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‘Domweg gelukkig aan de Valkenberglaan’
Door Ans Tesselaar

Al bijna twintig jaar hebben mijn man en 
ik het voorrecht te mogen wonen aan de 
Valkenberglaan, die mooie lange laan, die al 
begint bij het kruispunt De Naald. Vanaf mijn 
jeugd ben ik vertrouwd met het westelijke deel 
van Apeldoorn en Berg & Bos en omgeving voelt 
echt als mijn thuis. In mei 1946 verhuisden mijn 
ouders met hun zeven kinderen van Haarlem naar 
Apeldoorn en woonden we aan de Driehoek nr. 1. 

Als kind kwam je meestal niet veel verder dan je 
eigen omgeving, op zondag wandelen in Berg & 
Bos, bosbessen plukken in het Orderbos en eikels 
rapen op de Jachtlaan. Het bosgebied is me mede 
daardoor zeer eigen geworden en later nog meer 
toen ik ging sporten, heel veel hardlopen en zo 
leerde ik elk paadje en elke stronk in het Orderbos en 
Berg & Bos kennen. De wijk Berg & Bos en de lange 
Kennedylaan, met een mooie groenstrook (destijds De huidige Valkenberg biedt weinig uitzicht meer. vervolg op volgende pagina
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nog zonder fietspad), vormden in de 
wintertijd voor hardlopers een fantastisch 
trainingsterrein. 

Hardloopwedstrijden
Rondom het Boschbad werden in begin 
jaren zestig vaak hardloopwedstrijden, 
zogenoemde crossjes, gehouden en de 
Valkenberg vormde de ‘zware’ klim. Ik dacht 
toen niet na over de naam De Valkenberg en 
al helemaal niet over de Valkenberglaan. 
Zo hard mogelijk lopen en liefst winnen, 
dat was het doel. In die tijd kon ik me niet 

vervolg van pagina 1 beseffen dat ik later aan de Valkenberglaan 
zou wonen.

Westkant bleef trekken
Na wat omzwervingen kwamen mijn 
man, Wim H. Nijhof, en ik in 1970 weer in 
Apeldoorn wonen aan de Jachtlaan, dichtbij 
de vertrouwde Driehoek, de westkant van 
Apeldoorn bleef trekken. 
Het was in de zomer van 1995 dat wij 
hoorden dat het pand Valkenberglaan 35/B 
te koop stond, in een zogenoemde stille 
verkoop. Wij reden er langs en zeiden tegen 
elkaar: ‘verkocht’, het was liefde op het 
eerste gezicht. Met de eigenaar kwamen we 

snel tot overeenstemming. Maar het duurde 
nog bijna anderhalf jaar eer wij ons huis 
aan de Jachtlaan konden verruilen voor 
Valkenberglaan 35/B, omdat de verkoper 
moest wachten op het gereedkomen van 
zijn nieuwe onderkomen. 

Afwijkende naam
De wijk Berg & Bos heeft heel veel mooie 
lanen, die de naam van een boom hebben. 
Beukenlaan, Eikenlaan, Coniferenlaan, 
Sparrenlaan, Dennenlaan enz. Een paar 
lanen hebben een afwijkende naam, zoals 
de Valkenberglaan. 

Galgenberg vroeger
Wat is eigenlijk die Valkenberg?** Achter 
de Arendsburght, ligt een onaanzienlijk 
heuveltje, dat was de Valkenberg. Het lag 
vroeger in de grote open vlakte tussen 
het dorp en de Soerense bossen en 
viel toen wel op. Overigens heette dat 
heuveltje vroeger de Galgenberg. Waar 
komt die naam vandaan? In vroeger tijden 
trad men voor misdadigers nogal hard 
op. Er waren straffen als verbanning en 
geldboete, maar ook lijfstraffen. Deze 
lijfstraffen liepen uiteen van het ‘aan de 
kaak stellen’, via allerlei pijnigingen tot de 
doodstraf. Deze doodstraf kon ook worden 
uitgevoerd met weinig of veel folteringen, 
in gradaties van ellende. Ter ‘afschrikking 
ende excempel’ werden de ter dood 
gebrachte misdadigers op een zogenoemd 
galgenveld tentoongesteld. De Apeldoornse 
Galgenberg was zo’n plaats, maar of hier 
ook daadwerkelijk misdadigers zijn berecht 
of tentoongesteld valt te betwijfelen.
De galgenbergheuvel werd later onder meer 
gebruikt als uitkijkpunt voor de jacht met 
de valken die vooral bij de Oranjes en hun 
vrienden en relaties bijzonder populair was. 
Koning Stadhouder Willem III, bouwer van 
paleis Het Loo, jaagde hier al op reigers die 

Weg met die paaltjes en linten!

van Hoog Soeren, waar in een moerasje een 
reigerkolonie was, over deze berg vlogen 
richting IJssel om daar te fourageren. 

Brede bermen
Het wonen in Berg & Bos vinden wij een 
groot voorrecht. Bijna alle huizen zijn 
vrijstaand, vele hebben met een behoorlijk 
stuk grond eromheen, aan de voorzijde 
veelal voorzien van een brede berm. Die 
bermen behoren tot het gemeentelijke 
eigendom en worden ook door de gemeente 
onderhouden. Het is zelfs beleid van de 
gemeente om die bermen een beetje grof 
te houden en het geen verlenging van een 
tuin te laten zijn. Het zijn vrij toegankelijke 
bermen, waarin een bezoeker gewoon zijn 
auto mag parkeren. Van bewoners wordt 
verwacht dat zij zoveel als mogelijk is hun 
auto op eigen terrein plaatsen. 

Niet doen!
Het is jammer dat sommige bewoners 
uit onze wijk zo’n berm voor hun huis 
afbakenen met brokken hout, met bijna 
onzichtbare paaltjes, met rood/wit lint of 
er zelfs beplanting in aanbrengen, als ware 
het hun eigendom. Gewoon niet doen! Want 
wonen in Berg en Bos is een voorrecht, 
maar geeft niemand recht op meer dan het 
kadastrale eigendom. 
Wij zijn ‘Domweg gelukkig’* aan de 
Valkenberglaan, waar we gaan slapen met 
roepende uilen in het bos en soms wakker 
worden van het geluid van een ijverige 
bonte specht. 

*Uit J.C. Bloem (1887-1966) De Dapperstraat ‘ Domweg 
gelukkig in de Dapperstraat)
** Uit: Apeldoorn voorbij..... door Ton Steeman

Ik geef de pen door aan Anne-Marie Visser-
Donkers die aan de Vonderlaan woont.
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Uitnodiging Jaarvergadering 
Wijkvereniging Berg en Bos 
op dinsdag 19 april 2016 
Restaurant de Boschvijver – Park Berg en Bos 
Aanvang 20.00 uur. Zaal open 19.30 uur 

Agenda
1.    Opening door de voorzitter
2.    Vaststelling notulen jaarvergadering gehouden op dinsdag  14 april 2015 

(opgenomen in wijkblad nr. 2 van juni 2015. Eveneens beschikbaar op onze 
website www. wijkbergenbos.nl)

3.    Jaarverslag over het jaar 2015 (opgenomen in dit wijkblad. Eveneens 
beschikbaar op onze website www.wijkbergenbos.nl)  

4.    Financieel jaarverslag over het jaar 2015
5.    Bevindingen van de kascommissie 
6.    Benoeming nieuwe kascommissie
7.   Bestuurszaken:

 Aftredend en herbenoembaar de heren Arjan Speelman (voorzitter), 
Gustaaf van den Brand (secretaris), Otto Verkerke en de dames Arianne 
Mönnink, Elma Los.

8. Uitreiking van de “warme douche” 
9.    Rondvraag
10.  Sluiting van het officiële deel  

20.45 uur  Pauze / koffie en thee 

21.15 uur  Toekomst stadsrand Apeldoorn-Noordwest

22.15 uur  Afsluiting met gelegenheid tot napraten onder genot van een hapje 
 en een drankje. 

Wij stellen uw komst bijzonder op prijs!

Jaarverslag 2015
Inleiding

Als bestuur van de wijkvereniging 
proberen wij bij te dragen aan een zo’n 
goed mogelijk woon- en leefklimaat in 
onze mooie woonwijk.
Daarvoor werken wij, waar mogelijk 
en zinvol, samen met de diverse 
“stakeholders” zoals dat tegenwoordig 
heet: de gemeente, naburige wijken, de 
attractieparken enzovoorts.
Onder het motto “ leven en laten leven” 
zoeken we steeds naar win/win situaties 
en proberen we te voorkomen dat 
“verlies” bij anderen wordt neergelegd.
Echter we schromen niet om de 
barricaden op te gaan als het woon- en 
leefklimaat in onze wijk wordt aangetast 
bijvoorbeeld als anderen hun afspraken 
niet nakomen of weigeren iets te doen aan 
de overlast in bepaalde delen van onze 
wijk.

Na deze inleiding is het jaarverslag als 
volgt ingedeeld:

1. Verkeer en parkeren
2. AGOVV
3. Koningin Juliananatoren
4. Park Berg en Bos
5. Amersfoortseweg
6. Fietspad Soerenseweg
7. Veiligheid
8. Onderhoud wegen
9. Onze groene wijk
10. Noaberschap
11. Wijkblad

12. Website
13. Leden en financiën
14. Bestuur

1. Verkeer en parkeren

Na een topjaar 2014 voor de (pret)parken 
(Apenheul, Koningin Julianatoren en Paleis 
Het Loo) was 2015 eveneens een heel 
gezond jaar qua bezoekersaantallen.
Ook in 2015 is door alle partijen, waaronder 
de Wijkvereniging Berg en Bos, veel energie 
gestoken in de niet aflatende problematiek 
rond parkeren en verkeer in de wijk. Twee 
punten dienen in het bijzonder genoemd te 
worden: een nieuwe tijdelijke parkeerplaats 
op het terrein van AGOVV en de vorming 
van plannen rond Apeldoorn Noordwest 
met betrekking tot verkeer en parkeren. 
Het ene kan niet los gezien worden 
van het andere. De jaren 2015 en 2016 
worden door de Gemeente Apeldoorn als 
overgangsperiode gezien. Dat wil zeggen, 
een periode waarbinnen een “definitieve” 
oplossing gevonden moet worden voor het 
parkeer- en verkeerprobleem in Apeldoorn 
Noordwest. Een mooie ambitie, maar het 
wordt ook hoog tijd.
Omdat er op de hele korte termijn nog 
geen oplossing is, is door de Gemeente 
Apeldoorn besloten om een oud niet in 
gebruik zijn oefenveld van AGOVV te huren 
als overloopparkeerplaats.
Het gaat om ca. 400 extra parkeerplaatsen 
die uitsluitend in 2015 en 2016 gebruikt 
zullen worden. 

vervolg op pagina 4
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De ervaringen hiermee in het jaar 
2015 zijn wisselend en vallen per saldo 
niet mee. Weliswaar heeft deze extra 
parkeercapaciteit op een oud voetbalveldje 
bijgedragen aan minder afsluitingen van 
de J.C. Wilslaan, maar het heeft ook geleid 
tot verkeersproblemen op bestaande en 
nieuwe locaties. 
Op de dagen van topdrukte liep het alsnog 
niet goed. De J.C. Wilslaan werd meer 
dan 15 keer afgesloten. Maar bovendien 
ontstonden er ook hevige opstoppingen 
op de Laan van Spitsbergen, gevaarlijke 
situaties op de kruising tussen de Laan 
van Spitsbergen en de Asselsestraat en 
filevorming op de J.C. Wilslaan van en naar 
de rotonde op de Jachtlaan. De Gemeente 
Apeldoorn heeft in 2015 andermaal grote 
risico’s genomen. De opstoppingen waren 
zo hevig, dat hulpdiensten gehinderd 
werden. Zo kon een ambulance er ook niet 
meer ter plekke kon komen, die opgeroepen 
was nadat een jongen in het park Berg 
en Bos bijna stikte na door een bij te zijn 
gestoken. Het is allemaal goed afgelopen, 

maar dat is toch meer geluk dan wijsheid. In 
diverse overleggen heeft de Wijkvereniging 
Berg en Bos richting Gemeente Apeldoorn 
duidelijk gemaakt dat niet langer met vuur 
gespeeld moet worden. Naast veiligheid 
is overlast voor de wijk onze belangrijkste 
drijfveer, waarbij ons pleidooi richting 
Gemeente Apeldoorn is nu eindelijk eens 
een grens te durven stellen aan de niet 
adequate verkeersafhandeling en de 
daarmee samenhangende overlast voor 
omwonenden. Deze overlast wordt wel 
erkend, maar de omzetting hiervan naar 
daadkracht en politieke wil blijft moeizaam.
Het jaar 2015 heeft voor de Wijkvereniging 
Berg en Bos vooral in het teken gestaan 
om de discussie over verkeer, parkeren en 
overlast op de goede manier op de agenda 
te krijgen en te houden. Immers deze 
discussie is volop gaande. Verschillende 
scenario’s voor een definitieve oplossing 
zijn op dit moment in studie, waarbij de 
Gemeente Apeldoorn het voortouw neemt. 
Voor optimisme is het nog te vroeg. Een 
zorgelijk punt is en blijft dat een opdracht 
van de gemeenteraad aan het College 
van B&W uit 2004 (ja, u leest het goed) 

om integraal onderzoek te doen naar de 
verkeersproblematiek is tot op de dag van 
vandaag niet uitgevoerd. De opvolgende 
Colleges van B&W hebben dit amendement 
glashard genegeerd en de politieke partijen 
die het amendement onderschreven (VVD, 
PvdA, D’66, CDA, ChristenUnie, e.a.) stonden 
erbij en keken ernaar. 
De Wijkvereniging Berg en Bos vindt 
dat de oplossing van de verkeer- en 
parkeerproblematiek niet gelegen is in het 
uitbreiden van het aantal parkeerplekken 
bij Apenheul voor de deur. En al helemaal 
in de vorm van een parkeergarage. 
Integendeel, dit trekt alleen maar meer 
verkeer aan, terwijl de capaciteit van de 
aan- en afvoerwegen dit niet goed kunnen 
verwerken en grote overlast oplevert voor 
de omliggende wijken. De Wijkvereniging 
Berg en Bos staat v.w.b. dit thema in 
nauw contact met de Wijkraden Brink en 
Orden, De Sprengen als ook de werkgroep 
Asselsestraat, die een gelijkluidende visie 
hierop hebben. De uitstralingseffecten 
van vooral de Apenheul worden ook 
buiten Berg en Bos steeds voelbaarder. De 
samenwerking met de andere wijkraden 
is belangrijk. Het heeft immers geen zin de 
overlast voor de ene wijk op te lossen en 
tegelijkertijd een andere wijk hiermee op te 
zadelen.

Samengevat: Geen grote 
bezwaarprocedures dit jaar, maar wel 
heel veel overleg op allerlei niveaus 
om de eindoplossing v.w.b. verkeer en 
parkeren de goede kant op te krijgen. Het 
jaar 2016 wordt wat dat betreft het jaar 
van de waarheid. Daartoe heeft ook het 
gemeentebestuur zich gecommitteerd. 
Wat de Wijkvereniging Berg en Bos betreft 
– en hierin worden we gesteund door de 
naburige wijkraden – kan een oplossing 

alleen worden gevonden als op dagen van 
topdrukte de bezoekers buiten de wijk, bij 
voorkeur buiten de bebouwde kom worden 
opgevangen. Dus een transferium met 
pendelbussen.

2. AGOVV

De jarenlange discussie rond de illegale 
tribunes bij AGOVV heeft ook in 2015 een 
nieuw hoofdstuk bijgeschreven gekregen. 
Deze discussie betreft de poging om 
illegale tribunes, waarvan de tijdelijke 
bouwvergunningen allang zijn verlopen, 
alsnog te legaliseren. Dit met actieve 
medewerking van het Gemeentebestuur. 
Ondanks de toezeggingen van de Gemeente 
Apeldoorn, wringt deze zelfde Gemeente 
Apeldoorn zich ook in 2015 in allerlei 
bochten om maar niet handhavend te 
hoeven optreden. Kortom, er wordt nu voor 
het zoveelste jaar gedoogd. Dit, ondanks 
het feit dat de profclub AGOVV als sinds 2013 
failliet is. Er is geen enkele objectieve reden 
meer om deze tribunes te handhaven. De 
omwonenden vrezen daarom een agenda 
waarbij dit gebied in de toekomst toch 
verder wordt ontwikkeld voor grootschalige 
publiektrekkende activiteiten. Er is 
hierover in 2015 gezamenlijk overleg 
geweest in samenspraak met de naburige 
Wijkraden (Brink en Orden, Sprengen) 
en de Werkgroep Asselsestraat én met 
de Gemeente Apeldoorn. Op dit moment 
(maart 2016) gaat de Gemeente Apeldoorn 
onderzoeken wat de eventuele verwijdering 
en sloop zou kosten. Naar de mening van 
de wijkraden is dit een rare manoeuvre, 
omdat dit niet de verantwoordelijkheid 
is van de Gemeente Apeldoorn. Wat wel 
de verantwoordelijkheid is, is afspraken 
nakomen en niet proberen illegale 
bouwwerken zonder steekhoudende 

vervolg van pagina 3
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argumenten te legaliseren. De 
Wijkvereniging Berg en Bos blijft dit dossier 
en het hiermee samenhangende (ontwerp)
bestemmingsplan op de voet volgen. 

3. Koningin Julianatoren (KJT)

Circustent
Op 12 maart 2015 verleende de gemeente 
een omgevingsvergunning aan de Koningin 
Juliana Toren (KJT) voor de plaatsing van 
een circustent op het naastgelegen perceel. 
Deze vergunning werd verleend op basis 
van de tweede aanvraag van de KJT in 
januari 2015.
Tegen deze vergunning heeft de 
wijkvereniging in april 2015 bezwaar 
aangetekend middels het indienen van 
zienswijzen.
Op 19 mei ontvingen wij een uitnodiging 
van de gemeente om onze bezwaren toe 
te lichten tegenover een onafhankelijke 
bezwarencommissie en kregen wij inzage 
in het verweer van de gemeente op de 
ingediende zienswijzen. 
De hoorzitting vond plaats op 10 juni 
2015. Na de zitting heeft de commissie 
nog nadere vragen aan de gemeente 
gesteld; de antwoorden werden ook aan de 
bezwaarden ter hand gesteld.
Op 6 augustus 2015 hebben wij in reactie 
daarop nogmaals een zienswijze ingediend.
De volgende beraadslaging bleek pas 
geagendeerd te zijn op 3 september en 
natijd trad verdere vertraging op in verband 
met “capaciteitsproblemen” van de 
commissie door ziekte. Op 5 november 2015 
ontvingen wij een ongedateerd schrijven 
van de gemeente met de mededeling dat 
onze bezwaren gegrond werden verklaard. 
Uit de pers vernamen wij dat de gemeente 
vervolgens de daad bij het woord gevoegd 
had en KJT net voor sluiting van het seizoen 

de circustent heeft laten verwijderen.
De episode heeft inmiddels vervolg 
gekregen doordat KJT in december een 
hernieuwde aanvraag heeft gedaan om de 
circustent voor een periode van 6 jaar te 
mogen plaatsen op hetzelfde perceel. 
De ontwikkelingen voor het plaatsen van de 
circustent worden nog steeds nauwlettend 
gevolgd.
 
Bestemmingsplan
De gemeente heeft nog niet gereageerd 
op de vele zienswijzen die zijn ingediend 
op het bestemmingsplan. Door ziekte 
van de behandelende ambtenaar is de 
behandeling vertraagd. In het najaar heeft 
een plaatsvervangend juriste dit plan 
weer opgenomen. Van de tijdens het jaar 
beloofde terugkoppeling is echter nog niets 
terecht gekomen.
Wij zullen de verdere ontwikkelingen ook op 
dit dossier in 2016 nauwgezet volgen.

4. Park Berg en Bos

Ook het afgelopen jaar is er weer veel 
gebruik gemaakt van ons mooie park. De 
weg naar het park wordt gevonden door 
jong en oud en men geniet wandelend of 
joggend van het prachtig gerenoveerde 
park. De Speelweide met de nieuwe klim- 
en speeltoestellen zijn een blijvend groot 
succes. Ook een bezoek aan de zwijnen- en 
het hertenkamp is voor veel Apeldoornse 
gezinnen een “gewild” uitje.
In het laatste kwartaal van 2015 is gestart 
met de renovatie van de Sprengenroute. 
In het najaar zijn de eerste zichtbare 
werkzaamheden gestart. Het asfalt uit 
vervallen paden is verwijderd en de 
bosverdunning heeft plaatsgevonden. De 
zichtlijnen zijn uitgezet.
Voor de te maken nieuwe toegangen aan de 

Laan van Spitsbergen en de Grindberglaan 
worden hekwerken gemaakt in eenzelfde 
soort vormgeving als de hekwerken op het 
voorplein park Berg en Bos.
Volgens planning zijn al deze 
werkzaamheden ongeveer eind mei 
gereed. Mede omdat de Sprengenroute 
door veel betrokkenen gezien wordt als 
wandelgebied hebben we vooralsnog 
afgezien van de wens om daar een fietspad 
dwars door heen aan te laten leggen. 
Bij de ingang van park Berg en Bos is de 
bouw van de nieuwe fotokiosk gerealiseerd. 
De toekomst van het nostalgische theehuis 
is nog steeds niet duidelijk. Begin 2016 wil 
de Gemeente een besluit nemen over dit 
beeldbepalende gebouwtje.
In 2015 zijn er weer verschillende 
evenementen georganiseerd in het Park, 
zoals de Hardloopvierdaagse, Lumido, 
het Openluchtfestival en de Apeldoornse 
Ruiterkampioenschappen. Het jaar 
werd afgesloten met een kerstmarkt 
op de Jubileumlaan. Voor de buurt is 
er in september voor de tweede maal 
i.s.m. de wijkraden Brink & Orden, de 
Sprengen en Accres  een “Buurt Picknick” 
op de Speelweide georganiseerd. Een 
inmiddels gewaardeerd evenement 
dat werd afgesloten met een spontane 
voetbalwedstrijd.
De wijkvereniging heeft zich ook het 
afgelopen jaar weer actief ingezet om 
de oorspronkelijke doelstelling bij de 
renovatie van het Park n.l. “Een kwalitatief 
hoogwaardig stadspark, waarbij het 
voornamelijk gaat om de groenbeleving”, zo 
goed als mogelijk te bewaken. 

5. Amersfoortseweg

Snelheidsbeperkingen
De door aanwonenden gevraagde 

maatregelen zoals geluidswerend 
asfalt, verkeersdrempels, en fysieke of 
optische wegversmallingen zijn niet door 
de gemeente overgenomen vanwege 
budgettaire problemen. Optisch zijn een 
aantal kleine maatregelen genomen die 
echter een beperkt effect blijken te hebben. 
Veel verkeer vermindert snelheid bij de 
verkeersheuvel naast de Pijnboomlaan om 
vervolgens weer flink gas te geven richting 
de Naald.
Pogingen om een flitspaal op het tracé te 
installeren verzanden in de procedures 
richting parket.
De wijkvereniging onderneemt nu samen 
met andere belanghebbenden een 
actie om de toegestane snelheid op de 
Amersfoortseweg vanaf de rotonde met 
de JC Wilslaan terug te brengen naar 
60 km/uur. De verwachting is dat een 
gereduceerde snelheid op het hele traject 
ook de snelheid binnen de bebouwde kom 
verder zal reduceren. 

Onderhoud
Op 2 maart is de aannemer begonnen 
met de werkzaamheden en op 28 maart 
waren de werkzaamheden zo goed als 
klaar. De aannemer heeft via een aantal 
nieuwsbrieven de wijk van informatie 
voorzien over voortgang van het werk, 
omleidingen en aandachtspunten. 

Vrachtverkeer
Op het initiatief vrachtverkeer te 
weren van de Amersfoortseweg is geen 
voortgang geboekt. Het overleg stagneert 
en de gemeente hier lijkt niet mee te 
willen werken aan deze wens van de 
aanwonenden.

vervolg op pagina 6
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6. Fietspad Soerenseweg

De Soerenseweg is voor vele wandelende 
en fietsende bewoners en bezoekers een 
verbindingsweg richting Hoog Soeren, 
Kootwijk en Assel. Daarnaast is de weg 
ook de route voor fietsende scholieren 
uit de omliggende dorpen van en naar 
verschillende scholen. Wanneer de J.C. 
Wilslaan in de zomer wordt afgesloten 
ten behoeve van parkerende bezoekers 
van de Apenheul wordt de Soerenseweg 
tussen Wilslaan en de wijk extra druk met 
toeristen. Ofschoon de snelheid op de weg 
buiten de bebouwde kom is gelimiteerd 
op 60 km/uur wordt ook hier vaak te hard 
gereden.
Er ontstaan daardoor regelmatig 
gevaarlijke situaties voor zowel fietsers als 
voetgangers.
De wijkvereniging heeft daarom 
de gemeente verzocht een fiets/
voetgangerspad te realiseren tussen de 
wijkgrens en de kruising bij de Wilslaan. De 
gemeente heeft dit in overweging genomen.

7. Veiligheid

Met de veiligheid in onze wijk was het in 
2015 in vergelijking met andere wijken 
in Apeldoorn relatief goed gesteld. Het 
aantal inbraken in onze wijk ligt lager 
dan in de andere wijken. Ook dit jaar is 
er wederom vruchtbaar samengewerkt 
met Vigilat Beveiliging B.V. De surveillance 
auto’s van Vigilat rijden dagelijks op 
niet gezette tijden. Tijdens deze rondes 
worden alle bijzonderheden genoteerd en, 
indien relevant, gecommuniceerd aan de 
wijkagent. Tot op heden hebben zich 324 
van de ca. 800 huishoudens in Berg en Bos 

bij het Vigilat collectief aangesloten. 
Wij vinden het erg jammer dat niet alle 
leden van de wijkvereniging lid zijn en 
bevelen een lidmaatschap van dit collectief 
van harte aan. Immers hoe meer leden, 
des te vaker zal er gesurveilleerd kunnen 
worden en daarmee wordt onze wijk nog 
veiliger.

Ook in 2015 is er weer nauw contact 
geweest met onze wijkagent Ronald de 
Man. Per 1 september is hij van werkgebied 
veranderd en is Sharon Koenders onze 
wijkagente geworden. Sharon is echter 
inmiddels met zwangerschapsverlof en Wil 
Boskamp neemt haar zolang waar.

In 2015 hebben we een nieuw project 
gestart, de buurt WhatsAppgroep genaamd 
BERG EN BOS ALERT. Tot op heden hebben 
zich 60 deelnemers aangemeld. Wij hopen 
dat zich in 2016 nog veel meer bewoners 
aanmelden zodat buurtbewoners elkaar 
attent kunnen maken op zaken die spelen in 
de buurt. 

8. Onderhoud wegen

Na het onderhoud aan de Valkenberglaan/
Bosweg was onderhoud aan diverse andere 
wegen in onze wijk gepland in 2016 en 
2017. Dat onderhoud zou met name aan de 
wegen in de driehoek Jachtlaan/Wilslaan/
Soerenseweg gaan plaatsvinden en zou 
voornamelijk bestaan uit het overlagen 
van slechte wegdelen met een laag asfalt. 
Daarnaast zou de waterafvoer langs de 
wegen verbeterd of hersteld worden.
De gemeente heeft echter haar plannen 
gewijzigd en wil op verkeersluwe wegen 
klinkers gaan aanbrengen. Dit onder 
andere zou de hemelwaterafvoer moeten 
verbeteren en op termijn goedkoper 

in onderhoud zijn dan asfalt. De 
wijkvereniging heeft aangegeven hier 
bedenkingen bij te hebben, vooral op 
het gebied van bandenlawaai. Daarnaast 
hebben wij gesteld dat met het aanbrengen 
van klinkers gelijk de gewenste 30 km zone 
in de hele wijk gerealiseerd zou moeten 
worden. Het laatste woord over dit plan zal 
nog niet gesproken zijn…

9. Onze groene wijk

Met het aantrekken van de woningmarkt is 
ook de verkoop van woningen in onze wijk 
sterk toegenomen. Veel nieuwe eigenaren 
besluiten tot drastische verbouw dan 
wel sloop van het bestaande pand met 
en vervanging door nieuwbouw. In een 
aantal gevallen verrijzen daarna panden 
die de limieten van bestemmingsplan 
en perceelgrootte raken of via 
uitzonderingsregels weten te overschrijden. 
Dit was niet de bedoeling van het herziene 
bestemmingsplan: te grote bouwvolumes 
zijn een bedreiging voor “wonen in het bos”.
In het afgelopen jaar zijn dan ook een 
groot aantal bomen omgezaagd in onze 
wijk. De wijkvereniging heeft haar zorgen 
uitgesproken bij gemeente over deze trend 
en gemeente verzocht kritischer om te gaan 
met vergunningen voor het kappen van 
bomen: wij wonen per slot in Berg en BOS 
en dat zien wij toch niet gaarne veranderen 
in Berg en WEILAND…
Bij afwerking van percelen blijkt er 
daarnaast in toenemende mate gebruik 
gemaakt te worden van schuttingen. Vaak 
worden erven compleet ontdaan van alle 
groen en komt de Gamma schutting terug 
als erfscheiding.

Wij vinden dit een ongewenste ontwikkeling 
in onze mooie wijk en doen dan ook een 

beroep op bewoners het groen karakter 
van de wijk in stand te houden middels 
natuurlijke groene erfscheidingen.

Bosbouw activiteiten
De bosbouwactiviteiten in de bossen 
rond onze wijk zijn begin 2015 afgerond. 
Bij het verwijderen van hout zijn veel 
bospaden onbegaanbaar geworden door 
de bosbouwmachines. Gemeente heeft na 
afloop op ons verzoek de paden redelijk 
hersteld.

10. Noaberschap

Het afgelopen jaar heeft het bestuur steeds 
meer aandacht gegeven aan zorg en welzijn 
voor de bewoners van de wijk. Zowel 
in het wijkblad als op de website wordt 
informatie verstrekt over een groot aantal 
onderwerpen die onder dit hoofdstuk 
vallen. Ook wordt verwezen naar instanties 
die hulp kunnen bieden op velerlei gebied. 
Het bestuur wil graag een doorgeefluik zijn 
van de mogelijkheden en niet zo zeer zelf 
een actieve rol spelen in het bieden van 
hulp. Wel is er vanuit het bestuur het aan 
veiligheid grenzende initiatief ontstaan 
tot het opzetten van een WhatsApp-
groep voor het elkaar alarmeren over zeer 
verdachte situaties ( 1-1-2-waardig) onder 
de naam BERG EN BOS ALERT. Het is de 
bedoeling deze groep verder uit te breiden. 
Buurtpreventie-initiatieven zijn samen 
met het surveillancecollectief van Vigilat 
belangrijk voor het verhogen van welzijn en 
veiligheid in de wijk. Goede zorg en welzijn 
zijn van groot belang voor een grote groep, 
veelal wat oudere, wijkbewoners. Het 
bestuur wil door het geven van informatie 
hierin graag faciliteren.

vervolg van pagina 5
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Toekomst verkennen
Door Arjan Speelman

Besturen is vooruit zien. Daarom gaan we op onze Algemene Ledenvergadering op 19 
april 2016 van gedachten wisselen over de scenario’s voor de stadsrand Noordwest. 
Meer daarover elders in dit nummer en op onze website.
Maar er komt ook een nieuwe omgevingswet die de hele ruimtelijke ordening, van 
landelijke toekomstvisie tot lokaal bestemmingsplan, omvat en dus ook voor ons 
van belang is. Het is de ruimtelijke pendant van de participatiewet en de WMO met 
dezelfde filosofie: van bovenaf naar onderop: geen bevelende overheid maar de 
beurt is aan de burger. Dat klinkt mooi.
Echter, het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) geeft in een recente publicatie 
(“Niet buiten de burger rekenen”) de minister(Schultz) een draai om haar oren. 
Het lijkt mooi om de samenleving (burgers en bedrijven) een grotere rol en 
verantwoordelijkheid te geven maar dan moet de overheid/gemeente wel aan een 
aantal randvoorwaarden voldoen zoals:

• Burgers vroegtijdig informeren
• Burgers vroegtijdig bij plannen en besluitvorming betrekken
• Inspraak, bezwaren, ideeën en initiatieven van burgers serieus nemen

Het SCP werkt dit verder uit en we zullen daar later op terug komen.
Waar het ons als bestuur momenteel om gaat is dat we vinden (en met ons ook 
andere wijkraden in Noordwest) dat de gemeente Apeldoorn de laatste tijd het 
steeds meer af laat weten m.b.t. bovengenoemde randvoorwaarden. Wij zullen 
het gemeente bestuur daar op aanspreken omdat we ontevreden zijn over de 
afhandeling van de verkeersproblematiek in NW, de plannen van de Julianatoren en 
het nakomen van toezeggingen m.b.t. AGOVV.
U hoort nog van ons.

11. Wijkblad

Ook in 2015 is het wijkblad vier keer 
verschenen en bij alle voordeuren in de 
wijk bezorgd. De redactie is allen die 
hebben bijgedragen aan de inhoud ervan 
zeer erkentelijk. Graag zien wij nieuwe 
bijdragen, onderwerpen, rubrieken 
enzovoorts tegemoet. Het blad moet een 
weerspiegeling zijn van alle belangrijke 
zaken die onze wijk betreffen en mag nog 
meer het karakter van, voor en door de 
bewoners kenmerken.

12. Website

De website werd net als voorgaande jaren 
redelijk bezocht. De wijkvereniging voert 
een behoudend beleid ten aanzien van 
verzoeken tot plaatsing van mededelingen. 
Met name commercieel getinte verzoeken 
en reclames worden niet gehonoreerd. De 
website wordt up-to-date gehouden met 
actualiteiten naast relevante informatie 
vanuit gemeente en overheid.

13. Leden en financiën

2015 is voor wat betreft de 
ledenadministratie en de financiën voor 
de wijkvereniging een relatief rustig jaar 
geweest, waarin een wisseling van de 
penningmeester/ledenadministrateur 
heeft plaatsgevonden. Daar waar we in 
2014 632 betalende leden hadden sloot 
de wijkvereniging 2015 af met ongeveer 
hetzelfde aantal, namelijk 629. De totale 
jaarlijkse contributiebijdrage is dan 
ook op min of meer hetzelfde niveau 
gebleven, namelijk ca. € 12.500 terwijl niet 
of nauwelijks debiteuren zijn ontstaan. 
Uitgaande van een eveneens vrij stabiel 
niveau van subsidie van de Gemeente 

Apeldoorn (voor 2016 nog te bevestigen) 
en advertentie-inkomsten, kan worden 
gerekend met een sluitende begroting en 
een gezond banksaldo. De financiële stand 
van zaken wordt nader toegelicht in de 
ledenvergadering van 19 april aanstaande, 
mede aan de hand van de bevindingen van 
de kascommissie en de voornemens van 
het bestuur. Vermeldenswaardig is nog 
dat in 2015 de mogelijkheid is gerealiseerd 
via onze website lid te worden van de 
wijkvereniging door het digitaal of in hard 
copy in te vullen van een formulier. Deze 
wijze mag als succesvol worden beschouwd 
gezien het aantal aanmeldingen, dat 
op deze wijze is binnengekomen. Het 
percentage leden van alle voordeuren in 
Berg en Bos schommelt al jaren rond de 
80%. Voor Apeldoornse begrippen is dat 
hoog. Het bestuur wenst dit minimaal te 
handhaven maar zou het liefst een nog 
hoger percentage zien.

Taarten voor nieuwe bewoners
Het welkomstpakket voor nieuwe bewoners 
in de wijk wordt bijzonder op prijs gesteld. 
Met een speciaal door banketbakkerij 
Maassen ontworpen welkomsttaart, 
een oproep om lid te worden van de 
wijkvereniging en mee te doen met het 
surveillancecollectief van Vigilat, hebben 
bestuursleden aangebeld bij nieuwe 
bewoners, hen welkom geheten en kennis 
gemaakt. Wij blijven graag een beroep op 
u doen om nieuwe buren aan te melden bij 
het bestuur, zodat ook zij een warm welkom 
mogen ontvangen.

14. Bestuur

Afgelopen jaar zijn Chris Laukens en 
Henk Otto afgetreden en opgevolgd 
door Paul Dekens als penningmeester/

ledenadministrateur en Jan Wassink als lid. 
De overige leden zijn in functie gebleven.
Het bestuur van de wijkvereniging is in 
2015 acht keer bijeengekomen. Tussendoor 
is veelvuldig in kleiner verband onderling 
overleg gepleegd.
Ook dit jaar is er vele malen gesproken 
en overlegd met verschillende 
vertegenwoordigers van de Gemeente 
Apeldoorn over alle belangrijke zaken die 
onze wijk betreffen. Ook tijdens PMÁ s 

hebben wij onze stem krachtig laten 
horen. Mark Sandmann heeft als nieuwe 
wethouder uitgebreid met het bestuur 
en met de wijk kennisgemaakt. Een 
gezamenlijke fietstocht heeft hem veel 
inzicht in pijnpunten gegeven.
Graag verwijzen wij u ook naar onze website 
www.wijkbergenbos.nl waar alle belangrijke 
onderwerpen en themá s van het afgelopen 
jaar terug te vinden zijn.
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Bronnen van Berg en Bos (38)
Een huis met karakter (2)
Door Bart Meyer

In de vroege ochtend van 10 mei 1940 
trok dokter Stal de gewichten van de 
Gelderse klok op. Ofschoon hij die dag 
jarig was, stond zijn gezicht somber: 
”De oorlog is uitgebroken.” Het was nog 
geen zeven uur en Kees stond in pyjama 
zijn vader vragend aan te kijken. De 
felicitatiebrief die later op de dag werd 
bezorgd en waarin nog werd gehoopt op 
verminderde spanningen kon het tij niet 
meer keren.

Gedurende de vijf dagen van strijd tussen 
het Duitse en Nederlandse leger was in 
Berg en Bosch van gevechtshandelingen 
weinig te merken. Troepenbewegingen 

van oost naar west vonden voornamelijk 
plaats via de Amersfoortseweg. Soms 
kwamen jachtvliegtuigen laag over. Vanaf 
de Juliana toren konden rookwolken en 
lichtflitsen worden waargenomen van het 
front aan de Grebbe. Bij de Naald stond een 
verdwaasde Nederlandse soldaat te huilen 
om het verlies van het vaderland. Aan de 
andere zijde van de wijk zag Ria Brands 
de eerste Duitse Wehrmachtsoldaten  
voorbij marcheren richting Koning Willem 
III kazerne. Zij waren gedisciplineerd en 
zongen met luide stem, terwijl sommigen 
even haar kant opkeken. Ria vond in hun 
lied het antwoord op de vraag die haar al 
die tijd had beziggehouden:  

“Heute wollen wir ein Liedlein singen,                                                                                                       

Trinken wollen wir den kühlen Wein,                                                                                                               

Und die Gläser sollen dazu klingen,                                                                                                               

Denn es muss, es muss geschieden sein.

Gib mir Deine Hand,                                                                                                                                         

Deine weisse Hand,                                                                                                                                            

Leb wohl, mein Schatz, leb wohl,                                                                                                                    

Denn wir fahren, denn wir fahren gegen 

Engeland.”

Aanpassen of verzetten
Ook de bewoners van het huis 
aan de J.C. Wilslaan 1 was het 
niet ontgaan dat de nieuwe 
legerplaats werd bevolkt door 
vreemde militairen. Het begin 
van de bezetting met opgelegde 
wetten en maatregelen.
Vanaf 24 mei kon dr. Stal ’s nachts 
niet meer over straat zonder 
een bewijs van de politie en kort 
daarna werd hij ingeschakeld 
bij de keuring van Nederlandse 
onderdanen voor tewerkstelling 
in Duitsland. De vergoeding 
hiervoor bedroeg een gulden per 
keuring. Half oktober tekende 
hij de niet-jood verklaring. De 
Duitsers verlangden dat de 
Nederlandse bevolking zich netjes 

en coöperatief gedroeg. Aanpassing en 
tegenwerking in verschillende gradaties 
liepen door elkaar, waren niet zelden in 
één persoon verenigd om het ‘beste van de 
dag te plukken’. Het was de elite die daarbij 
het voorbeeld moest geven; zij verkeerde 
in kringen, zo redeneerde de bezetter, 
waaruit eventueel verzet gerekruteerd kon 
worden. Hiertoe behoorden ook de vrije 
beroepen w.o. artsen. Anderszins kon men 
in de praktijk te maken krijgen met iemand 
die zijn mond voorbij praatte. In wezen 
poogden de Duitse autoriteiten de  dokter 
in een afhankelijke en kwetsbare positie te 
brengen.
De meeste artsen hadden de officiële 
Nederlandsche Maatschappij tot 
bevordering der Geneeskunde verlaten toen 
deze te meegaand bleek met de bezetter. 
Zij deden een tegenzet: Sinds de zomer van 
1941fungeerde een ondergronds netwerk, 
het Medisch Contact dat berichten vanuit 
het Centrum per vlugschrift of mondeling 
veilig naar iedere dokter in Nederland liet 
verspreiden. In de praktijk stond hij bij elk 
verzoek om zorgverlening wel voor zíjn 
eigen keuze en besluit.  
In huize Stal werd ervoor gezorgd dat 
ondanks de spanningen en belemmeringen 
het normale gezinsleven doorgang kon 
vinden. Nog één keer ging men gezamenlijk 
uit logeren op een boerderij in Hummelo, 
waar Kees en Bert hielpen met hooien. 
Het schoolleven ging door en in de  
koude wintermaanden leerden de broers 
schaatsen op de vijver van Berg en Bosch. 
Groot was de schrik in het dorp nadat de 
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Sicherheitsdienst (SD) begin juli 1942 in de 
nabijgelegen Grindberglaan op nummer 
6 de bekende Apeldoornse predikant  
Karres had gearresteerd. Met zijn collega 
ds Goris  en twee andere plaatsgenoten 
”bij het nekvel gegrepen en in het Groot 
Seminarium te Haaren bijeengegooid”. 
In dit gijzelaars- en onderzoekskamp in 
Noord-Brabant trof hen een onzeker lot; de 
Duitsers beschouwden deze gevangenen als 
onderpand.

Op een avond tegen middernacht werd 
vanaf de Pastorie van de Mariakerk 
gebeld met het verzoek of Stal, toen 
politiearts, bij de Duitse Ortskommandant 
wilde komen voor een consult. Duitsers 
wel of niet behandelen was voor de 
meeste artsen geen vraag. Hij werd 
opgehaald door twee soldaten in een 
motorzijspan. Zijn vrouw zat toen in 
grote angst of hij wel zou terugkomen.                                                                                                                                      
Intussen werd aan veel levensbehoeften 
gebrek geleden. De voedselvoorziening 
stagneerde en dat gold ook voor 
medicijnen. Benzine werd schaars en 
daarom werd op de Ford een houtskool 
kachel  gebouwd. Eenmaal aangestoken 
produceerde die voldoende gas om de 
auto te laten rijden. Een later overgenomen 
Renault moest al spoedig op blokken 
worden gezet. De ruiten van de garage 

werden uit voorzorg geblindeerd. 
Voor de Duitsers waren er ook minder 
vredelievende motieven om de 
dokterswoning aan de Wilslaan te 
bezoeken. Overdag verschenen drie 
soldaten om te kijken of er een auto te 
vorderen viel. Annie, de dienstbode, was 
thuis met de jongens. Toen zij weigerde 
de sleutel van de garage af te geven, werd 
gedreigd om een handgranaat door de ruit 
van de garage te gooien. Dit zou een aanslag 
op de villa betekenen en Annie gaf daarop 
het antwoord dat zij dat maar moesten 
doen, terwijl zij hen liet weten onmiddellijk 
per telefoon de Ortskommandant  te gaan 
waarschuwen. Daarop dropen de Duitsers 
af.
Begin januari 1943 vierden de heer en 
mevrouw Stal hun koperen bruiloft in 
huiselijke kring. Opa had een gedichtje 
gemaakt dat door zijn kleinzoons moest 
worden voorgedragen:   

“Lieve Vader – Lieve Moeder/Zie ons komen 
op uw feest/Met onz’ allerbeste wenschen/
Bly en opgeruimd van geest. Dat wy vry 
van groote zorgen/Nu na twaalf en half 
jaar/Zilv’ren bruiloft mogen vieren/ Steeds 
gelukkig met elkaar.”

Artsenstaking 
De Nederlandse artsen waren in de 
Tweede Wereldoorlog met hun eigen 
‘verzetsorganisatie’ goed georganiseerd. 
Op 24 maart 1943 gingen zij massaal in 
staking om te ontkomen aan het verplichte 
lidmaatschap van de Artsenkamer, 
waarvan een NSB-er voorzitter was. 
Dokters zouden hun beroepsgeheim 
kwijtraken; men wilde hen onderwerpen 
aan regels, zoals bijvoorbeeld het 
melden van schotwonden bij patiënten 
en het bijdragen van een aanzienlijke 
contributie. Vrijwel niemand ging erop 

in. De volgende zet op het schaakbord 
was dat de bezetter decreteerde dat 
per 1 april alle praktiserende artsen in 
Nederland automatisch lid zouden zijn van 
de Artsenkamer. Als reactie hierop riep 
Medisch Contact de medici op afstand te 
doen van hun artsentitel. Het overgrote 
deel van de 7000 artsen gaf hieraan gehoor. 
De Duitsers reageerden hierop door het 
oppakken van kleine groepen weigeraars. 
Conform de instructies was het woord 
‘arts’ op de naamborden aan de Wilslaan 
afgeplakt met roze kleefpleister en op 
de recepten doorgestreept. Stal besloot 
onder te duiken bij de familie Briët aan de 
Jachtlaan hoek Grindberglaan. Enige dagen 
later werd hij evenwel gearresteerd en naar 
het politiebureau aan de Deventerstraat 
gevoerd. Na een nacht in een cel te hebben 
doorgebracht, werd hij door agenten op de 
trein gezet, met bestemming  Polizeiliches 
Durchgangslager Amersfoort. Zijn 
kampnummer was 572.

In een brief aan mevrouw Stal getuigt een 
patiënte van haar medeleven: 

“Tot mijn grootte ontsteltenis vernomen 
van mij Man als dat onze Beste Dokter is 
opgehaald. Ik ben erg van geschrokken 
alsdat ze nu met de Doktoren beginnen. 
Waar moet die toestand hee Ook Mevrouw ik 
gevoel met u mee het is verschrikkelijk voor 
u en u Familie. Daar de Dokter zelfs al zoo 
geleden heeft aan zijn been. En nu zou hij 
weer achter op komen nu hij weg is”. (………) 
“Och Mevrouw Stal blijft door bidden dag en 
nacht hij kan en wil en zal u helpen maar we 
moeten hem niet verlaten.” 

De gezondheidszorg lag volledig stil. 
Rijkscommissaris Seyss-Inquart wilde 
bovendien dat artsen Nederlandse 
arbeiders in Duitsland gingen behandelen, 
ter vervanging van Duitse artsen die 
aan het front stonden. De beroepsgroep 
daarentegen zag zich genoodzaakt de 
aandacht van de rijkscommissaris te 
vestigen op de toename van de lichamelijke 
en geestelijke nood onder de bevolking 
in Nederland én stelling te nemen: …”het 
is niet onze taak om buiten onze grenzen, 
zij het ook indirect, mede te werken aan 
de geneeskundige verzorging van het 
ons vijandelijke leger!”         De bezetter 
zat er behoorlijk mee in zijn maag. Kort 
daarop kwam het tot een onofficieel 
compromis: de vervolgde artsen werden 
met rust gelaten en de Artsenkamer 
was niet langer verplicht. De opsluiting 
van dokter Stal had vier dagen geduurd.                                                                                        
De radio was ingeleverd, maar Stal had 
een klein toestel verborgen in een hokje in 
zijn klerenkast. Het werd vaak ’s ochtends 
te voorschijn gehaald om te luisteren naar 

vervolg op pagina 10
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Radio Oranje of de BBC met nieuws van het 
geallieerde front. 
 
Oorlogswinter
In de nasleep van operatie “Market Garden” 
in september 1944 kwam een vrouw met 
twee kinderen onderdak vragen. Niet lang 
daarna trokken zij verder naar familie elders 
in het land. In de kleedkamers van AGOVV 
vond een boer met zijn gezin en het weinig 
geredde vee een verblijf. Er werd wel melk 
gehaald. Later, tijdens een razzia, heeft 
Stal zich eens moeten schuil houden in 
zo’n kleedkamer. De achteruitgang naar 
het park kon ook worden gebruikt door ‘de 
ondergrondse’, bijvoorbeeld in het geval 
van medische hulp. Stal bewaarde lachgas, 
een narcosemiddel bij operaties, in de 
onderzoekskamer. 

Even leek het erop dat de bezetter, 
een haveloze troep, zich in allerijl zou 
terugtrekken. Maar dat gebeurde nog 
niet. De Geallieerde opmars was in het 
zuiden van Nederland tot stilstand 
gekomen. Door een concentratie van 
Duitse soldaten in de kom van Apeldoorn 
kwam het regelmatig voor dat huizen 

werden gevorderd. Toen inkwartiering 
dreigde voor de dokterswoning bedacht 
men een list: jongste zoon Bert met een 
‘besmettelijke ziekte’ en een rood hoofd in 
bed. Ansteckende Krankheit!
Apeldoorn ging een strenge winter in. Ook 
hier honger en nood. Jachtlaan 30 gaf 
onderdak aan de inlichtingendienst van het 
Roode Kruis dat een hulppost had ingericht 
in de Christelijke HBS in de buurt. Bij de 
gaarkeuken aan de Schuttersweg konden, 
tegen inlevering van distributiebonnen, 
soep en stamppot in een pannetje worden 
opgehaald. Hoe sluipend dit gevaar was, 
blijkt uit een medisch rapport: “Zoo zal een 
mensch, die tot verzadiging toe gedurende 
langeren tijd een te eenzijdig menue te eten 
krijgt, door vitaminengebrek te gronde 
kunnen gaan. 

Ook hier kan men dus van verhongering 
spreken, hoewel het slachtoffer nooit 
honger heeft behoeven te lijden.”                                                                                                                                 
Het gezin Stal is deze moeilijke periode 
goed doorgekomen. Passanten en 
onderduikers waren betrekkelijk veilig. 
Thuis lagen voorraden aardappelen en 
appels. In de zomer waren vruchten en 
groenten gewekt. De dokter had een grote 
praktijk met patiënten uit verschillende 
delen van Apeldoorn. Zo’n ‘geneesheer’ 
kreeg nog wel eens iets toegestopt.
Bevrijding

Toen de lente van het laatste oorlogsjaar 
zich aankondigde kwam het front weer 
in beweging. Het 1e Canadese legerkorps 
vocht zich van twee kanten een weg 
naar Apeldoorn dat enige dagen door 
hun artillerie werd beschoten. Met 
zijn gezin bracht Stal de dagen, maar 
vooral de nachten door in de kelder. In 
de achterliggende bossen lagen grote 
voorraden munitie. Aan het eind van de 

Grindberglaan stond afweergeschut en 
vóór de dokterswoning stonden twee 
Tigertanks die eveneens onder vuur lagen. 
Granaatscherven lagen verspreid in de tuin. 
Een deel van de nog aanwezige troepen, 
waaronder SS-eenheden die uiterst fel van 
zich afbeten, wist in de avond van 16 april 
langs de grote weg Apeldoorn-Amersfoort 
te ontsnappen.

Op 17 april 1945, bij opkomende zon, 
konden vanuit de kamer naderende 
brencarriers van de Canadezen worden 
waargenomen, gevolgd door infanterie en 
enkele tanks. Onder het jonge groen van 
de bomen langs de Jachtlaan trokken zij 
naar een heideveldje en het aangrenzende 
Sprengendal schuin tegenover het huis. 

Daar werd halt gehouden om te ontbijten. 
Mevrouw Stal (zij sprak beter Engels dan 
haar man) liep rond als een ‘marketentster’ 
met een mandje vol overjarige flesjes 
sodawater. Er was ook niets anders meer 
om de manschappen aan te bieden. Kees 
kreeg corned beef van een Canadees. 

Meteen ging de vlag uit. Bevrijd! Bevrijd!
Architect De Bruin had die morgen al vroeg 
zijn huis, iets verderop aan de Jachtlaan, 
verlaten om het goede nieuws te brengen 
aan de bewoners. Hij zag dat de villa met 
het rieten dak gespaard was gebleven voor 
brand en andere schade. 

Bronnen: 
Brandt, E., ‘Een completer beeld’, in: Medisch Contact, 
2 mei 2008, nr. 18                                             
Koning, B., Bevrijding van Nederland, Nijkerk z.j.    
Dagboek Breukemeijer-Brands         
Archief Stal          
Foto Hans Stokhuyzen

vervolg van pagina 9
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Renovatie en uitbreiding Paleis Het Loo
Paleis Het Loo wordt binnen 
enkele jaren intensief gerenoveerd 
vanwege noodzakelijk onderhoud. 
Tegelijkertijd wordt deze kans benut om 
bezoekersfaciliteiten te verbeteren en 
uit te breiden. 

Paleis Het Loo vindt 
het belangrijk haar 
buren op de hoogte 
te houden. Indien er 
ontwikkelingen zijn 

dan leest u ze in deze kwartaalnieuwsbrief.

Ruim 30 jaar na de openstelling van Paleis 
Het Loo als museum is groot onderhoud 
noodzakelijk. Het groot onderhoud betreft 
vervanging van technische installaties, 
klimaatinstallaties en asbestsanering. 
Tegelijk met deze intensieve renovatie 
vindt een ondergrondse uitbreiding van 
Paleis Het Loo plaats. Het museum kent 
een groeiend bezoekersaantal en dient 
te voldoen aan de wensen en eisen van 
de tijd. Met een uitbreiding komt er meer 
ruimte voor wisseltentoonstellingen en 
publieksfaciliteiten en kan de omvangrijke 
collectie beter worden gepresenteerd aan 
de museumbezoekers.

De aanbesteding voor de 
architectenselectie is inmiddels gestart. 
In de loop van 2016 wordt de definitieve 
architectenkeuze bekend gemaakt. Paleis 
Het Loo verwacht dat de renovatie- en 
uitbreidingswerkzaamheden in 2018 van 
start kunnen gaan.

Het hoofdgebouw van Paleis Het Loo is 
van januari 2018 tot medio 2021 gesloten 

voor publiek. U bent in deze jaren van 
april tot en met september van harte 
welkom in onze paleistuinen, stallen 
en museumrestaurants. Ook vinden de 
bekende buitenevenementen plaats zoals 
de Prinsen- & Prinsessendagen en de 
Parade van de Zomerkoning en de tuinen 

worden het decor voor een verrassende 
presentatie waarvan we de inhoud nog 
even geheim houden. Winterpaleis Het 
Loo wordt in de weken rondom Kerstmis in 
een aangepaste en originele setting op het 
Stallenplein georganiseerd. Wij ontvangen u 
graag tijdens deze ‘anders open’ periode!!

Bent u geïnteresseerd in de ontwikkelingen 
van dit project en wilt u op de hoogte 
blijven van het laatste nieuws? Schrijf u dan 
in voor de speciale burennieuwsbrief door 
een mail te sturen naar 
buren@paleishetloo.nl.
Dan zal de nieuwsbrief u, naar verwachting 
vanaf medio 2016, regelmatig worden 
toegezonden.

BERG EN BOS ALERT 
kent goede start
Door Gustaaf van den Brand

Een paar maanden geleden zijn we van start 
gegaan met een Buurtpreventie WhasApp 
onder de naam BERG EN BOS ALERT. De 
oproep in het wijkblad dat medio december 
2015 verscheen heeft er toe geleid dat er 
momenteel 60 deelnemers zijn. Zij wonen 
op 43 verschillende adressen in de wijk 
met een redelijke goede spreiding erover. 
Deze spreiding kan er te zijner tijd toe 
leiden de groep te splitsen in 2 delen, 
zodat er meer gefocust gewaarschuwd 
kan gaan worden. Daarvoor is het nu nog 
te vroeg, het aantal deelnemers moet nog 
een beetje groeien zodat per deelgebied 
voldoende deelneming is gerealiseerd. Een 
mooie start dus! Wij nodigen iedereen die 
zich nog niet heeft aangemeld uit om aan 
dit initiatief mee te doen en zich aan te 
melden. Stuur uw naam, adres en mobiele 
telefoonnummer(s) naar de redactie van de 
wijkvereniging en u wordt toegevoegd aan 
de groep. Het e-mailadres waarop u zich 
kunt aanmelden is 
redactie@wijkbergenbos.nl .
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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

Berg en Bos 
Buurtbieb brutaal 
afgeboekt
Door een viertal wijkbewoners

Wordt hier een geweldig initiatief in de 
kiem gesmoord? Wij hopen van niet. 
Vorig jaar troffen wij tot onze blijdschap 
een prachtig in fris groen geschilderd 
boekenkastje bij de kruising Genistalaan 
– Lijsterbeslaan. We hebben er sindsdien 
vaak boeken gehaald en nieuwe gebracht. 
Het boekenkastje bleek in een behoefte 
te voorzien, want wij troffen steeds weer 
andere boeken. Tot onze verbijstering bleek 
rond de jaarwisseling de boekenkast ten 
prooi gevallen aan een weer zo’n geval 
van zinloos geweld. Vandalisme waar nog 
niemand als dader de aanslag van heeft 

opgeëist. Een trieste aanblik. Wij hopen dat 
de initiatiefnemer zich niet uit het veld laat 
en ons weer de gelegenheid geeft om de 
kringloop van de boeken voort te zetten. 
Met de boekenkast aan de Bosweg is het 
tenslotte ook weer goed gekomen. De 
boekenkast wordt gerepareerd en zal weer 
in functie weer in ere worden hersteld. Wel 
op een iets andere plek, meer naar achteren 
in een privétuin, want de Gemeente 
Apeldoorn heeft geordonneerd dat de kast 
niet in de berm mag blijven staan…..

Even voorstellen:
Mijn naam is Rolf Tuinman. Ik ben m.i.v. 
1 februari directeur op de Berg en 
Bosschool geworden.

Ik werk sinds 2011 bij Leerplein055 als 
directeur van de Heuvellaanschool. Dit 
houdt in dat ik nu directeur ben van 2 
scholen. Op dinsdagen en vrijdagen ben 
ik aanwezig op de Berg en Bosschool, op 
de andere dagen ben ik eveneens op de 
Heuvellaan. Doordat de beide scholen op 
korte afstand van elkaar liggen, betekent 
het ook dat ik makkelijk op een dag beide 
scholen kan bezoeken. Dus in de praktijk zal 
ik regelmatig op één dag op beide scholen 
even aanwezig zijn.

Als leerkracht ben ik in 1989 begonnen in 
het speciaal onderwijs in Zwolle en Epe. Na 
10 jaar heb ik een overstap gemaakt na het 
bedrijfsleven en heb ik als trainer/coach in 
de retailmarkt gewerkt. 

Na 4 jaar ben ik weer teruggekeerd in het 
onderwijs en ben ik directeur geweest van 
een basisschool in Heerde en vervolgens in 
Dronten. 
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Rommel in de wijk
Door Gustaaf van den Brand
Zou het nou echt zoveel moeite kosten om de rommel  
gewoon in de afvalbakken te deponeren? Voor sommigen 
blijkbaar wel. Houdt Nederland Schoon en Berg en Bos dus 
ook!

Ik ben vader van 3 kinderen in de leeftijd: 
21, 18 en 16 jaar en woon samen met mijn 

vrouw al bijna mijn hele leven in Epe. Hier 
ben ik al jaren betrokken bij de nodige 
sportverenigingen en andere organisaties, 
want naast mijn werkzaamheden in 
het onderwijs, ben ik graag bezig met 
organisatie- en sportactiviteiten.

Op de Berg en Bosschool wil ik de komende 
periode zoveel mogelijk de kinderen, 
collega’s en ook ouders leren kennen. U zult 
mij dan ook regelmatig in de klassen en op 
het schoolplein zien. 

Mocht u een afspraak willen maken met mij, 
of gewoon even kennis willen maken, kom 
dan gewoon langs. Mijn deur staat altijd 
open, zowel voor collega’s, kinderen en 
ouders. 
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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

Explosie van wandelroutes in Apeldoorn 
en ook in Berg en Bos
Door Bob van Dongen, commissie Groen&Kunst

Wandelen, wie doet dat nu niet. De één 
loopt een straatje om, de ander een hele 
dag of zelfs weken/maanden aan één, 
zoals naar Santiago. Rondom Apeldoorn 
valt er al heel wat te wandelen. 

Er lopen een paar lange afstandspaden 
aan de Zuid- en de West-kant. In het 
landelijk gebied komen steeds meer 
ommetjes/klompenpaden (laatste telg: 
kopermolenpad bij Wissel) en natuurlijk 
kun je ook zonder route lekker wandelen. 
Bijvoorbeeld langs de spoorlijn naar het 
station en het Orderbos en park Berg&Bos 
zijn op loopafstand.

En nu komt daar Stad-te-Voet® bij
Stad-te-Voet®, een initiatief van Stichting 

Wandelnet, is 
een manier om 
dicht bij huis te 
kunnen wandelen 
in rust en ruimte. 
Er wordt gewerkt 
aan een netwerk van 9 paden vanuit 
een treinstation. De routes gaan door de 
woonwijken heen de natuur in en kruisen 
daar een bestaand pad. In diverse steden is 
dit al gerealiseerd.
De paden zijn te gebruiken voor lange 
afstandswandelaars, die via een leuke route 
de stad in kunnen. Maar natuurlijk ook om 
van huis naar het station te lopen of een 
ommetje vanuit huis. Afbeelding op de 
vorige pagina laat de geplande routes zien 
in Apeldoorn.

Stad-te-Voet® Apeldoorn met de geplande routes
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Eglantier 231,
Koninginnelaan 67,

Schuttersweg 139

Apeldoorn

Ugchelseweg 189

Ugchelen

www.maassenbanket.nl
In Apeldoorn West komen twee paden:
Berg en Bos-route: Apeldoorn Station – Berg 
en Bos – Amerfoortseweg Echoput. 8 km  
Deze route gaat door het Amaliapark en 
park Berg en Bos via een nieuwe ingang 
bij de sprengenvallei naast AGOVV. De 
sprengenvallei wordt flink opgeknapt en 
het pad aan de oostkant komt te vervallen. 
Vervolgens door het Kroondomein naar 
de bushalte Echoput aan de Amersfoortse 
weg. De route sluit aan op het Maarten van 
Rossumpad en het Veluwe Zwerfpad. 

Orderbos-route: Apeldoorn Station – Orden – 
Orderbos – Europaweg (Ugchelen). 
9 km. Deze loopt zoveel mogelijk langs 
het spoor o.a. via de Grift en gaat na het 
winkelcentrum het Orderbos in. Via de 
sprengenkoppen van de Orderbeek en de 
kleine spoorovergang voor wandelaars naar 
de bushalte bij de Hoog Buurloseweg. 
De route sluit aan op het Maarten van 
Rossumpad

Leef langer en gezonder door vaker 
te wandelen! 
Wandelen is fijn en ontspannend. Veel 
bewegen in deze tijd van autorijden 
en zittende banen is letterlijk van 
levensbelang. Goed voor lichaam en geest. 
Recent onderzoek laat dat ook zien. Twintig 
minuten wandelen per week zorgt voor een 
aantal jaren langer leven. Dat is echt een 
WIN-WIN –situatie. Ook bij o.a. dementie, 
diabetes, depressie werkt wandelen helend. 

Na zo’n lekkere boswandeling voel je je 
vaak weer kiplekker. De lastigste stap is om 
letterlijk de schoenen aan te trekken en op 
pad te gaan. Succes daarbij!

Hoe staat het er nu voor?
De routes zijn globaal uitgezet door Bram 
de Bruin en Maaike Verbeek. Momenteel 

Giro d Ítalia
Door Wim Bergink, stadsdeelmanager Noordwest

Beste wijkbewoner,
Misschien heeft u het inmiddels ook 
gezien: op verschillende plaatsen in de 
stad hangen opeens roze fietsen. Ook in de 
hal van het stadhuis staat een roze fiets. 
En toen ik onlangs bij een bloemenwinkel 
binnenstapte stond daar ook al een roze 
fiets. Wat is er aan de hand in Apeldoorn?
Waarschijnlijk weet u het wel: de Giro.

Dit jaar vindt de start van de Giro d ‘Italia 
in Gelderland plaats. En de eerste etappe, 
een individuele tijdrit, voert op vrijdag 6 mei 
dwars door Apeldoorn.
Een uniek evenement, waar vele 
Apeldoorners en bezoekers van buiten van 
zullen genieten, maar wat natuurlijk ook 
gevolgen heeft voor de bereikbaarheid 
van delen van de stad. En omdat het 
laatste deel van de route verloopt via 
Soerenseweg en Jachtlaan, naar de finish 
op de Loolaan, zullen ook inwoners van de 
wijk Berg en Bos hier direct mee te maken 
krijgen. Als u wielerliefhebber bent wordt 
u op uw wenken bediend: alle toppers 
komen praktisch (en soms zelfs letterlijk) 
bij u door de straat. Dichterbij kunt u het 
niet krijgen. Maar ook als u niet zoveel 
op heeft met wielrennen wordt u er mee 

geconfronteerd. Die dag zijn delen van de 
stad slecht bereikbaar. Dat zult u ook in 
Berg en Bos merken. Daarom zijn we nu al 
uitgebreid in gesprek met alle hulpdiensten 
om de veiligheid en de bereikbaarheid 
in noodgevallen te garanderen. En 
daarom leggen we ook contact met 
verzorgingstehuizen, maar ook b.v. artsen, 
thuiszorgorganisaties en anderen om te 
waarborgen dat alle noodzakelijke zorg ook 
geleverd kan worden.
Vanaf nu zullen we steeds meer specifieke 
en meer gedetailleerde informatie kunnen 
verstrekken. Dat doen we onder meer via 
de website www.apeldoorn.nl/giro. Ook nu 
staat daar al veel algemene informatie op. 
Neemt u vast eens een kijkje.
En als u geïnteresseerd bent in nog veel 
meer informatie over de start van de Giro in 
Gelderland kijk dan ook eens op 
www.girogelderland.nl

Ik wens u veel plezier met de Giro!

is er een kleine werkgroep gevormd met 
vrijwilligers vanuit Wandelnet en het 
IVN, die de routes gaan verkennen en 
beschrijven. De Gemeente en Wandelnet 
zorgen voor de financiën en het oplossen 
van knelpunten. Het zal nog wel even duren 
voordat het plan gereed is, maar... zodra er 
een eerste routebeschrijving is, zullen we 
deze op de website zetten en bekend maken 

via de digitale nieuwsbrief.

Wandeling gezocht?
Op www.wandelnet.nl kunt u vele 
wandelingen vinden. Voer stad of dorp in 
en de routes worden getoond. Download 
daarna de beschrijving en/of het gpx-
bestand voor smartphone of ander gps-
apparaat. En ga op pad!
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Even voorstellen: 
de jeugdboa’s van de gemeente Apeldoorn
Wat is eigenlijk een jeugdBOA? Dat zijn 
Buitengewoon Opsporings Ambtenaren 
van de gemeente Apeldoorn met een 
specialisatie voor jeugd. Ons team bestaat 
uit twee mannen en twee vrouwen, welke 
in een beperkt aantal uren samen veel voor 
elkaar krijgen. De JeugdBOA wordt ingezet 
met als doel de wijk leefbaar te houden 
voor zowel bewoners als ook voor de jeugd. 
Wij leggen contact met (groepen) jongeren 
in de wijk, maar indien nodig ook met de 
melders in de wijk om een probleem van 
twee kanten op te lossen. De jeugd heeft 
ook zijn plek nodig om samen te kunnen 
zijn mits het niet ten kostte gaat van andere 
burgers en/of materialen. 

Wij werken voornamelijk preventief, maar 
mogen indien nodig ook handhaven en 
dus boetes uitschrijven, waarschuwingen 
gebiedsverboden uitdelen of aanhouden. 
Ook een gesprek met ouders / verzorg(st)
ers kan uiteindelijk d.m.v. een huisbezoek 
vaak uitkomst bieden.

Door met de jongeren in gesprek te 
gaan, hen ruimte te geven voor hun kant 
van het verhaal als ook om duidelijk te 
maken dat bepaald gedrag consequenties 
heeft, krijgen we toch een band met deze 
jongeren. Wij bieden jongeren vaak een 

kans om hun gedrag aan te passen. Denk 
hierbij aan openbaar dronkenschap, 
vernielingen, wildplassen, vervuiling 
openbaar terrein, bevinden op verboden 
gebied, enz. 
Ook de problematiek op de speelweide, 
het prieeltje en het park algemeen heeft 
onze aandacht al geruime tijd, welke in 
samenwerking met de politie inmiddels 
aardig zijn vruchten afgeworpen heeft.
Ondanks dat zullen wij dit als 

aandachtspunt preventief blijven 
controleren.
Buiten het contact op straat kan de jeugd 
ook altijd bij ons terecht voor vragen en/of 
hulp via facebook (jeugdboa Apeldoorn), 
welke alleen maar toegankelijk is voor de 
jeugd. Ook zijn wij te volgen op twitter: 
@jeugdboa_Apd, per email op 
jeugdboa@apeldoorn.nl 
of telefonisch op 14055.
Jeugdboa’s: Vincent, Roy, Cynthia & Annette

Laatste Midwintermarathonloper bezemt 
zich door Berg en Bos
Duizenden gingen hem voor, maar wat een  held: nog net de bezemwagen voor weten te 
blijven!


