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Nieuw ontwerp bestemmingsplan voor 
karakteristieke panden 
Door Jan Wassink

Er is (weer) een nieuw bestemmingsplan voor 
Stadsdeel Noordwest, waarvan onze wijk 
deel uitmaakt. Het gaat niet om een normaal 
bestemmingsplan. Het betreft uitsluitend de 
aanwijzing van karakteristieke panden in de 
wijk en het vaststellen van nieuwe planregels 
hiervoor. 

Doel
Het doel van dit bestemmingsplan is het 
behoud van de identiteit van de buurt door 
het beschermen tegen sloop en grotere 
veranderingen van karakteristieke panden in de 
wijk. In het nieuwe bestemmingsplan zijn hiertoe 
specifieke regels opgenomen die gelden voor de 
aangewezen woningen. 

Wat houdt deze bescherming in?
In essentie gaat het om de bescherming 
van de karakteristieke hoofdvorm van het 
karakteristieke pand. Niet elke type verbouwing 
is dus toegestaan. Sloop van het gehele pand 
wordt alleen goedgekeurd bij uitzonderlijke 

omstandigheden. Details aan de buitenzijde, ook 
al als deze karakteristiek zijn, mogen gewijzigd 
worden. Eigenaren van panden blijven vrij het 
pand aan de binnenzijde te veranderen. 

Vallen alle karakteristieke gebouwen in de 
wijk onder dit nieuwe regime?
Nee, er heeft een selectie plaatsgevonden. 
Woningen die de status van een monument 
hebben zijn niet opgenomen. Deze worden 
namelijk al voldoende beschermd. Daarnaast 
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is er een aantal andere criteria gehanteerd 
die de basis hebben gevormd voor 
aanwijzing tot karakteristiek pand. Het 
betreft ongeveer 35 adressen verspreid 
door heel Berg en Bos. Veelal gaat het 
om panden die een cultuurhistorische 
waarde hebben door hun karakteristieke 
bouwstijl. Ook markante ligging en 
zichtbaarheid zijn kennelijk een kenmerk 
van een karakteristiek pand. 22 van de 35 
geselecteerde panden liggen namelijk aan 
een kruising of splitsing. 

Meer informatie?
De gemeente zegt alle eigenaren van de 
betreffende panden voorafgaand aan de 
bestemmingsplanprocedure te hebben 
geïnformeerd. Dit is inderdaad te hopen, 
want de gebruikelijke voorafgaande 
consultatie door de gemeente van de 
Wijkvereniging is er dit keer bij ingeschoten. 
De mogelijkheden voor het indienen 
van zienswijzen en bezwaar hebben 
tot 29 juli jongstleden opengestaan. 
Het bestemmingsplan is te raadplegen 
bij de Gemeente. In ieder geval ligt 
het ter inzage in het Stadhuis. Ook uw 
wijkvereniging beschikt over een afschrift. 
Het bestemmingsplan zou digitaal 
raadpleegbaar moeten zijn, maar op het 
moment van schrijven van dit stukje was de 
link hiervoor niet in tact.

Tot slot
Wij denken dat het een goede zaak is dat 
het karakter van de wijk door regelgeving 
wordt beschermd. Dit thematische 
bestemmingsplan levert een bijdrage. Laten 
we hopen dat de gemeente met dezelfde 
voortvarendheid ook op andere fronten 
bij wil dragen aan het beschermen van de 
woonkwaliteit van onze wijk. 

Beste bewoners van Berg & Bos
Door Lisette Cuperus

De zomervakantie is bijna ten einde en ik 
hoop dat u heeft genoten van een heerlijke 
tijd. Gaat u nog weg? Dan wens ik u alvast 
een fijne vakantie toe. Geeft u het ons nog 
even door als u nog met vakantie gaat? 
Wij houden dan een extra oogje in het zeil 
tijdens uw afwezigheid.
Graag informeer ik u over een aantal 
zaken die onze surveillanten hebben 
geconstateerd tijdens hun dienst in de 
afgelopen periode. 
• We hebben drie mannen weggestuurd 

die voor de ingang van het Boschbad 
stonden. Ze beweerden de weg kwijt te 
zijn en stonden een sigaret te roken. De 
mannen weggestuurd en de politie in 
kennis gesteld

• Aan de Pijnboomlaan waren bundeltjes 
hout gedumpt. Doorgegeven aan de 
Gemeente en die heeft gezorgd voor 
verdere afhandeling.

• Op de hoek Juniperlaan/Wildernislaan 
stond ’s nachts rond 04.45 uur een 
groen/blauwe Mercedes Vito Camper 
geparkeerd met geblindeerde ramen. 
Kenteken doorgegeven aan politie.

• Op een privéoprit stond een auto met 
de verlichting nog aan. Bij het huis 
aangebeld maar helaas waren de 
bewoners niet thuis.

• Mensen aangesproken die ’s avond laat 
bij het Berg & Bos tankstation stonden. 
Het bleek dat ze autopech hadden.

• Een verdacht persoon gesignaleerd en 
de politie hierover in kennis gesteld. 

• Op de hoek Wildernislaan/
Valkenberglaan was een blauwe scooter 
achtergelaten. De politie is geïnformeerd 
en die zijn komen kijken. De scooter 

bleek van een bekende inbreker te zijn. 
De politie heeft het verder afgehandeld.

• Een jong stelletje aangetroffen bij de 
Berg & Bos school. Er lag een hoop 
rommel met o.a. lege bierblikjes en de 
surveillant heeft verzocht de boel op te 
ruimen. 

• In de vroege ochtend was een auto 
met Pools kenteken de Vijfspronglaan 
ingereden. Die bleef daar staan met 
verlichting nog aan en bestuurder 
deed net alsof hij nog sliep. Direct de 
politie gewaarschuwd en die hebben 
polshoogte genomen.

• Het weekend van 14 op 15 augustus 
wilde zwijnen hoek Jasmijnlaan/
Felualaan gesignaleerd. Contact 
opgenomen met de buitenlijn Gemeente 
Apeldoorn. 

We merken dat de bewoners zeer betrokken 
zijn met de wijk Berg & Bos. We worden 
geïnformeerd over bijzonderheden, 
verdachte personen, vandalisme en 
verdachte voertuigen. Door de goede 
samenwerking met u als bewoner van Berg 
& Bos en met de politie kunnen wij uw 
woonwijk veilig houden!  

12 en 13 september: ATK bij Quick
Door Gustaaf van den Brand

U heeft het wellicht al in uw agenda gezet, maar als 
herinnering toch nog even dit bericht. Op zaterdag 
12 en zondag 13 september vinden op het park van 
A.L.T.V. Quick de finales plaats van de Apeldoornse 
tenniskampioenschappen. Dat betekent dat 
sportiviteit, gezelligheid en gastvrijheid die dagen 
hoogtij vieren op het park aan de Pijnboomlaan in 
onze wijk. 

Alle wijkbewoners zijn 
van harte uitgenodigd 
daarbij aanwezig 
te zijn. Het park en 
de tribunes zijn vrij 
toegankelijk voor het 
publiek.
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Tussenstand
Door Arjan Speelman, voorzitter

In Barcelona, Venetië, Brugge en Amsterdam voelen de 
bewoners zich ’s zomers steeds vaker gast in eigen wijk en luiden 
buurtverenigingen regelmatig de noodklok, volgens de NRC.

Het gemeentebestuur van Apeldoorn belijdt met de mond dat 
we een comfortabele gezinsstad zijn maar stelt het antwoord 
op de vraag: “Waar ligt de grens van het evenementenbeleid?” 
iedere keer weer uit. We vragen al jaren waar de grens ligt aan 
activiteiten die overlast geven aan bewoners. Het evenwicht is 
namelijk al lange tijd zoek. Dit is geen gezonde situatie. De lasten 
zijn voor de bewoners en de lusten komen ten goede aan de 
ondernemers en de gemeente (via haar dochterbedrijf Accres).

Op onze jaarvergadering is zowel door de directeur van de 
Apenheul als door de gemeente plechtig beloofd dat de 
overlast dit jaar beperkt zou zijn. Zo zou de J.C.Wilslaan bij 
hoge uitzondering nog worden afgesloten omdat, als tijdelijke 
oplossing, ruimte was gehuurd bij AGOVV. 

Half augustus was de J.C. Wilslaan al bijna tien keer afgesloten 
en stonden er op meerdere dagen files op de toevoerwegen naar 
onze wijk. Met nog een aantal mooie dagen in het vooruitzicht en 
de geconstateerde extra reclame-activiteiten van de Apenheul 
en de Julianatoren op TV zal het hier wellicht niet bij blijven.
Wat te doen? Als bestuur blijven we zowel de gemeente als de 
pretparken kritisch volgen.

De gemeente heeft toegezegd nog dit jaar met een structurele 
oplossing te komen. Wat ons betreft kan die alleen gevonden 
worden met de erkenning dat het niet gaat om meer 
parkeerplaatsen in onze wijk of in de aangrenzende wijken. Het 
is een verkeersprobleem dat alleen kan worden opgelost met 
een beperking van de toestroom naar onze wijk en het opvangen 
van die toestroom buiten de woongebieden. Daarnaast willen we 
helderheid over de grenzen van het evenementenbeleid.

De Apenheul dient het marketingbeleid zodanig aan te passen 
dat de uitwassen tot de uitzondering gaan behoren. De 
Julianatoren zal ook moeten beseffen dat alleen in goed overleg 
met de gemeente en de bewonersorganisaties veranderingen 
zijn te realiseren.

Dit is een tussenstand waarbij we ook kunnen constateren dat 
onze acties successen opleveren.

Het bewustzijn bij de gemeente, de Apenheul en de Stentor 
dat we vaak overlast ondervinden in Berg en Bos is duidelijk 
toegenomen. En het gebruik van de terreinen van AGOVV heeft er 
toe geleid dat de J.C. Wilslaan minder vaak afgesloten hoefde te 
worden dan het vorige jaar.

De Julianatoren dient op last van de gemeente het illegaal 
geplaatste hekwerk (langs het gat van Zevenhuizen) te 
verwijderen, alle objecten in het bosgebied die ten dienste staan 
van het pretpark weg te halen (skelterbaan e.d.) en forse bomen 
te herplanten. Het is hoopgevend dat in dit laatste geval de 
gemeente wel durft te handhaven.

Als bestuur blijven we doorgaan op de ingeslagen weg en zullen 
we aan het eind van het jaar opnieuw de balans opmaken.

Buurtpicknick
Door Arianne Mönnink

Zondag 13 september, tussen 12.00 
en 16.00 uur is er weer de jaarlijkse 
Buurtpicknick. Vorig jaar was het 
een groot succes! Velen uit de wijken 
Berg en Bos, Brink en Orden en de 
Sprengen hebben toen meegedaan en 
de organisatie is druk in de weer om het 
succes dit jaar minimaal te evenaren. 

Op de flyer, die meegeleverd is bij dit 
nummer van het wijkblad, kunt u er meer 
over lezen. 

Graag tot 13 september op de speelweide 
in ons mooie Stadspark Berg en Bos!

Foto stentor.nl
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Bronnen van Berg en Bos (36) 
Een huis met karakter (1) 
Door Bart Meyer

Pieter Leonard Stal, geboren op 10 mei 1900 te 
Maassluis, medisch student-assistent op 27-jarige 
leeftijd 

Op 29 juli 1938 schrijft dokter Pieter 
Stal vanaf zijn praktijkadres aan de 
Asselsestraat in Apeldoorn een brief aan 
zijn vrouw die in Noordwijk met de kinderen 
van de vakantie geniet. Stal zegt het 
jammer te vinden dat ze op hun ‘8 jarige 
bruiloft’ niet bij elkaar konden zijn, “doch 
al was je thuis geweest dan was ik toch veel 
weg geweest.” Naast de dagelijkse zorg 
voor zijn patiënten, is er nog iets wat op 
dat moment zijn aandacht vraagt: de bouw 
van een nieuwe dokterswoning aan de J.C. 
Wilslaan in Berg en Bosch. “Met het huis 

schieten ze flink op – ze zijn bezig met de 
kapconstructie en je krijgt al eenige indruk 
van hoe het gaat worden. Vandaag hebben 
ze de vlag er al op staan.” 

Bouw
In het begin van dat jaar had de familie 
besloten om een huis te laten bouwen door 
aannemer Jansen, een patiënt van Stal. De 
dokterspraktijk aan de Asselsestraat was 
door uitbreiding van het patiëntenbestand 
te krap geworden en men had al wat 
rondgekeken in Het Gooi naar rietgedekte, 
witte villa’s. Het ontwerp was van architect 
de Bruin die aan de Jachtlaan 180² woonde. 
Het terrein waarop de woning verrees 
besloeg een oppervlakte van 1400 m² 
en was driehoekig van vorm; het bevond 
zich aan de rand van het villagebied in 
ontwikkeling, in de bocht van de Jachtlaan 
en dicht tegen de voetbalvelden van AGOVV, 
kadastraal gezien behorend tot Hoog 
Soeren. Het dokterswoonhuis met aparte 
garage kwam geheel vrij te staan en aan de 
achterkant werd uitgekeken op park Berg 
en Bosch en om dit te bereiken kon gebruik 
worden gemaakt van een eigen ingang. 
In de weg staande bomen werden van 
gemeentewege gerooid. Ook de aannemer 
kon na overleg met de directie, i.c. de 
architect, hinderlijke struiken en bomen 
verwijderen. Hieraan werd in de definitieve 
koopakte evenwel een aantal voorwaarden 
verbonden.

Knopen doorgehakt
De Apeldoornse gemeenteraad had enkele 
jaren daarvoor knopen doorgehakt en B 

en W gemachtigd om aan eigenbouwers en 
architecten die terreinen in Berg en Bosch 
wilden kopen en op speculatie wilden 
bouwen, een lening te verstrekken tot 
een maximum van 60% der bouwkosten. 
Daartoe verleende de raad aan B en W een 
krediet van 20.000 gulden. Dit bleek mede 
het gevolg van stevige kritiek van de zijde 
der Bond van Nederlandse Architecten 
dat “Apeldoorn niets schoons uit 
architectonisch oogpunt te aanschouwen 
geeft”. Burgemeester Roosmale Nepveu 
moest over het algemeen genomen 
deze uitspraak beamen. De Nederlandse 
Aannemers Bond was een overeenkomst 
aangegaan met de gemeente over de bouw 
van honderdtwintig landhuizen op vijf 
aangekochte terreinen. 

Koopovereenkomst
Op 25 april 1938 werd de voorlopige 
koopovereenkomst van de grond 
getekend tussen verkoper en koper, 
resp. G. Gerritsen, directeur der 
Gemeentediensten te Apeldoorn en 
Bernard de Bruin, architect; de laatste in 
opdracht van Stal. Gerritsen handelde 
volgens machtiging van Burgemeester en 
Wethouders van Apeldoorn. Hij verklaarde 
het tot de afdeling Berg en Bosch van 
het gemeentelijk grondbedrijf behorend 
perceel te hebben verkocht voor 3 gulden 
per m² “onder voorbehoud van goedkeuring 
door Burgemeester en Wethouders van 
Apeldoorn en nadere bekrachtiging door 
den Raad dier gemeente en goedkeuring 
door Gedeputeerde Staten van Gelderland.” 
Een deel van de bepalingen in de koopakte 

had betrekking op de natuurlijke omgeving 
en was in overeenstemming met ideeën 
die men had over wonen in het bos. Hout 
van de gevallen bomen bleef eigendom van 
de gemeente en nadien mocht geen boom 
meer geveld worden zonder schriftelijke 
toestemming van de verkoper. De koper 
moest bovendien gedogen dat de takken 
der bomen, welke op het grondgebied der 
gemeente stonden, over zijn erf uitstaken. 
Op overtreding stond een boete van 
duizend gulden. Overigens werd villabouw 
gestimuleerd doordat in de jaren dertig 
het materiaal weliswaar duur was maar de 
arbeid goedkoop. 

Architectuur 
Woning en garage kwamen ‘onder een 
stroodak’ te staan. Op de sporen en latten 
werd een rietbedekking aangebracht 
van eerste soort fijn zoetwaterriet 
(Kalenbergers) van voldoende lengte en 
taaiheid, goed vastgedekt met tenen. De 
bakstenen voor de buitenmuren zijn ten 
dele van het type Waalformaat; ze worden 
gekenmerkt door hun niet egale kleur, ook 
wel genoemd ‘genuanceerd’ of ‘miskleurig’ 
en zijn aan de gevels diep gevoegd. Ze 
combineren met robuust dragende Oregon 
Pine. Aspecten van geometrie en symmetrie 
zijn aanwezig aan de voorzijde, evenals 
twee ovale ijzeren raampjes met hekjes 
van smeedwerk, maar de rol van de Nieuwe 
Zakelijkheid blijft ondergeschikt.
 De Bruin heeft in zijn ontwerp en details 
van de bouw van het ‘Dokterswoonhuis’ 
traditie en functie met elkaar verenigd. Niet 
alleen de esthetische bevrediging staat 
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centraal, de geborgenheid of gezelligheid 
van de rustieke villa. Een huis is ook een 
nuttigheidsvoorwerp en moet voldoen 
aan een reeks praktische behoeften 
van de bewoners en woontechnische 
vernieuwingen. In dit opzicht hanteerde 
hij volgens bestek en voorwaarden een 
eclectische methode. De architect had de 
taak het karakter van zijn bouwheer in de 
opzet tot uitdrukking te brengen zonder 
daarbij de bouwkundige grondregels en 
praktische eisen uit het oog te verliezen. 
Persoonlijke kenmerken werden als het 
ware betegeld of versteend en kwamen 
onwillekeurig tot uiting in de stand van 
het bouwwerk op een soort terp. De 
beide zoons van de huisarts, Kees en 
Bert, kwamen op weg naar de Berg en 
Boschschool dagelijks langs het in aanbouw 
zijnde huis en mochten soms meehelpen 
met metselen. De hal vormde het 
‘verkeersplein’; de ‘verkeerswegen’ dienden 
zo gelegd te worden dat de gezinsleden, 
de inwonende dienstbode en de patiënten 
elkaar zo min mogelijk tegenkwamen. Een 
en ander beoogde enerzijds de privacy van 
de bewoners te waarborgen, anderzijds 

een onbelemmerde uitoefening van 
de artsenpraktijk te bevorderen. Deze 
bespiegelingen hadden vooral betrekking 
op de bijzondere vertrekken, zoals 
wachtkamer, spreek- en onderzoekkamer, 
laboratorium, ontvangkamer, bodekamer 
en archief. De aanduiding ‘woonhuis met 
dokterspraktijk’ suggereerde bovendien de 
mogelijkheid van een eventuele tweedeling.

Amerikaanse architect
Hier is nog in zekere mate invloed merkbaar 
van het werk van de Amerikaanse architect 
Frank Lloyd Wright (1867- 1959) met 
zijn ruimtelijke ideeën, zoals ook met 
betrekking tot de huis- en zitkamer. Er 
viel gelijkmatig en niet te veel licht naar 
binnen en door het vertrek plaatselijk te 
verbreden, te versmallen, te verhogen of te 
verlagen, kortom te ‘kneden’, ontstond een 
behaaglijke en besloten ruimte waarin elke 
rondblik en doorkijk nieuwe verrassingen 
bracht. Wright heeft in Nederland, dankzij 
een aantal publicaties en een lovend 
ooggetuigenverslag van Berlage, een hele 
generatie architecten beïnvloed, onder wie 
Jan Wils en Bernard de Bruin. 

Oplevering
De grote woning had gedurende haar 
ontstaan veel bekijks getrokken. De 
zestienjarige Ria Brands trok op een 
zomeravond met haar ouders speciaal naar 
de markante plek om op gepaste afstand 
het ‘nieuwe bouwen’ te bewonderen. Zij 
legde haar ervaringen vast in een dag- en 
knipselboek. Vakbladen publiceerden een 
aantal sfeerrijke foto’s van het ‘landhuis’ 
aan de J.C. Wilslaan te Apeldoorn; sommige 
gaven er een commercieel tintje aan. De 
Rotterdamse firma Totte & Cie was de 
leverancier van het houtbeschermend 
middel Xylamon. Zij deden een bericht 
uitgaan met een citaat van de uitvoerend 
architect over de bewerking van het 
houtwerk met dit middel en de voordelen 
daarvan. Een en ander werd door het bedrijf 

nadrukkelijk onderstreept met de woorden: 
“Met Xylamon is het goed insecten dooden.”

Na een periode van goede samenwerking 
tussen architect, aannemer en 
opdrachtgever kon het gezin Stal vóór de 
kerst van 1938 hun opgeleverde woning 
betrekken. De koopsom bedroeg ongeveer 
25.000 gulden. Om zijn patiënten uit 
de arbeiderswijk Orden niet van zich te 
vervreemden, liet de dokter boven de 
entree de naam ‘Orderhoek’ plaatsen. 
(Het is niet bekend of de door zenuwen 
geplaagde bezoeker dat vertrouwde 
woord toen ook werkelijk heeft gezien…). 
De Bruin kreeg door de bouw een grotere 

vervolg op volgende pagina
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Stokje overdragen
Door Ronald de Man en Sharon Koenders

Bijna zeven jaar ben ik 
als wijkagent werkzaam 
geweest in de mooie 
wijken Berg en Bos, 
Sprengen en De Naald. 
Door de komst van 
een aantal nieuwe 
wijkagenten werd de 
andere wijkagenten 

de gelegenheid geboden om van wijk te 
wisselen. Van deze mogelijkheid heb ik 
gebruik gemaakt. Het wijkwerk beviel mij 
in genoemde wijken nog steeds erg goed, 
maar ik denk dat het ook goed is om na 
een bepaalde periode van werkgebied te 
veranderen. Je krijgt te maken met andere, 
nieuwe zaken, waardoor er extra motivatie 
ontstaat om ook deze zaken weer goed op 
te pakken.
Als u dit leest ben ik waarschijnlijk al 

naamsbekendheid en had aangetoond 
samen met zijn aannemer Apeldoorn ‘iets 
schoons’ te kunnen bieden. Dat leverde 
aanvankelijk arbeid op. De naderende 
oorlog heeft voor beiden echter een 
moeilijke tijd gebracht. Voor de bewoners 

een woning om in te leven en te werken 
tegen het laatste vredesjaar. In de tijd 
gezien moesten ook zij zich voorbereiden 
op komende gebeurtenissen, kleine en 
grote die het relatief veilige Berg en Bosch 
zouden ontstijgen. Het kwam er op aan of 
‘de stenen en het hout’ sterk genoeg waren.

Bronnen:
Bergeijk, Herman van, De stijl en verder, 
Rotterdam 2007
Verslag Nederlandsche Aannemers Bond, 13 
maart 1925
Nieuwe Apeldoornsche Courant, 
18 maart 1927
Dagboek familie Breukemeijer-Brands, 
14 augustus 1938
Xylamon-Berichten, jaargang 5, nr. 5, 
1940 Archief Stal

Met dank aan de fam. Stal, fam. Bruns en 
fam. Koch.

vervolg van pagina 5

werkzaam in de wijken Kerschoten, Parken, 
de Vlijt en Het Loo. 

Een aantal van u heb ik persoonlijk 
ontmoet. Daarnaast heb ik veel 
samengewerkt met de wijkraden, scholen 
en instellingen in de wijk. Ik wil iedereen 
bedanken voor deze fijne samenwerking!
Hierbij wil ik nu het ‘wijkagentenstokje’ 
overgedragen aan mijn collega Sharon 
Koenders en haar de gelegenheid geven om 
zich, via deze weg, aan u voor te stellen.

Middels deze weg wil ik mij graag aan u 
voorstellen. Mijn naam is Sharon Koenders 
en ik zal met ingang van 1 september 2015 
de rol van wijkagent gaan vervullen in uw 
wijk.
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Mark Sandmann nieuwe wethouder
Door Gustaaf van den Brand

Vanaf 9 juli 2015 is Mark Sandmann 
namens de fractie van D66 wethouder 
van Apeldoorn. Hij heeft het stokje 
overgenomen van Olaf Prinsen. Mark was 
raadslid sinds maart 2010 en was o.a. 
lid van het Algemeen Bestuur van Felua 
Groep en voorzitter van de werkgroep 
Monitoring Decentralisaties. Ook was hij in 
2011 lid van de enquêtecommissie naar het 
Grondbedrijf. Voor zijn wethouderschap 

Ik ben in 2003 begonnen bij de politie en 
heb altijd in Apeldoorn gewerkt. De laatste 
jaren was ik werkzaam in het centrum, 
veelal gericht op het winkelgebied en de 
uitgaanshoreca. Na jaren in de noodhulp te 
hebben gewerkt, ben ik toe aan een nieuwe 
uitdaging. De functie van wijkagent geeft 
mij deze nieuwe uitdaging. Als wijkagent 
ben je aanspreekpunt voor de burger en 
verantwoordelijk voor een wijk. Daarnaast 
worden samenwerkingsverbanden 
aangegaan met ketenpartners om de 
veiligheid in de wijk te vergoten en er wordt 
gezocht naar duurzame oplossingen. 
Ik ben van mening dat u als burger een 
belangrijke partner bent voor de politie. 
Tenslotte bent u ‘de ogen en oren’ binnen 
de wijk en weet u als geen ander wat er 
speelt. 

Ik streef naar een actieve samenwerking 
met partners en u als burger. 

Ik wil u dan ook uitnodigen vooral contact 
met mij te zoeken, als er zaken spelen die de 
aandacht vragen. Ik kijk er naar uit om aan 
de slag te gaan in de wijk en hoop u eens te 
treffen.

U kunt mij bereiken via het algemene 
politienummer 0900-8844. Mocht ik niet 
aanwezig zijn dan zal er een terugbelnotitie 
worden gemaakt en dan bel ik u terug. Ook 
kunt u mij per mail bereiken op sharon.
koenders@politie.nl. Bij spoed belt u 
uiteraard 112. 

Tot ziens in de wijk!

werkte Mark als kok bij Hotel de Roskam in 
Rheden.

Mark Sandmann woont in de wijk 
Zevenhuizen, maar is opgegroeid in de wijk 
Berg en Bos!

In zijn portefeuille is hij ondermeer 
verantwoordelijk voor het stadsdeel 
Noordwest, waar ook onze wijk onder valt.
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GEEF DE PEN DOOR …. de Boschweg
Door Leen Aardoom

De pen kreeg ik aangeboden door mijn 
overbuurvrouw Ellen Rademakers van de 
Cederlaan; om te schrijven over de Bosweg, 
waar Corry en ik wonen. “Doe maar”, mij op 
dat moment niet herinnerend dat daarover 
al in 2013 was geschreven door de heer 
Paul de Koning. Aan zijn “ode” heb ik weinig 
toe te voegen of op af te dingen; zeker niet 

met een rustige Gemeente Apeldoorn als 
mijn aanpalende achterbuur. Misschien iets 
uit de oude doos? Ik ben geen historicus, 
maar ben als Delfts emeritus-hoogleraar in 
de geodesie gewend ruimtelijk te denken: 
van plaatsbepaling met satellieten ‘in het 
grote’ tot de woonomgeving ‘in het kleine’. 
In verband met mijn werkzaamheden voor 
het Observatorium voor Satellietgeodesie 
bij Radio Kootwijk wonend in Hoog Soeren, 
heb ik de Bosweg richting Apeldoorn wel 
eens gelopen, bij de 2e Beukenlaan rechts af 
om met de Soerenseweg de Jachtlaan over 
te steken. Zij het met een spreekwoordelijke 
omweg en niet te voet, zouden Corry en 
ik in 1997 samen de Bosweg nemen om in 

Het in de wijk gelegen deel van de te handhaven Boschweg op K.C. van Nes’ Plan Berg en Bosch, 1919.

Van linksboven naar rechtsonder de Weg van Voorthuizen naar Apeldoorn op het kadastrale minuutplan van 
Apeldoorn (sectie H, blad 2) uit 1827. Fragment van handmatige kopie door ing. J. van Huffelen, 1990.
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Apeldoorn te komen wonen. Hoewel in deze 
rubriek wat buiten de orde, waag ik het een 
vleugje historische ruimtelijke informatie 
toe te voegen.

Hoe de wegvakken tussen de Soerense 
Kampsteeg en de Loolaan in Apeldoorn 
in 1919 heetten, weet ik niet; wèl dat 
landschapsarchitect K.C. van Nes toen, 
bij het ontwerp van zijn wegenplan voor 
het landgoed Berg en Bosch, niet alleen 
rekening had te houden met de doorgaande 
Soerenscheweg, maar ook met de eveneens 
te handhaven Boschweg, westelijk van 
zijn latere Wilslaan tot aan de Jachtlaan in 
het oosten. In die strakke vorm bestond 
dat wegvak vanaf Huis Berg en Bosch al in 
1880, maar in 1827, toen landmeter F.F.J. 
Machen de omgeving kadastraal opnam, 
noteerde hij dat een langs de noordkant van 
het huis, oostwaarts leidende kronkelende 
weg, de oude verbinding vormde tussen 
Voorthuizen en Apeldoorn. Machen zal 
het van plaatselijke informatie gehad 
moeten hebben, maar we houden het er 
nu maar op: de over Hoog Soeren lopende 
voormalige interregionale wegverbinding 
tussen Amsterdam en Deventer! Het 
huidige stuk Soerenseweg tussen Wils- en 
Jachtlaan is, zeker vanaf de Juniperlaan, 
van later in de 19de eeuw en al vóór de 
kadastrale opname had de straatweg van 
Amersfoort naar Apeldoorn de functie 
van de onverharde weg vanaf Voorthuizen 
overgenomen. Het gebied Berg en Bos 
werd vanouds ook voor regionaal verkeer 
west-oost v.v. doorsneden. Tussen Hoog 
Soeren en Apeldoorn was er een pad strak 
langs de noordkant van de Valkenberg 
dat nu, met enig doorzettings- en 
voorstellingsvermogen, vanaf de kruising 
Wilslaan-Soerenseweg nog te volgen 
is tot aan de Jasmijnlaan. Desgewenst 
konden voetgangers of ruiters direct ná 

de Valkenberg, rechts aanhoudend, naar 
de Nieuwe Enk. Rechtdoor, naar het dorp, 
ging het over de tegenwoordige kruising 
Soerenseweg-Jachtlaan om daar aan te 
sluiten bij het langeafstandsverkeer vanaf 
Voorthuizen.

In de wijk schijnt er niets van het vroegere 
tracé van de Bosweg te zijn terug te 
vinden. Zoals bekend, werd Van Nes’ 
ontwikkelingsplan slechts beperkt 
uitgevoerd, maar voorzover dat in grote 
lijnen wel het geval was, zouden de 
resulterende kavelgrenzen eventuele 
sporen van de oude weg naar de kruising 
Soerenseweg-Jachtlaan uitwissen. Zo rest 
nu bij een poging tot reconstructie van 
de pre-19de-eeuwse ‘Boschweg’ slechts 
de kadastrale minuutkartering van 1827 
als visueel gegeven. Na projectie daarvan 
op achtereenvolgende edities van de 
kadastrale kaart en beschouwing van het 
plan Van Nes, is moeilijk aan de fantasie 
te ontkomen dat bij de situering van 
geplande groenstroken in de toekomstige 
woonwijk, het oog van de historisch 
bewuste boomkweker-architect ook viel 
op een via Huis Berg en Bosch inkomend, 
oostwaarts strekkend pad. Hoewel stellig 
sinds jaar en dag overwoekerd, zou dat door 
afwijkende begroeiing toen mogelijk nog 
te volgen zijn geweest: de Boschweg van 
weleer? Globaal vanaf de tegenwoordige 
Juniperlaan zou Van Nes’ groenstrook dat 
pad dan hebben kunnen volgen om het 
bij de 2e Beukenlaan linksaf te verlaten. 
Vanaf dáár liep de groenstrook via de latere 
Ahornlaan, om bij de huidige Genistalaan, 
Van Nes’ 1e Beukenlaan, te kunnen 
aansluiten bij het tracé van de 17de-eeuwse 
zogenaamde Order-fonteinwaterleiding, 

De Bosweg in 1921 met voormalig huis ‘Op den Vijfsprong’ (Vonderlaan 27) op de achtergrond. Foto R. Tepe 
(CODA-archief). 

De locatie 1921 in 2015. Foto Jo Rademakers. 

vervolg op volgende pagina
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richting Het Loo: een laat-17de eeuws 
waterbouwkundig kunstwerk, waarvan 
het tracé in 1827 als doorlopende 
kadastrale perceelsgrens werd genoteerd 
en als zodanig op bijgaande kopie van de 
oorspronkelijke kadastrale kaart staat 
aangegeven. Omstreeks 1930 bezig met de 
reconstructie van bedoelde waterloop, kon 
kapitein b.d. J.L.A. Kremer het tracé dankzij 
een greppel langs de Vijfspronglaan - de 
genoemde perceelsgrens? - nog aanwijzen. 
Vanaf de splitsing bij de 2e Beukenlaan 
(het begin van de Ahornlaan, dus) zou de 
oude Boschweg dan rechtsaf verder naar 
de kruising Soerenseweg-Jachtlaan hebben 
geleid. Van de groenstrook als geheel 
bestaat nog een stukje tussen de Seringen- 
en Valkenberglaan, waarin omstreeks 1955 
een BB-commandopost met toebehoren 
werd ondergebracht. Voorzover daar in die 
tijd nog sporen van de oude weg aanwezig 
waren, moeten die toen zijn gewist. Enkele 
aanpalende Bosweg-bewoners kregen 
de kans hun achtertuin ten koste van 
die groenstrook te verdiepen; andere, 
waaronder wij, genieten nog de rust van een 
achterliggend stukje deels oorspronkelijk 
dennenbos. En dat in de gedachte dat 
zich daar het verkeer tussen Amsterdam 
en Deventer voortbewoog totdat, in de 
Napoleontische tijd, de Amersfoortseweg 
betere mogelijkheden ging bieden! 
Regionaal door Berg en Bos, ging het 
verkeer later in de 19de eeuw gebruik 
maken van de toen, nominaal evenwijdig 
aan de oude Boschweg, functioneel 
aangelegde Soerenseweg, zoals we die nu 
kennen.

Vanaf de Bosweg van nu geef ik de pen vol 
verwachting door aan mevrouw Jo Anne 
Biemond-Vasbinder in de Ribeslaan.

vervolg van pagina 9 Voorkomen is beter dan genezen
Inbraak preventie 
Door Gustaaf van den Brand

Beveiligingsbedrijf Vigilat surveilleert 
inmiddels al weer een ruim aantal jaren 
dagelijks in onze wijk. Dat heeft er zeker toe 
geleid dat de veiligheid in Berg en Bos is 
toegenomen. 

Toch worden er nog regelmatig inbraken 
gepleegd. Met alle gevolgen van dien. 
Vernielingen en rommel, opruimen en 
nieuw aanschaffen, maar ook regelen met 
verzekeringen en herstellen van schade. Al 
met al veel gedoe en bovenal: het gevoel 
dat een vreemde, iemand met slechte 
bedoelingen in je huis is geweest. Dat 
brengt veelal een gevoel van onzekerheid 
en onveiligheid met zich mee. En ook al heb 
je misschien een alarminstallatie in je huis 
aangelegd en worden inbrekers daardoor 
bewogen weer snel te vertrekken, de 
gevolgen van inbraak blijven er altijd. 
Daarom is het beter te voorkomen dat er 
makkelijk wordt ingebroken. Natuurlijk 
spelen bijvoorbeeld goede sloten en goede 
verlichting een rol, maar nog beter zou zijn 
dat het voor inbrekers minder interessant 
wordt om in onze wijk in te breken omdat ze 
een hoog risico lopen te worden gesnapt. 
Hoewel er best wel een aantal bewoners 
meedoen met het surveillancecollectief 
in Berg en Bos is het bestuur van mening 
dat een deelnemerspercentage van ± 
40% aan de zeer lage kant is. Hoe meer 
mensen er mee doen, hoe meer Vigilat 
kan surveilleren, hoe minder er kans op 
inbraken is, hoe minder ellende er uit 
voort komt. Voor nog geen halve euro per 
dag kun je al mee doen met het collectief, 

dus de kosten kunnen  eigenlijk niet het 
argument zijn om niet mee te doen. Je krijgt 

er veel voor terug. Voorkomen is beter dan 
genezen…..
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Ribeslaan1 (Hoek Jachtlaan) • 7313 GT, Apeldoorn

055 - 3 550 450 • info@vanvlietmakelaardij.nl

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

Gif?
Door Minka en Hans Holland

Eind juni kwamen we thuis van vakantie. En 
troffen een hoek van onze tuin aan als op 
de foto’s. Blad van boompjes, struiken en 
planten was doodgegaan. Enkele bomen, 
struiken en planten waren helemaal dood. 
Zelfs was er geen onkruid meer zichtbaar.
Wij vragen ons nog steeds af wat de oorzaak 
is geweest. Half mei heeft de gemeente 
gespoten tegen de eikenprocessierups. Met 

het middel Xentari. Echter de gemeente 
ontkent enige samenhang.
Onze vraag aan u is of er op meerdere 
plekken in de wijk schade aan begroeiing 
heeft plaatsgevonden. Indien dit het geval 
is, graag melding aan:
minka.hans@planet.nl.

Bij voorbaat dank. 
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Beelden in de wijk (7)
Door Henk Otto

Medaillon voor de burgemeester 

Het was burgemeester Willem Roosmale 
Nepveu, die zich persoonlijk inspande 
het bosgebied ten westen van Apeldoorn 
aan te kopen voor de stad. De familie 
Wils was eigenaar van de vennootschap 
“Wilsche Bossen” en had in 1917 het besluit 
genomen dit gebied te verkopen. Dankzij 
de inspanningen van Roosmale Nepveu 
kwam de gemeenteraad op 1 februari 1917 
tot het besluit het gebied voor het bedrag 
van 525.000 gulden aan te kopen. Er werden 
daarna plannen gemaakt voor een grote 
uitbreiding van de stad. Door geldgebrek 
werd in eerste instantie besloten tot 
verbreding van de Jachtlaan en aanleg van 
de J.C.Wilslaan. 

Verder werd een aanzet gemaakt voor 
de vorming van het “Natuurpark Berg en 
Bosch”, waarbij de burgemeester zich 
persoonlijk bemoeide met de organisatie 
van de beplanting.

Zijn inzet werd beloond met een monument 
dat aan de rand van de vijver staat bij het 
nieuwe restaurant De Boschvijver.
Het monument is de burgemeester bij zijn 
afscheid aangeboden in 1934. Het is een 
granieten zuil met daarop een bronzen 
reliëf. Op de zuil is een tekst gegrafeerd voor 
deze burgemeester, die Apeldoorn heeft 
verrijkt met dit prachtige park. 
Het medaillon toont een streng gezicht en 
de tekst Mr. Roosmale Nepveu 1903.

Vanaf het wandelpad langs de vijver is het 
monument te bewonderen.
Bron: o.a. F. Erens - Het groene westen van 
Apeldoorn.

Reuzenreigers

Door Gustaaf van den Brand

In het vorige nummer van het wijkblad, 
bij “Beelden in de wijk( 6)” heeft u kunnen 
lezen over de beelden van reuzenreigers 
in de tuin van de familie Hidding aan 
de Jachtlaan tussen de rotonde en 
de Ribeslaan. Zien kon u ze echter 
nauwelijks. Het leken eerder dwergreigers 
dan reuzenreigers! Een aantal lezers 
attendeerden mij daarop. En terecht!
Daarom staan ze in dit nummer nogmaals 
afgebeeld, 

‘Aangeboden door het personeel der gemeente bij het 
aftreden als burgemeester op 1 juli 1934’
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Burg. R. Nepveulaan 29 
7313 EX Apeldoorn
055 - 355 91 00  
info@bergenbosgarage.nl  
www.bergenbosgarage.nlWaar service nog heel gewoon is!

Een vertrouwde aankoop 

geeft tevredenheid!

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

Oud worden in uw eigen huis
Door Gustaaf van den Brand

Veel mensen koesteren de wens om oud te 
worden op hun eigen vertrouwde stek. Door 
veranderingen in de zorg zal de komende 
jaren bovendien steeds meer een beroep 
worden gedaan op de zelfstandigheid 
en zelfredzaamheid van ouderen. Het 
is daarom verstandig om op tijd stil te 
staan bij de vraag of uw woning hiertoe is 
ingericht.

Woning aanpassen
Op de website www.huistest.nl kunt 
u gemakkelijk in kaart brengen welke 
aanpassingen nodig zijn om uw woning 
veilig, comfortabel en toekomstbestendig 
te maken. Mogelijke woonaanpassingen 
zijn verlaagde drempels of het plaatsen van 
beugels en handgrepen. Belangrijk om te 
weten is dat dit soort hulpmiddelen niet 
altijd worden vergoed. Juist daarom wordt 
aangeraden om de nodige voorzieningen te 
treffen.

Deze voorbereidingen hoeven niet 
altijd gepaard te gaan met ingrijpende 

verbouwingen. Er bestaan veel 
handige hulpmiddelen die u kunt 
aanschaffen. In Apeldoorn vindt u 
verschillende organisaties waar u 
naartoe kunt voor advies of voor de 
aanschaf van hulpmiddelen. U kunt uw 
zorgverzekeringspolis nakijken op de 
mogelijkheid voor eventuele vergoedingen 
ervan. De medewerker van het Wmo-loket 
kan u ook helpen bij het in kaart brengen 
van oplossingsmogelijkheden.
Het Wmo-loket vindt u in het stadhuis en is 
bereikbaar op telefoonnummer 14 055 of via 
de website www.apeldoorn.nl/wmo-loket.

Seniorenvoorlichting
Wilt u een gesprek over dit onderwerp? 
De gemeente Apeldoorn biedt senioren 
vanaf 70 jaar kosteloos en vrijblijvend een 
huisbezoek aan van een seniorenvoorlichter 
van Stimenz.

Stimenz is bereikbaar op telefoonnummer 
088-7846464.
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Vakantieperiode in Berg en Bos
Door Wim Bergink, stadsdeelmanager

Apeldoorn, begin augustus 2015. Terwijl 
ik al weer een paar weken terug ben van 
vakantie, is het oorverdovend stil in het 
stadhuis. Veel collega’s zijn afwezig en aan 
het aantal reacties uit ‘de wijk’ te oordelen 
zijn meer Apeldoorners met vakantie.

Vele anderen zoeken in hun vakantie juist 
graag Apeldoorn op, daar weet u in Berg 
en Bos alles van. Bij 35 graden naar het 
Boschbad en bij 25 graden naar Apenheul 
of Julianatoren. Vorig jaar hebben de 
attracties een topjaar gehad en dat leidde 
tot veel overlast in o.a. uw wijk. Daarom 
hebben we voor dit jaar (vooruitlopend 
op een structurele oplossing) enkele 
maatregelen genomen om die overlast 
te beperken. Door het gebruik van een 
terrein van AGOVV is nu meer capaciteit 
beschikbaar, waardoor de JC Wilslaan 
minder snel afgesloten behoeft te worden. 
Dat is in ieder geval positief.
Maar op een absolute topdag (zoals b.v. 
woensdag 5 augustus jl.) doen zich nog 
steeds problemen voor. Op zo’n dag ga 
ik zelf ook poolshoogte nemen, samen 
met een collega verkeersdeskundige. 
We doen dat niet alleen om met eigen 
ogen de drukte te zien, maar proberen 
dan vooral na te gaan of er nog bepaalde 

‘knoppen’ zijn waaraan we kunnen draaien 
om alles soepeler te laten verlopen. Bij 
het snel opvangen van alle bezoekers 
gaat het namelijk niet alleen om het 
aantal beschikbare parkeerplekken, maar 
ook om de vraag hoe snel je auto’s kunt 
laten inrijden, hoe en op welk moment 
je welke route aangeeft, e.d. Kortom, 
een heel logistiek vraagstuk. Na zo’n dag 
delen we onze ervaringen ook met Accres 
(verantwoordelijk voor het parkeerbeheer) 
en zetten in overleg met hen de puntjes op 
de i.

Gedurende het seizoen hebben we 
ook regelmatig overleg met o.a. de 
wijkvereniging Berg en Bos om ook via 
hen de vinger aan de pols te houden en 
de ervaringen van wijkbewoners mee 
te nemen. Maak daar gebruik van door 
ervaringen of suggesties te melden, 
rechtstreeks of via uw wijkvereniging.
Berg en Bos blijft een landelijke 
topbestemming. We realiseren ons dat we 
nooit álle overlast kunnen wegnemen. Maar 
op deze manier proberen we het wel zo veel 
mogelijk te beperken en de wijk ook voor u 
als bewoners prettig te houden, zodat u na 
uw vakantie ook weer graag terug bent in 
uw eigen wijk.

Lid worden via internet
Door Paul Dekens

automatisch wordt toegestuurd. Dat dient 
dan ingevuld, ondertekend en retour te 
worden gezonden. Een kind kan de was 
doen! Volledigheidshalve hierbij nog 
even het adres van de website van de 
wijkvereniging: www.wijkbergenbos.nl. 

Op de eerste pagina aan de rechterzijde 
is de knop “Lid worden?” eenvoudig te 
vinden. Van deze mogelijkheid wordt reeds 
dankbaar gebruik gemaakt, waar ook de 
ledenadministrateur heel blij mee is. 

Onze IT-partner zorgt ervoor dat het 
inschrijfformulier ook daadwerkelijk in 
uw inbox terechtkomt. Toch zullen er naar 
verwachting ook bewoners van onze mooie 
wijk blijven die liever met een papieren 
formulier werken. Uiteraard blijft die 

mogelijkheid vooralsnog ook bestaan. 
In dat geval verzoeken wij u dit aan de 
penningmeester of een ander bestuurslid 
kenbaar te maken. Dan krijgt u een papieren 
formulier toegestuurd. Overigens wordt 
binnen het bestuur wel nagedacht over het 
via de digitale weg informeren van de leden 
omtrent diverse zaken die de wijkvereniging 
betreffen. Denk daarbij bijvoorbeeld actuele 
informatie per e-mail, nieuwsbrieven en 
dergelijke. Natuurlijk moeten dan wel de 
e-mailadressen bekend zijn bij het bestuur. 

Te zijner tijd zult u hierover verder worden 
geïnformeerd. De website blijft echter 
vooralsnog ons voornaamste online 
communicatiekanaal.

Sinds enige tijd bestaat de mogelijkheid lid 
te worden door middel van aanmelding op 

onze website. Simpelweg uw e-mailadres 
invullen, waarna het inschrijfformulier 
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Koningsdag 2016!
Door Gustaaf van den Brand

In het vorige nummer van ons wijkblad 
heeft u kunnen lezen en zien hoe gezellig 
het is geweest op het schoolplein 
van de Berg en Bosschool op 27 april: 
Koningsdag 2015! Zowel kinderen als 
volwassenen hebben bijzonder genoten 
die dag.

De organisatoren van de afgelopen jaren 
hebben aangekondigd er mee te stoppen. 
Vele jaren hebben zij er voor gezorgd 
dat Koninginnedag en nu natuurlijk ook 

Koningsdag feestelijk werd gevierd in onze 
wijk. Heel hartelijk dank daarvoor!

Natuurlijk stelt de wijkvereniging het 
bijzonder op prijs als volgende jaren 
minstens zo succesvol en gezellig 
Koningsdag in onze wijk gevierd kan 
worden. Daarom zijn wij op zoek naar een 
paar dames en/of heren die er voor willen 
zorgen dat de traditie wordt voortgezet. 
Het vorige organiserend comité wil vast wel 
hun kennis en ervaring delen met nieuwe 

kandidaten zodat het wiel niet opnieuw 
hoeft worden uitgevonden.
Heeft u Koninginnedag en Koningsdag 
altijd leuk gevonden in de wijk? Wilt u 
graag dat de traditie bewaard blijft? Bent u 
bereid uw steentje daaraan bij te dragen? 
Meldt u dan aan bij het secretariaat van de 
wijkvereniging. Het handigst is dat per mail 
aan bestuur@wijkbergenbos.nl.
Per telefoon bij één van de bestuursleden 
mag natuurlijk ook. U vindt die op de 
achterzijde van het wijkblad.


