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Sprengenvallei met allure
Door Gustaaf van den Brand

Na een lange periode met herstelwerkzaamheden is de Sprengenvallei eind oktober
officieel weer heropend. De Apeldoornse
wethouder Mark Sandmann en gedeputeerde
Bea Schouten van de provincie Gelderland

lieten na hun enthousiaste toespraken in
restaurant De Boschvijver met een ruk aan een
vlaggetjesslinger het verzamelde regenwater
uit Berg en Bos de spreng in stromen. Een ware
waterval!

Voortaan wordt een deel van het regenwater in
de wijk verzameld en naar de Badhuisspreng
geleid waardoor die nog beter gaat stromen.
Het komt er terecht net naast de brug over de
Grindberglaan in de sprengenvallei van het
Stadspark Berg en Bos. Deze Grindbergbrug is
eveneens geheel in stijl gerenoveerd en ziet er
werkelijk weer schitterend uit. Het wandelpad
naast de spreng is ook volledig vernieuwd. De
hobbels zijn er uit zodat er weer zonder risico
voor struikelen en vallen over het pad gewandeld
vervolg op pagina 2
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kan worden. De hele vallei is aangepakt.
Het water stroomt beter door, de
beschoeiing is geheeld vernieuwd, bomen
en struiken gesnoeid en hier en daar uit
noodzaak verwijderd. Het geheel is in oude
luister hersteld conform de stijl van het
oorspronkelijke werkverschaffingsproject
uit de jaren dertig. Dat de natuur zelf ook blij
is met de nieuwe situatie blijkt wel uit het
feit dat de eerste ijsvogels en ook de grote
gele kwikstaart inmiddels al in de vallei zijn
gespot. De Sprengenvallei was eerst alleen
via de hoofdingang van het Stadspark
Berg en Bos te bereiken. Er zijn echter
nu twee nieuwe toegangsmogelijkheden
gerealiseerd. Bij de Grindberglaan is een
ingang gemaakt voor het wandelende
publiek evenals bij de rotonde bij AGOVV.
Daarmee wordt het centrum van Apeldoorn
veel beter verbonden met de natuur van
de Veluwe in het algemeen en met het

Stadspark Berg en Bos in het bijzonder.
Het wandelpad door de Sprengenvallei
maakt deel uit van de zogenaamde ´Berg
en Bos route´ van ´Stad-te-Voet´, een
initiatief van Stichting Wandelnet. De route

loopt van het NS station van Apeldoorn via
Berg en Bos en langs Hoog Soeren naar de
Amersfoortseweg ten hoogte van hotelrestaurant De Echoput.

Geen stadscamping in Berg en Bos
Door Gustaaf van den Brand
De gemeente Apeldoorn heeft besloten
geen stadscamping toe te staan op de
locatie Asselsetraat / Harpweg, naast het
terrein van AGOVV.
De betrokken wethouders Sandmann en
Stukker volgen daarmee het ambtelijk
advies van de Projectgroep Planinitiatieven
(PPI). De initiatiefnemers zijn hiervan op de
hoogte gesteld.
De camping is gepland op een perceel
met de bestemming “bos” en past niet
in het bestemmingsplan, er zou dus een
bestemmingsplanwijziging nodig zijn. Een
totstandkoming van een dergelijke wijziging
wordt niet als kansrijk beoordeeld. De
realisatie van een stadscamping met
bebouwing in de bestemming “bos” zou
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een onevenredige aantasting van het
bosgebied betekenen. Het zou bijvoorbeeld
nodig zijn om karakteristieke bomen te
kappen om bebouwing mogelijk te maken.
Vanwege de onevenredige aantasting van
het bosgebied werkt de gemeente niet mee
aan een stadscamping op deze locatie.
Een ander argument is dat de
ontsluitingsweg van het parkeren op de
AGOVV-velden door het beoogde perceel
voor de camping loopt.
De gemeente heeft aangegeven dat de
functie van een stadscamping een goede
toevoeging kan zijn aan het recreatieve
aanbod van de gemeente Apeldoorn, maar
niet op voornoemde locatie.
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Jaarvergadering 20 april 2017
Door Paul Dekens

Zoals gebruikelijk geeft de penningmeester op de jaarvergadering een toelichting op de
financiële verantwoording over het (dan) afgelopen jaar 2016. De kascommissie heeft er
dan al naar gekeken en wordt gevraagd ter plekke te bevestigen dat zij akkoord is. De
afgelopen jaren konden de aanwezigen bij de ingang een afschrift meenemen van de
op de vergadering te bekrachtigen financiële verantwoording over het afgelopen jaar.
Daarbij wordt overigens ook een begroting voor het komende jaar gevoegd. Mochten er
leden zijn die reeds voorafgaand aan de jaarvergadering de financiële stukken wensen te
ontvangen, dan kunnen zij deze per email vanaf een maand tevoren bij de penningmeester
(pauldekens@planet.nl) opvragen. Zet de datum alvast in uw agenda!

Kyle Scott Smith herdacht
Door Elma Los - Richel

Zondag 26 november 1944, rond één uur
in de middag, stort een Amerikaanse
bommenwerper neer in de kanovijver
van het Boschbad. De piloot, de 24-jarige
luitenant Kyle Scott Smith komt hierbij
om het leven.
Reconstructie van deze gebeurtenis leert
ons dat zijn vliegtuig zwaar beschadigd
was na een bombardement op een
spoorwegemplacement bij Osnabrück en
dat het nog twee zware bommen aan boord
had. Kyle Scott Smith had zijn bemanning
opdracht gegeven het toestel per parachute
te verlaten. Hij sprong zelf niet om een crash
binnen de bebouwde kom van Apeldoorn
voorkomen.
Op 26 november 2007 is er op de plaats
van deze vliegtuigcrash een monument
voor deze heldhaftige luitenant onthuld.
Dit monument is geadopteerd door
de openbare basisschool Berg en Bos.
Sindsdien wordt er elk jaar op of omstreeks
die datum een plechtige herdenking
gehouden.
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Berg en Bos: Feiten en meningen
Door Arjan Speelman
Wist u dat tussen 2010 en 2015 de bevolking van Berg en Bos verminderd is van 2050
naar 1970 inwoners? En dat in 2010 de vrouwen in de meerderheid waren en dat het
gelijk getrokken is in 2015 (2x 985)?
Belangrijker vindt u wellicht dat het percentage ouderen boven de 65 jaar is
toegenomen van 28% naar 35%; of juist dat het aantal jongeren is afgenomen van 16%
in 2010 naar 13% in 2015. In demografische termen: we ontgroenen en vergrijzen.
Terwijl bij ons dus 1 op de 3 inwoners boven de 65 is, is dat in Orden 1 op de 5. Het
percentage jongeren in Orden is 17% en bij ons 13%.
Maar wat u belangrijk vindt met betrekking tot Berg en Bos, uw mening kortom, is iets
waar we graag meer over te weten willen komen. Vandaar dat we gaan enquêteren
(met professionele hulp) en bij deze al vooraf uw medewerking vragen.
Met de uitkomsten van deze meningspeiling gaan we op de jaarvergadering aan de
slag. We presenteren de uitkomsten en gaan over de belangrijkste thema’s graag met u
in gesprek.
Als wijkbestuur kijken we terug op een goed jaar waarin, als de voortekenen
niet bedriegen, zowel een besluit over de “definitieve” oplossing voor het
verkeersprobleem wordt genomen als de wijk definitief 30-kilometer zone gaat
worden. Vanzelfsprekend zullen we de uitvoering van deze besluiten zo goed mogelijk
bewaken.
Rest mij u namens het hele bestuur prettige kerstdagen en een goede jaarwisseling
toe te wensen.
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‘Ik huil de tranen van mijn moeder’
Boek over vliegramp Apeldoorn
Door Jan Pranger, VanBinnennaarBuiten
Op 7 oktober jongsleden was het 70 jaar
geleden dat Apeldoorn werd opgeschrikt
door één van de ernstigste ongelukken
die er ooit plaatsvond. De op vier na
grootste naoorlogse vliegramp in
Nederland.
Even na 11 uur raakt een vleugel van
een Marine Luchtvaart vliegtuig het
schoolgebouw van de Christelijke HBS
aan de Jachtlaan, het huidige Christelijk
Lyceum. De benzinetank raakt los, schiet
door het dak van de gymnastiekzaal en
zet dit gebouw naast de school in vuur en
vlam.
22 leerlingen komen om
In de gymzaal hadden op dat moment
de 27 leerlingen van klas 2c les van hun
gymleraar de heer Dobbenga. Slechts vijf
leerlingen en de gymleraar overleefden
de ramp, 22 jongens tussen de 13 en 19
jaar oud kwamen om. Ook voor de piloot
sergeantvlieger Max Christern was de
crash fataal. Toen zijn moeder, die aan de
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Ribeslaan woonde, had begrepen wat er
gebeurd was, kreeg ze een hartaanval en
overleed nog diezelfde dag.
Een gezicht geven aan de omgekomen
jongens
Eén van de nabestaanden van de ramp
is Dies Griffioen. Haar oom Willem van
Kampen kwam om. Over de impact die deze
dramatische gebeurtenis heeft gehad op
de nabestaanden en om de 22 omgekomen
jongens een gezicht te geven, schreef Dies
een boek over de vliegramp onder de titel
‘Ik huil de tranen van mijn moeder’. In het
boek staan interviews met de eerste en
tweede generatie nabestaanden van de
ramp, zowel van de omgekomen jongens als
van de jongens die het overleefd hebben.
Herdenking op de begraafplaats aan de
Soerenseweg
Op 7 oktober vond er een waardige
en plechtige herdenking plaats bij de
graven van de omgekomen kinderen op
de begraafplaats aan de Soerenseweg.
Nabestaanden, buurtbewoners en
ooggetuigen woonden de herdenking
bij. Leerlingen van het Christelijk Lyceum
legden bloemen en lazen gedichten voor.
Veel wijkbewoners waren ook aanwezig
bij de aansluitende bijeenkomst In de aula
van het Christelijk Lyceum. Daar bood Dies
Griffioen het eerste exemplaar van ‘Ik huil
de tranen van mijn moeder’ aan aan de
nieuwe rector Ingrid Janmaat. Mevrouw
Janmaat op haar beurt overhandigde het
boek meteen aan de heer Piet Oostlander
die het ongeluk overleefde ondanks zijn
zeer zware verwondingen.

Indrukwekkend eerbetoon ‘Ik huil de tranen
van mijn moeder’ is een indrukwekkend
eerbetoon geworden aan de omgekomen
jongens en aan een ieder die door de
vliegramp werd getroffen.
Als communicatiebureau
VanBinnennaarBuiten zijn we er
trots op dat we de vormgeving en de

drukwerkbegeleiding hebben mogen
doen voor dit waardevolle boek. ‘Ik huil de
tranen van mijn moeder’ kost € 15 en is te
koop bij boekhandel Nawijn en Polak en bij
Primerawinkels in Apeldoorn.

Voorlichtingsavond inbraakpreventie
Door Gustaaf van den Brand
Op 29 november vond er een door de
gemeente Apeldoorn en de politie
georganiseerde voorlichtingsavond over
inbraakpreventie plaats in de aula van
het Christelijk Lyceum. Alle wijkbewoners
waren daarvoor uitgenodigd. Er waren
maar liefst bijna 200 belangstellenden.
10% van het aantal wijkbewoners. Het was
een boeiende avond die grotendeels werd
gevuld door Evert Jansen. Een ex-crimineel,
een ex-inbreker. Maar liefst 18 jaar was hij
verslaafd aan cocaïne en heroïne. Daarvoor
was veel geld nodig dat hij ´verdiende´met
inbreken. Inmiddels vult hij zijn leven al
bijna 10 jaar met dagelijkse voorlichting
over inbraakpreventie aan wijkbewoners en
andere belangstellenden. Daartoe loopt hij
een paar uren door de betreffende wijk, ook
door Berg en Bos, en signaleert dan zaken
die het voor een inbreker wel heel makkelijk
maken. Hij maakt er foto´s van en laat
die dan vervolgens aan de wijkbewoners
zien. Vaak leidt het zien van die

mogelijkheden tot hilarische reacties. Het
is echt ongelooflijk hoe weinig waakzaam
bewoners met hun spullen omgaan.
Aansluitend aan zijn presentatie werden de
belangstellenden in de gelegenheid gesteld
vragen te stellen aan hem en aan de politie.
Velen maakten gebruik van die gelegenheid.
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Apenheul 2016
Door Coen de Ruiter, algemeen directeur

2016 was een prachtig jaar voor Apenheul.
Al enkele jaren achtereen was ons park
door het Nederlandse publiek gekozen in
de top 3 van leukste uitjes van Nederland.
Nummer 1 was steevast De Efteling. Maar
dit jaar hebben we eindelijk de laatste
horde kunnen nemen… in maart maakte
de ANWB, die de verkiezing organiseert,
bekend dat wij door het publiek zijn
verkozen tot het “Leukste uitje van
Nederland 2016”. Dat is een prachtige
beloning voor heel hard en goed werk van
vele collega’s, vrijwilligers en anderen die
bij Apenheul betrokken zijn. Des te meer,
omdat in het rapport met name onze
gastvriendelijkheid zo werd geroemd. Wat
een geweldige eer!
Dat gasten ons park heel leuk vinden, is
voor ons van groot belang. Apenheul is
een stichting en we willen liefde voor de
natuur laten ontstaan. We hebben ervoor
gekozen dat te doen door middel van
een dagje uit. We weten inmiddels dat
onze natuurboodschap één-op-één met
de ervaring in ons park is verweven. Wat
je in ons park beleeft, gaat over natuur,
over duurzaamheid, over de rol die wij als
mensen spelen bij het gezond houden van
onze planeet. Het is natuurlijk prachtig dat
we met het unieke contact met de apen,
met het groene Veluwse bos én met onze
mensen zo’n hoog gewaardeerde ervaring
bieden.
De beleving die onze gasten hebben, is
voor ons dus belangrijk in het realiseren
van onze missie. Toen wij twee jaar geleden
een seizoen hadden met uitzonderlijke
druktepieken heb ik u als buren al
aangegeven dat wij daar niet blij mee zijn.
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Natuurlijk vinden wij het heel vervelend dat
u als buren door verkeersdrukte last heeft
van het feit dat Apenheul zo populair is.
We vinden het echter naar onze gasten ook
niet goed als het te druk is. Dat is geen goed
visitekaartje. Uw belang en dat van onze
gasten vallen hier dus helemaal samen.
De afgelopen jaren heeft Apenheul er met
Accres en de gemeente aan gewerkt om
de overlast rond onze bezoekersstroom
zoveel mogelijk te beperken. Accres en
de gemeente werken aan betere parkeeren verkeersoplossingen. De verbeterde
capaciteit was afgelopen jaar heel
goed merkbaar en als het goed is wordt
binnenkort door de gemeenteraad tot een
permanente oplossing besloten. Apenheul
zelf neemt veel maatregelen om het
aantal gasten te beteugelen en de drukte
te spreiden. We hebben dit jaar ingezet
op minder bezoekers. Ook verruimen we
in drukke periodes onze openingstijden
en stimuleren we mensen vroeg, laat of
op andere dagen te komen. Door middel
van eigen tv-campagnes, maken we ons
minder afhankelijk van promoties met
derde partijen die (tegen de afloop van de
geldigheid) vaak grote opeenhoping van
drukte betekenen. Al met al werken deze
maatregelen, want 2016 is zeer soepel
gelopen; voor u als buur maar ook voor
onze gasten was de beleving op deze
manier optimaal. Daar gaan we mee door!
We hebben in 2016 bijzondere aandacht
gehad voor onze natuurbehoudsmissie.
Apenheul ondersteunt diverse projecten
in de wereld waar het voortbestaan van
apen in het wild onder druk staat. Bij twee
van die projecten vervult Apenheul als

donor echt een cruciale rol voor het succes.
Wij vragen aandacht in ons park, doneren
geld, maar ook onze kennis en netwerk.
Dit jaar is naar beide projecten een team
met o.a. Apenheulers afgereisd om met
eigen ogen te zien wat het effect is van de
beschermingsactiviteiten.
Eén team is, samen met koffiebrander
Peeze, naar Peru gegaan om daar de
bescherming van de geelstaartwolaap
te bekijken. Apenheul is zo’n 12 jaar
geleden veeboeren uit Los Chilchos in
het nevelwoud gaan helpen koffieboer
te worden. Hun slash-and-burn methode
(steeds een stukje woud kappen om het
vee te laten grazen) was funest voor de
zeldzame geelstaartwolaap. De koffieteelt
heeft geleid tot betere economische
perspectieven voor de bevolking, een heel
groot officieel beschermd natuurgebied, de
terugkeer van de geelstaartwolaap én….
heerlijke koffie die je bij ons in het park,
maar ook bij de Rabobank Apeldoorn en
omstreken en bij Ouwehands dierenpark
kunt drinken.
Het tweede team ging naar Madagaskar.
vervolg op pagina 6
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Daar worden op het schiereiland
Sahamalaza blauwoogmaki’s geholpen.
De natuur staat onder druk, voornamelijk
door armoede van de bevolking. Zij kappen
bos voor rijstbouw en jagen op de apen
en andere dieren. Door een programma
dat is opgezet met de lokale bevolking
geven we de natuur hier een kans. Mensen
worden opgeleid tot parkranger, leren
betere rijstbouwtechnieken en kunnen
geld verdienen aan ecotoerisme. De

bescherming werkt, want door het belang
dat de mensen zijn gaan hechten aan de
natuur en de blauwoogmaki is de afgelopen
jaren het aantal dieren gestegen van zo’n

Wintertijd

aantal tips geven om inbraak in de winter te
voorkomen.

Door Lisette Cuperus, Vigilat

De wintertijd is weer begonnen en
het wordt vroeger donker. Reden
genoeg voor inbrekers om juist in de
wintermaanden een bezoek te brengen
aan uw woning. De politie laat op haar
website weten dat ook uit de statistieken
is gebleken dat inbrekers vooral in de
wintermaanden actief zijn.
Ook de afgelopen periode hebben geregeld
pogingen tot en daadwerkelijke inbraken
plaatsgevonden in uw woonwijk. Niet alleen
in Berg en Bos komen inbraken voor maar
momenteel is dit een landelijke tendens.
Samen met uw wijkagente Sharon Koenders
zijn wij, de politie en Vigilat, hier extra alert
op en houden uw woonwijk scherp in de
gaten. Wij zullen er alles aan doen om het
aantal inbraken terug te dringen zodat
u zich weer veilig en prettig voelt in uw
woonwijk. Ziet u verdachte situaties in uw
wijk meldt dit dan bij de politie (112 of bij
situaties zonder urgentie 0900-8844) en bij
ons (055-5424149). Graag wil ik u ook een
6

Tip 1: Zet inbrekers in het licht
Felle lampen zijn een doorn in het oog
voor inbrekers. Overweeg om lampen
te plaatsen met bewegingssensoren
die onverwacht bezoek op uw terrein
detecteren. De verlichting kan eventueel
met tijdschakelaars worden ingesteld,
zodat de lampen alleen werken wanneer u
zelf niet aanwezig bent. Het wordt tevens
geadviseerd van tijd tot tijd het patroon
en eventueel de positie van de lampen aan
te passen, zodat inbrekers niet kunnen
anticiperen op uw gedrag.
Tip 2: Verminder de signalen van
afwezigheid
Inbrekers anticiperen op uw gedrag
door te letten op tekenen die wijzen op
uw afwezigheid. Denk bijvoorbeeld aan

1.000 naar 4.000. Van beide expedities zijn
prachtige films gemaakt die te zien zijn in
ons park en op onze website.
Ik kijk met trots terug op het afgelopen jaar.
Het is het laatste seizoen zijn waarop ik zal
terugkijken. Na 7,5 jaar als directeur van
deze geweldige organisatie zal ik Apenheul
per 1 januari 2017 verlaten. Ik ga in een heel
andere sector aan de slag. Elke dag ben ik
met ontzettend veel plezier naar Berg & Bos
getogen om te werken aan de inspirerende
missie van Apenheul. Ik ben ervan overtuigd
dat het team van collega’s en vrijwilligers in

staat zal zijn het succes van ons apenpark
verder uit te bouwen. Een opvolger voor mij
wordt op dit moment extern gezocht.
Ik heb het heel prettig gevonden al die
jaren uw buurman te mogen zijn. Ook als
er problemen waren, merkte ik dat u altijd
open stond voor een gesprek daarover.
Dat heb ik zeer gewaardeerd. Ook vond
ik het heel mooi te zien dat wij velen
van u regelmatig in ons park mochten
verwelkomen. Ik zal Apenheul in het fraaie
Berg & Bos zeker gaan missen!
Ik wens u alle goeds.

een openstaand hek of post die nog in
de brievenbus zit of er uit hangt. Bent
u afwezig? Laat het dan Vigilat weten
zodat wij dagelijks uw woning extern
kunnen controleren. De aanwezigheid van
beveiliging of dagelijkse controle is één
van de vele manieren om inbrekers af te
schrikken.

Tip 4: Achter slot en grendel
Controleer tijdig of uw sloten nog in goede
staat verkeren. Oude sloten en zwakke
hekwerken zijn makkelijker te forceren
en zijn daarmee een groter doelwit voor
inbrekers. Vervang indien nodig de sloten
op uw deuren of plaats extra sloten en
vergrendeling op deuren en ramen voorzien
van het SKG-keurmerk. Sluit huis, garage en
schuren altijd goed af.

Tip 3: Overweeg sensoren met
alarmering functie
Een andere mogelijkheid is het plaatsen
van sensoren met alarmeringfunctie. Dit
geeft ongewenste bezoekers de indruk
dat ze in de gaten worden gehouden.
Sommige sensoren alarmeren u al wanneer
bezoekers uw terrein betreden. De
sensoren kunnen vervolgens schakelingen
activeren, bijvoorbeeld opvolging door
Vigilat Beveiliging zodat wij vervolgens
polshoogte kunnen nemen. Een andere
tip tegen inbraak is het plaatsen van
camerabeveiliging. Deze oplossing vereist
natuurlijk een investering, echter ook met
een klein budget kunt u zowel overdag als
‘s nachts de activiteiten rondom uw woning
nauwlettend in de gaten houden.

Tip 5: Wees alert op veranderingen in uw
omgeving
Wees extra alert voor veranderingen in de
omgeving, bijvoorbeeld de verplaatsing
van vuilniscontainers of ladders en deuren
of ramen die openstaan. Ook raden we
u aan ladders en vuilniscontainers en
aanverwante obstakels te verplaatsen en
elders te verankeren wanneer deze tegen
uw huis of tegen uw tuinafscheiding staan.
Deze kunnen goed gebruikt worden als
opstap om over hekken te klimmen of
hogere verdiepingen te bereiken. Als u
nog vragen heeft kunt u mij bereiken op
telefoonnummer 055-5424149.
Via deze weg wil ik u een alvast een gezond
en veilig 2017 toewensen!

w i j k b la d b e r g e n b o s • n r. 4 d e c e m b e r 2 016

112 Daar pak je daders mee!
Door Sharon Koenders, wijkagent

Voor het oplossen van
misdrijven is de hulp van
het publiek onmisbaar.
De politie roept daarom
op om altijd melding te
doen van een misdrijf.
We kennen allemaal de
uitspraak:
’’ 112 daar redt je
levens mee en bloed is

Tips
Politie

Meer tips kunt u krijgen op
het e-mailadres van de gemeente:
preventieadvies@apeldoorn.nl
of kijk op www.wijkbergenbos.nl

spoed”, maar vergeet niet dat er ook andere
gevallen zijn waarbij u 112 kunt bellen.
112
U belt 112 voor spoedsituaties zoals een
ongeluk op straat of thuis, maar ook
verdacht gedrag in uw buurt. Het is een
misverstand dat 112 alleen bedoeld is
voor noodsituaties waarbij levens op
het spel staan. U belt ons ook als u een
verdachte situatie of misdrijf in uw woon- of
werkomgeving ziet.
Wat is verdacht gedrag? U ziet bijvoorbeeld
iemand die met veel belangstelling bij
verschillende woningen naar binnen kijkt.
Die persoon loopt even weg, maar komt
dan weer terug om te kijken. Of u ziet
iemand in de straat die meer dan gewone
belangstelling toont voor auto’s en voelt
aan de portieren of vertoont ander verdacht
gedrag.
U voelt dat er iets niet klopt, dan belt u
altijd direct 112! Niet denken van, mijn
buurman zal al wel gebeld hebben, nee,
zelf bellen! De politie komt liever één keer
te veel dan te weinig. De centralist die het
gesprek aanneemt luistert naar uw verhaal
en onderneemt vervolgens actie.
Als u belt, wat wil de politie dan van u
weten? Voordat u belt, kunt u op een paar
dingen letten. Schrijf op wat u zag: lengte
(groter of kleiner dan uzelf), postuur (dik of
dun), leeftijd (schatting), haarkleur kapsel,
kleding (kleur en soort), tas of rugzak
(kleur en soort), opvallende kenmerken
(tatoeage, littekens, raar loopje, ketting),
welk vervoermiddel? (merk, model, kleur en
kenteken).
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0900-8844
U belt dit nummer voor niet
levensbedreigende situaties bijvoorbeeld
een parkeerprobleem, bij geluidsoverlast,
burenruzie, burenoverlast, mits die laatste
twee zaken niet uit de hand lopen, in dat
geval belt u direct 112. De stelregel is: BIJ
TWIJFEL ALTIJD 112 BELLEN.
Tot slot nog een aantal belangrijke
telefoonnummers op een rijtje:
U belt 112: elke seconde telt. Voor doven en
slechthorenden: 0900-8112.

U belt 0900-8844: geen spoed, wel politie.
Voor doven en slechthorenden 0900-1844.
U belt 0800-7000: meld misdaad anoniem.
Tot slot wens ik u heel fijne en veilige
feestdagen toe en alvast het allerbeste voor
het nieuwe jaar.
Tip: Sluit u aan bij de BuurtWhatsapp
BERG EN BOS ALERT.
Werk mee aan een veilige wijk!

Samenspel

Door Wim Bergink, stadsdeelmanager Noordwest
Onlangs bezocht ik
in onze schouwburg
Orpheus een prachtig
concert van een
strijkkwartet. Al
luisterend en kijkend
viel me op hoe de vier
instrumenten elk hun
eigen weg zoeken,
letterlijk hun eigen toon aanslaan, maar
toch ook samen tot een collectief geluid
komen dat meer is dan de som der delen.
En de musici zelf, die steeds oogcontact
zoeken om op het juiste moment in
te zetten. Zo draagt een ieder, vanuit
zijn of haar eigen rol, bij aan het fraaie
eindresultaat. Respect voor elkaar en
goed kijken en luisteren naar elkaar, is
daarbij cruciaal.

Tijdens zo’n concert dwalen mijn gedachten
soms wel eens af; ja ook naar het werk. Zijn
al die projecten die we in onze gemeente
uitvoeren ook niet net muziekstukken?
Met een rol voor bewoners, gemeente,
wijkraden, bedrijven? Ieder speelt zijn eigen
partij, maar letten we er ook op dat het een
fraai totaal wordt? Luisteren we goed naar
onze medespelers, maken we contact en
houden we altijd voldoende het grotere
geheel voor ogen? Klinkt het uiteindelijk
goed? Of horen we toch nog iets te vaak een
valse noot?
Goed samenspel vraagt aandacht en veel
oefening. Het gaat niet vanzelf, we moeten
er ons best voor doen. En blijven doen. Maar
dan kunnen we samen ook veel bereiken.
Ook in het mooie Apeldoorn.
Samen maken we de stad.
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Bronnen van Berg en Bos (41)
Door Bart Meyer

School in de wijk
“De bouwkunst toont haar beeld in vrouwelijk
gewaad; Gelukkig is de grond waarop haar
tempel staat.”
Op het eerste gezicht plechtige regels
die, als de architecten hun zin hadden
gekregen, op de gevel van de school
hadden gestaan. De dominees spraken
evenwel hun veto uit. Na 85 jaar is dan
toch nog van gewaad gewisseld…
Voor de kleine omgeving, de wijk is
het Christelijk Lyceum (voorheen Chr.
HBS) beeldbepalend. Een beeld is meer
dan duizend woorden. Om toch iets te
kunnen zeggen over deze school en haar
rector bestaat mijn verhaal uit meer dan
duizend woorden.

Vertrekkend rector Peter Bergambagt nadenkend over
zijn opstappen

Samenhang
Een docent te zijn aan de mooiste school
van Apeldoorn en ver daarbuiten, in
de mooiste wijk van Apeldoorn en ver
daarbuiten is een voorrecht. Waar architect
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en ondernemer Wegerif de beste plekjes
uitzocht om zijn huizen te bouwen,
waar Jac. P. Thijsse was gefascineerd
door rondvliegende lichtkevertjes in de
avondschemering en een gepassioneerde
Frederik van Eeden zijn jeugdvriendin
Henriëtte bezocht. Een rector te zijn aan
de mooiste school van Apeldoorn en
ver daarbuiten, in de mooiste wijk van
Apeldoorn en ver daarbuiten is geen
sinecure. Zorg die niet alleen betrekking
heeft op het onderwijsproces, maar ook
en soms willens en wetens met processen
daarbuiten, omdat het iets kan toevoegen
aan de identiteit van de school of omdat
de huidige tijd daar nu eenmaal om
vraagt. Indien dat onderwijsproces ruim
wordt geformuleerd, blijkt er sprake van
onmiskenbare samenhang.
De school in de samenleving. In die zin
heeft de rector iets van een prefect, zoals
Vlamingen dat hanteerden: iemand die
ook is gecommitteerd aan zaken die zich
afspelen buiten de muren waarvan de
laatste omheining ooit dienst deed als
een soort ‘bandijk’. Niemandsland heet
het grensgebied tussen leren en leven, de
vliedende achtertuin van het Christelijk
Lyceum in Berg en Bos.
Achtertuin en scholengemeenschap lijkt
een contradictio in terminis. Zie hier de
zorgen of zo u wilt de uitdagingen van de
rector in de kleine samenleving van het
grote Christelijk Lyceum. Iemand die niet
om ontwikkelingen en gebeurtenissen in
de wijk Berg en Bos heen kan, in het heden

noch in de toekomst. Dat geldt overigens
evenzeer voor gebeurtenissen uit het
verleden waarvan de echo nog hoorbaar is.
Dat alles op waarde te kunnen inschatten
past een rector met een ruime blik.
Communiceren
In meer dan een opzicht heeft deze school
haar plaats als gelijkwaardige ingenomen.
De bouw op een verhoogd gedeelte van
de wijk in de bossen (Het Bergje), bezorgde
haar een ‘bijzondere status’. Dominee
Luteijn benadrukte reeds in 1930 de
verwevenheid van de school en het nog
ongerepte gebied. Punt is dat zo’n statig
gebouw in de kern stil staat in de tijd en dat
haar levende gebruikers op enig moment
trachten daarvan los te komen; hulp van
elders wordt dan in samenspraak aanvaard.
Dat veroorzaakt interne strijd met ideeën
van ‘revolutie’ tot ‘hervorming’. Hoewel
deze gebeurtenissen van de buitenkant niet
altijd zichtbaar zijn, is de buurt wel degelijk
belanghebbende en toont in haar karakter
een natuurlijk tegenwicht.
Weldra werd zij omringd door villa’s en
bungalows. Om zich extra te verheffen liet
een aantal woningen zich op een terp of
bult zetten, waarvoor het zand afkomstig
was van de Berg en Bos vijver. De school,
verzekerd van een uitstekende toren,
had zich op het hellend vlak tactisch wat
laten zakken. Doordat zodoende in het
plein niveauverschil ontstond kon zij zich
bij nacht en ontij verschuilen. Wie vanaf
de Jachtlaan door het gebouw naar de

Vliegerlaan loopt passeert een aantal
hoogteverschillen die trapsgewijs of
licht klimmend worden overbrugd. Door
onvoorzichtigheid of haast leidt dit een
enkele keer tot vervelende ongevallen.
Oppassen dus!
Ook aan de bovenkant van de school, bij
het zadeldak is sprake van verschillende
hoogten waardoor de horizontale
noklijnen worden onderbroken. Vanuit
een bepaald perspectief wordt dat pas
goed zichtbaar. Uitkijken dus! Deze
bouwkundige rechtlijnigheid in de
opbouw wordt ruimtelijk gevuld met een
verscheidenheid aan onderwijskundige
niveaus. Enige fantasie is nodig voor het
ontstaan van een Esscheriaans beeld.
Het was niet ongewoon dat in overleg met
architect en aannemer het karakter van de
eigenaar of gebruiker werd weerspiegeld
in het bouwwerk. Er waren passanten die
meenden hierin een kerk met consistorie
te zien. Een enkele keer werd gepoogd
het gebouw naar de kroon te steken.
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Tevergeefs! Ziehier een eerste vorm van
communiceren, meer aftastend, tussen
de school en haar buren op zoek naar een
zekere harmonie en verstandhouding,
met belangstelling gevolgd door de net
opgerichte buurtvereniging West.

Net zoals de gebruikers van de school,
kregen ook de bewoners van de omringende
huizen steeds meer inspraak. Aanvankelijk
op persoonlijke titel wilde een buur nog wel
eens wat ongecontroleerd toeschreeuwen
of de kamer van de rector binnendringen
om het recht in eigen hand te nemen. Nu
wordt ongerief doorgaans gekanaliseerd
via de wijkvereniging en is er communicatie
met de rector over thema’s als verkeer,
veiligheid, geluid en milieu. Het wijkblad
is hiervoor een adequaat medium. Deed
de gedachtewisseling over een aantal
knelpunten ‘rondom het Christelijk Lyceum’
enige stof opwaaien, door de uitnodigende
informatie over de schoolhistorie bleef de
deur open staan. De toon is wel eens scherp,
maar je ziet interessante ontwikkelingen:
buurtbewoners die een kijkje mogen
nemen in nieuw ingerichte leslokalen of
deelgenoot zijn van de resultaten van een
project voedingsleer. Zelfs de gemeente
Apeldoorn en de politie nodigen bewoners
van Berg en Bos uit voor een bijeenkomst
over veiligheid en inbraakpreventie in

de aula van het Lyceum. Een kritische
grensbewoner vertelde onlangs dat zijn
houding tegenover de school in positieve
zin was bijgesteld sedert zijn kleinzoon
als leerling de school bezoekt. Vigilat
kreeg er ogen en oren bij. Dat is omgeving,
onderhevig aan geleidelijke verandering,
waar gevoelens doorgaans worden verpakt
in milde oordelen.
Verbinden
Het is een relatief klein aantal leerlingen uit
de wijk dat via de Berg en Bosschool kiest
voor de schoolcultuur van het Chr. Lyceum.
Dit jaar zijn dat er 3 à 4. De gang naar de
Parken is altijd aanlokkelijk en dan is er een
groep kinderen met ouders die afweegt:
CL of VC waarbij allerlei, soms cryptische
observaties de revue passeren. Het getal
docenten van de school met domicilie in de
wijk verschilt hiervan door de jaren heen
niet veel.
In zijn romandebuut Hotel Terminus
uit 1987 beschrijft oud-leerling Martin
Schouten de beklemming die het in geel
baksteen opgetrokken gebouw uitstraalt.
Maar alles went. Een meisje uit de buurt
zei het onlangs zo: “De school ziet er van
buiten zo streng uit, over de trap, langs
de muur. Binnen is het super chill!” Er zijn
wijkbewoners die zich een mening over de
school laten aanmeten. Toen een docent
eens op een kazerne moest onderhandelen
over een toegangspas, sprak een hoge
militair hem belerend toe: “Als ik uw school
wil bezoeken, kom ik ook niet maar zo
binnen!”
Ouders zijn nieuwsgierig om een kijkje te
nemen binnen de muren van de school
en vragen hun kind of ze mee mogen naar
de Open Dag. Verrassend is het aantal
bewoners van Berg en Bos dat niet onder
stoelen of banken steekt ooit leerling te zijn
geweest van deze school. Eén heeft het zelfs

w i j k b la d b e r g e n b o s • n r.4 d e c e m b e r 2 016

gebracht tot voorzitter van het bestuur van
de wijkvereniging. De school als leverancier
van wijkbewoners of een veredelde vorm
van naschoolse opvang? Berg en Bos en
Christelijk Lyceum kunnen niet zonder
elkaar, maar ze blijven elkaar zoeken als een
Frederik en Henriëtte…

Bouwen
Die bewuste muur staat inmiddels meer dan
85 jaar voor een identiteit. Bij tijd en wijle
moet eraan onderhoud worden gedaan.
In dat opzicht mag elke opeenvolgende
rector zich een ‘bouwheer’ noemen. Die
zogenoemde strengheid heeft in de tijd
aangepast wel gezorgd voor geborgenheid
en veiligheid. Zelfs een doorgewinterde
politieman hing zijn uniform aan de kapstok
en ging ooit als leraar Engels voor de klas
staan. Veiligheid is uitgebouwd tot een
gewaardeerd leer- en schoolklimaat met
plaats voor plezier maken waar kinderen
zijn opgevangen uit de gehele wereld, de
grote omgeving van de school.
Toen op 7 oktober 1946 een bres werd
geslagen in de muur was de schok enorm.
De gevolgen van het ongeluk met het
militaire vliegtuig Firefly zijn altijd voelbaar
gebleven. Het grote verdriet om de
omgekomen leerlingen, de verwarring en
vragen van mensen werden door Jan van
Kerkvoorde vertaald in het begrijpelijke,
tegelijk confronterende ‘Waarom!?’ en
beschreven in emotionele getuigenissen;

het boek is nog steeds actueel en bij
gelegenheid in het gebouw te vinden. De
ramp is onlosmakelijk verbonden met
de geschiedenis van school en wijk en
zichtbaar in een plaquette in de hal; ook
een periode dat de aandacht verminderde
en de Koninklijke H.B.S. zich geroepen
voelde. Nota bene!
Sinds enkele decennia organiseert
het Christelijk Lyceum elk jaar een
indrukwekkende herdenking waarbij
leerlingen van een tweede klas actief
zijn. De vraag ‘waarom’ bleek door
betrokkenen niet afdoende te kunnen
worden beantwoord, bracht verdrongen
emoties en frustraties opnieuw aan de
oppervlakte. Oordelen over mensen in
bepaalde omstandigheden is lastig, beter is
hen te leren kennen en begrijpen. Ook daar
blijkt de ‘grote omgeving’ een rol te spelen.
Die prangende vraag is vertaald naar een
werkbaar concept van herdenken anno
2016: omgaan met herinneringen.
Zo ontstond, naar wat bezoekers
hebben ervaren, voor die jongens en
hun nabestaanden op de begraafplaats
een klein ‘Ereveld Vol Leven’. Dit kan een
nieuwe generatie inspireren. Organisatie
en uitvoering van de herdenking hebben
in stilte sympathie en respect gekregen
van de bewoners van Berg en Bos en ver

vervolg op pagina 10
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Bescherming van het
bomenbestand in Apeldoorn

vervolg van pagina 9

daarbuiten. Rector te zijn is geen sinecure,
rector met een glimlach en een rimpel.
Puzzelen
Sedert 1 augustus 2016 heeft Peter
Bergambagt het stokje overgedragen aan
Ingrid Janmaat, iemand ook met ervaring
buiten de schoolmuren. Peter heeft na
vijftien jaar zijn werkzaamheden aan
het Christelijk Lyceum voor genodigden
en belangstellenden afgesloten met de
herdenking van de vliegtuigramp aan de
Soerenseweg en Jachtlaan. De aanwezigen
stonden, zeventig jaar na dato weer bij
de graven van de omgekomen jongens.
Daar werd gesproken door oud-leerling
Hans Lyklema die een indrukwekkend
ooggetuigenverslag gaf van gebeurtenissen
op die dramatische maandagmorgen.
Een vertegenwoordiger van het Defensie
Helikopter Commando, opvolger van
de Marineluchtvaartdienst, beschreef
de laatste vlucht van Max Christern.
Leerling Esmee Mulder las haar gedicht:
“… de lucht werd zwart en ademde pijn,
de horizon verbrijzelde en de tijd stond
stil …”. Monument en graven werden
bedekt met kransen en bloemen.
Ingrid Janmaat maakte de herdenking
mee in de aula van haar school. Zij bleek
zich goed te hebben ingeleefd in deze
gevoelige materie. Het boek “Ik huil de
tranen van mijn moeder”, dat haar werd
aangeboden door schrijfster Dies Griffioen,
gaf zij weloverwogen door aan een van
de weinige overlevenden van klas 2c, Piet
Oostlander. Die nieuwe rector is begonnen
met haar zoektocht naar wezen en kenmerk
van de school in de wijk Berg en Bos,
rekening houdend met de geformuleerde
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Door Ernst Jan Mulderij, gemeente Apeldoorn

Rector Ingrid Janmaat (rechts) op vrijdag 7 oktober
2016 bij de presentatie van een boek over de
vliegtuigramp.

uitgangspunten. Het is niet zo’n vreemde
gedachte die oriëntatie te vergelijken
met het leggen van een puzzel ‘fully
interlocking’. Een helpende hand is daarbij
welkom. Dit stukje is in ieder geval op de
juiste plaats gevallen.
Bronnen:
Meyer, B., Rector met een glimlach en een
rimpel, Toespraak bij het afscheid van Peter
Bergambagt, rector van het Christelijk
Lyceum op woensdag 29 juni 2016

Apeldoorn heeft zich uitgesproken als Buitenstad en vindt die groene aankleding
belangrijk, zowel voor haar bewoners als voor bezoekers. Met natuurgebieden als de
Veluwe, het Beekbergerwoud en landgoed Woudhuis binnen haar gemeentegrenzen
is Apeldoorn trots op haar groene kapitaal. Deze groene longen lopen door tot in
het centrum van de stad, via statige lanen, stadsbossen, bosplantsoen en een groot
aantal oude, solitaire bomen. Bomen vormen een belangrijke aankleding van stad en
het buitengebied en de ecologische waarde van een gezond bomenbestand is enorm
groot.
Boomonderhoud
Om een gezond bomenbestand te
houden heeft de gemeente een eigen
bomenploeg. Vanuit deze bomenploeg
wordt het boomonderhoud gecoördineerd.
Het kennisniveau van de medewerkers
in de bomenploeg wordt voortdurend
op een zo hoog mogelijk peil gehouden.
Daarnaast worden er ook jaarlijks
werkzaamheden uitbesteed aan erkende
boomverzorgingsbedrijven.

• Bomensnoei: globaal worden alle bomen
in een cyclus van 1x per 4 jaar (zo nodig)
gesnoeid. Er wordt dan alleen gesnoeid
vanuit het belang van de ontwikkeling
van de boom en ten aanzien van het
houden van een veilige boom. Ook
wordt begeleidingssnoei toegepast bij
jonge bomen, indien nodig, waterlot van

Het boomonderhoud van individuele
bomen en de randbomen in
bosplantsoenvakken bestaat onder andere
uit de volgende onderdelen:
• Boomkwaliteitscontrole: alle individuele
bomen worden minimaal 1x per 4
jaar visueel geïnspecteerd door een
boomspecialist. Als er iets afwijkends
of verdachts wordt gesignaleerd wordt
de boom jaarlijks geïnspecteerd. Ook
bomen langs drukke wegen worden
jaarlijks bekeken.
• In enkele gevallen is nader onderzoek
met speciale apparatuur nodig door een
externe boomdeskundige.
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worden gedaan door de gemeentelijke
kapcommissie. De aanvragen worden
zorgvuldig getoetst aan diverse criteria,
waarbij de reden van de kap wordt
nagegaan en wordt afgezet tegen de waarde
van de boom. Als de boom toch moet
worden gekapt wordt er via het wettelijk
kader van de APV in veel gevallen een
herplant opgelegd.

•
•
•
•

boomstammen verwijderd en jaarlijks
knot- en vormbomen teruggesnoeid.
Bestrijding eikenprocessierups
Bemesting van bomen
Verwijderen van bomen (vanwege
ziekte of instabiliteit, vaak n.a.v.
kwaliteitsschouw)
Herplant nieuwe bomen

Bomenkap en bomenaanplant
Apeldoorn kent in totaal ongeveer
70.000 gemeentelijke individuele bomen.
Daarnaast staan er nog vele tienduizenden
bomen in stadsbos en bosplantsoenvakken.
Het is van groot maatschappelijk belang
alle bomen gezond en veilig te houden.
Globaal kunnen we er van uit gaan dat
bomen gemiddeld 100 jaar oud worden. Van
de 70.000 bomen zullen er dus gemiddeld
700 stuks per jaar worden verwijderd. In
Apeldoorn worden per jaar 800-1000 bomen
nieuw aangeplant!

Het niet vervangen van bomen heeft
negatieve effecten op de gezondheid van
mensen. Bomen zorgen voor stressreductie,
verkoeling bij klimaatopwarming en vangen
stof af. Door hun waterbufferende werking
zijn bomen tevens van belang voor het
bestrijden van wateroverlast en verdroging.
Bomen zijn daarnaast van ecologisch
belang en vormen belangrijke leefgebieden
en corridors voor soorten als vleermuizen
en vogels. Verder spelen bomen een grote
rol in de ruimtelijke beleving. Last but not
least: significante waardevermeerdering
van onroerend goed, tot 16%!

Wijk Berg en Bos
Bij het in de toekomst wegvallen van bomen
in de wijk Berg en Bos dreigt het typische
groene beeld van de wijk te verdwijnen.
Het uitgangspunt is dat er na kap, indien
mogelijk, altijd een boom wordt terug
geplant. Alleen als een nieuwe boom te
weinig groeikans heeft, door bijvoorbeeld
lichtconcurrentie van een andere boom of te
weinig doorwortelbare ruimte, wordt er niet
herplant. Als het mogelijk is wordt er op een
andere plek een extra boom aangeplant.

Plant eens een den
De gemeente biedt de bewoners van Berg
en Bos gratis jonge Veluwse grove dennen
(Pinus sylvestris) aan om in de particuliere
tuinen aan te planten. Deze bomen groeien
uitstekend op de zandgrond en zijn
beeldbepalend in de wijk. De grove den is
een inheemse, groenblijvende en ecologisch
belangrijke boom en veroorzaakt weinig
overlast. Belangstellenden kunnen zich bij
de wijkbeheerder van de gemeente melden.

Kapvergunningplicht
Om het typische groene beeld van de wijk
Berg en Bos te waarborgen mogen bomen
niet zo maar gekapt worden maar geldt er
in de gehele wijk een kapvergunningsplicht.
Kapaanvragen worden beoordeeld en in
bepaalde gevallen wordt een vergunning
verleend. De beoordeling van kapaanvragen
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Door Bestuur Stichting Behoud Juniperbos

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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Wij wonen in een mooie omgeving die aan
de noord- en westzijde wordt omgeven
door prachtige bossen. Eén van die
bossen is het Juniperbos in de driehoek
tussen Amersfoortseweg, J.C.Wilslaan,
Soerenseweg en de wijk Berg en Bos. Dit
bos wordt ook wel het “hondenuitlaatbos”
van Berg en Bos genoemd.
Een aantal buurtbewoners heeft in 2015
de Stichting Behoud Juniperbos in het
leven geroepen met als doel het behoud
en bescherming van het Juniperbos in
Apeldoorn West. Wij hebben door studenten
van de Universiteit van Wageningen
een onderzoek laten uitvoeren naar de
natuurwaarden en belangen van het
Juniperbos.
Het Juniperbos is een uniek bosgebied dat
gekenmerkt wordt door een rijke fauna
en flora. Dat verrast vaak zelfs geboren
en getogen Apeldoorners. In het bos
bevindt zich een groot aantal beschermde
planten en dieren, en een aantal bijzondere
landschapselementen zoals grafheuvels en
een stuwwal uit de ijstijd. Het bos valt onder
Natura 2000, is een stiltebeleidsgebied
en bovendien ook nog een waardevol
waterwingebied.
Deze mooie natuuromgeving staat
helaas onder druk door plannen van de
gemeente (scenario’s voor de Westrand),
mogelijke aanleg van een camping (Gat van
Zevenhuizen) en parkeerterreinen, maar
ook door andere commerciële activiteiten
en grootschalige uitbreidingsplannen
van Julianatoren. Eenmaal ingezette

aantasting heeft een sneeuwbaleffect, met
uitvoering van al deze plannen zal er weinig
overblijven van dit unieke bosgebied direct
aan de stadsrand.
De Stichting stelt zich te weer tegen
activiteiten en ontwikkelingen die een
bedreiging vormen voor de natuur
en natuurwaardes van het gebied
(geluidsoverlast, illegale boomkap, illegale
plaatsing van schrikdraad en hekwerken).
Als Stichting houden we hierover
contact met de gemeente, de provincie,
milieuorganisaties, pers en andere
mogelijke stakeholders.
De Stichting wil de belangen behartigen van
gebruikers van het bos en bewoners van de
wijk Berg en Bos die onze zorgen over de
toekomst van het Juniperbos delen.
Om deze belangen goed te kunnen
behartigen vragen wij uw hulp:
• Mocht u onregelmatigheden in het
Juniperbos constateren laat ons dat dan
zo spoedig mogelijk weten, zodat wij
actie kunnen ondernemen. U kunt mailen
naar info@juniperbos.nl.
• Voor onze activiteiten zijn wij afhankelijk
van donaties. Met uw donatie kunnen
wij onze operationele en juridische
kosten dekken. De bestuursleden werken
“onbezoldigd” en ontvangen dus geen
vergoeding voor hun werkzaamheden.
De Stichting heeft geen winstoogmerk,
maar een puur ideële doelstelling. Mocht
u een donatie overwegen dan vindt
u op onze website alle details: www.
juniperbos.nl. Ook kunt u vriend van de
Stichting worden door storting van
€ 5,00.
Er zullen de komende maanden
regelmatig kleine voorlichtingsrondes
worden georganiseerd. Hierin zullen wij
uiteenzetten wat de kwaliteiten van het
Juniperbos zijn en wat de potentiele
bedreigingen voor gevolgen kunnen
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hebben. Mocht u geïnteresseerd zijn om
met ons van gedachten te wisselen of
heeft u ideeën die kunnen helpen onze
doelstellingen te realiseren dan bent u van
harte welkom.
De eerste informatiebijeenkomst hebben
wij gepland op maandagavond 9 januari

2017, aanvang 19.00 uur. U kunt zich
aanmelden via info@juniperbos.nl. U
ontvangt dan nadere informatie over de
locatie van de bijeenkomst.
U vindt onze website op het adres:
www.juniperbos.nl.

Geen wilde zwijnen meer in de wijk
Door Otto Verkerke
Op verzoek van de wijkvereniging plaatst
de gemeente Apeldoorn dit jaar nog een
wildrooster in de Soerenseweg ter hoogte
van de Juniperlaan. Wat later komt er
nog een klaphek aan het einde van de
Felualaan bij de J.C.Wilslaan. Zodoende
worden de mogelijkheden voor groot wild
om in de woonwijk te komen praktisch
onmogelijk gemaakt en daarmee is de

kans dat grasvelden en bermen bij het
fourageren worden omgeploegd zo goed als
verdwenen.
De aanleg van het wildrooster vormt gelijk
een mooie snelheidsremmer. Eerst naar 50
km per uur, later volgend jaar naar 30 km
per uur bij de invoering van Berg en Bos als
30 km zone.
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NOABERSCHAP
Door Gustaaf van den Brand

BERG EN BOS ALERT
BERG EN BOS ALERT bestaat nu precies een jaar en we mogen er trots op zijn dat zoveel
wijkbewoners zich hebben aangesloten. Inmiddels al 180! Dat is bijna 10% van het totaal
aantal inwoners van de wijk en nog steeds komen er aanmeldingen binnen. Daar zijn we blij
mee.
Wilt u zich ook aansluiten? Stuur dan een e-mail met uw naam, straatnaam, huisnummer,
mobiele telefoonnummer en e-mailadres naar redactie@wijkbergenbos.nl. U dient wel
een WhatsApp-applicatie op uw smartphone te hebben geïnstalleerd. De groepsapp
dient alleen gebruikt te worden als de politie is gealarmeerd. De verdere huisregels
en gebruiksvoorwaarden vindt u op onze website www.wijkbergenbos.nl. We zien uw
aanmelding met plezier tegemoet!

HANDIGE LIJST
Een vertrouwde aankoop
geeft tevredenheid!

Zoals eerder aangekondigd verschijnt er voortaan in het wijkblad een handige lijst met
instanties waar u terecht kunt als u hulp nodig heeft. Ook zal er soms een artikel verschijnen
over een van die instanties. Dit keer een stukje over Stimenz.
Aanvullingen van instanties en hun gegevens blijven van harte welkom. Stuur ze aan
redactie@wijkbergenbos.nl zodat we ze kunnen toevoegen aan de lijst. Suggesties voor
verdere invulling van deze rubriek eveneens.

LIJST MET HULPINSTANTIES			
•
•
•
•
•

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

Waar service nog heel gewoon is!
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Spoedeisend alarm			
Ambulance, brandweer en politie

112

Niet-spoedeisend alarm

Burg. R. Nepveulaan 29
7313 EX Apeldoorn
055 - 355 91 00
info@bergenbosgarage.nl
www.bergenbosgarage.nl

Ambulance
(055) 360 01 89
Brandweer
(055) 548 35 60
Politie
0900 8844
www.geenspoedwelpolitie.nl
Gezondheidsdienst
Huisartsenpost
0900 600 90 00
Albert Schweitzerlaan 31, 7334 DZ

Gelre Ziekenhuis
(055) 581 81 81
Albert Schweitzerlaan 31, 7334 DZ
GGD Noord en Oost Gelderland
ggd@ggdnog.nl
(088) 443 30 00
Dierenambulance
0900 999 19 99
Advies-, meld- en steunpunten
Discriminatie
(055) 522 55 55
Kindermishandeling
0800 2000
Huiselijk geweld
0800 2000
Veilig Thuis, www.huiselijkgeweld.nl
0800 2000
Loverboys/Jeugdprostitutie 0900 500 70 70
www.bewareofloverboys.nl
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Stimenz, Brinklaan 268, 7311 JD
(088) 7846464
Gemeente Apeldoorn
Algemeen, Buitenlijn, Klachtenlijn 14 055
gemeente@apeldoorn.nl
Bureau Buurtbemiddeling (088) 784 64 64
info@buurtbemiddeling.nu,
www.buurtbemiddeling.nu
Informele zorg
Stichting De Kap
(055) 5295520
Regentesselaan 2-B, 7316 AC

OPROEP
“GEEF DE PEN
DOOR”
Door Gustaaf van den Brand
De redactie is op zoek naar personen die
ook iets over hun straat willen vertellen.
Het liefst natuurlijk over straten, lanen
of wegen die nog niet aan de beurt zijn
geweest.
Over de volgende wegen is in de
afgelopen jaren al een artikel
verschenen:
2de Beukenlaan, Ahornlaan, Berkenlaan,
Bosweg, Burg. Roosmale Nepveulaan,
Cederlaan, Dennenlaan, Excelsalaan,
Felualaan, Genistalaan, Groene
Kijkerweg, JC Wilslaan, Ribeslaan,
Soerenseweg, Sparrenlaan en Zwarte
Kijkerweg.

Wegwijs in zorg en welzijn
Door Jan van Eijk, buurtregisseur Apeldoorn Noordwest, Stimenz
In de afgelopen jaren is er veel
veranderd als het gaat om welzijn en
zorg. In de media komen dagelijks
zaken voorbij als het om dit thema
gaat. Veel veranderingen zijn ingezet
vanuit het rijk. De gemeenten zijn nu
meer verantwoordelijk voor zorg en
ondersteuning. Zorg en welzijn worden
dichterbij in de buurt georganiseerd
zodat we elkaar gemakkelijker kunnen
vinden. Zo hebben we inmiddels in alle
stadsdelen een Sociaal Wijk Team (SWT)
en een Welzijnsnetwerk.
Allereerst is het goed om vast te stellen
dat veel mensen gewoon de weg weten te
vinden naar de huisarts, het WMO-loket
voor voorzieningen, de Kap voor een
maatje, de vele Ontmoetingsplekken in de
wijken of het maatschappelijk werk.
Het is ook goed om het gezonde verstand
te gebruiken en zelf oplossingen te vinden
voor situaties die misschien even lastig
lijken. We zijn vaak prima in staat om in
zulke omstandigheden het juiste te doen.
Maar het kan zijn dat je als bewoner in de
buurt toch niet zo goed weet waar je nu
moet zijn en wat dan?
Mocht er een acute noodsituatie zijn die
levensbedreigend is, of is er spoedeisende
hulp nodig dan belt u natuurlijk met 112. Is
er geen acute noodsituatie maar wel politie
nodig dan belt u 0900-8844.
Een belangrijk telefoonnummer in
Apeldoorn is 14055. Dit nummer kunt u
bellen als u zaken wilt melden of weten
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op het terrein van milieu, verlichting,
vernielingen etc. U kunt er ook terecht
met vragen over de WMO, dus over
voorzieningen om zelfstandig te kunnen
wonen, leven en werken. 14055 is van 08.00
tot 17.00 uur bereikbaar en kan u op vele
vragen antwoord geven of doorverwijzen
naar de juiste instantie.
Zoals gezegd is er in Apeldoorn in alle
wijken een Sociaal Wijk Team en een
Welzijnsnetwerk actief.
Het Welzijnsnetwerk bestaat uit
medewerkers met diverse specialismen.
Maakt u zich zorgen over bewoners in uw
buurt, door bijvoorbeeld steeds meer
vervuiling of dichte gordijnen, een buurman
die vaak de weg kwijt is? Probeer contact
te maken en te achterhalen of er wat aan
de hand is. Mochten de zorgen blijven dan
kunt u contact met het Welzijnsnetwerk
opnemen.
Ook als u, samen met uw buren initiatieven
wilt nemen om uw buurt leuker en veiliger
te maken kan het Welzijnsnetwerk u
ondersteunen of de weg wijzen. We zijn ook
te benaderen met vragen van persoonlijke
aard over eenzaamheid, schulden of vragen
m.b.t. opvoeding of relaties.
Het Welzijnsnetwerk bestaat uit werkers
met diverse specialismen vanuit Stimenz,
Mee-Veluwe, de Kap, Don Bosco en de
S1-wijkverpleegkundigen.
Het Welzijnsnetwerk Noordwest te bereiken
via: de buurtregisseur voor Noordwest
Jan van Eijk: j.vaneijk@stimenz.nl, of
via Stimenz 088-7846464 dan wel via het

mailadres info@stimenz.nl of de website
www.stimenz.nl .
Het Sociaal Wijk Team is er speciaal
voor mensen waar de problemen zich
opgestapeld hebben. Bijvoorbeeld door
schulden, werkloosheid, verslaving of
problemen rond opvoeding, gezondheid
en wonen. U komt er echt zelf niet meer
uit. Na overleg met u wordt u aangemeld
door een hulpverlener, de corporatie,
huisarts of school bij het SWT. U krijgt dan
een contactpersoon die samen met u, uw
familie of andere mensen uit uw omgeving
een plan maakt om weer uit de problemen
te komen. Ook het Welzijnsnetwerk kan
hier een rol in vervullen door samen met u
te kijken of ondersteuning vanuit het SWT
nodig is.
Als laatste willen we u nog wijzen op het
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en alle
Ontmoetingsplekken in Apeldoorn.
Het CJG is dé plek waar je terecht kunt
met vragen over gezondheid, opvoeden en
opgroeien. We zijn er voor alle (toekomstige)
ouders, kinderen en jongeren. We geven
preventieve en lichte zorg. Als dat nodig
is, verwijzen we ouders en jongeren naar
andere vormen van Jeugdhulp. Kijk op
www.cjgapeldoorn.nl.
Verspreid over de hele stad zijn er vele
Ontmoetingsplekken waar u activiteiten
kunt doen, een kopje koffie kunt drinken
of gratis naar een spreekuur kunt. Kijk
hiervoor op:
www.ontmoetelkaarinapeldoorn.nl
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Door Jan van Eijk, Buurtregisseur Apeldoorn Noordwest, Stimenz
Als buurtregisseur ben ik nauw betrokken
bij allerlei initiatieven in de buurt. Bewoners
die op elkaar letten en als het nodig is
de handen uit de mouwen steken. Zo
wordt de tuin van de oudere buurvrouw
onderhouden en zie ik weer iemand met
een pannetje warm eten naar de overkant
van de straat lopen naar een man die niet zo
goed meer voor zichzelf kan zorgen. Ik heb
grote bewondering voor wat mensen voor
elkaar willen betekenen. En ik zie dat ook
veel in Berg en Bos.

Colofon

In de afgelopen jaren doet
de overheid een stapje terug.
Daardoor wordt er een nog
groter beroep op deze zorg
voor elkaar gedaan. Ik noem
het maar even naastenliefde.
Misschien niet zo’n modern
woord, maar qua inhoud is
naastenliefde de basis van een
gemeenschap die elkaar steunt
en als het nodig is ook voor elkaar
zorgt.

Website:
www.wijkbergenbos.nl
E-mail:
bestuur@wijkbergenbos.nl
Postadres:
Postbus 2905, 7301 EH Apeldoorn
Bankrekening:
NL81 RABO 0393 1561 84

Berichten uit Vonderland

Het uitstapje van een vliegenzwam….
Door Bart Meyer

Wijkagent:
Sharon Koenders, tel. 0900-8844
E-mail: sharon.koenders@politie.nl
Buitenlijn gemeente Apeldoorn:
tel. 14055
E-mail: gemeente@apeldoorn.nl
Redactie:
redactie@wijkbergenbos.nl

Bewonderd
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