
meerdere keren repressief opgetreden
tegen fout parkeerders en hardrijders. De
nodige bekeuringen zijn uitgeschreven
op het moment dat de situatie ergens te
gevaarlijk werd en er veel klachten van
omwonenden kwamen. De controles op
snelheid in de 30-km zones hebben we
bewust vooral in de buurt van scholen
uitgevoerd. Het is voor ons niet mogelijk
om dagelijks bij alle scholen in de wijk
te controleren. En laten we eerlijk zijn,
eigenlijk zou dit ook niet nodig moeten zijn.
Gedragen!
U wilt toch ook niet de veiligheid van
schoolgaande kinderen in gevaar brengen?
Houd rekening met de omstandigheden
nabij scholen. De meeste scholen hebben
onvoldoende parkeergelegenheid. Kom
daarom zoveel mogelijk op de fiets naar
school. Mocht dit niet tot de mogelijkheden
behoren, parkeer dan het voertuig op
een aangewezen plek in de buurt van de
school. Ga wat eerder van huis en matig uw
snelheid in de buurt van de school. Let ook
op het vervoer van de kinderen. Zorg dat
zij in de gordels of in kinderzitjes vervoerd
worden.
Doe dit niet alleen om een eventuele
bekeuring van de politie te voorkomen.

Doe dit voor de veiligheid van uw eigen
kinderen. De politie zal op gepaste tijden
controles gaan uitvoeren. Ik hoop dat we

Op de fiets!

Door Wim Bergink - Stadsdeelmanager
Ik ben een fietser.
Geen racefietser,
maar een gewone,
degelijke oudhollandse
stadsfietser. Met een
stevige meer dan 10 jaar
oude Batavus, grote
fietstassen voor de boodschappen en
standaard een paraplu en regenpak er in.
Het blijft tenslotte Nederland.
En per fiets leer ik, als nieuweling in dit
stadsdeel, ook het best de wijken kennen.
Ik maak afspraken zoveel mogelijk niet op
het stadhuis, maar in de wijk en ga daar
dan op de fiets naar toe. En als ik even de
gelegenheid heb ga ik niet via de kortste
weg weer terug naar het stadhuis, maar
maak ik nog even een omweg om weer een
nieuwe straat te leren kennen De wijk leer
je tenslotte het best kennen door er te zijn,
niet van achter het bureau.
Zo fietste ik onlangs vanaf de Jachtlaan
door het zuidelijk deel van Berg en Bos, om
het Boschbad heen en via de J.C. Wilslaan
naar de rotonde in de Amersfoortseweg. Mij
vielen vooral de contrasten in de wijk op. De
haast serene stilte (het was nog vrij vroeg in
de ochtend) in de Ribeslaan en de Felualaan
op het ene moment en een paar uur later

dan weinig bonnen hoeven te schrijven...
Ik wens iedereen een veilig en leerzaam
schooljaar toe!
daar vlak bij de hectiek van met hele
gezinnen volgeladen auto’s die allemaal zo
snel mogelijk naar de aapjes willen.
Het bleek vervolgens nog best een klim
naar de Amersfoortseweg, maar als je daar
dan eenmaal bent wordt je beloond met
een heerlijk lange afdaling naar de Naald.
Maar toen kwam ik wandelaars tegen op
het fietspad, op weg van de Julianatoren
naar de parkeerplaats. Best een lastige
combinatie: fietsers die hard naar beneden
gaan en uitgelaten gezinnen (vaak met
kleine kinderen) die net een pretpark
hebben bezocht. Gelukkig waarschuwde
een bord op het fietspad me voor de
wandelaars en hield ik er uiteraard rekening
mee, maar ik zou toch eens willen nagaan
of we dat niet op een betere manier kunnen
oplossen. Overigens: op het fietspad langs
de J.C. Wilslaan vanaf de Soerenseweg naar
beneden lopen ook regelmatig mensen en
daar stond nog geen waarschuwingsbord.
Als het goed is staat zo’n bord er wel op het
moment dat u dit stukje leest.
Ik hoop nog vaak door de wijk te fietsen en
zo de wijk steeds wat beter te leren kennen.
Kent u plekken waar ik absoluut eens langs
zou moeten fietsen? Omdat daar nog wel
iets verbeterd kan worden, of gewoon
omdat ze zo mooi zijn? Laat het me weten,
ik pak graag nog een keer de fiets.
w.bergink@apeldoorn.nl
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Beelden in de wijk (4)
tekst en foto’s - Henk Otto

Dit is het vierde deel van een serie
artikelen over kunstuitingen,
kunstwerken en monumenten in onze
wijk Berg en Bos. Daarbij gaat het om
beelden die vanaf de openbare ruimte
te zien zijn. Deze keer kijken in het
park Berg en Bos, waar we voorbij het
voorplein het eerste pad links inslaan.
Daar loop je voordat je het in de gaten
hebt het ‘gedachtenbeeld’ voorbij.

Het draadwerk verbeeldt de
gedachtespinsels en de route is als een
gedachtegang die gevolgd kan worden.
De schuur verbeeldt de hersenpan waar
de gedachten kunnen zo even worden
opgeborgen.
Meer van de kunstenaar? Zie:
http://arjanne.home.xs4all.nl/index.html
De tekst, soms geleend of zelf toegevoegd,
is gemaakt door Henk Otto

6. Gedachtenbeeld
De sprengenopdracht is een serie
kunstopdrachten waarbij de kunstenaars
gevraagd werd een werk te maken met de
Apeldoornse sprengen als uitgangspunt.

7. Kleine Gorilla in Apenheul
De bekende grote gorilla is van het
voorplein en uit het park Berg en Bos
verdwenen naar de binnenstad. Daarmee
verliest de wijk in de openbare ruimte een
groot beeld.
Maar bezoekers in Apenheul worden in
Jambo’s World, op de route langs het grote
gorilla eiland verrast door een fraai klein
beeldje op een sokkel.

In het bos langs de Sprengenvallei staat
een donker vierkant bouwwerk. Je gaat er
wanneer je niet oplet zo aan voorbij. Het
lijkt alsof er aan iets wordt gebouwd, iets
als een grote kistconstructie met daarop
een staketsel van buizen wat nog niet af is.
Maar laten we de kunstenaar zelf het maar
vertellen.
Dat is Arjanne van de Spek die als eerste
kunstenaar deze opdracht in 1998 kreeg.

Dikke blauw beschilderde buizen volgen in
hun vorm de loop van de sprengen.
Deze draadsculptuur staat nu op een
stuntelig ogend schuurtje, maar misschien
volgend jaar er binnen of ervoor. Ook
is het mogelijk dat de sculptuur als een
nomadisch beeld vertrokken is naar een
andere plek of misschien even wordt
weggeborgen.
Het rommelige schuurtje van gerecycled
plastic is precies op maat gemaakt, zoals
mensen vroeger eigenhandig in hun tuin
een schuurtje bouwden waar de auto krap
inpaste.
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De kunstenaar Maarten Thijssen maakte
dit sprekende beeld van een gorilla. De
uitstraling van het beeldje is, wat men
verwacht van een gorilla, die staande op de

knokkels energiek
afwacht op wat er
gaat komen.
Het beeldje is zeer
aaibaar en dat
gebeurt dan ook
voortdurend. Het
geeft het beeld
extra glans.
Het beeld is
in Apenheul
geplaatst op
initiatief van
de kunstenaar zelf. Hij is destijds de
Nederlandse dierentuinen gaan benaderen
om te zien of er in die sector interesse was
in zijn (dieren-)beelden. De toenmalige
directeur, Bert de Boer, reageerde positief
en nodigde hem uit om zijn werk te komen
presenteren. De heer de Boer bleek een
kunstliefhebber te zijn en had al meerdere
kunstwerken verzameld voor Apenheul.
Allemaal dieren, uit verschillende landen en
in verschillende stijlen.
Het werk van Maarten Thijssen viel
dusdanig in de smaak dat hij twee beelden
heeft aangekocht: de gorilla die te zien
is in de Apenheul en een neushoorn die
is geplaatst in Gaia Zoo te Kerkrade.
De kunstenaar heeft zelf de sokkel
aangeleverd, en heeft samen met een
beheerder van de dierentuin het beeld
geplaatst.
De kunstenaar is veelzijdig, naast beelden
maakt hij schilderijen muurschilderijen,
portretten etc. Zijn atelier is in Arnhem.
Info Maarten Thijssen, zie
http://www.ateliermaartenthijssen.nl
7

Bronnen van Berg en Bos (32)
Zukke snelle kokketeute!

Door Bart Meyer

Onze zuiderburen keerden laat in de
middag terug van hun bezoek aan het
paleis, vol loftuitingen over wat zij hadden
gezien en gehoord. Deze bezoekers waren
goed op de hoogte van allerlei feitjes en
conterfeitsels omtrent hun idool waarvoor
naar hun zeggen helaas geen ruimte was
gevonden op de ‘place exposé’ en welke
desalniettemin of juist desondanks een
dankbare basis vormden voor een praatje
van Buur tot Buur in Berg en Bos. De
Belgen bleken niet onwelwillend om hun
wetenschap met ‘n’Ollandse tuinier’ te
delen. Een goede Buur is beter dan een
verre buur.

“Meneer, waar is het dat wij de prinses
vinden kunnen die tijdelijk in het paleis
is ondergebracht, prinses Grace Kelly?
We waren op zoek naar de parkeerplaats,
maar dan is die toch overvol! Het is dat
we daarmee moeten rekening houden.
Mogen wij onze auto hier achterlaten
tijdelijk?” “Omdat u het zo netjes vraagt,
mag u de auto op deze plek parkeren. De
tentoonstelling over de prinses is in de
westvleugel van het paleis, links van de
hoofdingang. Die weg volgen en dan …..”.
“Gracia, zukke snelle kokketeute! Wa peij
doar of? Ne grote merci! Ne grote merci!”
8

Gisèle Pascal
In zijn huwbare jaren blijkt Reinier III een
opvallende belangstelling te hebben voor
acterende vrouwen. Bij zijn aantreden
in 1949 als monarch van de dynastie der
Grimaldi’s is Monaco vrijwel failliet. Het is
de puissant rijke Griekse reder Aristoteles
Onassis die de prins aanraadt Monaco en de
wereld van de film tot iets groots te doen
versmelten. Die gedachte is niet geheel
onbekend, want zijn grootvader, vorst Louis
II was getrouwd met een voormalig actrice,
prinses Ghislaine. Al enige jaren gaat het
gerucht dat Reinier trouwplannen heeft
met de charmante Franse actrice Gisèle
Pascal, zijn grote liefde. De kroonraad, het
bestuur van het kleine vorstendom aan de
Middellandse Zee, heeft evenwel een veto
uitgesproken over de huwelijksplannen van
de prins. De kroonraad wenst een bruid van
koninklijken bloede, maar Reinier laat haar
pas vallen als hij verneemt dat Gisèle niet
voor een opvolger kan zorgen.
Marilyn Monroe
Onassis bedenkt een plan: een relatie met
een Amerikaanse filmster is de beste manier
om kapitaal naar Monaco te lokken. De
actrice die op dat moment alle aandacht
opeist is Marilyn Monroe. De showgirl
is korte tijd kandidaat voor de titel ‘Her
Serene Highness, Princess Marilyn’. Ze gaat
er nogal nonchalant mee om en denkt dat
Monaco in Afrika ligt. Tegelijkertijd is ze
ervan overtuigd de prins in twee dagen
om haar vinger te kunnen winden. Meer
dan haar grillig levenspad zet Marilyns

onbekwaamheid om de naam van de prins
uit te spreken – ze noemt hem “Prince
Reindeer” – haar uit de wedstrijd.
Grace Kelly
In mei 1955 leidt een andere Amerikaanse
filmster, Grace Kelly, een delegatie naar
het filmfestival van Cannes. Er wordt een
kennismaking gearrangeerd tussen de
vorst van Monaco en de ‘koningin van
Hollywood’. Zij is katholiek en zou haar
concurrenten in meerdere opzichten
overtreffen. In datzelfde jaar schittert ze
in de beroemde Hitchcock-film To Catch
a Thief die zich afspeelt aan de Franse
Rivièra. Het duurt nog even voordat de
actrice en de prins ver van elkaar via een
briefwisseling verliefd raken en op 19 april
1956 trouwen. Zo ontstaat het ideaaltype
van een prinses die geleidelijk in de media
tegen wil en dank uitgroeit tot ‘stijlicoon’.
Veelvuldig heeft Grace contact met vriend
en vertrouweling Howell Conant, fotograaf
van veelgelezen tijdschriften als Life, Look
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Bunkerterrein Seringenlaan
Door Hans Wesselink - Omwonende

Het bunkerterrein Seringenlaan 21
ligt verscholen op een binnen gebied
omgeven door woonkavels. Een smal
pad tussen twee kavels leidt vanaf de
Seringenlaan naar het perceel.
Op het terrein van ca. 3200m2 is een
ondergrondse bunker gesitueerd waarvan
het dak gelijk ligt met het maaiveld. Op
het maaiveld is een bovenbouw met
commandopost gesitueerd met een
oppervlak van ca. 140m2. Verder staan er
her en der gebouwtjes ten behoeve van
onder andere opgangen en beluchting. De
lijntjes op de tekening rond het terrein zijn
de perceelgrenzen van de omwonenden.

en Paris Match. Als toegewijd portrettist
maakte hij beelden van haar ‘natural
glamour’ die in onze gedachtewereld blijven
en meer zeggen dan duizend woorden.
“Zukke snelle kokketeute! Wa peij doar
of?” Wat een knappe vrouw! Wat denk je
daarvan?

De ondergrondse bunker verkeert
nog grotendeels in oude staat. Ook
is de oude inrichting nog aanwezig.
Het bunkercomplex is dan ook als
monumentwaardig geïnventariseerd
vanwege de bijzondere historie (periode

N.B.: De expositie ‘Grace Kelly, prinses en
stijlicoon’ is te zien in Paleis Het Loo tot en
met 26 oktober 2014.
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koude oorlog) en gaafheid van bebouwing.
Het is voorgedragen als potentieel
monument.
Het bovengrondse gebouw wordt de laatste
jaren niet meer gebruikt, maar daarvoor
deed het als dienst als kantoorruimte voor
politie en brandweer. De bestemming van
het geheel is dus deels “kantoordoeleinden”
en deels “bos-en parkstrook”. De eigenaren
van het geheel zijn de Gemeente Apeldoorn
en Samenwerkingsorgaan Oost Veluwe.
Plan Gemeente
Zoals bekend is de gemeente Apeldoorn
momenteel druk bezig om zoveel mogelijk
onroerend goed in eigen bezit af te stoten.
Ook het bunkerterrein komt daarvoor in
aanmerking. Daarbij staat het ondergrondse
bunkercomplex niet ter discussie . Hiervoor
heeft zich ook al een gegadigde gemeld,
de Stichting Functioneel Bunkerbeheer.
Daarbij zou de oude inrichting vanuit

cultuurhistorisch oogpunt bij voorkeur
zoveel mogelijk is stand worden gehouden
en zou de bunker incidenteel worden
opengesteld voor publiek (bijvoorbeeld
open Monumentendag). Daarbij zullen
nadere randvoorwaarden moeten worden
opgesteld (o.a. verkeer- en parkeeroverlast)
Verder denkt de gemeente eraan om het
bovengrondse gebouw af te breken, zodat
er op het terrein ruimte ontstaat voor een
nieuwe woonkavel. Omliggende percelen
grond zouden dan aan de omwonenden
kunnen worden verkocht.
Omwonenden
In de afgelopen jaren zijn de tien
omwonenden een aantal keren bij elkaar
geweest. Een 8-tal heeft daarbij aangegeven
dat zij geïnteresseerd zijn om het gehele
terrein inclusief kantoorgebouw te willen
aankopen en vervolgens onder elkaar te
verdelen. De gezamenlijk hoofddoelstelling
daarbij is het handhaven van de rust op en
rondom het terrein. Dus geen commercieel
gebruik van het kantoorgebouw en geen
nieuwe woonkavel. Ook is er een gesprek
geweest met de stichting functioneel
bunkerbeheer, zonder dat dit al geleid heeft
tot een gezamenlijke visie.
De omwonenden zijn thans volop bezig om
een gezamenlijk voorstel te formuleren
dat direct na de vakanties aan de
gemeente wordt aangeboden. De inzet is
duidelijk: Samen ,Handhaving Rust, Geen
woonhuis; Bunkerbeheer onder stringente
voorwaarden.
Wordt vervolgd
9

Nou moet het toch niet gekker worden…
Door Otto Verkerke
Het was een rustige donderdagavond
in de vakantieperiode. Even na
middernacht hoorden wij bij afsluiten
van de woning een felle tik gevolgd
door glasgerinkel. Buiten de woning
was het stil, geen lawaai van auto’s
of gemotoriseerde voortuigen. Het
vermoeden was dat er een glas was kapot
gevallen op de vloer. Naspeuren leverde
echter geen resultaat op. Wij zijn daarna
niet buiten wezen kijken, noch hebben
wij de ramen geïnspecteerd.

Altijd thuis in úw wijk!
Onze pluspunten:
1. Scherpe en heldere tarieven
2. Professionele en duidelijke presentaties
3. Persoonlijke aandacht en regelmatig contact
4. Full service dienstverlening
5. Gratis waardebepaling

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

10

De volgende morgen zagen wij tot onze
verbazing een gaatje in het buitenste raam
van het woonkamerraam aan de straatzijde
van de woning. In de spouw van het
dubbele glas lagen glasscherven. De grootte
van het gaatje en de uitbraakvorm aan de
binnenzijde van het dubbele raam doen ons
vermoeden dat het om een kogelinslag ging.
Rondvraag bij onze buren of zij iets gezien
of gehoord hadden, dan wel eenzelfde
schade hadden leverde geen resultaat op.
Bij verder speurwerk in de buurt zagen wij
dat er op meerdere plaatsen van de Berg
en Bosschool ruiten beschadigd waren
door kogeltjes. Met name aan de ramen aan
zijkant rond het sportlokaal vertonen vele
inslagen van kogeltjes. Daar de school op
dit moment vakantie heeft, kunnen wij daar
nog geen verdere navraag naar doen. Wel
is bekend dat er regelmatig ‘s avonds en s’
nachts jongeren rondhangen op het terrein
van de school..
In en rond de binnenstad worden met
regelmaat in de nachtelijke uren ook
ramen stuk geschoten. Zo zijn er in een

appartementencomplex aan de Loolaan
dicht bij de stad het afgelopen jaar al drie
ramen op dezelfde manier vernield.
Contact met Vigilat leerde ons dat er
geen eerdere meldingen van mogelijke
kogelschade uit onze wijk waren
binnengekomen. Vigilat vond het wel
ernstig genoeg om de politie in te seinen.
Op hun verzoek hebben wij daarop toch
maar aangifte gedaan. In opvolging zal
Vigilat extra aandacht besteden aan
jongeren die in de late uurtjes in onze wijk
rondhangen.
Mocht dit u ook overkomen dan verzoeken
wij u dit eveneens te melden bij Vigilat
en daar ook aangifte van te doen bij de
Politie. Dat laatste kunt u tegenwoordig
eenvoudig doen vanachter uw computer via
de website “mijn politie”. Mogelijk kunnen
wij er op deze wijze achter komen wie dit
veroorzaakt.
De glasverzekering dekt onze schade,
maar het is toch ongehoord dat je op moet
gaan passen voor rondvliegende kogeltjes:
dit geen baldadigheid, maar gevaarlijk
vandalisme.
Gewoon te gek voor woorden…
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Vigilat: Zichtbaar aanwezig in uw wijk
Mijn naam is Lisette Cuperus en
ben werkzaam in de functie van
relatiebeheer bij Vigilat Beveiligingen.
Sinds 2012 ben ik werkzaam op deze
functie en hiervoor heb ik twaalf
jaar voor Vigilat Personeelsdiensten
gewerkt als consulente. Ik
onderhoud de klantcontacten, voer
evaluatiegesprekken en meet de
klanttevredenheid door middel van
kwaliteit onderzoeken.

afwezigheid
· deuren van garages en auto’s voor het
oog afsluiten
· weggelopen honden/katten
terugbrengen bij de eigenaar
· kapotte straatverlichting noteren
en doormelden aan desbetreffende
instantie
· vernielingen en aangetroffen straatvuil
wordt gemeld bij desbetreffende
instanties

Vigilat Beveiligingen surveilleert zeven
dagen in de week in uw woonwijk Berg
& Bos. Onze medewerkers zijn zichtbaar
in uw wijk aanwezig en letten op
onregelmatigheden rondom uw huis of wijk.
Ons doel is dat u veilig en rustig kunt leven
in uw woonwijk. Het takenpakket van ons
medewerker bestaat o.a. uit:
· surveilleren op verdachte auto’ en/of
personen
· afhandelen van alarmmeldingen
· controleren van uw woonhuis tijdens

In nauwe samenwerking met uw wijkagent
Ronald de Man willen wij uw een rustige
en veilige leefomgeving bieden. Door
de jaren heen is het gebleken dat
door onze aanwezigheid in uw wijk de
criminaliteitscijfers zijn gedaald. Het is zeer
prettig te vernemen dat onze aanwezigheid
in uw wijk een toegevoegde waarde heeft en
dat Vigilat hier een bijdrage aan kan leveren.
U als huiseigenaar kunt uiteraard ook de
mogelijkheid om poging tot inbraak te
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minimaliseren door de volgende tips te
hanteren:
- geen opklimmogelijkheden rondom
uw huis ( container, losliggende ladder,
regenpijp enz.)
- goede verlichting met eventueel
bewegingssensoren
- besnoeiing laag houden, zodat er sociale
controle mogelijk is
- zorg voor goedgekeurd hang en sluitwerk
- berg uw waardevolle spullen op in een
verankerde huissafe
- als u met vakantie gaat kunt u de
verlichting d.m.v. een tijdschakelaar aan
laten gaan
- draai uw deuren altijd op het nachtslot
als u weggaat
- zorg ervoor dat ten alle tijden uw huis er
bewoonbaar uit ziet

- laat portefeuille en autosleutels niet in
het zicht liggen
- laat uw post niet op de deurmat liggen
maar vraag de buren dit voor u weg te
halen
Als u nog vragen heeft of meer wilt weten
wat wij kunnen bieden belt u mij dan gerust
op telefoonnummer: 055-5424149.
In mijn afwezigheid kunt u contact
opnemen met mijn collega Jelwo de Boer
op bovenstaand telefoonnummer.
Via deze weg hoop ik dat u van een fijne &
veilige zomer heeft kunnen genieten.
Tot ziens !
Met vriendelijke groet,
Lisette Cuperus Afdeling Verkoop
Werkdagen maandag, dinsdag en donderdag

Met ‘Het Reintje’ de buurt schoonhouden
Een nieuw initiatief om de buurt en de
wijk schoon te houden: Het Reintje. Deze
‘klusaanhanger’ is op 10 juni in Apeldoorn
geïntroduceerd. Het is een aanhanger met
daarin allerlei gereedschap dat bewoners
kunnen gebruiken om onderhoud te doen in
en aan de buurt. Denk dan aan gereedschap
voor groenwerkzaamheden en het opruimen
van zwerfvuil.
Het is niet de bedoeling dat de aanhanger
wordt ingezet bij bedrijven, stichtingen en particulieren. De aanhanger is telefonisch
of via email te reserveren via rein@apeldoorn.nl of door naar 055-5805411 te bellen.
De betreffende wijkbeheerder wordt daarna tijdig op de hoogte gesteld. Hij verzorgt
het brengen en ophalen van de aanhanger, inclusief afval. Aan de hand van een lijst
worden dan duidelijke afspraken gemaakt met de bewoners.
11

De Kap: ”met elkaar, voor elkaar”
Door Ineke Lely
Stichting de Kap is een organisatie
voor informele zorg in de gemeente
Apeldoorn. Dat betekent dat u
vrijwilligershulp aan kunt vragen,
zelf vrijwilliger kan worden of als
mantelzorger ondersteund kan
worden. Het slogan van de Kap is:
‘met elkaar, voor elkaar’. Zeker
gezien de hervormingen van de
langdurige zorg, de ontwikkeling
van de participatiemaatschappij en
veranderingen in de jeugdzorg, hebben
we elkaar hard nodig.

Een vertrouwde aankoop
geeft tevredenheid!
•
•
•
•
•

Verkoop nieuwe auto’s
Inruil en verkoop occasions
Lease

Zelf vrijwilliger worden?
Iedere 3e donderdag van de maand,
van 10:00 uur tot 11:00 uur is er een
informatiebijeenkomst over het
vrijwilligerswerk bij de Kap. U bent van
harte welkom! De Kap vindt u aan de
Regentesselaan2-B in het centrum van
Apeldoorn. Kijk voor meer informatie op

Reparatie en onderhoud
Tankstation

Waar service nog heel gewoon is!
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Hulp of ondersteuning nodig?
Inwoners van Apeldoorn die geen beroep
kunnen doen op beroepskrachten, een
klein netwerk hebben of weinig financiële
middelen, kunnen bij ons terecht voor
praktische ondersteuning. Zoals hulp bij de
boodschappen, vervoer en begeleiding naar
het ziekenhuis, hulp bij de administratie,
licht tuinonderhoud of kleine klusjes. Ook
worden er bezoekvrijwilligers ingezet of
gaat iemand met u (rolstoel)wandelen.
Bij mensen die het even wat moeilijker

hebben vanwege psychische of
psychiatrische problemen of omdat zij
onlangs hun partner hebben verloren,
worden maatjes ingezet.
Ter ondersteuning van mantelzorgers
nemen zorgvrijwilligers de zorg even over
zodat men op adem kan komen. Dat kan
bij mensen met een chronische ziekte,
dementie of bij een kind met een beperking.
Zorgvrijwilligers bieden ook terminale zorg
aan stervenden.
Bent u mantelzorger en kunt u daar wat
steun bij gebruiken? Dan kunt u bij de
Kap terecht voor informatie en advies,
praktische hulp, emotionele steun,
themabijeenkomsten en cursussen,
ontspannende activiteiten.

Burg. R. Nepveulaan 29
7313 EX Apeldoorn
055 - 355 91 00
info@bergenbosgarage.nl
www.bergenbosgarage.nl
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www.dekap.nl of bel naar 055 529 55 20
Uit de vrijwilligerspraktijk…
Twee jaar geleden maakte ik kennis met
familie K. Meneer K. heeft de ziekte van
Alzheimer en mevrouw wil graag dat ik met
hem wandel. Vroeger heeft meneer veel
hard gelopen en gefietst (hij heeft geen
rijbewijs). Hij fietste vroeger zelfs 2 x per
week 40 km om zijn meisje (nu zijn vrouw) te
zien. Wie doet hem dat nu nog na!
Hij weet alles van de Tweede Wereldoorlog
en ik heb door zijn verhalen (die worden
steeds herhaald) ook nog het nodige
opgestoken. Zijn vrouw is ontzettend
hartelijk. Ze is ook heel direct. Zij wil ook
graag haar verhaal kwijt. We lachen vaak
samen. Als het slecht weer is, spelen we
Rummikub.
Twee jaar geleden liepen meneer K. en ik
3 kwartier, nu nog maar één kwartier, met
rollator. Hij is angstig, trilt veel en is bang
om te vallen. Hij gaat achteruit en wordt
steeds stiller. Het wordt nu moeilijker,
zeker voor mevrouw K. Ze is behoorlijk
overbelast. Meneer gaat nu af en toe enkele
dagen uit logeren en dit vindt mevrouw heel
fijn, want ze kan eindelijk wat bijslapen.
Meneer kan de trap haast niet meer op. De
thuiszorg brengt hem ’s avonds naar bed.
Hij gaat 3 x per week naar de dagopvang en
dat geeft mevrouw wat lucht.
Als vrijwilliger vind ik het soms best
moeilijk, want ik ga na een paar uur weg,
maar mevrouw blijft achter in deze situatie.
Toch kan ik iets voor hen betekenen.
We weten niet wat de toekomst brengt. Ik
hoop nog zo lang het nodig is hem en zijn
vrouw tot steun te zijn!
Mantelzorg kun je niet alleen
“Toen duidelijk was dat mijn man lijdt aan
dementie, werd ik vanzelf mantelzorger.
Maar dat wil niet zeggen dat ik ook wist hoe

ik met mijn man en alles wat er gebeurt, om
moest gaan. De casemanager adviseerde
mij al snel om naar een gespreksgroep te
gaan. Ik dacht toen nog dat ik het wel in
mijn eentje kon. Op de CODA markt heb ik
bij de stand van De Kap informatie gevraagd
en me uiteindelijk aangemeld voor een
gespreksgroep. Ik besefte toen dat ik het
niet alleen kon. In het begin heb ik het echt
moeilijk gehad; ik werd er zenuwachtig van
en maakte me zorgen over hoe het verder
moest gaan. In de gespreksgroep heb ik
geleerd hoe je om moet gaan met iemand
met dementie. Je hoort daar van anderen
hoe zij het doen en dat gaf mij handvatten.
Nu kan ik oprecht zeggen dat ik het
iedereen zou aanraden.
Er wordt steeds vaker gesproken over een
netwerk waar mantelzorgers een beroep op
moeten doen. Maar ik kan je zeggen dat het
niet zo eenvoudig is. Onze kinderen werken
allemaal en hebben gezinnen met jonge
kinderen. Familie en vrienden zijn helemaal
niet zo gemakkelijk inzetbaar. Ze begrijpen
niets van deze ziekte en weten niet hoe er
mee om te gaan. Misschien moet er voor
deze groep ook begeleiding komen, zo dat
zij het beter begrijpen, hoe met dementie
om de gaan.
Ik zorg goed voor mezelf, ga 1x per week
naar fitness en sinds kort wandel ik ook met
een aantal mantelzorgers in het Paleispark.
Dat is heerlijk. Je bent in de buitenlucht, in
beweging en ontmoet lotgenoten. Het is net
alsof mijn zorgen in de lucht vervliegen. Dat
ik tijd voor mezelf heb is mogelijk omdat
Ruud naar de Kopgroep en dagbehandeling
gaat. Hij gaat daar met veel plezier naar
toe. En dat doet niet alleen hem, maar ook
mij heel goed. Als we dan samen in het
Alzheimer Café komen en hij de mensen uit
zijn “cluppie” tegenkomt, ben ik daar altijd
door geroerd.”

w i j k b la d b e r g e n b o s • n r. 3 s e p t e m b e r 2 014

13

Van het bestuur
In de afgelopen jaren zijn er veel
discussies geweest over diverse
onderwerpen die wij als wijkvereniging
behandelen.
Bestemmingsplan Laan van Spitsbergen
2 – AGOVV sportterrein
Op 31 juli verscheen in De Stentor een bericht
“Apeldoorn mag ‘illegaal’ chalet weghalen.
Dit was een uitspraak van een hoger beroep
door een particulier die zich beriep op
overmacht, omdat hij in goed vertrouwen
van een makelaar een chalet had gekocht.
Dat chalet bleek achteraf illegaal geplaatst
te zijn op een recreatiepark. Zo werd hier
aangetoond dat de gemeente Apeldoorn
serieus optreed tegen illegale bouwwerken.,
ondanks het feit dat daarmee een particulier
waarschijnlijk failliet zal gaan, omdat dit hem
ca. € 200.000 gaat kosten.
Dan is het wrang dat dezelfde gemeente
op de terreinen van AGOVV, via het
voorziene bestemmingsplan illegale
bouwwerken wil legaliseren. Maar gelukkig
zag ook de gemeenteraad dat in, zo bleek
tijdens de behandeling in juli van dit
bestemmingsplan op de politieke markt.
De politieke partijen konden ook niet
accepteren, dat er destijds beloften zijn
gedaan dat de betrokken bouwwerken
tijdelijk zouden worden geplaatst en dat die
belofte nu werd geschonden. In het nieuwe
bestemmingsplan zouden die tijdelijke
bouwwerken nu definitief mogen blijven.
De wethouder heeft als gevolg daarvan het
plan teruggetrokken en toezegging gedaan
om samen met alle betrokken partijen een
acceptabele oplossing te vinden.
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Bestemmingsplan Park Berg en Bos en
Omgeving
Over dit bestemmingsplan is U al in de
voorgaande wijkbladen geïnformeerd.
Intussen heeft de hoorzitting bij de Raad
van State plaats gevonden en hebben
bestuursleden van de wijkvereniging samen
met onze advocaat de standpunten van
de wijk kunnen toelichten. De betrokken
rechters hadden zich zeer goed voorbereid
en bleken goed op de hoogte van zowel
de plantekst als de bezwaren van de
wijkvereniging. Het is nu afwachten of
de rechters aan de bezwaren van de
wijkvereniging tegemoet komen. De
uitspraak wordt in de loop van september
verwacht.
Bestemmingsplan Julianatoren
Het gebied in het noordwesten van de
wijk, ingesloten tussen Wildernislaan,
J.C. Wilslaan, Amersfoortseweg en
de Pijnboomlaan, dat bekend staat
als het hondenlosbos, maakt deel uit
van Natura 2000 Veluwe. Het gebied
is opgedeeld in meerdere particuliere
kavels waaronder twee terreinen van
Julianatoren. Bij de voorbesprekingen over
het bestemmingsplan ‘Park Berg en Bos
en Omgeving’ bleek dat de wijkbewoners
daar grote zorgen hadden over het verloren
gaan van het boskarakter. Na overleg is
een deel van het terrein van Julianatoren
onderdeel gebleven van het beschermde
natuurgebied. De overige twee terreinen
vallen conform de wet buiten het Natura
2000 gebied.
Dit voorjaar was er bij de gemeente een
voorbespreking met de wijkvereniging
Berg en Bos ter voorbereiding van het

bestemmingsplan Julianatoren. In deze
voorbereiding is afgestemd en is de
gemeente in overeenstemming gekomen
met de directie van Julianatoren, met
de provincie Gelderland vanwege
het daar geldende Gebiedsdossier
(waterverzorgingsgebied) en met de
Gelderse Milieufederatie vanwege de
aanwezige natuurwaarden in het gebied.
Het nu voorziene concept bestemmingsplan
is conserverend bestemd, daarin is nu geen
ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en/of
uitbreidingen voor Julianatoren.
- Terrein 1 is die van het familiepretpark,
daar is sprake van drie bestemmingen
voor het gebied wat aansluit aan de
Amersfoortseweg. Ten eerste het
terrein met alle attracties, dan een
overgangsgebied (picknickbanken en
speeltoestellen tussen de bomen) waar
geen bouwwerken zijn toegestaan
en deel drie daar achter is een stuk
bosgebied (NB. Dit aansluitende
bosgebied richting Wildernislaan maakt
al deel uit van bestemmingsplan Park
Berg en Bos en Omgeving). In dit deel is
z.g. “extensieve recreatie” toegestaan
voor de bezoekers van de Julianatoren.
- Terrein 2 is het parkeerterrein langs de
J.C. Wilslaan. Daar is het parkeergebied,
zoals dat nu in gebruik is, verhard
en ingedeeld met parkeervakken.
Daarmee zijn 200 extra parkeerplekken
gerealiseerd. Daarmee zou overloop
parkeren in de bermen langs de J.C.
Wilslaan, behalve op zeer drukke dagen,
niet meer nodig zijn. Rond het verharde
terrein wordt de bestemming natuur.
Op het terrein komt de mogelijkheid
van een bouwwerk, dat gaat dienen

als opslag voor onderhoud, opvang en
regelen parkeerwachters, kassagebouw
en schuilgelegenheid (bij nat weer) voor
bezoekers die wachten op de pendelbus.
Op 2 september was er een bewonersavond
waar het plan werd gepresenteerd.
Nota Geluid en Evenementen Apeldoorn
Na de vermelding in het vorige wijkblad
is er nog een bijeenkomst geweest waar
het tweede concept voor de nieuwe Nota
is besproken. Dit concept, dat bedoeld
is voor de verbetering van de regulering
van geluidsevenementen in de gemeente,
kreeg redelijk veel instemming van
betrokken partijen, waaronder wijkraad
Centrum en onze wijkvereniging. In de
tekst wordt nu onderscheid gemaakt
tussen rustige woonwijk, drukke stadswijk
en horecagebied met een daaruit
voortvloeiende gevolg voor min of meer
acceptatie van toegestaan acceptabel
geluidsniveau. Ook wordt nu onderscheid
gemaakt voor A-evenementen waarbij
het geluid één van de hoofddoelen is en
B-evenementen waarbij op kleinschalige
wijze versterkt (muziek)geluid een
ondergeschikt deel uit maakt van het
vermaak. De nu voorgestelde maximale
norm voor geluid in onze ‘rustige
woonwijk’ sluit aan bij het voorstel dat de
wijkvereniging vorig jaar bij de gemeente
heeft ingediend.
In het concept komt ook de frequentie van
geluidsevenementen per locatie aan de
orde. NB. In onze wijk is sprake van tien
potentiele locaties. Snelle berekening
leerde ons, dat we dan te maken zouden
kunnen krijgen met de mogelijkheid dat er
bijna iedere week een geluidsevenement
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zou kunnen worden georganiseerd. We
hebben daar onze bezwaren tegen laten
horen, met als gevolg dat voor de frequentie
per locatie gekeken wordt naar een andere
oplossing. Er wordt nu overwogen voor
iedere potentiele (geluid)evenementen
locatie een profiel te ontwikkelen waarin
ook de frequentie (maximaal aantal
(geluid)evenementen per jaar) in wordt
opgenomen. Dit komt aan de orde in een
ander overleg waar wordt gewerkt aan een
nieuw evenementbeleid voor de gemeente.
Wij zijn intussen uitgenodigd om daarover
mee te praten.
Natura 2000 in Park Berg en Bos
Een groot deel van het bosgebied dat aan
de westzijde aansluit op onze wijk maakt
deel uit van het door het rijk aangewezen
beschermd natuurgebied Natura
2000-Veluwe. Slechts de sportterreinen
van AGOVV, het vijvergebied van het
stadspark, Apenheul en Julianatoren
liggen daarbuiten. Maar het Klimbos,
de Speelweide (Cool Nature) en de
Bosweide in het stadspark zijn beschermd
natuurgebied. Het is een van de redenen
waarom de wijkvereniging bezwaar maakt
tegen de inrichting van de Bosweide
tot evenemententerrein. Dit voorjaar
werden wij verrast door het feit dat de
Bosweide door een wildraster was omheind
(omgevingsvergunning?) en dat de daar
levende wilde zwijnen daarmee toegang
tot hun weide werd ontzegd. Tijdens een
gesprek met onze stadsdeelbeheerder
bleek dat hij niet op de hoogte was dat er
ook graafwerkzaamheden waren verricht
om een rioolleiding aan te leggen tot op
deze Bosweide. Ook is er een glasvezelkabel
aangelegd.
Allemaal voor grote evenementen,
zoals de Nederlandse jacht Manifestatie
waar 9200 bezoekers de meer dan 130

tenten van deelnemende bedrijven en
organisaties bezochten. Stelt U zich
voor een witte tentenzee (http://cms.
nederlandsejachtmanifestatie.nl) , midden
in een beschermd Natura 2000 gebied.
Een activiteit die onze groene gemeente
van harte toejuicht, waarbij je je ernstig
kan afvragen wat dat nu werkelijk voor de
gemeente oplevert.
In ieder geval allermaal activiteiten die
loodrecht staan op de doelstelling van
de Europese Natura 2000 wetgeving, die
immers er op gericht is dat veranderingen
in het gebied een verbetering dienen te
geven van natuurwaarden. Wel de wilde
zwijnen ervaren hier in ieder geval geen
verbeteringen.
Reden voor de wijkvereniging bij de
provincie een verzoek om handhaving in
de dienen. Dat is gebeurd in overleg met
een lid van de milieufederatie, zodat de
juiste procedure kon worden gevolgd. Er
is nog geen reactie op het verzoek maar
intussen is er ook nog niet gehandhaafd
en heeft de jacht manifestatie dit jaar al
plaatsgevonden.
Duurzaam
Binnen onze gemeente is er regelmatig
aandacht voor alternatieve energiebronnen.
In onze wijk Berg en Bos zijn daarvoor
maar beperkte mogelijkheden, immers een
windmolen in het bos geeft niet bepaald
een gunstig rendement. Afgelopen jaar
is er in de wijk de mogelijkheid gegeven
de huizen via infrarood fotografie te
controleren op warmteverliezen. Een
actie waar veel wijkbewoners gebruik van
hebben gemaakt. De laatste tijd bereiken
ons vragen of er geen mogelijkheden zijn
voor zonnepanelen op de daken. Maar ook
die optie is maar beperkt mogelijk, omdat
de bomen schaduw geven op veel daken
waardoor een redelijk rendement niet
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mag worden verwacht. Maar misschien is
het dak van Uw huis of garage wel gunstig
gelegen en is er niet of nauwelijks sprake
van schaduwen. Overigens zullen er ook
aanvragen voor zonnepanelen vanuit de
wijk gedaan gaan worden waarbij een of
meerdere bomen moeten sneuvelen om
tot een gunstig rendement te komen. De
wijkvereniging heeft in deze nog geen
standpunt ingenomen ten aanzien van
het te voeren beleid. Wij moeten ons als

wijkvereniging nog bezinnen over een
standpunt in deze, maar zijn in elk geval van
mening toegedaan dat dit slechts in zeer
beperkte mate toelaatbaar kan zijn.
De mogelijkheden voor uw situatie kunt u
onderzoeken op de website: http://www.
zonatlas.nl/apeldoorn/
U kunt daar Uw huisadres invoeren en
krijgt een helder antwoord. Ook vindt U op
deze website antwoorden op veel gestelde
vragen.

Dumpen van tuinafval
Door Team Handhaving Openbare Ruimte (THOR)
Half augustus is door opsporingsambtenaren van team THOR geconstateerd, dat er ruime hoeveelheden
tuinafval waren gedumpt aan de
Felualaan ter hoogte van het Boschbad.
Bij gesprekken met bewoners ter plaatse
bleek dat dit al enige tijd gedaan werd en
men was in de veronderstelling dat dit
toegestaan was. Het storten van afval,
ook tuinafval, is echter nadrukkelijk niet
toegestaan. De reden hiervoor is dat het
storten van (groen)afval ongewenste
gevolgen voor het milieu heeft, want:
- Afval hoort niet in de natuur.
- Afval veroorzaakt een onveilig gevoel
bij mensen die in de natuur willen
recreëren.
- Afval, (met name tuinafval) leidt tot
verrijking van de groeiplaats, waardoor
er brandnetels en bramen gaan
groeien.
- Tuinafval kan leiden tot exotische
en ongewenste plantensoorten in
natuurterreinen (bijvoorbeeld Japanse
duizendknoop, reuzenberenklauw, gele
dovenetel, maagdenpalm).
- Afval levert risico’s op voor dieren; ze

kunnen het eten en ziek worden of dood
gaan door bijvoorbeeld verstikking, dit
kunnen ook huisdieren zijn; zo kan het
storten van taxusafval leiden tot de dood
van bijvoorbeeld paarden.
- Afval trekt weer extra afval aan.
- De kosten voor het verwijderen van
afval zijn voor rekening van de eigenaar
van het perceel waarop illegaal wordt
gestort. Deze kosten kunnen hoog
oplopen.
Kortom: geen (tuin)afval dumpen in het
bos. U riskeert ook een boete van € 370,00.
Maar wat dan wel te doen met uw
tuinafval? U kunt snoei- en grof tuinafval
wegbrengen naar Circulus of het laten
ophalen. Daarnaast organiseert Circulus
seizoen acties in het voor- en najaar,
waarbij ze het snoeiafval gratis bij u
ophalen. De najaar actie vindt plaats van
maandag 13 oktober tot en met vrijdag
24 oktober 2014. U kunt zich hiervoor
aanmelden tot vrijdag 10 oktober 2014.
Wilt u hiervan gebruik maken? Meld u dan
aan via het digitaal loket: http://www.
circulus.nl/apeldoorn/digitaal%20loket/
Volledig artikel op www.wijkbergenbos.nl
15

wijkblad

wijkvereniging

Berg en Bos

informatie van uw wijk

De andere kant van Apenheul (1)
Door Henk Otto
Natuurlijk is bij iedereen bekend
dat Apenheul een dierenpark is, dat
wereldberoemd is vanwege de unieke
leefomgeving van de aanwezige apen.
In de wijk zijn we ons dat welbewust,
omdat het dierenpark soms zoveel
bezoekers trekt, dat het verkeer op
zoek naar een parkeerplaats volledig
vastloopt. Maar wat weinig bewoners in
onze wijk zich bewust zijn, dat Apenheul
nog een andere kant kent, namelijk
dat het dierenpark jaarlijks subsidies
verstrekt!
Apenheul is een stichting met als doelen
educatie en natuurbehoud. Educatie
wordt verzorgd via de borden in het park,
de website en gidsen – vrijwilligers – die
belangeloos voorlichting geven aan de

bezoekers. Natuurbehoud loopt via ANF
- het Apenheul Natuurbehoud Fonds.
Daarin wordt via acties, maar ook via de
entreegelden, geld verzameld, waaruit
natuurbehoud projecten wereldwijd
worden ondersteund. Voor het seizoen
2014 zijn dat o.a. projecten ten behoeve
van behoud van Gorilla’s in hun natuurlijke
leefomgeving. ANF steunt daarbij inzet van
vrijwilligers om haar doelen te bereiken. Zo
ook met bewoners uit onze wijk.
Apenheul en Thomashuis Berg en Bos
knokken voor gorilla’s
Onder de noemer ‘Knokken voor Gorilla’s’
zamelt Apenheul geld in voor het Mbeli
Bai onderzoeksproject in Congo. Met een
bedrag van € 40.000,- kan het project,
gericht op onderzoek naar laaglandgorilla’s,

natuurbescherming en educatie van de
lokale bevolking, de komende jaren weer
vooruit. Apenheul verkoopt onder andere
sleutelhangers, die de bewoners van het
Thomashuis Berg en Bos de afgelopen
weken in elkaar hebben geknutseld. Wel
10.000 stuks zijn er door hun handen
gegaan! Zo kwamen op woensdag 6
augustus de bewoners van het Thomashuis
de laatste doos met sleutelhangers
persoonlijk afleveren. Frank Rietberg,
zoölogisch directeur van Apenheul, nam
de sleutelhangers namens Apenheul in
ontvangst. Uiteraard onder toezicht van
onder andere de zilverrug Jambo van de
gorilla’s.
Thomashuis Berg en Bos is voor negen
mensen met een verstandelijke beperking
een gezellige en huiselijke woonomgeving.
Apenheul is daarbij een geliefd en populair
uitje. Apenheul en het Thomashuis Berg
en Bos helpen elkaar waar mogelijk: de
bewoners mogen naar Apenheul wanneer
ze willen, en verrichten in ruil hand- en span
diensten voor het dierenpark.
Meer informatie
http://thomashuizen.nl/
apeldoornbergenbos/home.aspx
http://www.apenheul.nl/gorillas/
knok-voor-gorillas/
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