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Ritme van een notenraper
Door Bart Meyer
Een auto met twee inzittenden rijdt langzaam
vanaf de Amersfoortseweg de 1e Beukenlaan
in. De mannen speuren links en rechts naar de
berm. Halverwege, iets voorbij de Dennenlaan,
wordt het voertuig aan de kant gezet. De
chauffeur buigt het hoofd naar het stuur. De
ander stapt uit en veegt met een voet door de
bladeren, de ogen gericht naar de grond. Hij
gaat een paar stappen verder en herhaalt de
procedure. Even later verlaat ook de chauffeur
de wagen, neemt gereedschap uit de achterbak
en begint aan de andere zijde van de laan te
harken in de bladmassa. ‘Wat is de kiloprijs?’,
vraag ik. ‘Gaat laag!’ De ander lacht wat.
Het is een voorbeeld van de verkennende fase
voor het verzamelen van beukennootjes die in
Berg en Bos in het najaar volop te vinden zijn.
Het rapen van de vrucht van de beuk kent vele

variaties, maar een grondige inspectie van de
bodem vooraf vindt altijd plaats. Beukennoten
zoeken is een serieuze aangelegenheid waarvoor
een zekere handigheid is vereist die uiteindelijk
kan resulteren in een aardige beloning, klinkende
munt. Hier zijn met name rapers van Turkse
herkomst actief, vrouwen zowel als mannen. We
zien een bepaalde rolverdeling: de vrouwen doen
doorgaans het veeg- en zeefwerk, de mannen
komen de oogst, verpakt in tassen of zakken met
een auto ophalen. Toch zijn ook voorbeelden van
roldoorbreking waargenomen.
De raper in het bos
Hevig schuddend, de zeef iets in schuine stand
houdend, scheidt de Turkse vrouw het kaf van
de nootjes. Ze staat onder een beuk. Als er een
wandelaar of fietser te langzaam voorbijgaat
blikt de vrouw een seconde van achter haar
hoofddoek zonder het ritme te onderbreken.
Bij de hoek Jachtlaan/Bosweg wacht een man
vervolg op volgende pagina
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vervolg van voorpagina

in een auto. Bij haar voeten ontstaat
geleidelijk een hoopje afval. Ze is weer even
snel verdwenen als ze is gekomen. Tien
witte rubber vingers uit het beukenblad
markeren de werkplek.
Beuken produceren op de Veluwe naar
schatting een miljoen kilo beukennootjes.
De mens heeft zich er van oudsher toe
aangetrokken gevoeld. Wie heeft niet ooit
zo’n nootje geproefd, laat staan geraapt?
Tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen
grondstoffen schaars waren, werden
mensen van overheidswege hiertoe
zelfs aangemoedigd voor de bereiding
van voedsel. Ter verkrijging van olie
bijvoorbeeld waren heel wat nootjes
nodig. Tegenwoordig vinden ze een andere
bestemming.
Aan het begin van de paleislaan staat een
vrouw te zeven achter een dikke beuk.
Door haar kleding en plaats gaat ze op
in het decor van bomen en pilaren. Een
moment drukt ze de zeef tegen de boom om
vervolgens zo onopvallend mogelijk haar
werk te doen. Als de vochtige zaden zijn
geselecteerd worden ze op een uitgespreid
kleed te drogen gelegd. In de zon beginnen
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ze te glimmen, net als de volle wangen van
de vrouw. “Hoeveel geld krijgt u voor een
kilo beukennoten?” “€ 2,50 of € 3,50”. “Is dat
genoeg?” “Beter iets dan niets, toch!”
Een beuk draagt een keer in de vijf tot tien
jaar veel nootjes. Dat wordt een mastjaar
genoemd (‘mast’ is een oud woord voor
mest in de betekenis van het vetmesten
van varkens die in de herfst het bos in
werden gestuurd om zich tegoed te doen
aan boomvruchten). In 2006 kon in Berg en
Bos evenwel geen beukennootje geraapt
worden! Hoe het dit jaar is kan het best
verteld worden door de rapers die soms van
ver gekomen zijn. Zij moeten erop letten
dat de zaden gaaf zijn, niet aangevreten of
platgereden, anders ontkiemen ze niet.
Twee jonge vrouwen installeren zich
onder een oude beuk in de 2e Beukenlaan.
Die plek hebben zij uitgekozen als hun
voorlopig werkterrein. Is het mede omdat
er nu en dan een flinke regenbui dreigt? Bij
het zien van een geïnteresseerde wandelaar
groeten zij vriendelijk. De Apeldoornse
zaadhandelaar Schut is bekend, maar het
blijft voor mij onduidelijk of zij hun oogst
aan hem verkopen. De gereedschappen
zullen hen even later worden nagebracht.
Het verzamelen van beukennootjes
omvat een aantal verschillende fasen.
Harken in de bladmassa om een eerste
schifting te maken van te zeven materiaal

waarbij de meeste blaadjes, lege dopjes,
dennennaalden enz. op een hoop worden
geveegd. Het vrijgekomen nootjesmengsel
wordt opgeschept en in de zeef gedaan.
Het eigenlijke zeven kan beginnen en wel
in schuine stand, zodat tijdens het heen
en weer bewegen van de bak de gave
beukennootjes onderin de zeef glijden.
Ze worden zo nodig op een kleed of zeil
in de zon te drogen gelegd. Het restafval
in de zeefbak belandt op de afvalhoop.
Een landschap van dergelijke natuurlijke
hoopjes onder een of meer beuken
verraadt de voltooide werkzaamheid van
notenverzamelaars. Tenslotte worden
de beukennootjes in een grote tas of zak
gedaan en per auto afgevoerd.
Het echtpaar dat op een zondagmiddag
in oktober beukennootjes raapt, werkt
goeddeels volgens deze procedure. Ze
kiezen hun arbeidsterrein deze keer onder
de bomen langs de Amersfoortseweg,
tussen Vonderlaan en 1e Beukenlaan.
Man en vrouw passen geen traditionele
arbeidsverdeling toe, maar dragen op
schijnbaar gelijkwaardige wijze hun steentje
c.q. nootje bij aan de eindopbrengst.
Op mijn vraag of dit jaar de oogst goed
is, antwoordt de man hoofdschuddend:
“Nee, nee!” Hij kijkt mij niet echt aan en ik
vraag mij af of zijn resolute reactie tevens
een bewijs van afkeuring aangaande mijn
nieuwsgierigheid is.
De vrouw die een eindje verderop staat,
maakt in ieder geval op vriendelijke wijze

duidelijk dat de zaden niet voor eigen
gebruik zijn. “Beetje om te eten bij t.v. als
zonnepit.” Als ik haar confronteer met de
eerder genoemde prijs van twee à drie euro
per kilo, reageert zij licht verontwaardigd:
“Zo laag voor veel werk, nee dat moet
meer!” Ook zij is bekend met de zaadhandel
van Schut. Over een prijs spreekt de vrouw
niet, maar zij laat bij herhaling blijken het
niet vervelend te vinden om met mij te
praten.
Het gebed in de berm
Gedurende deze mooie dag maakt het
echtpaar tijd vrij voor een niet minder
belangrijke gebeurtenis, het gebed. Daartoe
vervoegen zij zich bij hun geparkeerde
auto in een zijlaan. De gereedschappen
liggen in ruststand. Er wordt een schoon
kleed in de berm gelegd. De man gaat
in de auto zitten en wacht af. De vrouw
trekt volgens gebruik haar schoenen uit
alvorens de ‘gebedsruimte’ te betreden.
De buitenwereld gaat gedurende vijftien
minuten volledig aan haar voorbij.
Wanneer vervolgens de man in gebed
gaat, loopt zij met de attributen naar de
Amersfoortseweg. Het ritueel duurt een half
uur.
De handelaar in de markt
Het zijn de mannen of zonen die de
beukennoten brengen bij de opkoper of
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zaadhandelaar; tientallen kilo’s tegelijk is
geen uitzondering. De zaden zijn eigenlijk al
doorverkocht voordat hij ze in bezit heeft.
Er wordt op bestelling geraapt. “Controle op
de kwaliteit is een kwestie van vertrouwen”,
zegt Henk Schut. Hij handelde vele jaren
in zaden, behalve beukennoten ook eikels
en kastanjes. Zoon Patrick heeft het bedrijf
overgenomen, maar Schut zit nog niet
stil. “Wij weten wie ergens rapen, dat is
afgesproken. Soms wordt er gericht geraapt
op een terrein of zelfs onder een bepaalde
boom. Hoe gaver de beukennoten, hoe
hoger de prijs. Je kunt aan de glans zien of
de kwaliteit goed is en droog aanleveren is
beter dan vochtig; dat laatste kost alleen
maar geld.” De oogst van Paleis Het Loo is
per kilo €8 tot €9 waard; die van Berg en
Bos ligt gemiddeld €5 lager. Uiteindelijk is
de prijs afhankelijk van vraag en aanbod
en de handelaar is niet ontevreden over dit
oogstjaar.
De garage staat boordevol zakken met
zaden. Achterin een flinke weegschaal.
De opslagruimte wordt momenteel zelfs
uitgebreid. Droge beukennootjes zijn vier
jaar in een koelcel te bewaren. Schut levert
al jaren aan een kweker in Zundert. In
de sierteelt worden ze gebruikt voor het
cultiveren van de beukenhaag. “En deze
zakken gaan naar Tsjechië; die worden
door mijn zoon gebracht.” Ook in andere
Oost-Europese landen, zoals Hongarije of
Bulgarije, komen wel zaden uit Apeldoorn

Noaberschap 2.0?
Door Arjen Speelman, voorzitter
Oud en Nieuw en de Kerst naderen weer met rasse schreden.
Wandelend over een deel van het Noaberpad en genietend van heerlijk herfstweer en
prachtige herfstkleuren komen de eindejaar- bespiegelingen vanzelf.

terecht. Zelfs onderhoudt het bedrijf
contacten met Australië en China.
Het belang van de zoektocht naar
beukennootjes wordt nog eens
onderstreept in de productieketen; deze
bestaat uit: raper → opkoper/zaadhandelaar
→ kweker en bosbouwer (binnen- en
buitenland). Schut kent de rapers goed,
weet wat hen beweegt en wat van hen
verwacht wordt. Mensen die over het
algemeen wat te doen willen hebben of
graag een zakcentje verdienen. “Ze zijn
schuw. De belastingdienst wil weten wie
hoeveel verdient, maar die informatie
krijgen ze niet van mij, anders gaat er
niemand meer rapen.” Voor de hele keten
geldt: kwaliteit wordt beloond. Rapen voor
de handel is arbeidsintensief en vereist
discipline in harmonie die verschilt van
het persoonlijk genot van dat driehoekig
nootje. Overigens, dat het giftig zou zijn als
je het rauw eet, daarvan wil de handelaar in
zaden niets weten…
Bron van illustratie nr.1:
Oorlogsposters 1940 -1945, NIOD

Met dank aan Henk Schut en Ismaïl Sarica
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Oud is dat we weer meer verkeer- en parkeeroverlast hebben. Oud is ook dat “de
gemeente” zegt er wat aan te gaan doen. Nieuw is dat nu al twee wethouders
publiekelijk hebben toegezegd dat er voor het volgende seizoen structurele
oplossingen ervoor zijn gevonden; en dat door goede tijdelijke maatregelen de
gevaarlijke en risicovolle situaties van dit jaar zich niet kunnen herhalen. Nieuw is ook
dat de directeur van de Apenheul (zoals u elders kunt lezen) zich daarbij aansluit en
zich er ook voor gaat inzetten.
Oud is dat er periodiek asfalt wordt vernieuwd in onze wijk. Oud is ook de harde
afspraak dat daarbij de nieuwe situatie zodanig wordt ingericht dat daardoor veiliger
situaties ontstaan door de weg te versmallen en/of drempels aan te brengen.
Oud is ook dat als het op plannen maken en uitvoeren aankomt de gemeente dat
weer vergeet. Nieuw is dat we dat niet meer pikken en de gemeente ons voortaan
tijdig dient te betrekken bij de planvorming en zelf dient te waken over een goede
uitvoering van die plannen.
Oud is het begrip Noaberschap(Twents) of Naoberschap (Achterhoeks en Drents) als
een heel ruime en intensieve vorm van burenhulp met de noaberplicht: de noabers
(buren) indien nodig met raad en daad bij te staan. Nieuw is dat vanaf begin 2015 een
belangrijke stelselwijziging in de zorg de verantwoordelijkheid voor de zorg verplaatst
van het rijk naar de gemeente; en er tegelijk fors bezuinigd wordt. Nieuw is dat we in
gesprek zijn met de gemeente over hoe we als wijkvereniging er voor kunnen zorgen
dat we voorkomen dat met name de kwetsbare ouderen tussen wal en schip terecht
komen. In modern jargon Noaberschap 2.0
Als bestuur gaan we hiervoor initiatieven ontwikkelen in 2015 waar we u tijdig over
zullen informeren. Wij streven er naar om ons steentje bij te dragen aan een (nog)
socialer, duurzamer en gezonder leven in Berg en Bos.
Rest mij u heel plezierige Kerstdagen toe te wensen en een mooie en rustige
jaarwisseling.
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Van het bestuur
Door Arjan Speelman

AGOVV
Nadat de wethouder het plan had
teruggetrokken (“broddelwerk” volgens de
Stentor) hebben afzonderlijke gesprekken
plaatsgevonden met de betrokken
wijkraden en met AGOVV. Van onze kant
is gesteld dat we ook graag antwoorden
kregen op de vragen die door de diverse
fracties tijdens de PMA zijn gesteld en graag
wilde horen welke lessen de gemeente hier
uit trekt. Op deze laatste vragen hebben
we tot op heden nog geen antwoord
gekregen maar is wel toegezegd dat die
op korte termijn komen. Ook schijnen er
nieuwe ontwikkelingen te zijn waarover
we als wijkraden binnenkort worden
geïnformeerd.
Park Berg en Bos
Op 1 oktober meldde de Telegraaf
bewoners van de nabijgelegen villawijk in
het gelijk zijn gesteld: “Apeldoorn moet
parkeren Apenheul aanpakken”. Zoals
vaker met krantenberichten dient hierbij
enige nuancering te worden aangebracht.
Binnenkort vindt er een gesprek plaats met
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de gemeente over het zodanig bijstellen van
het bestemminsplan dat de J.C.Wilslaan in
ieder geval volgend jaar ook nog gebruikt
kan worden voor overloop parkeren.
Inmiddels hebben twee wethouders zich
publiekelijk vastgelegd door te garanderen
dat er voor 1 april 2015 een structurele
oplossing is voor de dit jaar sterk uit de
hand gelopen verkeers- en parkeeroverlast
in onze wijk. Omdat deze oplossing niet
voor 1 april 2014 kan worden gerealiseerd
is ook in 2015 de J.C.Wilslaan waarschijnlijk
meerdere keren nodig.
Dat zowel de gemeente als de directie van
de Apenheul zeer goed beseffen dat de
risicovolle en onacceptabele situaties die
dit jaar diverse malen zijn ontstaan niet
nog eens mogen voorkomen heeft u in de
Stentor kunnen lezen. De afbeelding toont
het vastlopen van het verkeer met name
op de Soerenseweg en J.C.Wilslaan. Tevens
verwijs ik u graag naar het artikel van de
directeur van de Apenheul elders in ons
wijkblad.
Julianatoren
Na de goed bezochte voorlichtingsavond bij
de KJT werden we verrast door een nogal
drastische snoeiactie in het bos achter de
KJT. Het bleek dat de KJT hier in de fout was
gegaan waar ze ook op zijn aangesproken
en wat ze ook erkend hebben.
Omdat we willen voorkomen dat
sluipenderwijs de KJT zich steeds
verder uitbreid en meer overlast
met zich meebrengt hebben we op
onderdelen bezwaar aangetekend tegen
het bestemmingsplan en het gebruik
van de circustent waarmee nogal wat

geluidsoverlast gepaard gaat.
Een recent gesprek tussen de gemeente
en de KJT over de toekomst van de KJT
heeft er toe geleid dat we als wijkvereniging
binnenkort worden uitgenodigd voor een
nader overleg.
BB-bunker
Het elegante proces rondom de BB-bunker
bij de Seringenlaan heeft geresulteerd in
een aantal duidelijke uitgangspunten waar
alle aanwonenden zich in kunnen vinden.
Deze zijn aan de gemeente voorgelegd die
daarop voor 1 november zou reageren.
Eind november had ons nog geen reactie
bereikt van de gemeente. Wel werden de
aanwonenden verrast door een actie van
de Vereniging Bunkerbehoud die deed
voorkomen alsof de gemeente al een
beslissing had genomen over hun rol in
het geheel. Gelukkig bleek dit later op een
misverstand te berusten.

Amersfoortseweg
Ondanks duidelijke toezeggingen bleek de
planvorming rond de Amersfoortseweg
zich in besloten gemeentekring te hebben
afgespeeld waarbij onvoldoende rekening
werd gehouden met de bewonerswensen.
Na diverse interventies richting gemeente,
o.a. na inbreng tijdens bewonersavond, zijn
de plannen bijgesteld.
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Drukte in de dierentuin
De resultaten tot nu toe zijn:

Door Coen de Ruiter – algemeen directeur Apenheul

• Er ligt een aanvraag voor een flitspaal bij
het Lokaal Parket
• Er komt een doorgetrokken as met fysieke
verhoging tussen de rijbanen en een
onderbroken kantmarkering
• Binnen de bebouwde kom worden
bromfietsen verplaatst naar de rijbaan
• In het komportaal zal een bord 50 worden
geplaatst
• Zodra de werkzaamheden zijn uitgevoerd
zullen snelheidsmetingen worden gedaan
om het effect van de maatregelen te
meten
• Waar mogelijk wordt het wateroverlastprobleem in het werk meegenomen;
als dit niet tot oplossingen leidt wordt er
een apart project voor opgestart.

Apenheul heeft het drukste seizoen uit
zijn geschiedenis achter de rug. We zijn er
trots op dat we zo populair waren, maar
het succes had duidelijk een keerzijde.
De grote hoeveelheid parkgasten
zorgde zeer regelmatig voor verkeersen parkeeroverlast in de wijk. Dat de
huidige parkeer- en verkeerscapaciteit
onvoldoende is, werd overduidelijk.
Er wordt nu hard gewerkt aan een
structurele oplossing.

Helaas zijn daarmee niet al onze wensen
vervuld (minder ophoging van de weg,
veilige fietsoversteek ter hoogte van de
Vonderlaan, e.d.) maar we blijven het proces
kritisch volgen.
Het is duidelijk dat zonder de inzet
van een aantal aanwonenden van de
Amersfoortseweg dit voorlopige resultaat
nooit zou zijn bereikt. Onze dank voor hun
inzet.
Nieuwe buren
Krijgt U nieuwe buren, doe Uw
wijkvereniging een plezier en meldt dat
even, bijvoorbeeld via email: bestuur@
wijkbergenbos.nl . We kunnen de nieuwe
bewoners dan welkom heten.

De afgelopen jaren hebben we met man en
macht gewerkt om ons park aantrekkelijker
te maken. Dat was ook nodig, want een
aantal jaren is ons bezoekersaantal
niet toereikend geweest om de kosten
te dekken. Onze overtuiging is, dat we
ons park aantrekkelijker en duidelijk
onderscheidend maken door de beleving
met de dieren zo bijzonder mogelijk
te maken. Zo en met andere middelen
geven we spelenderwijs educatie mee. Als
stichting is ons doel liefde voor de natuur
laten ontstaan. Die ontstaat niet door plat
vermaak te bieden, maar door het contact
tussen mensen en apen nog spannender te
maken, door mensen te helpen zien wat er
eigenlijk gebeurt in de sociale samenstelling
van de apen en hoe deze lijkt op onze eigen
omgeving.
We merken dat mensen dit zeer waarderen.
Het rapportcijfer dat we kregen, is de
afgelopen jaren enorm toegenomen.
Ook blijven mensen steeds langer. Deze
waardering vertaalt zich naar steeds meer
mond-tot-mondreclame. Uiteindelijk
is dat de beste garantie op succes: een
aanbeveling van een bekende.
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In combinatie met onze
communicatiecampagne die dit jaar erg
aansloeg, heeft dit geleid tot een enorme
sprong in het aantal gasten. De campagne
werkte positief voor alle vormen van
bezoek. Het aantal mensen dat zelf een
kaartje kocht en de hoeveelheid mensen
die gebruik maakten van acties namen
ongeveer in gelijke mate toe t.o.v. vorig
jaar. In totaal mochten we 582.000 gasten
verwelkomen. Daarnaast bezochten
seizoenkaarthouders nog ruim 50.000 maal
ons park. Al met al hadden we zo’n 100.000
bezoekers meer dan waar we op rekenden.
Het succes overviel ons dus enigszins,
hoewel dit aantal bezoekers overeenkomt

met dat in onze lange termijnplannen.
Keerzijde
Zoals gezegd, had de snellere groei dan
verwacht een duidelijke keerzijde. Het is
overduidelijk geworden dat de parkeer- en
verkeersoplossing die nu geboden wordt
voor alle partijen ontoereikend is: voor u
als buren, maar ook voor onze gasten. Zij
geven Apenheul een prachtige beoordeling,
maar het parkeren vaak een dikke min. Van
de door de gemeente geboden mogelijkheid
om de J.C.Wilslaan te gebruiken als
parkeerruimte is veel meer gebruik
gemaakt dan wij zouden willen. Dat is niet
prettig voor u als buur, maar ook voor onze
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gasten is het een slecht begin en einde van
de dag. Ook was de verkeersoverlast groot
door dichtslibbende wegen in en rond Berg
& Bos.
Bijzondere maatregelen
In de maand september bleken de zondagen
dusdanig druk dat het parkeren op de
J.C.Wilslaan niet toereikend was en dat
chaos ontstond. De drukte ging dus verder
dan de aanwezige capaciteit waarvoor
Accres zich verantwoordelijk voelt. Hier
waren bijzondere maatregelen nodig. Die
heeft Apenheul genomen, in samenwerking
met de gemeente, de wijkagent en Accres.
We merken dat dit verband zeer constructief
is.
De maatregelen die zijn getroffen, hebben
een tweeledig doel. Aan de ene kant
hebben we ingezet op afname en spreiding
van de drukte, aan de andere kant op het
uitbreiden van parkeergelegenheid.
Om de toestroom van bezoekers af te
remmen en te spreiden hebben we –waar
mogelijk- de kaartencapaciteit voor de
zondag gesloten. Tijdens ons laatste
weekend hebben we de kaartverkoop zelfs
helemaal gestaakt, zowel aan de poort
als via internet. In dat weekend konden
alleen seizoenkaarthouders en mensen die
al kaarten in bezit hadden, naar binnen.
Verder hebben we de laatste anderhalve
maand via internet en social media
afgeraden op zondag naar Apenheul te
komen. Als mensen dit toch deden, hebben
we aangeraden om vroeg of juist laat op de
dag te komen. We bleven speciaal langer
open om een betere spreiding van de drukte
te bevorderen.
De parkeercapaciteit hebben we uitgebreid
6

doordat we tijdelijk gebruik konden maken
van een parkeerterrein van de Willem
III-kazerne. Mensen mochten daar gratis
parkeren en werden door een pendeldienst
op en neer gebracht naar de ingang van
Park Berg & Bos. We zijn tevreden dat we
deze investering hebben gedaan en een
deeloplossing van het parkeerprobleem
hebben kunnen bieden. We merkten dat we
snel leerden van de nieuwe mogelijkheden.
Zo is op de drukke laatste zondag de
J.C.Wilslaan niet afgesloten geweest, terwijl
bij vergelijkbare drukte eerder in september
dit nog wel nodig was.

te komen). Verder zullen we ook in onze
openingstijden spreiding beter mogelijk
maken.
Onze buur
Het team van gemeente, Accres, wijkagent
en Apenheul werkt hard aan een
oplossing. Ik ben ervan overtuigd dat die
er gaat komen. Structureel, en als dat niet
meteen lukt (bv omdat er tijd nodig is om

vergunningen rond te krijgen of te bouwen)
een tijdelijke oplossing voor volgend
seizoen.
Voor het afgelopen seizoen dank ik u voor
de inschikkelijkheid. Ik hoop van harte dat
we volgend jaar een seizoen hebben dat
prettig is voor onze gasten, maar zeker ook
voor u als onze buur. Ik houd u op de hoogte
van de ontwikkeling.

Structuele oplossing
We hebben van dit seizoen veel geleerd,
ook in combinatie met de populariteit van
de andere attracties in Apeldoorn-West,
de Julianatoren en Paleis ‘t Loo. Apenheul,
maar ook de eigenaar en beheerder van
het parkeren respectievelijk de gemeente
Apeldoorn en Accres BV, zien in dat er een
structurele oplossing moet komen, zowel
voor de verkeersstromen van de drie
attracties als voor het parkeerprobleem van
de bezoekers aan Apenheul.
Dit was hét centrale onderwerp van gesprek
tijdens een werkbezoek van het College
van B&W aan Apenheul in het najaar en
inmiddels is door het College aan de
Raad toegezegd dat er voor aanvang van
het nieuwe seizoen 2015 zicht is op een
structurele oplossing en dat er –mocht
dit nodig zijn- een tijdelijke oplossing
beschikbaar is voor het komende seizoen.
Apenheul zelf zal zich blijven inzetten
om het bezoek te spreiden, zowel d.m.v.
informatie (drukte aangeven op de website)
als d.m.v. financiële sturing (goedkoper
maken om op rustige dagen c.q. tijdstippen
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Donkere dagen
Door Ronald de Man
De donkere dagen zijn
weer aangebroken.
Een tijd waarin we het
in huis gezellig maken.
Inbrekers vinden dit
een ideale periode
waarin zij hun slag
kunnen slaan.
De politie zal in deze periode meer ’s
avonds surveilleren, (verkeers)controles
organiseren en bekende inbrekers
(veelplegers) extra in de gaten houden.
Hierbij vraag ik ook extra inzet van u. De
belangrijkste reden voor een inbreker om
niet in uw straat in te breken is sociale
controle in een woonbuurt. Op het moment
dat een potentiële inbreker in de gaten heeft
dat bewoners alert zijn, omdat bijvoorbeeld
vreemde personen in de straat in de gaten
worden gehouden, worden aangesproken
of dat de politie wordt gebeld als er een

verdacht voertuig in de straat staat, zal de
inbreker waarschijnlijk liever een andere
buurt uitzoeken.
Hondenbezitters moeten regelmatig hun
viervoeter uitlaten en zijn zo de ogen
en oren van de buurt. Zij herkennen
vaak sneller dan andere bewoners
afwijkende omstandigheden. Aan
hondenbezitters, maar ook deelnemers
van buurtpreventieprojecten of Burgernet,
vraag ik om tijdens het uitlaten of het
wandelen de extra ‘oren en ogen’ van de
gemeente en de politie te zijn. Ik vraag u
dan ook om bij verdachte situaties direct
de politie te bellen, want dan kan de politie
snel handelen. Dit vergroot de pakkans. De
politie probeert zoveel mogelijk de melder
terug te koppelen wat er met de melding
is gedaan. De ervaring leert dat de meeste
‘boeven worden gevangen’ naar aanleiding
van een melding van een alerte burger. Dus
laten we samen werken om de buurt veilig
te houden!
Hebben uw spullen een nummer?
Daarnaast wil ik u nogmaals wijzen op
het belang om uw spullen te registreren.
Als er thuis wordt ingebroken, is dat erg
vervelend. Iedereen wil het liefst dat de
politie de dader zo snel mogelijk oppakt
en de gestolen spullen terugvindt. Voor de
politie is het belangrijk dat mensen een
duidelijke omschrijving kunnen geven van
de gestolen bezittingen. Dit is niet alleen
nodig voor de opsporing van de goederen,
en daarmee van de dader, maar ook om
gestolen spullen die teruggevonden zijn,
terug te kunnen geven aan de eigenaar.
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Uit analyses blijkt dat vooral sieraden,
geld, computers (ook laptops) en
communicatieapparatuur favoriet zijn bij
de woninginbreker. De politie adviseert
om van sieraden foto’s te maken en van
apparaten in elk geval de serienummers te
noteren. Van mobiele telefoons is vooral het
zogeheten Imei-nummer van belang. Imeinummers staan vermeld op de verpakking
en in de telefoon.
Laptops, tablets en andere
digitale apparaten zijn vrij
eenvoudig te voorzien van
‘track en trace’ software.
Dankzij deze software, die
gebruik maakt van de GPS
zender van het apparaat,
kunt u vanaf een andere
computer zien waar de
GPS (en dus het apparaat)
zich bevindt. Meer informatie hierover is via
de verkoper van het apparaat of via internet
te krijgen. Ten slotte adviseer ik u om niet
te veel contant geld thuis te bewaren en
om waardevolle spullen niet in het zicht te
leggen. Meer preventietips zijn te vinden op
www.politiekeurmerk.nl.
Fijne feestdagen!
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Geef de pen door …. Excelsalaan
Door Betty Wijma-Krocke

In het meest westelijke deel van de
wijk Berg en Bos ligt de Excelsalaan,
een laan in de vorm van een y-vormige
wichelroede tussen de Wildernislaan
en de Bosweg en uitkomend op de
Juniperlaan. De laan is gespiegeld aan de
Cederlaan met de Seringenlaan als een
streep precies in het midden.
De meeste lanen in Berg en Bos hebben
de naam van een boom. Excelsa is alleen
bekend als toevoeging van een boom. Zo
is er de Thuja Plicata Excelsa (een conifeer)
maar ook de Juniperus Excelsa, de Griekse
Jeneverbes.

De Excelsalaan komt uit op de Juniperlaan.
Zou de gemeente geen bomennamen
meer hebben kunnen bedenken en met de
Juniperus Excelsa gedacht hebben: Mooi,
twee vliegen in één klap!

Of er Griekse Jeneverbessen in de laan
staan weet ik niet, maar er staan genoeg
coniferen en misschien is er wel een Thuja
Plicata Excelsa bij.
In ieder geval staan er wel twee grote
Slangendennen. Een derde heeft er ook
gestaan, maar die was nog klein toen hij het
veld moest ruimen. In de jaren 70 waren die
bomen zeer populair. De slangenden wordt
ook wel apenboom, apetreiter, apenpuzzel,
kandelaarden of apenverdriet genoemd.
Bij ons staat de boom vlak voor de
voordeur. Het zou me niets verbazen als hij
ook wel postbodeverdriet wordt genoemd.
Wat een gemene stekels heeft die boom.
We mogen blij zijn dat er nog post wordt
bezorgd en dat we ’s ochtends onze kranten
kunnen lezen.
Helaas stond de boom, toen boompje, er al
toen we er kwamen wonen.
Mijn echtgenoot en ik zijn het over
veel dingen eens, maar niet over onze
slangenden.
In 1985 kwamen we vanuit de Vliegerlaan
in de Excelsalaan wonen, een rustig
laantje met bewoners van alle leeftijden en
gelukkig ook enkele leeftijdgenootjes van
onze twee dochters. Er werd getennist en
gehockeyd op straat.
Elke schooldag kon ik onze meiden vanuit
het keukenraam uitzwaaien tot het hoekje
van de straat. Alle bomen waren toen nog
vrij klein. Net als onze slangenden. Nu kijk ik
vanuit hetzelfde keukenraam op een dicht
bosje. Overal in de laan zijn de bomen en
struiken behoorlijk groot geworden.

8

Tineke van der Deijl vertelde in haar stukje
over de Ahornlaan dat alle verjaardagen
met elkaar gevierd werden net als Oud en
Nieuw. Dat is bij ons zeker niet het geval, al
is er soms best wat samen te vieren. Toen
Maut Kool, nu ruim 90 jaar oud een boek
had geschreven “voor en tijdens de oorlog”
hoe een jongmens dat beleefde was er
een grote delegatie uit de laan bij de
boekpresentatie in het CODA.
We vieren dan niet alle verjaardagen
samen, maar we leven wel in goede
harmonie met elkaar. Hoewel…dezelfde
Maut Kool vertelde dat er tussen zijn tuin
en drie buurhuizen een paaltje stond om
de erfgrens aan te geven. Op een dag was
het paaltje weg. En de buurman was bezig
zijn zwembad te overkappen. Maut heeft
toen de drie buurmannen uitgenodigd om
koffie te komen drinken samen met een
meneer van de landmeetkundige dienst.
De volgende dag stond het paaltje er weer
en de Rijdende Rechter hoefde er dus niet
aan te pas te komen. Deze zomer is het
zwembad trouwens volgegooid met aarde
en het dak is weg.
De enige keer dat er hier iets heel
spannends gebeurde was in januari 2007.
Er was een zware storm en ik verheugde
me er al op dat er misschien wat van de erg
hoge douglasbomen bij de achterburen om
zouden waaien. Om een uur of 7 klonk er
een harde bons. Yes! We renden naar boven
om te kijken. Tot onze grote schrik waren er
5 reusachtige bomen uit onze eigen tuin op
ONS huis gevallen.
Door de ruiten zagen we alleen maar groen.
De takken kwamen letterlijk tot onze ramen.
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Buurtpicknick in
Park Berg en Bos
Door Arianne Mönnink

De muur van onze zitkamer bewoog met
elke windstoot. Het zag er naar uit dat een
deel van ons huis zou instorten. Gelukkig
kwam de brandweer meteen. Het werd heel
gezellig voor ons huis. De hele straat kwam
kijken.
De bomen werden van ons dak verwijderd.
Toen het grootste gevaar was geweken
gingen de buren weer naar huis en de
hardwerkende brandweermannen kon
ik een bord erwtensoep te eten geven.
Het weekend ervoor had ik toevallig drie
literblikken met erwtensoep gewonnen
bij een golfwedstrijd. Toen de mannen net
zaten te eten klonk er weer een harde bons.
Een vliegden van de overburen was boven

op de brandweerauto gevallen, maar ook op
de auto van de buren. Mijn man ging naar de
buren om het te vertellen: “Er is een boom
op je auto gevallen”. De buurman keek en
zei droog: “Nee hoor, die is van mijn vrouw”.
We wonen na bijna 30 jaar nog steeds met
heel veel plezier in de Excelsalaan.
Ondanks de nog hogere bomen bij de
achterburen en de nog grotere slangenden
voor de voordeur.
De pen geef ik door aan John Smeur die al
meer dan 40 jaar op de hoek van de Groene
Kijkerweg en de Berkenlaan woont.

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.
Daarvoor werd een Buurtpicknick
georganiseerd in ons mooie park. Jong
en oud werden uitgenodigd om met een
picknickmand, een kleedje en een vrolijk
humeur op 14 september vanaf 12.00 uur
naar de Speelweide te komen.
De bedoeling was om de buurtbewoners
attent te maken op het unieke natuurgebied
in hun eigen achtertuin en elkaar te laten
ontmoeten.
Er waren een paar leuke activiteiten, zoals
sport en speluitleen, rondleidingen en
wandelingen georganiseerd.
Ruim 300 mensen hebben met
enthousiasme gehoor gegeven aan onze
oproep, waardoor alle picknicktafels,
die speciaal hiervoor waren klaargezet,
al snel bezet waren door hele families of
vriendengroepen.
Ook de weergoden waren ons gelukkig die
zondag goed gezind, waardoor we kunnen
we spreken van een geslaagd evenement!
Begin van een traditie?
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Het Christelijk Lyceum
Door Peter Bergambagt, rector

Graag maak ik van de gelegenheid
gebruik om iets over het Christelijk
Lyceum te vertellen in uw, maar ook
ons, wijkblad. De school is onderdeel
van de wijk en daarom ook lid van de
wijkvereniging. Alvorens in te gaan op
het artikel van de heer Otto Verkerke,
waarbij ik toch wel wat wil nuanceren,
wil ik u iets over de school vertellen. Ik
laat daarbij de ramp van 1946 buiten
beschouwing. Daarover bent u eerder
geïnformeerd door Bart Meijer.

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
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De oorsprong van het schoolgebouw
Iedereen in de wijk kent het schoolgebouw
aan de Jachtlaan wel. In ieder geval van
buiten. De meeste bewoners van de wijk
zijn hier echter pas komen wonen toen
de school al bestond. De eerste les in dit
gebouw werd immers al op 30 augustus

1930 gegeven. Het gebouw bestond toen
alleen uit het hoofdgebouw parallel aan de
Jachtlaan en de beide zijvleugels. De school
is gebouwd volgens de stijl van het Nieuwe
Bouwen. Het gebouw kent van binnen en
buiten veel details die herkenbaar zijn in
de Amsterdamse Stijl en in bijvoorbeeld
ontwerpen van Berlage in Amsterdam. In
de school zijn details zichtbaar uit de Art
Deco-periode met hier en daar in het glas in
lood nog een vleugje Jugendstil. Mocht u dit
eens willen bekijken dan bent u van harte
welkom. In de jaren ‘60 zijn de drie vleugels
aan de Vliegerlaan gebouwd. Al met al
reden voor de gemeente om het gebouw
tien jaar geleden op de monumentenlijst te
plaatsen.
Het onderwijs.
In 1930 droeg de school de naam
‘Christelijke HBS’. In de jaren ’50 werd aan
de school een MMS en een gymnasium
aan de school toegevoegd en de naam
veranderd in Christelijk Lyceum. In de jaren
’90 tijdens de fusiegolf in het voortgezet
onderwijs werd de school onderdeel van
de stichting CVO (Christelijk Voortgezet
Onderwijs). De scholen in dit deel van
Apeldoorn zijn verdergegaan onder de
naam ‘Sprengeloo’, met voor het Lyceum
als toevoeging: locatie Jachtlaan. In de
jaren‘2000 kreeg de school weer een eigen
gezicht en de naam Christelijk Lyceum
terug. Met de afdelingen Mavo, Havo,
Atheneum en Gymnasium en verzorgt het
onderwijs voor ruim 1100 leerlingen.
Naast onderwijs van hoge kwaliteit
profileert de school zich op het gebied van
Kunst en Sport en kent vele activiteiten.
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De school wil specifiek aandacht en ruimte
geven aan talenten van leerlingen en biedt
hen naast het reguliere programma diverse
keuzepakketten aan. De school is aspirant
cultuurschool en erkend als WON-academie
(Wetenschap Oriëntatie Nederland). Hierbij
zijn 50 scholen aangesloten. Doel is om
atheneum- en gymnasiumleerlingen beter
voor te bereiden op hun universitaire
studie en ze van brugklas tot eindexamen
vertrouwd maken met wetenschappelijk
denken en werken in de alpha-, bètaen gammavakken. Met begrippen als
betrouwbaarheid, validiteit, empirisch,
schijnverband, a priori, werken de
atheneum en gymnasiumleerlingen
al vanaf de brugklas in de lessen en
bij hun opdrachten. Leerlingen op een
WON-Academie worden gestimuleerd in
hun ontwikkeling van kritisch denken,
nieuwsgierigheid, creativiteit en open
mind. In het gymnasium hebben wij een
aantal jaren geleden al een bij de WONgedachte passende stap gemaakt met de
Da Vinci-lessen. Het Hogere Orde denken
staat centraal en worden zij in de lessen en
projecten uitgedaagd om te analyseren, te
onderzoeken en vervolgens onderbouwd te
presenteren. Zo bestaat al sinds begin jaren
’50 een, helaas niet bij iedereen bekend,
volwaardig Gymnasium aan de Jachtlaan.

hiertoe bij. Bij velen is bekend dat bij
overlast een telefoontje naar de school
voldoende is om snel en adequaat op te
treden. Enige overlast brengt een school
natuurlijk altijd met zich mee. Dit beperkt
zich tot ca. 190 dagen per jaar. Immers
zoveel onderwijsdagen kent een schooljaar.
Dit betekent 175 dagen per jaar rust rond
de school en die willen we zoveel mogelijk
handhaven.
Ik wil van de gelegenheid gebruikmaken
om het artikel van de heer Verkerke in
de vorige editie van het Wijkblad wat te
nuanceren. Het geheel is wel te negatief
gesteld. Inderdaad hebben we in goed
overleg wat gevaarlijke situaties aangepakt
en wat afspraken gemaakt. Mooi dat wijk
en school zo samen kunnen werken. Maar
als de heer Verkerke stelt dat de bewoners
regelmatig individueel contact hebben met
de school is dit sterk overdreven. Circa 5

De school en de buurt
Vanaf mijn komst heb ik geijverd om een
goede relatie met onze buren aan te gaan
en de band te versterken. Ik meen te mogen
stellen dat de band inderdaad verstevigd
is en de overlast in de wijk sterk is
verminderd. Maatregelen zoals beperkingen
voor het verlaten van het terrein voor
onderbouwleerlingen, corveeploegen en
controle van conciërges in de straten rond
de school en controle van het parkeren
in de avonduren bij activiteiten dragen
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keer per schooljaar wordt er met de school
contact opgenomen over een ongewenste
situatie. Vandaag 17 november is er dit
schooljaar nog geen bewoner geweest die
contact heeft gezocht over een ongewenste
situatie. Dit terwijl een prachtige nazomer
veel leerlingen van de bovenbouw in pauzes
en tussenuren naar buiten lokte.
Ook de stelling dat veel ouders per auto de
leerlingen wegbrengen is feitelijk onjuist.
Gelet op het aantal van meer dan 1100
leerlingen is dit minimaal. Inderdaad kan
het op bepaalde avondactiviteiteten druk
zijn en kan dit leiden tot parkeeroverlast.
Daarom informeren wij de ouders bij de
uitnodiging op het voorkomen van overlast
en zorgen leerlingen op die momenten voor
toezicht in de wijk.
Studentenfeestjes kennen wij niet. Wel
de feesten van de onderbouwleerlingen,
leerjaar 1 tot en met 3. De bovenbouwleerlingen organiseren geen feesten

in de school, maar in het centrum van
Apeldoorn. Bij de onderbouwfeesten,
maximaal vier per schooljaar, verlaten
de leerlingen het feest pas op het door
ons vastgestelde eindmoment. Waarbij
nog opgemerkt dat het onmogelijk is
om alcoholische drank mee te nemen
en te gebruiken. Doorfeesten buiten het
schoolgebouw met drank komt niet voor.
Bij excursies hebben we met de
buschauffeurs afspraken gemaakt
om overlast te beperken en werken
daarom zoveel als mogelijk met dezelfde
maatschappij. De heer Verkerke stelt dat
‘de meeste leerlingen voor de excursie door
familieleden met de auto worden gebracht
en gehaald’. U denkt toch niet echt dat
leerlingen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar
zich bij een excursie door de ouders laten
brengen? Een uitzondering is de ene week
van de reisweken naar het buitenland.
Ik hoop u dat ik u wat heb kunnen
informeren over de geschiedenis van de
school, over de afdelingen en de wijze
waarop we onderwijs geven. Ik hoop
ook dat ik u heb kunnen overtuigen dat
de overlast veel beperkter is als in het
vorige artikel aangegeven, maar ook dat
we zo goed als mogelijk proberen om de
overlast te beperken en dat we altijd open
staan en bereikbaar zijn voor meldingen
van overlast. Mocht u daar ondanks alles
toch mee geconfronteerd worden, belt
u dan a.u.b. zo snel mogelijk direct met
de receptie, 3575200, zodat we kunnen
handelen.
En, mocht u iets meer van de school willen
zien, dan bent u van harte welkom en leid ik
u graag door ons prachtige gebouw.
Tot slot spreek ik de wens uit dat de school
een door alle buurtbewoners gewaardeerde
plek heeft in de wijk en we vanuit dat
perspectief samen kunnen optrekken.
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Veranderingen in de zorg
Door Julia Boere, regisserend wijkverpleegkundige TSN-Thuiszorg

Een vertrouwde aankoop
geeft tevredenheid!
•
•
•
•
•

Verkoop nieuwe auto’s
Inruil en verkoop occasions
Lease
Reparatie en onderhoud
Tankstation

Waar service nog heel gewoon is!
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Burg. R. Nepveulaan 29
7313 EX Apeldoorn
055 - 355 91 00
info@bergenbosgarage.nl
www.bergenbosgarage.nl

“Zuster, wat gaat er toch allemaal
gebeuren binnen de zorg volgend jaar en
wat ga ik daar van merken?” Het is een
vraag die ik regelmatig tijdens mijn werk
als regisserend wijkverpleegkundige
tegen kom. Mensen maken zich terecht
zorgen om alle veranderingen die
per 1 januari 2015 doorgevoerd gaan
worden. “Blijven jullie nog wel komen?
Hou ik wel mijn vertrouwde hulp in
de huishouding?” Vragen waar ik ook
niet altijd direct een antwoord op
weet. De kranten staan er vol mee,
thuiszorgorganisaties die mensen
moeten ontslaan, verzorgingshuizen die
de deuren moeten sluiten. Ik snap het
wanneer u door de bomen het bos niet
meer kunt zien. Daarom probeer ik het
uit te leggen in begrijpbare taal.
Grofweg zijn er op dit moment twee soorten
zorg; de Wmo en de AWBZ.

kunnen. Ook wordt er gekeken of er mensen
in de directe omgeving van de cliënt zijn die
kunnen helpen. De hulp bij het huishouden
zal dan ook alleen nog maar ingezet worden
als het ECHT nodig is. Dit betekent dat
thuiszorgorganisaties moeten krimpen
met het personeel dat huishoudelijk werk
doet en dat u, als cliënt, uw vaste hulp kunt
kwijtraken. Ook als ze al jaren bij u werkt of
een vast contract heeft.

De Wmo (Wet Maatschappelijke
Ondersteuning) wordt betaald door de
gemeente. De hulp bij het huishouden
valt hieronder. De afgelopen jaren is hier
steeds een beetje op bezuinigd door
een aantal taken niet meer door de hulp
bij het huishouden te laten doen. Denk
bijvoorbeeld aan strijken en boodschappen
doen. Ook is het moeilijker, zo niet
onmogelijk, om een indicatie te krijgen
wanneer er een gezonde partner of
thuiswonende kinderen boven de 16 jaar
aanwezig zijn. Deze bezuinigingen worden
aankomend jaar voortgezet.
Daarnaast gaat de gemeente steeds
kritischer kijken naar wat cliënten nog zelf

De AWBZ (Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten) loopt via het zorgkantoor.
Onder de AWBZ valt de lijfelijke zorg
te weten de persoonlijke verzorging
(bijvoorbeeld wassen, kleden, steunkousen), de verpleging (bijvoorbeeld
stomazorg, injecteren, wondzorg) en de
begeleiding individueel. Over de laatste kan
ik vrij kort zijn, die gaat vanaf 1 januari 2015
gefinancierd worden door de gemeente. De
cliënten die hier gebruik van maken hebben
hier informatie over gehad en zullen
hierover geïnformeerd blijven worden.
De persoonlijke verzorging en de verpleging
gaan direct onder de zorgverzekeraars
vallen. De verzekeraars sluiten contracten
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af met de thuiszorgorganisaties. Per regio
is één verzekeraar verantwoordelijk voor
die contracten. Dat contract is voorwaarde
om zorg te mogen en kunnen verlenen.
Stel: u krijgt zorg van Thuiszorg het Loo en
Thuiszorg het Loo heeft geen contract met
de verzekeraar van onze regio, dan betekent
dat voor u dat Thuiszorg het Loo u geen zorg
meer kan verlenen.
Middels deze maatregelen probeert de
overheid enerzijds de kosten van de
zorg te verlagen en anderzijds het aantal
thuiszorgorganisaties te verminderen.
Voor de verzorging en verpleging heeft
u een indicatie nodig. Voorheen liep dat
via het CIZ, centraal indicatie-orgaan
voor de zorg. In de nieuwe situatie gaat
de wijkverpleegkundige deze indicatie
stellen, waarbij er ook hier steeds kritischer
gekeken zal gaan worden wat iemand nog
zelf kan. Voor 31 maart 2015 moeten alle
lopende indicaties opnieuw gesteld gaan
worden.
De rol van de sociale wijkteams wordt
groter, de zelfredzaamheid wordt groter,
de kosten zullen dalen. Als het allemaal
gaat lukken heeft u één aanspreekpunt
die er samen met u en uw naasten voor
zorgt dat alles goed geregeld is en dat u op
een verantwoorde wijze langer thuis kunt
blijven wonen. Gaat dat gelijk 1 januari 2015
van start? Er moet nog heel veel werk verzet
worden door alle betrokken partijen!
Ik hoop dat deze uitleg u wat meer
duidelijkheid heeft kunnen geven over de
veranderingen die op stapel staan. Het is
slechts een beknopte samenvatting van de
aanstaande veranderingen. Ook binnen de
zorginstellingen gaan zaken veranderen.
Het is voor u goed om te weten dat de
zorgverlenende instanties een verplichting
hebben om u te informeren! Heeft u nog
vragen, schroom dan ook niet om contact
op te nemen met uw contactpersoon!

Inloopavond bestemmingsplan

Julianatoren en parkeerterrein J.C. Wilslaan
Door Guustaf van den Brand
Op dinsdagavond 2 september werden
buurtbewoners van de Julianatoren
en het parkeerterrein aan de J.C.
Wilslaan in de gelegenheid gesteld het
ontwerpbestemmingsplan voor deze
gebieden in te kijken. Ook konden vragen
worden gesteld aan de medewerkers
van de gemeente en de directie van de
Julianatoren. Naar schatting hebben
ongeveer 30 buurtbewoners hiervan
gebruik gemaakt. Tevens werden de
belangstellenden in de gelegenheid
gesteld om te worden rondgeleid door
het park.
In het restaurant van de Julianatoren lagen
exemplaren van het bestemmingsplan
ter inzage en lagen er luchtfoto´s van de
gebieden op tafel die duidelijk maakten
over welke gebieden het ging. Een
bestemmingsplan heeft als doel te komen
tot een goede en actuele beheerregeling
die de basis vormt voor de toekomst van
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het gebied en bestaat uit een plankaart
van het gebied, regels en een toelichting.
Het bestemmingsplan voor deze gebieden
gaat uit van de huidige bestaande situatie
en maakt geen nieuwe ontwikkelingen of
uitbreidingen mogelijk. Van 11 september
tot 22 oktober kon het bestemmingsplan
worden ingezien in het Stadhuis op
het Marktplein. Daarvoor diende wel
een afspraak gemaakt te worden via
telefoonnummer 14055. Het plan is in deze
periode ook te vinden op de gemeentelijke
website www.apeldoorn.nl/inzage. Tot 22
oktober konden mondeling of schriftelijk
eventuele zienswijzen bij de Gemeenteraad
worden ingediend.
Bosterreinen
Het heeft lang geduurd voordat er een
nieuw bestemmingsplan voor dit gebied
is gekomen. Sinds 1947 geldt voor het
terrein van het pretpark de bestemming
`bosterreinen`. Nu er een bestemmingsplan
komt voor het gebied komt er een einde aan
de stroom aanvragen door de Julianatoren
voor goedkeuringen voor aanpassingen via
ruimtelijke uitzonderingsprocedures en
milieueffectrapportages. Voor eventuele
verbouwingen of nieuwbouw volstaat
na inwerkingtreding van het nieuwe
bestemmingplan slechts een goedkeuring
van de afdeling bouwzaken van de
gemeente. Zoals gezegd zal het nieuwe
bestemmingsplan niet toestaan dat er
kan worden uitgebreid op de terreinen
waarvoor het plan gemaakt wordt. De
huidige theatertent die er nu is staat niet op

het terrein van de Julianatoren maar op een
deel van het gebied van de villa naast het
terrein. Dat stuk grond is gehuurd door het
pretpark en de tent wordt na het seizoen
weer afgebroken. Als het pretpark volgende
jaar wederom een tent zou willen plaatsen
moet de grond weer gehuurd zijn en de
gemeente toestemming hebben gegeven
voor het tijdelijk plaatsen en exploiteren
ervan. Dit stuk grond valt dus niet onder het
nieuwe bestemmingsplan.
Het parkeerterrein aan de J.C. Wilslaan
hoek Amersfoortseweg is al gedeeltelijk
verhard en ingericht voor het parkeren
van auto´s en bussen. Op een gedeelte
van het terrein wordt het ook toegestaan
om te parkeren tussen de bomen waar
geen verharding is. Er is ruimte en er komt
toestemming voor het neerzetten van een
klein gebouwtje voor het beheer van het
parkeerterrein. Pendelbussen zullen door
het pretpark worden ingezet om bezoekers
comfortabel van het parkeerterrein naar
het park te vervoeren en vice versa.

13

De vinger aan de pols in wijk en dorp
Met dit bericht willen wij u informeren
over relevante gevolgen van de
wijzigingen in het sociale domein. Wat
betekenen deze mogelijk voor u en welke
rol speelt de Wmo-adviesraad Apeldoorn
daarin?
Sociaal domein gaat naar wijk en dorp
Het sociale domein verschuift. Een groot
aantal overheidstaken op het terrein van
de zorg gaat over naar de gemeenten. Dat
gaat alle burgers van Apeldoorn aan. Zowel
goede zorg voor de
jeugd, als de ondersteuning van inwoners
van Apeldoorn die dat door een ziekte
of beperking nodig hebben. De Wet
maatschappelijke ondersteuning (WMO)
stimuleert dat alle burgers,
jong en oud, naar vermogen en eigen
voorkeuren kunnen en blijven meedoen.
Dichtbij huis
De overheid doet dit met een bepaald doel.
Zij (de overheid) wil mensen langer thuis
laten wonen en zorg en ondersteuning
dichter bij huis organiseren. Hulp zoeken
in eigen kring gaat voor de inzet van
professionele hulp. Daar draait het om. In
de zogenaamde keukentafelgesprekken
wordt daarmee al een begin gemaakt. Als
Wmo-adviesraad Apeldoorn willen we graag
weten of die gesprekken naar wens gaan, of
er goed naar u wordt geluisterd.
Ontmoeten in de eigen wijk belangrijk
Apeldoorn is druk bezig informatie- en
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ontmoetingsplekken in te richten.
www.ontmoetelkaarinapeldoorn.nl Die
dienen meer dan nu, goed toegankelijk en
gastvrij te zijn. Passend bij de bewoners
van die specifieke wijk. Denk bijvoorbeeld
aan de Pluspunten. Ook wordt er haast
gemaakt met sociale wijkteams. Hoe beter
men samenwerkt hoe minder mensen
vereenzamen en ieder naar vermogen kan
meedoen en erbij hoort. Voelt u
zich welkom op die ontmoetingsplekken?
Sluit de informatie aan bij uw vragen? Ook
dat willen we als Raad graag horen.
Veranderen gaat het zeker, maar niet
vanzelf
Uitgaan van ieders mogelijkheden, meer
zelfredzaamheid en eigen regie zijn centrale
begrippen bij al deze veranderingen. Dat
biedt mensen met een beperking kansen,
maar er zijn ook valkuilen. Hoe aan deze
veranderingen precies vormgegeven wordt,
is nog niet helemaal uitgekristalliseerd
en blijft daarom onderwerp van het
politieke en maatschappelijke debat. Het
is een gezamenlijke zoektocht waarbij het
eindperspectief nog niet helemaal
duidelijk is. Dit is een langdurig proces dat
vraagt om stimulering, het creëren van de
juiste voorwaarden en een cultuuromslag.
Een cultuuromslag bij de gemeente,
maatschappelijke organisaties, maar ook bij
mensen met een beperking zelf.
De WMO-adviesraad, wat is dat, wat heb
ik er aan?
We zijn een onafhankelijke adviesraad, die
burgemeester en wethouders adviseert
over de beleidsplannen die zij ontwikkelen
en willen uitvoeren. Voordat wij een advies
uitbrengen, gaan we uitgebreid te rade

bij inwoners die te maken hebben met
maatregelen binnen de jeugdzorg
en de AWBZ-begeleiding (Wmo). Dit is
belangrijk. Zeker nu er in korte tijd zoveel
verandert.
Hoe pakken de plannen uit? Waarover zijn
zorgen? Wat kan in uw ogen beter? Al die
gebundelde signalen willen we graag
vernemen en gebruiken bij het opstellen
van onze adviezen.

ontmoetingsplekken en sociale wijkteams
te luisteren leggen. Ook met de Centra
voor Jeugd en Gezin (CJG) zijn we
regelmatig in gesprek over verbeteringen.
Wij zoeken graag contact met u. Ook u kunt
contact leggen door onze maandelijkse
vergaderingen op maandagochtend bij te
wonen. Kijk op onze website
www.wmoraadapeldoorn.nl of in het
Stadsblad.

In gesprek in de wijk
Nu het accent meer op wijk en dorp
komt te liggen, willen wij ons oor
meer dan voorheen bij wijkraden,

Meer informatie
www.wmoraadapeldoorn.nl
clientenraden@apeldoorn.nl
telefoonnummer 0555802241

Beelden in de wijk (5)
Door Henk Otto

Met dank aan de familie Schoneveld, die
ons mee laten genieten van hun fraaie
beeldentuin.

Miereneter
De miereneter is gemaakt van brons door
mevrouw Jessy Keunhof. Momenteel woont
zij in Mexico vanwege
haar gezondheid. Omdat
de prijs van vervoer naar
haar huidige woonplaats
te kostbaar was heeft zij
besloten de kunstwerken
in Nederland achter te
laten en tegen een redelijke
prijs te verkopen. Wij ware
enthousiast en hebben het
kunstwerk aangekocht.
Voor veel voorbijgangers
een reden om even stil te
blijven staan en te genieten.
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Even voorstellen
Mijn naam is Jan Wassink, 51 jaar,
getrouwd, 2 schoolgaande kinderen
en in het dagelijks leven actief als
subsidieadviseur voor het bedrijfsleven.
Mijn verbondenheid met de wijk Berg en
Bos gaat al eventjes terug. Ik ben hier als
kind in 1968 komen wonen en heb hier
ook het grootste deel van mijn jeugd
doorgebracht. Nadien, nadat ons eerste
kind was geboren, ben ik teruggekeerd naar
deze fijne wijk. Inmiddels wonen wij met
ons gezin al weer 17 jaar met veel plezier
aan de Valkenberglaan.
Alerte bewoners
Als je hier al langere tijd woont, dreig je
bijna te vergeten hoe uniek en mooi onze
wijk is. Dat we hier zo prettig kunnen wonen
is zeker niet een vanzelfsprekendheid. Bijna
zolang ik mij heugen kan, zijn er altijd zaken
in en rond de wijk geweest die een alerte
houding van wijkbewoners noodzakelijk
maken. We hebben al van alles gehad:
Inbraakgolven, een tweetal bordelen
en al een jarenlange druk op de randen
van de wijk als gevolg van parkeer- en
verkeeroverlast.
Onzalige ideeën
Ook de hoeders van het algemeen belang
(ons gemeentebestuur) kunnen soms echt
verrassend uit de hoek komen. Denk bij dit
laatste bijvoorbeeld aan het mogelijk willen
maken van parkeren op het sportveld van
het Christelijk Lyceum (Zwarte Kijkerweg Felualaan - Burg. Roosmale Nepveulaan). Of
wat dacht u van de voorgenomen plaatsing
van een GSM-mast, midden in de wijk, bijna
pal naast de Berg en Bos school. Onzalige
ideeën. Maar schrikt u niet, deze plannen

zijn allang weer van tafel. Overigens (mede)
ook dankzij grote inspanningen van de
Wijkvereniging.
Continuïteit bieden
In de afgelopen tien jaar ben ik met
verschillende buurtbewoners - meestal wel
in samenspraak met de Wijkvereniging - een
paar keer actief geweest om ontwikkelingen
die het woongenot in de wijk aantasten af te
remmen of te keren. Dat viel - zacht gezegd
- lang niet altijd mee. Strijdige belangen,
vertroebelde discussies, oneigenlijke
argumenten, u kent het waarschijnlijk wel.
Waar ik des te meer van overtuigd ben
geraakt is dat de aanhouder nog steeds
de beste kans heeft om te winnen. En daar
zie ik ook de kracht en het belang van de
Wijkvereniging; een club in de benen te
houden die continuïteit kan bieden bij het
bewaken en behartigen van de belangen
van onze mooie wijk. Werken aan een dure
plicht dus. Als (kandidaat) bestuurslid
van de Wijkvereniging Berg en Bos zal
ik me naar vermogen inzetten voor de
bescherming van het woongenot en de
schoonheid van deze wijk.
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De andere kant van Apenheul (2)
Door Henk Otto
Als een vervolg op het verhaal in het
vorige wijkblad wil ik u graag informeren
over verdere acties deze zomer, die
in het kader van het ANF – Apenheul
Natuurbehoudfonds – zijn geweest. Zo
hebben meer dan 4.000 leerlingen en hun
leerkrachten van de openbare basisscholen
in Apeldoorn zich met hart en ziel ingezet
om oude mobiele telefoons in te zamelen.
Deze bevatten kostbare grondstoffen, die
gedolven worden in de Congo en met name
daar in het leefgebied van de Gorilla’s. Voor
het opgraven van deze grondstoffen worden
wegen aangelegd en wordt het regenwoud
gekapt, waardoor het leefgebied van
laagland gorilla’s en vele andere dieren daar
ernstig worden bedreigd.

Leerlingen en leerkrachten van de openbare
basisscholen in Apeldoorn hebben zich met
hart en ziel ingezet. Op veel scholen is het
onderwerp apen uitgebreid behandeld,
zodat de kinderen precies wisten waarvoor
ze het deden. En dat werkte: uit alle hoeken
en gaten kwamen oude mobieltjes te
voorschijn. Er zijn in totaal 3.763 mobieltjes
ingezameld. In totaal heeft dat € 11.310,75
opgeleverd voor het Mbeli Bai project.
De burgemeester maakte tijdens een
speciale gorillavoedering het eindbedrag
bekend. En de schoolklassen? De kinderen
die hebben meegewerkt aan de inzameling
mochten allemaal op schoolreis naar
Apenheul, ze konden de gorilla’s waar

zij zich voor hebben ingezet van dichtbij
bekijken.
Het eindbedrag gaat in zijn geheel
naar het Mbeli Bai onderzoeksproject
in de Republiek Congo, dat inzet op
natuurbehoud, educatie en onderzoek naar
wilde laaglandgorilla’s.
Het onderzoek van Mbeli Bai project betreft
o.a. 19 groepen, waarin 430 gorilla’s sinds
1995 zijn gevolgd, maar ook populaties
van 200 olifanten en 90 moerasantilopen.
Maar ook worden ruim 1.300 kinderen
in en rond het gebied bereikt met een
conservatie-educatie project, zijn er
meer dan 60 mannen omgeschoold tot
natuurbeschermer en is het gebied dankzij
de aanwezigheid van onderzoekers al meer
dan 20 jaar vrij van stroperij.
Met de opbrengst van de mobieltjesactie,
maar ook van de sleutelhangers gemaakt
in het Thomashuis en acties ‘Knok voor
Gorilla’s’ gericht op de bezoekers heeft het
Apenheul Natuurbehoudfonds meer dan
€ 40.000 opgehaald. Dat levert een bijdrage
in Afrika voor bijvoorbeeld een jaarsalaris
(€ 12.000) van een onderzoeker met twee
trackers (experts die gorilla’s in het woud
kunnen vinden en volgen), materiaal
(€ 4.000) voor onderzoeksmissies, medische
zorg (€ 2.000) voor alle medewerkers, etc.
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