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De Sprengenvallei
Door Hans Dinklo

Het Park Berg en Bos,
dat in de afgelopen jaren
prachtig is gerenoveerd,
kent een aantal mooi
uitgezette wandelroutes.
De kortste route is de
Sprengenvallei route,
slechts 1,5 km lang,
maar wel sterk glooiend.
Deze wandelroute
loopt van de parkvijver
richting Laan van Spitsbergen en weer terug
richting parkvijver achter de woningen van de
J.C.Wilslaan.
Na de renovatie van het park
in de afgelopen jaren is thans
de Sprengenvallei, volgens de
gemeente, ook aan een grote
opknapbeurt toe. Dit wordt
mogelijk dankzij een subsidie
van de provincie Gelderland.
Eufemistisch wordt gesproken
van achterstallig onderhoud.

In feite is het wandelgebied sterk verwaarloosd.
Wandelaars wisten
dat al lang. Door
de toestand van
de paden werd het
noodzakelijk borden
te plaatsen met de
tekst: “Let op slecht
wegdek”. Gelukkig
is er nu een plan en
ontwerp om de vallei
vervolg op volgende pagina
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te renoveren en toegankelijk te maken
voor wandelaars. Daarvoor komen er ook
twee afsluitbare ingangen, één aan de
Laan van Spitsbergen naast de ingang van
AGOVV en één aan het verlengde van de
Grindberglaan.
De Sprengenvallei route komt te vervallen,
maar er komt wel iets voor in de plaats.
De gerenoveerde Sprengenvallei is
alleen toegankelijk voor wandelaars,
dus geen toegang voor minder validen,
kinderwagens, rollators en fietsen. Gezien
de relatief kleine, maar wel steile hellinkjes
is dat ook niet mogelijk.
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Om afscheid te nemen van de oude
vallei, waar we vaak met kinderen en
kleinkinderen hebben gewandeld, zijn
we onlangs nog even gaan kijken wat
er verandert, wat er verbetert en wat er
verdwijnt. Thans lopen de wandelpaden
langs beide kanten van de Badhuisspreng.
In de nieuwe opzet verdwijnt voor een
groot deel het wandelpad aan de kant
van de woningen aan de J.C.Wilslaan. Een
aantal overgangen over de spreng zijn
dan niet meer nodig. Daarom verdwijnen
er twee bruggetjes. Het bruggetje dat het
dichtst bij de parkvijver ligt blijft behouden.

Wat niet verdwijnt, is de Stenen Man.
Op het wandelpad dat gaat verdwijnen,
staat tegenover de Stenen Man een
informatiepaneeltje. Helaas is door de tand

des tijd de tekst vrijwel niet meer te lezen.
Met enige moeite heb ik de interessante
tekst kunnen ontcijferen.
“ Ook hier in de bodem van Berg en Bos
komen banken ijzeroer voor. Toen in 19321933 de vijver en de sprengvallei gegraven
werden, leverde die ijzeroer nogal eens
problemen op doordat hij door zijn hardheid
moeilijk weg te graven was. Meestal had men
nogal wat speelruimte en kon er omheen
gegraven worden. Toen het graafwerk vlakbij
de Badhuissprengen op een bank ijzeroer
stuitte kon er niet veel meer van de richting
afgeweken worden en moest men zich met
houwelen en beitels een weg door de harde
bodemlaag banen. Deze ijzeroerbank is hier
goed aan de overkant te zien. De zuil ervoor
staat bekend als de ‘Stenen Man’. Hij wordt
gevormd door bijzonder hard ijzeroer. Het
gaat hier waarschijnlijk om een deel van de
doorbroken bank ijzeroer, dat men destijds
rechtop heeft gezet”.
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in een aantal steden geïmplementeerd
is, bestaat uit wandellijnen vanuit een
stadscentrum naar het buitengebied
en omgekeerd. De “Apeldoorn te Voet”
wandelroutes worden ontwikkeld door de

Hopelijk wordt dit informatiepaneeltje in
nieuwe leesbare vorm aan de overkant van
de huidige plek aan de nieuwe wandelweg
geplaatst.
Verder staat er in de Sprengenvallei nog
een prieeltje, waar sommige Apeldoorners
romantische herinneringen aan hebben.
Dit gaat ook verdwijnen. Vlakbij dit prieeltje
ligt een cirkel van rechthoekige opstaande
stenen. Wat dit is en wat ermee gebeurd is
mij onbekend. Tegenover de ingang Grindberglaan, de oude ingang van Berg en Bos,
ligt een grote gemetselde brug. De brug is

erg verwaarloosd en zo te zien is er in de
afgelopen tachtig jaar, veertig jaar weet ik
zeker, geen onderhoud aan gepleegd. De
overgang van de spreng moet hier in ieder
geval behouden blijven, want hier komt de
nieuwe wandelingang.
Naast de renovatie van wandelinfrastructuur van de sprengenvallei vindt
er ook, zoals de gemeente het noemt, een
bosdunning plaats. Het bos wordt dan na
vele jaren aan beide kanten van de spreng
tot de uitkijktoren uitgedund en opgeknapt.
Op 7 september jl. heeft de gemeente
tijdens een informatiebijeenkomst
aan bewoners, belanghebbenden en
geïnteresseerden het ontwerp en planning
van de renovatie van de sprengenvallei
uitvoerig toegelicht. Helaas was de
belangstelling gering. Gelukkig is alles na
te lezen en te bekijken op de website www.
apeldoorn.nl/sprengenvallei . De gehele
presentatie van de informatiebijeenkomst
staat op die site.
Zoals gezegd de Sprengenvallei route
verdwijnt, maar er komt iets voor in de
plaats. Het nieuwe wandelpad in de
sprengenvallei gaat deel uitmaken van de
Berg en Bos wandelroute. Deze wandelroute
maakt deel uit van het Apeldoorn te voet
idee. Het concept Stad-te-Voet, dat reeds
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stichting Wandelnet. Zoals nu bekend wordt
op 26 mei 2016 de Berg en Bos wandelroute
in de gerenoveerde Sprengenvallei in
gebruik genomen. Daarover zult u nog
verder worden geïnformeerd.

Het leven gaat door
Door Arjan Speelman

Eerst had ik als kop voor mijn stukje
tekst in mijn hoofd: “Geniet u wel
genoeg?”. Daarin wilde ik vooral
aangeven hoe heerlijk wonen het is in
Berg en Bos.
Dat andere mensen wel eens denken
dat we alleen maar bezig zijn met klagen
over de overlast. Een medebestuurslid
vertelde me laatst dat sinds zij in
het wijkbestuur zit ze vooral let op
bladblazers, hondenpoep, verkeerd
geparkeerde auto’s en dergelijke. Maar
heel snel waren we het eens dat het
voornamelijk genieten is in Berg en Bos
en omgeving.

Maar ’t journaal komt weer terug.
’t Nieuws blijft alle dagen dreigen.
De wanhoop springt op onze rug
en is er niet meer af te krijgen.

Echter op het moment dat ik dit stukje
schrijf zijn er extra journaals met een
iedere keer oplopend dodental in
Parijs en zoek ik mijn inspiratie meer in
gedichten en literatuur. Al gauw vind ik
onder de titel “Het leven gaat door” een
gedicht van Annie M.G. Schmidt dat zij
ongeveer 50 jaar (!) geleden schreef met
onder andere het volgende couplet:

Bij de afschuwelijke gebeurtenissen zoals
in Parijs vallen al onze problemen in het
niet maar gaat het leven door.
Daarom hoop ik dat u in goede
gezondheid rondom Kerst en Oud en
Nieuw het glas mag heffen (het hoeft
geen cognac te zijn) en wens ik u alvast
namens het gehele bestuur een goed
2016 toe.

Daarna geeft ze aan dat in de reclame
na het journaal een man … keurig in het
pak, reclame maakt voor cognac … en
dicht ze:
Hij zat op de bank,
hief het glas met die drank
en we dachten goddank goddank.
Dat leven gaat door,
Dank u wel dank u wel.
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De oudste foto van Berg en Bos?
Door Jan Wassink

Met het naderen van de feestdagen
besef je weer hoe snel de tijd gaat. Dit
gevoel wordt nog veel sterker als je oude
familiefoto’s nog eens ter hand neemt.
Zo vroeg ik me af wat de oudste foto van
onze wijk Berg en Bos zou kunnen zijn.
De fotografie is geboren in het eerste kwart
van de 19de eeuw. De oudst overgebleven
foto uit Nederland stamt uit jaar 1839 en
is in Zutphen gemaakt. In de 20ste eeuw
kwam de fotografie pas echt tot grote bloei.
Een kleine verkennende zoektocht levert op
dat de oudste foto’s van onze wijk dateren
rond het jaar 1900. In schaarse particuliere
Hotel Bellevue in 1905

collecties zijn wellicht oudere foto’s te
vinden, maar de kans dat wij deze te zien
gaan krijgen is toch vrij klein.
Gelukkig zijn er in de vorige eeuw ontelbaar
vele ansichtkaarten gedrukt en verstuurd,
waardoor foto’s van oude straatbeelden
eigenlijk ruimschoots voor handen zijn.
Ook van de wijk “Berg en Bosch”. Deze
prentbriefkaarten werden verkocht als
souvenir, maar waren vooral een populair
middel om aan de achterblijvers te laten
weten dat de vakantievierende verzender
het nog prima naar de zin had.
De ansichtkaart is hiervan een voorbeeld.
Herkende u het gebouw bij de eerste

Hotel Apeldoorn in 2015 – Nog steeds rijtuigen voor de deur

aanblik? Het bijschrift luidt: “Hotel
Bellevue a/d Soerensche Grintweg”.
Nog steeds zetelt er een horecabedrijf
aan de Soerenseweg, maar nu onder de
naam Hotel Apeldoorn. De onderstaande
zwart-wit foto dateert uit jaar 1905. De
verschillen met het heden zijn groot. Let
op de typische kenmerken uit die tijd: Een
gaslantaarn als straatverlichting, twee
aangespannen rijtuigen voor de deur,
rechts de kenmerkende witte paal die de
ingang van het Landgoed Wils markeert.
En wie goed kijkt, ziet rechtsachter nog een
wit poortvormig gebouwtje met de letters
“Uitspanning”.
Met het woord “uitspanning” wordt
meestal een horecagelegenheid met
speeltuin bedoeld. Het aardige is dat op
deze foto de allereerste betekenis van het
woord “uitspanning” te herkennen is. Een
uitspanning was lange tijd namelijk de
plaats waar rijtuigen van frisse paarden
werden voorzien. De gebruikte paarden
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werden uitgespannen om te kunnen
uitrusten. Omdat dit enige tijd in beslag
nam, bezaten veel uitspanningen een
gelegenheid om iets te nuttigen. Zo ook
Hotel Bellevue. Ook opvallend aan deze
foto is dat kennelijk iedereen die maar in de
buurt was is opgetrommeld. Niet alleen het
personeel en de koetsiers, maar ook alle
gasten tot en met de zuigelingen aan toe. In
totaal tel ik (met vergrootglas) 28 mensen.
Als u meer wilt weten over het verleden
van onze wijk dan is het boek “Het groene
westen van Apeldoorn” een aanrader. Het
door Frederik Erens samengestelde boek
staat vol met zeldzame foto’s uit vroeger
dagen, die bovendien ook nog eens zeer
goed gedocumenteerd zijn met interessante
feiten. Dit uit 2002 daterende boek is niet
meer in druk maar nog wel op internet (o.a.
Boekwinkeltjes.nl) te verkrijgen. Misschien
iets voor onder de Kerstboom.
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GEEF DE PEN DOOR… Ribeslaan
Door Jo Anne Biemond

Wanneer u dit artikeltje leest, hebben de
eiken in de laan inmiddels hun blad over
bermen en tuinen uitgestrooid, hebben
bladblazers hun diensten voor dit jaar weer
bewezen en heeft, in het gunstigste geval,
de gemeente alles keurig verzameld om,
komend voorjaar, al dat blad, in de vorm
van compost, aan ons te retourneren.
Voor sommigen is dat herfst ritueel zo
onverteerbaar als het blad zelf en laten
zij hun bladblazers nog eens extra loeien.
Anderen genieten, geduldig harkend, van de
struinende eekhoorns, die met het enorme
aanbod van eikels hun wintervoorraadje
aanleggen, of een nieuwsgierige roodborst
die hoopt dat onder al dat blad voor hem
iets eetbaars tevoorschijn komt.
Thans bereiden we ons voor op de
wintertijd en hebben eind oktober onze klok
hierop aangepast. Wintertijd: brandende
openhaarden, rijk gevulde voederhuisjes,
bevroren vijvers, besneeuwde tuinen,
kerstverlichting en deurkransen. Al met al
een romantisch beeld. Maar voordat je het
weet verschijnen de sneeuwklokjes weer in
de bermen, steken de krokussen de kop op
en zie je enige tijd later de knoppen in de
bomen.
Zo is de cyclus weer rond.
Ribeslaan:
Veel lanen in Berg en Bos zijn vernoemd
naar bomen. Hoogst waarschijnlijk komt dit

door de bijdrage van landschapsarchitect
van Nes aan het eerste bestemmingsplan.
De Ribeslaan (waarlangs eiken groeien,
geen ribessen) werd destijds door de
gemeente gecreëerd als één van de
toegangswegen tot de wijk. Een laan,
gelegen tussen de Jachtlaan en de Donkere
laan, later Burgemeester Roosmale
Nepveulaan.
In de jaren dertig van de vorige eeuw
werden aan deze laan kavels uitgegeven
voor hoofdzakelijk dubbele bebouwing,
bedoeld voor middenstanders die zich in dit
gedeelte van de wijk wilden vestigen.
De eerste bebouwing dateert, volgens oude
archieven uit 1934. Nr. 1 (het huis met de
klok, thans makelaarskantoor van Vliet) is
een ontwerp van architect Grutterink. Ook
uit 1934 dateert nr.4. Eveneens een dubbel
woonhuis en een ontwerp van architect van
den Berg.
Nr. 12, een ontwerp van architect van
Emst, dateert uit datzelfde jaar en maakt
deel uit van een stukje Apeldoornse
historie. Verderop kom ik daar graag wat
uitgebreider op terug.
In 1937 ontwierp architect Buitenhuis
Ribeslaan 6 en een jaar later de dubbele
woonhuizen 15-17 en 21-23.
In 1941 ontwierp architect Kuyt het dubbele
woonhuis nr. 16 en architect ten Tuynte nr. 8
In 1951. In 1960 wordt een aannemersbedrijventerrein aan de Ribeslaan
opgeheven.
Daarop wordt in 1960 nr. 13 gerealiseerd en
acht jaren later nr. 11.
In de jaren daarna krijgen, na
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herverkaveling, herbouw of renovatie, de
overige panden hun huidige aanzicht. Dat de
nummering langs de hele laan incompleet
is heeft hier wellicht mee te maken. Een
andere verklaring voor het ontbreken van
huisnummers kan zijn dat er op een terrein,
bedoeld voor dubbele bebouwing, een
enkel woonhuis werd gerealiseerd.
Zoals toegezegd kom ik terug op de
geschiedenis van Ribeslaan 12. Na realisatie
in 1934 bewoond door de familie Christern.
Op maandag 7 oktober 1946 stort een
eenpersoonsvliegtuig, een Fairey Firefly
van de Marine Vlieg Dienst, neer op het
gymlokaal van de toenmalige Christelijke

HBS aan de Jachtlaan.
Tweeëntwintig leerlingen en de 23 jarige
piloot Max Christern komen daarbij om het
leven.
Max maakt op die dag zijn eerste solovlucht
en wil graag zijn moeder aan de Ribeslaan
een groet brengen. Een groet met een fatale
afloop. Moeder Christern gaat naar buiten
om naar het vliegtuigje te kijken. Wanneer
ze de klap hoort rent ze door de Ribeslaan,
maar zakt in elkaar, pal voor de deur van
nummer 2. Omstanders brengen haar daar
naar binnen. Ze overlijdt aan de gevolgen
vervolg op volgende pagina
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Vigilat en wijkagent

vervolg van pagina 5

van een hartinfarct.
Dit is het trieste verhaal van de vliegramp,
dat de meeste Apeldoorners wel kennen.
Er zit echter nog een vervolg aan deze
gebeurtenis. Hiervoor laat ik graag de
huidige bewoonster aan het woord,
mevrouw Wil van Lingen, die het huis
Ribeslaan 12 sinds 1960 bewoont. Zij
vertelt:
Na de crash bleven van het gezin Christern
slechts twee kinderen achter op Ribeslaan
12. Een onhoudbare situatie, die ertoe heeft
geleid dat het huis werd verkocht.
Na een huurperiode van enkele jaren
kochten mijn man en ik het huis in
september 1960. Onze kinderen zijn er
geboren en opgegroeid. Ze hadden aan
het bos, dat in die tijd naast ons huis lag,
een heerlijke speelplek. Toch was er iets
vreemds aan dit huis. Het spookte er.
’s Nachts hoorden wij onverklaarbare
voetstappen boven onze slaapkamers. Op
de zolder dus.
Onverklaarbaar omdat de zolder nagenoeg
niet bevloerd was. In het begin maakten wij
er nuchtere grappen over: wij hadden een
zolder waar de muizen op klompjes liepen.
Maar vreemd bleef het wel en weldra
noemde men ons huis: het “spookhuis”.
Zou dat de verklaring zijn dat er naast
nummer 12 geen nummer 10 en nummer 14
(meer) bestaat?
Uiteindelijk besloten wij paragnost
Gerard Croiset uit te nodigen. Een van
de paragnostische supersterren van de
twintigste eeuw. Hij heeft op onze zolder
een, in een hoekje achtergebleven, sporttas
van piloot Max Christern verwijderd.
Daarna heeft het toch nog enige tijd
geduurd voordat die rare voetstappen
verdwenen waren. Ons woongenot heeft het
6

Door Lisette Cuperus en Sharon Koenders

in ieder geval niet aangetast.
Tot zover Mevrouw Wil van Lingen. Mocht
ik haar woorden onvolledig hebben
weergegeven, mijn excuses daarvoor. Een
schrijverspen kent grote vrijheden.
Wat kunnen we over de huidige
Ribeslaan vertellen behalve dat het,
vanaf de Jachtlaan, een middel drukke
toegangsweg is tot Berg en Bos. Onderdeel
van de busroute, omleidingroute bij
Apenheuldrukte, fietsroute voor scholieren
en wandelroute voor wijkbewoners,
hondenbezitters en parkbezoekers.
Hoewel de eiken de ribessen verdrongen
lijken te hebben, blijft de Ribeslaan een
aantrekkelijke brede laan in een al even
aantrekkelijke wijk.
Met veel plezier nam ik de pen over van
de heer Leen Aardoom, die een prachtig
verhaal schreef over de Bosweg, om hem
door te geven aan mevrouw Ans Tesselaar
die ons, op haar beurt, wijzer zal maken
over de Valkenberglaan.
Een laan met een lange historie. Genoeg
ingrediënten voor een aardig verhaal, lijkt
me.
Met belangstelling kijk ik er naar uit.

Begin oktober is de oude wijkagent van Berg
en Bos, Ronald de Man, samen met Sharon
Koenders, zijn opvolgster, bij Vigilat op
kantoor geweest om zijn taak als wijkagent
over te dragen. Tijdens deze kennismaking
hebben we Sharon uitleg en toelichting
gegeven wat wij doen binnen de woonwijk
Berg & Bos. Wat houdt collectieve mobiele
surveillance in en welke taken voeren wij uit
in de wijk? Ik heb Sharon voorgesteld om
een keer mee te rijden met één van onze
surveillanten om hier een goed beeld van te
krijgen.
Woensdag 21 oktober heeft Sharon een
dienst meegelopen en naar aanleiding
hiervan zijn een aantal vragen gesteld
aan Sharon over haar ervaringen en
bevindingen.
1. Hoe verliep de kennismaking met onze
surveillant?
Op woensdag 21 oktober 2015 maakte ik
kennis met jullie surveillant Jurriaan om
vervolgens een kleine twee uur mee te
draaien met een dienst in mijn wijk Berg en
Bos. Dit was een hartelijke kennismaking
met als doel meer inzichten te krijgen in het
werk van Vigilat en van elkaar te leren. Het
bleek dat Jurriaan en ik elkaar eens eerder
hadden gezien bij alarmmeldingen tijdens
mijn noodhulpdiensten.
2. Wat is je beeld van onze
dienstverlening?
Ik was altijd in de veronderstelling dat
Vigilat alleen controles uitvoerde bij
woningen die een contract hadden
afgesloten. Een aantal weken geleden heb

ik een gesprek gehad op het kantoor van
Vigilat, waar mij duidelijk werd dat er een
collectief is opgestart in Berg en Bos en dat
mede dankzij dit collectief mooie resultaten
worden behaald die bijdragen aan de
veiligheid in de wijk.
3. Wat viel je op tijdens het meerijden op
dienst van onze surveillant?
Het viel mij op dat de surveillant in ruime
mate aandacht besteedde aan woningen
waarvan de bewoners op vakantie waren
en die dat bij Vigilat hadden gemeld. Er
werd rondom de woningen gelopen, aan
deurklinken gevoeld en gekeken of er geen
verdachte omstandigheden waren. In weer
en wind, het regende namelijk, en mijn
coupe werd niet gespaard.
Toen we even later weer in de auto zaten
kwam er een melding binnen van een
verdacht persoon op het terrein van een
aangesloten klant. Dit werd direct opgepakt
en een andere medewerker van Vigilat
werd naar deze melding gestuurd. Ik wist
niet dat Vigilat ook acteerde op dergelijke
verzoeken.
Daarnaast weet ik dat medewerkers alle
verdachte zaken vastleggen en doorgeven
aan de politie. Denk hierbij aan personen en
kentekens van voertuigen die opvallen in de
straat.
Vigilat is preventief aanwezig, maar zijn
voor de politie ook een belangrijke partner
als het gaat om vroegtijdig signaleren van
zaken die niet in de haak zijn.
4. Heb je nog aanvullingen op onze
huidige dienstverlening met jouw kennis
en kunde?
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Ik wil een blijvend beroep doen op Vigilat
om relevante informatie, verkregen uit
surveillance, te delen met de politie.
Navraag wees uit dat de gedeelde
informatie uit het verleden daadwerkelijk
bij onze informatietak binnenkomt en wordt
gefilterd. Bij belangrijke zaken word ik
daarover dan ingelicht. Situaties kunnen in
eerste aanleg niet verdacht lijken, maar bij
verificatie in ons politiesysteem kan later
blijken dat bijvoorbeeld een voertuig vaker

onder verdachte omstandigheden is gezien.
Hierdoor kunnen we aan de voorkant van
het probleem zitten en voorkomen dat er
in de toekomst een strafbaar feit wordt
gepleegd.
5. Heb je nog ideeën hoe we de
samenwerking tussen politie, Vigilat en
de bewoners van Berg en Bos kunnen
opschalen?
In het wijkblad heb ik een stukje geschreven
over de oprichting van WatsApp groepen.

Het oprichten van een dergelijke groep zou
een mooie aanvulling kunnen zijn.
Verder kan ik alleen maar aandragen dat
ik een voorstander ben van het aansluiten
bij het collectief van Vigilat. Hoe meer
bewoners zich aanmelden, hoe meer tijd
Vigilat in de wijk zichtbaar is.

om verdachte situaties te melden bij de
politie.
Mensen zijn soms wat huiverig om de politie
te bellen, maar dat is niet nodig.
Wij zijn er voor u en u ziet soms veel
meer dan wij vanuit ons opvallende
dienstvoertuig.

6. Wellicht nog aanvullingen betreffende
veiligheid woningen en bewoners Berg en
Bos?
Ik zou wijkbewoners ook willen oproepen

Dus schroom niet en belt u naar het
algemene nummer 0900-8844. Bij spoed
uiteraard 112!

Samen werken aan veiligheid door WhatsApp
Door Sharon Koenders, wijkagent
Iedere minuut vindt
er in Nederland wel
een inbraak plaats
en als de avonden
langer worden
stijgt het aantal
woninginbraken. Ook
in uw buurt neemt het
risico op een inbraak
in de wintermaanden toe. U kunt zelf een
steentje bijdragen aan de veiligheid in
uw wijk. Hoe? Door het gebruik van een
WhatsAppgroep.
Overal in Nederland maken steeds meer
burgers gebruik van een WhatsAppgroep
om hun buurt of wijk veiliger te maken.
Door middel van een WhatsAppgroep
kunnen buurtbewoners elkaar attent
maken op zaken die spelen in de buurt.
Zo houden zij samen een oogje in het
zeil. Buurtbewoners zijn nou eenmaal de
ogen en oren van de wijk en veilig wonen
is bewust wonen! Daarnaast weten

buurtbewoners als geen ander welke
situatie afwijkt van het dagelijkse beeld.
Met het melden van verdachte situaties
in een WhatsAppgroep worden
buurtbewoners snel gewaarschuwd
en kunnen zij de verdachte in de gaten
houden. Ondertussen kan de politie
worden ingelicht en tot eventuele actie
overgaan.
In verschillende dorpen en steden
in Nederland heeft WhatsApp
inmiddels al tot succes geleid. Er zijn
criminelen aangehouden en het aantal
woninginbraken is in sommige wijken
gedaald. Tevens is gebleken dat een
buurt met een WhatsApp groep minder
interessant is voor criminelen.

tegelijkertijd een bericht sturen wanneer
u een WhatsAppgroep aanmaakt of deel
uitmaakt van zo’n groep. Het delen van
berichten met meerdere personen heet
een ‘groeps-chat’. Dit is een van de vele
functies in WhatsApp die bijvoorbeeld
niet beschikbaar zijn met sms’en.
Daarnaast maakt deze berichtenservice
gebruik van het mobiele netwerk en
betaalt u dus niet per bericht zoals met
sms’en.
Is uw interesse gewekt en wilt u meer

weten, dan verwijs ik u graag door
naar het artikel op pagina 10 van deze
uitgave en de website van de wijkraad,
waar de spelregels terug te vinden zijn.
Denkt u er ook aan om de gemeente
en politie op de hoogte te brengen
van de opgerichte WhatsAppgroep.
In geval de WhatsAppgroep voor
langere tijd succesvol blijkt te zijn,
zijn er mogelijkheden om een bord te
plaatsen zodat het voor de omgeving
ook zichtbaar is dat er een WhatsApp
groep actief is in de buurt.

Wat is nu eigenlijk een WhatsAppgroep?
WhatsApp is een applicatie (app) voor
uw smartphone. U kunt met WhatsApp
op uw mobiel meerdere personen
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Bronnen van Berg en Bos (37)
Nooit de moed opgeven

Een kerstoverdenking op basis van gesprekken met en brieven van een vluchteling
Door Bart Meyer en Abshir Ali Mansour
Uit het land van mijn Voorvaderen

Er zijn kleine kronkelpaden die
afwijken van de grote weg; het is
onbegrijpelijk dat de geiten die ze
volgen niet in de bergen verdwalen. Er
zijn stroombeddingen waarin de koeien
baden; men weet niet of ze hun weg naar
zee vervolgen of insluimeren, ergens in
een leger van geel gloeiend zand. Er zijn
bebloemde heuvels met sterke geuren
die mij aantrekken alsof ik een bij was.
Er zijn kleine kinderhanden die de mijne
geleiden. Er is de vriend die zijn hand legt
8

op mijn schouder om mij de weg te wijzen
naar de ster van ebbenhout.
Ik richt mij naar de ster van ebbenhout.
Boven velden vol affodillen vervluchtigt de
wierookgeur van kleine winkels. Ooievaars
peinzen aan de rand der plassen als wilden
zij er het geheim ontdekken van hun
smartelijke verlatenheid. Tussen verloren
rotsen spuiten golven als walvissen witte
fonteinen. Het azuur boven de vlakte is
vol stille geluiden alsof kleine Arabische

kinderen op naakte voeten naar de hemel
klommen.
Ik richt mij naar de ster van ebbenhout.
Ogen, verblind door het flitsen der vuren,
zijn niet toegankelijk voor haar nachtelijk
licht. Oren, verdoofd door het lawaai van
machines, zullen de waterval niet horen van
haar vonken. Lichamen die zich verdrongen
voor de bankloketten zijn ondoordringbaar
voor haar stille gloed; een uitdovende geest
die verstoken lijkt van energie.
Opziend naar de ster van ebbenhout
heb ik de notie der dingen die afgedaan
moeten worden verloren. Tijd en zelfverwijt
verdampen zoals de storm het schuim
verwaaid heeft dat opspoot boven de
rotsen. Ik heb mij aan het licht beneveld
dat iedere porie vulde van mijn brandend
lichaam. Het verlangen dat mij omvademde
ging de liefde voor bepaalde dingen en
mensen ver te buiten. Terwijl de ster van
ebbenhout naderde heb ik mij verwijderd
van alles wat belangrijk scheen en niet kon
worden uitgesteld tot morgen.
Ik ben geworden als de kurkeik die langs
de wegen staat nadat men haar van de
schors heeft ontdaan. De nevels van mijn
hand heb ik afgeworpen als een te zwarte
mantel die men achterlaat op een kleine
zolderkamer. Ik heb mijn longen gevuld met
het licht en de ebbenhouten ster heeft de
plaats ingenomen van mijn hart dat al te
regelmatig als een uurwerk tikte.
Terwijl ik mij verwijderde van het geluid
der steden heb ik in de stilte mijn gehoor
hervonden. Terwijl ik mij ontdeed van mijn
gedachten heb ik het wezen van het leven
zelf ontdekt als een onbekende bron waar,
in de vlakte, de schapen komen drinken.
Terwijl ik de ebbenhouten ster volgde is
mijn lichaam doorzichtig geworden van
geluk.

Droom in werkelijkheid
Ik ben geworden als een Pasja in de
vijgentuin die zich te goed doet aan de
rottende vruchten, als de Atlas waarvan
de top in de nevelen schuil gaat of als
een verdorde vlakte die toch slechts
de regen wacht om te ontbloeien.
Ik richt mij naar de ster van ebbenhout en
hoor het hart der wereld in mij kloppen als
een tamboer die met zijn roffel de ziel uit
haar slaap wekt.
Voor de eerste maal was het niet in een
nachtmerrie dat ik terug moest naar
de bewaarschool. Ik moest er heen
om de glimlach te leren van bloeiende
amandelbomen en het geluid van kleine
ezeltjes die, zonder wankelen, de steile
rotspaden der bergen beklimmen. De
bladeren van de tuin, beroerd door de wind,
vertelden mij de wonderlijkste sprookjes. En
de glorierijke rust van de zon concentreerde
zich in mij zoals de zee in een schelp ruist.
Ik ben teruggekeerd naar de bewaarschool
en heb geleerd op mijn vingers de tien
vormen van geluk te tellen die de wind mij
toevoert. Ik ben gaan slapen als een braaf
kind dat zijn huiswerk heeft gemaakt; toen
heb ik in mijn leger van geurend gras de
nachtkus der ebbenhouten ster ontvangen.
Ik heb de nacht afgewacht zoals men een
mooi geschenk verwacht, de avond voor
zijn verjaardag.
Ik droom van de ster aan het noordelijk
firmament over de blauwpaarse bergen
wier hoge toppen nog met sneeuw bedekt
zijn, boven de witte huizen en de zwarte
akkers. Voor één enkele nacht heeft de
acanthus bloem geschoten midden in mijn
kamer. Als een fontein is zij ontsprongen
aan de stoffige, doornige bladeren; zij heeft
het dak gespleten als een kloof in de rotsen,
de bruin verweerde cederbalken konden
geen weerstand bieden. Hoog uit de lucht
lokte de ster van ebbenhout haar tot zich.
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Trachtende haar te plukken verscheurde ik
mijn handen; in grote rode druppels vloeide
mijn bloed op de groengele tegelpatronen.
Mijn ster van ebbenhout, ik heb gedacht dat
uw gloed mij zou verzengen, uw gewicht
mij zou verpletteren. Ik heb gehunkerd naar
het paradijs als de uitverkoren martelaars
in de tijden der heilige oorlogen. Ik had
mij gewijd tot het offer in het enige witte
doodshemd dat nog niet met inktvlekken
was bezoedeld. Voor u neerknielend
verwachtte ik in mijn hals de felle slag
uwer onbarmhartige stralen. Mijn ster van
ebbenhout, u bent voorbijgegaan zonder
zelfs op mij te letten.
Wanneer ik op mijn hoofd het kleine
staartje droeg van uw stammen zou u mij
wellicht er aan opgetrokken hebben tot
in uw armen. Maar ik ben niet iemand die
op de hoek van de straat de aalmoezen
afwacht welke in uw naam gegeven
worden. Ik ben als de zwervende honden
die door weldadige vreemdelingen gevoed
worden opdat ze niet zullen sterven van
honger; ik ben ook een menselijk wezen.
De trots van mijn wanhoop duldt het geluk
niet der volkomen overgave aan mijn
twijfelende ellende, terwijl ik denk aan
het ideaal in mijn gebroken spiegelbeeld.
Zwarte ster, ik zoek de plaats waar de mens
tot de natuur terugkeert, waar de mens
tot menszijn wordt. Daar waar je bent is
het geluk. Daar waar je bent geuren de
bloemen. Daar waar je bent is het geluk,
altijd, altijd, in ’t ogenblik. Nooit zijn
gedachten mooier dan de mensen, nooit is
mijn toekomst mooier dan vandaag. Nooit
komt een hand weer in de mijne wegen als
nu in ’t ogenblik. Daar waar ik ben is het
geluk. Vandaag.
“Geloof je werkelijk dat het ergens anders
beter is dan hier? Geloof je dat het mogelijk
is meer dan één geluk tegelijk te omvatten?
Waarom, Abshir, zoek je verre bronnen en

versmaad het water dat aan je voet voorbij
vloeit?”
Omdat ik van je heb gehouden
omdat je haar zo gouden was
omdat je lachte in je ellende
omdat je alle zonde kende
en toch een kind gebleven was
heb jij alleen me meer gegeven
wanneer ik in je ogen las
dan alles wat de boeken schreven
omdat je van mij hebt gehouden
hoewel die liefde zonde was.
Tijd brengt bij elkaar. Tijd scheidt mensen
van elkaar. Tijd is vreselijk, tijd is uitdagend.
Tijd pakt je waardigheid af. Weggaan is
vernederend. Als het gebeurt, heb geduld.
Ik omhelsde mijn wereld met mijn laatste
krachten, liet mijn ziel in onderpand en
volgde de oplichtende ster aan de overkant.

een oude fiets reed hij tijdens de vroege
morgenuren in rap tempo langs de wegen
en kronkelpaden en kreeg geleidelijk zijn
poëtisch oog voor mens en natuur terug:
“De beuk is tóch familie van de kurkeik!”
Een opleiding in de verpleging bleek voor
hem niet de juiste route. Papier vormde
dit keer een meedogenloze grens. “Wat is
in dit land mijn toekomstperspectief?” Hij
consulteerde zes mensen met autoriteit,
maar ging ook bij zichzelf te rade en
wilde niet over een nacht ijs gaan. Op
basis van zeven adviezen kon hij een
belangrijk besluit nemen. Vanaf zijn laatste
woonadres onder de rook van onze wijk
is hij onlangs vertrokken. De bestemming
was Canada, om daar zijn ‘kansen te
vergroten en vrede te vinden’. Tijdens onze
laatste ontmoeting gaf hij mij nog een
brief met een opdracht:
Kun je niet vliegen, loop Kun je niet lopen, ga -

Kun je niet gaan, kruip maar blijf nimmer stilstaan
nooit dalen, immer opgaan.
Kun je niet lachen, glimlach Kun je niet glimlachen, wees toch blij Kun je niet blij zijn, wees tevreden maar nooit de moed opgeven
en immer voorwaarts streven.
Bronnen:
Last, J., De bevrijde eros, Amsterdam 1963
Moeten of ontmoeten, Project vluchtelingen
en de Nederlandse cultuur, Christelijk
Lyceum Apeldoorn 1985
Vluchten, waarheen, waarvoor?, in: One
World, Magazine over mondiaal denken en
groen doen, nr. 8, okt. 2015
Yoessef, S., Wie biedt ons onderdak?,
Opvang van vluchtelingen in ‘arme en rijke
gemeenten’ (lezing), Utrecht 2015
Met dank aan Abshir, Rebecca en Walid

Het land van mijn toekomst
Abshir Ali Mansour werd na vele
omzwervingen opgevangen in Apeldoorn
en heeft de eerste beginselen van
de Nederlandse taal geleerd in de
Internationale Schakelklas van het
Christelijk Lyceum aan de Jachtlaan. Om
wat geld te verdienen bezorgde hij enige
tijd met zijn vriend Walid Payam de krant in
Berg en Bos; die spelde hij van A tot Z. Op
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Noaberschap
Door Gustaaf van den Brand

Buurtpreventie WhatsApp
In de wijkbladen nummer 1 en 2 van
dit jaar heeft u over het burgerinitiatief
buurtWhatsApp kunnen lezen. Ook in
de landelijke dagbladen en de regionale
kranten is er onlangs uitvoerig over
geschreven. Elders in dit blad kunt u ook de
aanbeveling van onze wijkagent vernemen.
In diverse plaatsen en wijken in Nederland
blijken de WhatsAppgroepen zeer succesvol
te kunnen zijn om de veiligheid in en om de
wijken te verbeteren.
Vanzelfsprekend hebben wij al het
bewonerscollectief waardoor Vigilat
dagelijks in onze wijk patrouilleert, maar
helaas doen zich nog steeds vervelende
situaties voor die het veiligheidsgevoel in
onze wijk aantasten.
Een buurtWhatsAppgroep kan ook niet de
surveillance van Vigilat overbodig maken.
Sterker nog, ik ben van mening dat er
nog veel meer buurtbewoners zich bij het
collectief zouden moeten aansluiten. Een
deelname percentage van nog geen 40 %
laat nog voldoende ruimte over om Vigilat
nog meer te laten patrouilleren. Ik doe dan
ook een beroep op alle wijkbewoners zich
aan sluiten. Juist een samenwerking tussen
de deelnemers van de buurtWhatsApp
en Vigilat en de politie maakt dat er nog
beter preventief kan worden opgetreden
en de veiligheid in onze wijk nog meer
wordt bevorderd. Voorkomen is beter dan
genezen…..
Tot nu toe heb ik nog niet vernomen dat er
zich in Berg en Bos al WhatsAppgroepen
met dit doel hebben gevormd. Ik ben er
10

zelf nu een gestart. Elke bewoner van onze
wijk die WhatsApp gebruikt kan er aan
meedoen.
Stuur je naam, adres en mobiele
telefoonnummer naar me toe en ik zal je
toevoegen aan de groep. Doe dat het liefst
per e-mail aan redactie@wijkbergenbos.
nl. Een groep kan uit maximaal 80 personen
bestaan. Indien er zich meer wijkbewoners
aanmelden zal de groep gesplitst worden
waarbij ik als beheerder aan de extra
groep(en) mee zal doen. Zodoende kan er
een netwerk ontstaan waarmee de gehele
wijk Berg en Bos gedekt is.
Huisregels.
Het is van zeer groot belang dat alle leden
van de WhatsAppgroep zich houden aan de
huisregels. Het is niet de bedoeling allerlei
informatie die niets met de veiligheid in
onze wijk te maken heeft te delen. Van groot
belang is natuurlijk ook de privacy voor alle
deelnemers. Persoonlijke gegevens worden
niet verder gedeeld. Bij misbruik van de

groepsapp worden de misbruikers definitief
uit de groep verwijderd.
1. Deelnemers hebben minimaal de leeftijd
van 18 jaar.
2. Deelnemers zijn woonachtig in de wijk
Berg en Bos.
3. WhatsApp is een burgerinitiatief.
De politie komt alleen in actie wanneer een
melding bij 112 gedaan wordt;
4. Gebruik de WhatsApp volgens de SAAR
afkorting:
S = Signaleer
A = Alarmeer 112
A = App om je waarneming bekend te
maken aan anderen
R = Reageer, door bijvoorbeeld naar
buiten te gaan en contact te maken met
de persoon.
5. De bedoeling is dat we van de verdachte
persoon zijn plannen verstoren. Doe dit
alleen als je dit veilig kunt doen zonder
risico’s, maak bijvoorbeeld een praatje
met de persoon.

6. Laat door middel van een WhatsApp
bericht aan elkaar weten dat 112 al
gebeld is! Voorkom een regen van 112
meldingen.
7. Let op het taalgebruik. Niet vloeken,
schelden, discrimineren en dergelijke.
8. Speel geen eigen rechter en overtreedt
geen regels en/of wetten. Dus ook geen
mobiele telefoon vasthouden tijdens het
besturen van een voertuig.
9. Het versturen van foto’s van een
verdachte is alleen toegestaan t.b.v.
het verstrekken van een signalement
wanneer dit voor de melding
noodzakelijk dan wel van meerwaarde
is. Daderkenmerken zoals geslacht,
huidskleur, lengte en gezicht kunnen
ook goed beschreven worden. Denk bij
voertuigen aan de kleur, het merk, het
type en het kenteken.
10. Gebruik deze WhatsApp groep(en) alleen
waar het voor bedoeld is en niet voor
onderling contact of privéberichten.
11. De privacy dient gewaarborgd te blijven.
Persoonlijke gegevens als het mobiele
telefoonnummer mogen niet worden
doorgegeven aan anderen.
12. Het niet houden aan de afspraken kan
leiden tot verwijdering uit de groep.
Deze regels zijn ook op de website van de
wijkvereniging terug te vinden:
www.wijkbergenbos.nl.
Ik zie uw aanmelding heel graag tegemoet!
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WeHelpen: de kracht van elkaar
Coen van de Steeg werd in 2008 van
zijn fiets gereden. Op de intensive care
van het ziekenhuis werd hij wakker
met hersenletsel. Het revalideren
kostte heel veel tijd. Heel veel energie.
Zijn vrouw draaide overuren: naast
de zorg voor hun jonge gezin en een
drukke baan, vroeg ook haar man om
de nodige aandacht. Hoe lang houd
je zoiets vol? Daar heb je hulp van
anderen bij nodig!
Coen kon weinig prikkels verdragen.
Bezoek van vrienden, hoe goedbedoeld
ook, was geen succes. Ook een
telefoongesprek kostte hem teveel
kracht. Hij ontdekte de wondere wereld
van Twitter. En kwam in contact met
Maaike Schnabel. Zij was aan het
herstellen van borstkanker. En wilde
net als Coen ertoe doen. Niet alleen
op de bank zitten. Maar binnen de
mogelijkheden van hun kunnen een
ander helpen. Ze wisselden ideeën uit.
En WeHelpen zag het levenslicht.
Vanzelfsprekend helpen WeHelpen
is een website waarop mensen hulp
kunnen aanbieden en vragen. Dit
varieert van de hond uitlaten tot
boodschappen doen. En van de heg
snoeien tot schilderles tijdens een kopje
koffie. Het is een succes! Tienduizenden
mensen hebben zich al aangesloten.
Want iemand helpen die je nodig heeft,
dat doe je graag.
Gratis en voor iedereen Doen al die

mensen dat kosteloos? Ja! De website
is gratis. Iedereen kan zich aanmelden.
Je kunt het aanbod of vraag tot op
postcodeniveau bekijken. Of in een
andere stad, omdat je ouders daar
wonen of een goede vriendin die wel wat
hulp kan gebruiken.
Passend en gepast Coen: ‘We maken
verborgen krachten uit de samenleving
zichtbaar. We horen vaak dat mensen
huiverig zijn voor vrijwilligerswerk.
“Dat is niet vrijblijvend en ik heb al een
drukke baan!” Maar mensen zijn wel
heel snel bereid om iemand een keer te
helpen. Met WeHelpen kun je kiezen wat
bij je past en wanneer het je uitkomt. Het
resultaat: een goed gevoel omdat je de
dag van iemand anders wat mooier hebt
gemaakt!’
Meer weten? WeHelpen is er voor
iedereen die een ander een keer wil
helpen. Geholpen wil worden. Of voor
iemand anders hulp wil organiseren.
Voor mantelzorgers, vrijwilligers en
mensen met een hulpvraag. Op www.
wehelpen.nl vindt u vast iemand die
u wil helpen of die u zelf kunt helpen.
Meldt u vandaag nog aan. Ook kunt
u gebruik maken van de button op
de website van wijkvereniging Berg
en Bos, dan wordt u rechtstreeks
doorgeschakeld naar de website van:

wehelpen.nl
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10 jaar Boodschappendienst Rode Kruis
Vrijwilligers aan het werk
Het Rode Kruis helpt mensen in nood
Dat kan hulp zijn bij grote wereldschokkende gebeurtenissen, maar het
kan ook hulp zijn in de buurt.
Het Rode Kruis kan al dat werk alleen maar
doen dankzij de inzet van vele vrijwilligers.
Een van die vrijwilligers is lne Lips. Zij
coördineert de boodschappendienst van
het Rode Kruis.
lne Lips: “Sinds september 2005 heeft het
Rode Kruis een boodschappendienst voor
mensen die zelfstandig wonen, maar niet
alleen hun boodschappen kunnen doen.
Vooral voor mensen die moeilijk lopen,
van een rolstoel afhankelijk zijn of ver
van winkels af wonen is dit een goede
oplossing. Het is mogelijk een rolstoel
van het Rode Kruis te gebruiken tijdens

het boodschappen doen.” Het Rode
Kruis verzorgt met busjes het vervoer
naar de supermarkt en weer terug. In de
supermarkt worden de mensen begeleid
door vrijwilligers en met elkaar wordt na
afloop van het boodschappen doen nog
een kopje koffie gedronken.
Eén keer per maand kan men gebruik
maken van deze dienst.
lne vertelt over een meneer die al een
aantal jaren gebruik maakt van de
boodschappendienst. Hij vindt het
fantastisch: hij hoeft nu niet meer met de
bus naar het winkelcentrum en vooral het
gesjouw met de zware boodschappen
is verleden tijd. Hij wordt nu op een
afgesproken tijd opgehaald. In de
supermarkt weten de vrijwilligers precies
waar alles staat en ook geven zij advies.
Zo wordt hij nog eens op een idee
gebracht. Ook naar de gezelligheid bij
het koffiedrinken om de grote tafel bij de
supermarkt kijkt hij uit.
Tenslotte brengen de chauffeurs de
boodschappen bij hem boven in de flat.
Beter kan het niet
Graag zou lne meer mensen van deze
dienst gebruik laten maken. De kosten zijn
€ 3,- voor het vervoer met de bus van het
Rode Kruis en € 1,- voor de koffie.
Belangstellenden kunnen zich opgeven
via het e-mailadres: boodschappen@
rodekruis-apeldoorn.nl of op
kantoortijden via telefoonnummer
055- 3553340.
Tijdens schoolvakanties kan het zijn dat
het kantoor niet altijd bezet is.
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Wethouder verkent Berg en Bos
Door Paul Dekens

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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Op 20 oktober hebben de voorzitter en
enkele leden van het bestuur van onze
wijkvereniging, samen met de nieuwe
wethouder Mark Sandmann en een paar
collega’s, per fiets een aantal plaatsen in
de wijk aangedaan. Plaatsen waar Berg en
Bos ook de komende tijd aandacht voor
vraagt. Gestart werd met een interessante
bezichtiging van de bekende jaren ’50
bunker, die via een overwoekerd pad
vanaf de Seringenlaan te bereiken is en
waar aanwonenden in de afrondende
fase zijn om tot aankoop van dit terrein
van de Gemeente over te gaan. Indien
het lukt dit koude oorlog relikwie te
verweven om te voorkomen dat gebruik
ervan de rust verstoort, weliswaar onder
beperkte openstelling voor het publiek,
bewijzen wijkbewoners hiermee een
goede dienst. Vervolgens werd, via het
zandpad in het hondenbos, een bezoek
gebracht aan het Juniperbos naar de
plek waar een blik kan worden geworpen
op het inmiddels verlaagde deel van het
hek van de Julianatoren. Diverse zaken
en belangenafwegingen, aangaande het
pretpark in relatie tot de wijk, werden met
de wethouder doorgenomen. Daaronder
ook de wijze waarop de communicatie
thans verloopt. Arjan Speelman gaf daarbij
nogmaals aan dat de wijkvereniging van
mening is, dat de Gemeente wat meer
oog voor het wijkbelang zou moeten
hebben bij het faciliteren van dergelijke
attracties. Na het bezoeken van nog een
aantal interessante locaties in Berg en
Bos, waaronder enkele nieuwe ‘oversized’
woonhuizen, werd buiten bij Brasserie
De Manege aan de Jachtlaan, de tocht

geëvalueerd. Daar werd overigens
vastgesteld dat het huidige terras op de
locatie van de oude tennisbaan relatief
beperkt in omvang (grove schatting ca.
80m2) is. De wijkvereniging heeft kennis
genomen van de terughoudendheid van
enkele (potentiële) aanwonenden en de
aandacht voor de verdere ontwikkeling
van dit deel van de wijk. Meer in het
algemeen is met wethouder Sandmann
afsluitend besproken dat slechts open en
constructieve communicatie kan leiden
tot een situatie waarbij het wijkbelang
van Berg en Bos als onderdeel van
de Gemeente Apeldoorn voldoende
gewaarborgd wordt. En vervolgens fietsten
de gemeentevertegenwoordigers terug naar
het stadhuis en de bestuursleden weer de
wijk in na een leerzame middag.
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Toekomstscenario´s
Door Wim Bergink, stadsdeelmanager Noordwest
Het in een cliché, maar daarom niet minder
waar: zo’n jaar vliegt voorbij voor je er erg in
hebt. Voor mij was dit het eerste (volledige)
jaar dat ik in het stadsdeel Noordwest heb
mogen werken; een boeiend jaar mag ik wel
zeggen.
Een belangrijk punt voor uw wijk is
natuurlijk de aanwezigheid van een aantal
grote attracties. Je bent er soms trots op
zoiets moois in de buurt te hebben, maar je
bent er ook niet altijd even blij mee. Vooral
het verkeer dat deze attracties aantrekken
is goed merkbaar.
We hebben voor dit seizoen een aantal
maatregelen genomen die de overlast van
het verkeer voor de Apenheul zou moeten
verminderen. Dat heeft zeker gewerkt:
de JC Wilslaan is dit seizoen niet 33 keer
afgesloten geweest, maar 11 keer. Maar
dat is eerlijk gezegd toch iets vaker dan
ik had verwacht. Ook is er op erg drukke
dagen op de piekmomenten zo aan het
eind van de ochtend, soms nog behoorlijke
verkeershinder. We onderzoeken daarom
of we voor komend seizoen nog een aantal
extra maatregelen kunnen nemen om de
overlast verder terug te dringen.
Daarnaast zijn we volop bezig met het
uitwerken van structurele oplossingen:
scenario’s voor de langere termijn en
concrete voorstellen betreffende verkeer en
parkeren die we in 2017 kunnen realiseren.
Ik zal u kort het proces en het tijdpad
schetsen dat we daarbij hanteren.
Na gesprekken met tal van stakeholders,
waaronder uiteraard ook uw wijkvereniging,
is een viertal toekomstscenario’s
ontwikkeld. Deze zijn eind september aan
de stakeholders gepresenteerd, waarna

weer vervolggesprekken zijn gevoerd over
deze scenario’s. Aan alle stakeholders
is gevraagd om voor 15 december hun
voorkeursscenario kenbaar te maken.
Parallel hier aan zijn de scenario’s ook aan
de gemeenteraad aangeboden om ook de
raad over de scenario’s te consulteren. Op
het moment dat dit blad verschijnt, zal het
gesprek met de raad hierover waarschijnlijk
al geweest zijn. Uiteindelijk zal het college
van B&W een keuze maken; dat zal naar
verwachting in het voorjaar van 2016
gebeuren.
Scenario’s zijn doorgaans een zaak van
lange adem en het college heeft ook
toegezegd per 2017 een structurele
oplossing voor het verkeer en het
parkeren gereed te hebben. Ook daar
wordt nu dus volop aan gewerkt. Omdat
meerdere oplossingen, met al hun
voor- en nadelen mogelijk zijn, worden
verschillende varianten aan het college
voorgelegd, waarbij het college wordt
gevraagd een keuze te maken. Over deze
voorstellen zal ook de raad weer worden
geconsulteerd, waarna het college een
besluit zal nemen. Het is de bedoeling
dit hele besluitvormingsproces nog dit
jaar af te ronden, zodat we meteen aan
de slag kunnen om voor het seizoen 2017
de gekozen oplossing ook gerealiseerd te
hebben.
Kortom, stapje voor stapje op weg naar
een structurele aanpak van het verkeersen parkeervraagstuk. We zullen daar ook
volgend jaar nog regelmatig met (ook) uw
wijkvereniging over spreken.
Voor nu wens ik u hele goede feestdagen en
een mooi 2016.
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Toekomstscenario´s voor
Apeldoorn West
Door Gustaaf van den Brand

Een vertrouwde aankoop
geeft tevredenheid!
•
•
•
•
•

De urgentie om te komen tot een lange
termijn visie voor de Westrand heeft er
toe geleid dat door het college in februari
2015 opdracht is gegeven om te starten
met een toekomstverkenning voor
Apeldoorn West. Daarbij moest, samen
met stakeholders in het gebied, gekeken
worden hoe tot een scenario kan worden
gekomen dat voor lange tijd houdbaar is
én een duidelijke stip op de horizon geeft.
Concreet de vraag: waar willen we naar
toe binnen 20 jaar? Uiteindelijk zijn een
viertal scenario´s ontwikkeld. Ik noem ze
hier met de vermelding van de inhoudelijke
vertrekpunten.

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

Waar service nog heel gewoon is!
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De Gemeente Apeldoorn heeft onlangs
een viertal ontwikkelingsmogelijkheden
geschetst voor de westkant van
Apeldoorn. Daar valt ook onze wijk
onder.
De scenario´s zijn tot stand gekomen vanuit
een behoefte aan samenhang en regie die
wordt veroorzaakt door spanningsvelden
tussen recreatie en de beschermde
waarden van het gebied, verkeerscongestie
en overlast op topdagen, en door een
gebrek aan totaalvisie en gezamenlijke
aanpak. Apeldoorn wil bovendien werken
aan een betere relatie tussen de stad en
haar natuurlijke omgeving. Apeldoorn West
neemt daarin een belangrijke plaats in.

Burg. R. Nepveulaan 29
7313 EX Apeldoorn
055 - 355 91 00
info@bergenbosgarage.nl
www.bergenbosgarage.nl
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Roots in the Woods; Beleef de Veluwe.
Inhoudelijk vertrekpunt: Veluws DNA
stuurt de ontwikkeling van zowel de totale
westrand als elke attractie.
Groot Berg en Bos; Buiten, Beleven, Doen.
Inhoudelijk vertrekpunt: De westrand
van Apeldoorn als recreatief groen
overgangsgebied met een veelvoud aan
“doe”dingen.
Apeldoorn Adventure Park; I Apeldoorn.
Inhoudelijk vertrekpunt: In de westrand
liggen drie werelden naast elkaar.

Apeldoorn als nationale Topbestemming,
Apeldoorn als comfortabele gezinsstad en
Veluwe als natuurgebied.
Veluws Kant; Rust, Ruimte en Cultuur.
Inhoudelijk vertrekpunt: Stad, paleis en
Veluwe zijn maximaal verweven in de
Westrand waar woongenot en ruimte
centraal staan. Kwantitatieve groei vindt op
andere plekken plaats.
De vier scenario´s staan uitgebreid vermeld
op de website van onze wijkvereniging,
waarnaar ik graag verwijs zodat u er alles
over te weten kunt komen.
Hoe het verder gaat in het proces
kunt u lezen in het stukje dat onze
stadsdeelmanager Wim Bergink in dit
nummer heeft geschreven.
Vanzelfsprekend houden wij als bestuur
van de wijkvereniging en als stakeholder de
ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.
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Exclusief voor wijkbewoners
Door Hans Wentink, restaurant De Boschvijver

Ook dit jaar heeft Restaurant de Boschvijver iets speciaals in petto voor de bewoners van
de wijk Berg en Bos. Nadat er eerder al een speciale Nieuwjaarsreceptie voor wijkbewoners
was georganiseerd, kan er dit jaar van een exclusieve korting op de rekening worden
geprofiteerd. In de maanden december en januari kunnen wijkbewoners op vertoon van
onderstaande coupon tegen maar liefst 20% korting eten en drinken in het fraai gelegen en
gezellige restaurant aan de ingang van park Berg en Bos en Apenheul. Wij hopen weer velen
van u te mogen ontmoeten!
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wijkblad
informatie van uw wijk

wijkvereniging

Berg en Bos

Taartenactie blijvend succes!
Door Arjan Speelman

Het verwelkomen van nieuwe
wijkbewoners/leden met een heerlijke
hazelnoottaart van Banketbakkerij
Maassen (die deze gratis ter beschikking
stelt) met het logo van de wijkvereniging
erop, een welkomstbrief van de
voorzitter en een aansporing om aan
te sluiten bij Vigilat blijkt steeds weer
tot enthousiaste reacties te leiden.
Reden voor ons om met Gé Hendricksen,
directeur van Banketbakkerij Maassen en
wijkbewoner, te gaan praten.
Sinds 1934 zat bakkerij en kokerij Siebesma
al op de Schuttersweg. In 1959 kwam
Maassen uit de Achterhoek naar Apeldoorn
en nam de zaak over. In 1985 kocht Uljee
de zaak met handhaving van de naam
die inmiddels een begrip was geworden
in Apeldoorn met drie vestigingen
(Schuttersweg, De Egelantier en de
Stationsstraat).
De heer Hendricksen is zelf als 15-jarige
begonnen het vak te leren, eerst in een
gemengd bedrijf (brood en banket). Daarna
in diverse banketbakkerijen (Den Haag,
Baarn, Aalsmeer). Speciaal om bonbons
te leren maken kwam hij naar Apeldoorn
waar hij zich opwerkte tot bedrijfsleider en
16

in 1996 Banketbakkerij Maassen overnam.
Onder zijn leiding verhuisde de winkel aan
de Stationsstraat naar de Koninginnelaan.
In 2013 werd een nieuwe winkel met
workshopruimte in Ugchelen geopend.
Hij woont sinds zes jaar niet meer naast de
zaak maar is nog wel steeds ’s ochtends
heel vroeg (05.30 uur) aanwezig. Zijn
focus op kwaliteit blijkt ook uit het feit
dat Banketbakkerij Maassen de enige

banketbakker in Nederland is met drie
sterren waarvoor je op alle aspecten
boven de 9 moet scoren! De rapporten
over de vier vestigingen worden door de
35 personeelsleden (27 fte’s) ook kritisch
bekeken om na te gaan wat er beter kan. De
passie voor het vak wordt graag gedeeld in
workshops voor 10 à 12 personen.
Het idee van nieuwe bewoners
verwelkomen met een taart spreekt hem
nog steeds aan en draagt zeker bij aan de
bekendheid in Berg en Bos. Hij heeft daar
klanten die al 30 jaar telefonisch bestellen
met de simpele mededeling maar het zelfde
te doen als de vorige keer. Merkbaar is ook
dat mensen speciaal naar de Schuttersweg
komen om echt wat lekkers te halen terwijl
de andere vestigingen meer tussen andere
winkels zijn gelegen.
Voor het thuisbezorgen met een gekoelde
wagen is recent een elektrische Renault
Kangoo aangeschaft omdat duurzaamheid
ook hoog in het vaandel staat.
Zowel het bestuur van de wijkvereniging als
de heer Hendricksen gaan graag door met
de taartenactie die echter alleen succesvol
kan blijven als u ons tijdig doorgeeft dat u
nieuwe (achter)buren of straatbewoners
heeft gekregen. Graag doorgeven aan
bestuur@wijkbergenbos.nl.
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