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Nieuwe laag asfalt en 30 km/u 2

Jaarvergadering Wijkvereniging Berg
en Bos op donderdag 20 april 2017

Glasvezelnetwerk?

De wijkagent bij evenementen 7

Fletcher Hotel Apeldoorn , Soerenseweg 73, aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur

Bronnen van Berg en Bos (42)

Het bestuur van de wijkvereniging nodigt u van harte uit voor de jaarlijkse vergadering en
hoopt vele wijkbewoners te mogen begroeten. Het wordt een interessante avond waarin
na de pauze de resultaten van de enquête ´Uw mening telt` gepresenteerd zullen worden.
Daaropvolgend is er volop ruimte om die te bespreken en in discussie te gaan.

Onderzoek naar de mogelijkheden van een
glasvezelnetwerk in onze wijk Berg en Bos heeft me tot
nu toe het volgende opgeleverd:
Eind 2015 waren ruim 2 miljoen huishoudens in
Nederland aangesloten op een glasvezelnet. Daarvan
heeft naar schatting 30 à 40% een abonnement
bij een provider en maakt dus gebruik van het
glasvezelnetwerk. De verschillen per gemeente zijn
erg groot. Het bedrijf Stratix toont op Internet een
glaskaart waar het aantal aansluitingen per gemeente
te zien is. (www.stratix.nl/glaskaart)

Van de voorzitter
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Rock ‘n’ roll
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Vigilat: terugblik 2016
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Noaberschap: handige lijst
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Berg en Bos Alert
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Oproep: Geef de pen door
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Facebook
Berg en Bos Sociaal
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Museum Paleis Het Loo
vernieuwd en verbouwd
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Juniperbos
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20.45 uur
21.15 uur
22.15 uur

Opening door de voorzitter
Vaststelling notulen jaarvergadering gehouden op dinsdag 19 april 2016
(zie wijkblad nr. 2 van juni 2016 of op onze website wijkbergenbos.nl)
Jaarverslag over het jaar 2016 (opgenomen in wijkblad nr. 1 van maart 2017.
Eveneens beschikbaar op onze website www.wijkbergenbos.nl)
Financieel jaarverslag over het jaar 2016
Bevindingen van de kascommissie
Benoeming nieuwe kascommissie
Bestuurszaken
Uitreiking van de “warme douche”
Rondvraag
Sluiting van het officiële deel
Pauze met koffie en thee
Uitkomst enquête ´Uw mening telt´
Afsluiting met gelegenheid tot napraten onder genot van een hapje en een
drankje.

Wij stellen uw komst bijzonder op prijs!

Door Hans Dinklo

Zo zien we dat Deventer voor 92% is aangesloten,
Apeldoorn voor 2% en Zutphen 0%. De firma Reggefiber
is de grote speler op de glasvezelmarkt. Het bedrijf heeft
ongeveer 80% van het glasvezelnet in Nederland aangelegd
en beheert het netwerk ook. Sinds 2014 is Reggefiber een
onderdeel van KPN, maar levert zelf geen diensten zoals
TV, telefoon en internet. De burger, de abonnee, betaalt
aansluitkosten en gebruik via zijn provider. Het glasvezelnet
van Reggefiber is een open netwerk, hetgeen betekent
dat iedere provider zijn diensten via de glasvezel van
Reggefiber kan en mag aanbieden. Op dit moment is KPN
vervolg op pagina 2
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de grootste aanbieder van abonnementen
via glasvezel.
Indien we glasvezel in de gemeente of
in de wijk willen, dan is Reggefiber het
aanspreekpunt. De aanbieders/providers
bepalen zelf welke diensten ze in gemeente
of wijk aanbieden. Vrijwel alle informatie
is te vinden op de website van Reggefiber
www.eindelijkglasvezel.nl
Ziggo (het voormalige UPC) zal niet gauw
gebruik maken van glasvezel. Ze gaan het
zeker niet aanleggen. De kabel is voorlopig
snel genoeg stelt Ziggo. Belangrijk is dat het
kabelnet van Ziggo geen open netwerk is.
Bij het aanleggen van netwerken, dus ook
een glasvezelnet, moet er gegraven worden
waarbij de straat open moet. Dat is een
dure aangelegenheid. Er zijn gemeentes
die zelf initiatieven nemen en dan samen
met Reggefiber glasvezel gaan aanleggen.
De gemeente Apeldoorn neemt geen
initiatieven. De gemeente faciliteert en
verleent de vergunningen. Dat betekent dat
voor nieuwbouw en indien de straat voor
andere doelen moet worden opengebroken
er contact is tussen gemeente en
Reggefiber of ook glasvezel kan worden
aangelegd.
Uiteindelijk is het doel van Reggefiber om
alle 5 miljoen huishoudens in Nederland
van glasvezel te voorzien. Of dit gepland is
en wanneer dat gaat gebeuren is volgens
de PR-telefoon van Reggefiber onbekend.
Op de website kun je zien, na invulling van
postcode en huisnummer, of je adres al
dan niet aangesloten is op glasvezel. Zoals
de boodschap laat zien staat mijn adres,
en dat geldt voor de hele wijk, nog niet op
de planning. De boodschap suggereert dat
interesse voor de nieuwsbrief het proces
versnelt. Uit mijn contacten met Reggefiber
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en de gemeente verwacht ik daar niet
veel van. Ik krijg de indruk dat aanleg van
glasvezel ondanks reclame en enthousiaste
verhalen te veel geld kost. Te weinig
abonnementen, en dat is volgens informatie
in een nieuwbouwwijk in Apeldoorn

het geval, is voor de kabelleverancier
verliesgevend.
Samenvattend zijn de sterke punten van
glasvezel: zeer snel Internet (tot 500 Mb/
sec), hoge constante kwaliteit, downloaden
en uploaden met dezelfde hoge snelheid,

pen netwerk (vrije keuze provider),
toekomstgericht (Internet of Things).
De aanleg van glasvezel tot in je huis met
FTU (Fiber Termination Unit) is gratis. Een
abonnement kan na aansluiting direct
ingaan, maar ook later.

Nieuwe laag asfalt en 30 km/u
Door Martin Staal, projectmanager gemeente Apeldoorn
De meeste wegen in uw wijk Berg en
Bos zijn toe aan een onderhoudsbeurt.
Na de zomervakantie gaan we daarmee
starten.
We gaan een laag asfalt van circa 5 cm over
de nu aanwezige verharding aanbrengen,
waardoor de weg er weer netjes bij ligt en
er weer jaren tegenaan kan. Dat betekent
dat de hoogte van de bestaande inritten
naar de percelen door ons aangepast moet
worden. En dat de bermen netjes op hoogte
gebracht moeten worden.
Een lang gekoesterde wens van de wijkraad
is het instellen van een 30 km/u zone in uw
wijk. Dat gaan we realiseren. We gaan bij
alle wegen die aansluiten op de Jachtlaan,
Amersfoortseweg en de J.C. Wilslaan
zogenaamde ´poortconstructies´ maken.
Dit is een herkenbaar punt met verhoging,
borden en markering waardoor duidelijk
is dat de 30 km/u zone wordt ingereden
of verlaten. Verder gaan er op belangrijke
punten in de wijk drempels en plateaus
gemaakt worden ten behoeve van de
herkenbaarheid van een 30 km/u zone.
Uw wijk is zodanig groot dat wij het
asfaltonderhoud over meerdere jaren
verdelen. Stap voor stap gaan we de wijk
door. Dit najaar wordt gestart met de
lanen aan de zuidzijde van de wijk, fase
2017. Grofweg tussen de rotonde AGOVV

tot en met de Ribeslaan, aangevuld met
de Zwarte Kijkerweg en zijwegen. In de
jaren 2018 t/m 2020 wordt in het overige
deel van de wijk het asfalt onderhouden.
Om dit jaar de wijk als geheel al te gaan
aanwijzen als 30 km/u zone, gaan we dit
jaar alle poortconstructies maken. De 30
km-maatregelen in de wijk zelf gaan mee
met het asfaltonderhoud.
Inritten
In Berg en Bos is op grote schaal met
eigen materiaal de particuliere inrit op
de hoofdrijbaan aangesloten. Het deel
van de inrit dat op openbaar gebied ligt,
hoort volgens het ontwerp van de wijk, te
worden uitgevoerd in grind. Wij zijn onder
anderen met uw wijkraad in gesprek om
te bekijken hoe wij hiermee om willen en
kunnen gaan. Wij willen de benodigde
aanpassingen graag direct meenemen in dit
project omdat wij de inritten toch moeten
opbreken en op hoogte moeten brengen.
Informatie
Omdat het project meerdere jaren gaat
lopen willen wij ervoor zorgen dat er een
continue factor over al deze jaren voor u in
het project aanwezig is. Naast projectleider
Martin Staal, zal communicatieadviseur
Thelma Middelkoop als omgevingsmanager
het project begeleiden. Als uw woning

binnen de fase 2017 valt, wordt u
binnenkort uitgenodigd voor een
informatieavond. Bewoners die direct te
maken krijgen met een poortconstructie
worden binnenkort ook uitgenodigd voor
een informatieavond.
Graag houden wij u met een digitale
nieuwsbrief op de hoogte van de
laatste ontwikkelingen rond de
wegwerkzaamheden. Meldt u zich
hiervoor aan door een e-mail te sturen aan
bergenbos@apeldoorn.nl.
U kunt dit mailadres ook gebruiken
voor vragen of opmerkingen over het
project. En natuurlijk kunt u projectleider
mij ook bellen: (055)5805099. Meer
informatie vindt u op www.apeldoorn.nl/
wegwerkzaamheden.
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Uw mening telt
Door Arjan Speelman

2017 is goed begonnen want uw respons overtreft onze verwachtingen. Maar liefst 40%
van de huishoudens in Berg en Bos heeft de enquête ingevuld. Net als u ben ik zeer
nieuwsgierig naar de resultaten.
Nog belangrijker is hoe we die woorden om gaan zetten in daden en daar bent u weer
bij nodig. In de eerste plaats om in onderling overleg op de jaarvergadering op 20 april
a.s. te bepalen wat we met z’n allen het belangrijkst vinden om aan te pakken. Maar
daarnaast hebben we u ook nodig om er een nog betere en mooiere wijk van te maken.
Dat kunnen we als bestuur niet zonder uw hulp, zoals bijvoorbeeld de Whatsappgroep
BERG EN BOS ALERT al bewijst.
Zoals u kunt lezen in ons jaarverslag elders in dit wijkblad overleggen we regelmatig
met de gemeente, andere wijkraden en deskundigen van binnen en buiten de wijk om
overlast te voorkomen en zo veel mogelijk te beperken, het woon- en leefklimaat te
verbeteren e.d. En we boeken daar ook concrete resultaten mee zoals:
• 30 km/u in heel Berg en Bos
• het niet meer gebruiken van de J.C. Wilslaan als extra parkeerplek
• het dichten van gaten waardoor slimme zwijnen de wijk toch nog binnen konden
komen
• duidelijke normen voor het beperken van de overlast van de attracties en de
evenementen
De verder terugtredende en soms slecht luisterende overheid verwacht dat we meer
zelf gaan oppakken. Als bestuur van de wijkvereniging willen we graag die uitdaging
aangaan, maar wel samen met u!
Met dank aan president Kennedy lijkt me een mooi motto voor 2017:

“Vraag niet wat de wijkvereniging
voor u kan doen,
maar vraag je af wat u voor
de wijk kunt doen”
w i j k b la d b e r g e n b o s • n r.1 m a a r t 2 017

Jaarverslag 2016
Inleiding
Alweer een jaar voorbij. Een jaar waarin
het bestuur van uw wijkvereniging heeft
geprobeerd zo goed mogelijk bij te dragen
aan het behoud van het gerieflijke woon- en
leefklimaat van onze mooie woonwijk op de
berg in het bos. Een jaar waarin wederom
vele malen contact en overleg is geweest
met alle mogelijke betrokkenen om de
belangen van de bewoners van Berg en Bos
zo goed mogelijk te behartigen. Hieronder
vind u een beknopte weergave van wat er
zoal gebeurd is in het vorige jaar.

gemeenteraad niet weten te overtuigen.
Het voorstel om meer permanent gebruik
te gaan maken van twee oefenvelden
van AGOVV als overloopparkeerterrein
kreeg zoveel kritiek van met name de
wijkraden en de pachters dat het voorlopig
is aangehouden. Als wijkvereniging
zijn wij wel tevreden met het voorstel
om de J.C. Wilslaan niet meer als
overloopparkeerterrein te gebruiken en af
te zien van het uitbreiden van de capaciteit
van de huidige bestaande parkeerterreinen.
Ons grootste bezwaar is dat wederom
niet serieus is gekeken naar een mogelijke
Indeling
pendeloplossing.
Vanaf 2014 is de gemeente Apeldoorn
• Verkeer en
• Veiligheid
meer werk gaan maken om de verkeersparkeren
• Noaberschap
• Amersfoortseweg
• Burgerparticipatie en parkeerproblematiek rond de
attractieparken, in het bijzonder Apenheul,
• Evenementen
• Website
de baas te worden. Het plan voor de korte
• Julianantoren
• Wijkblad
• Gat van
• Leden en Financiën termijn is in 2015 ingegaan en bestond
daaruit, dat een ongebruikt voetbalveld
Zevenhuizen
• Bestuur
op het AGOVV-terrein gebruikt wordt als
• Groene wijk
overloopparkeerplaats. Ook in 2016 werd
• Park Berg en Bos
gebruik gemaakt van deze voorlopige
oplossing. Op zich heeft dit goed gewerkt
Verkeer en parkeren
voor de wijk Berg en Bos. De afsluitingen
Het jaar 2016 zou het jaar van de
van toegangsweg J.C. Wilslaan komen
waarheid worden voor een definitieve
nu veel minder vaak voor. Wel is duidelijk
verkeersoplossing. Tijdelijk, structureel,
dat de rotonde bij AGOVV en de Laan
voorlopig, definitief, middellange termijn,
lange termijn, deze titels zijn allemaal al een van Spitsbergen gevoelig zijn voor
keer gebruikt voorafgaand aan het woord
opstoppingen. Het College heeft in het
verkeersoplossing.
najaar plannen voor een lange termijn
Ook in 2016 is de gemeente er niet in
oplossing bekend gemaakt. Deze zullen
geslaagd met een echte oplossing te
van toepassing zijn voor 2017 en de jaren
komen. Na veel gegoochel met cijfers, niet
daarna. Deze ´definitieve oplossing´ zal
kloppende cijfers van externe bureaus en
eruit bestaan dat niet één maar twee velden
niet honoreren van duidelijke uitspraken
van AGOVV gedurende 120 dagen per
van de diverse wijkraden heeft het College
van Burgemeester en Wethouders weer de
vervolg op pagina 4
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jaar beschikbaar zijn voor bezoekers van
Apenheul.
Pendeldiensten
De besluitvorming hierover had en heeft
nog steeds veel voeten in de aarde. In het
voorjaar van 2016 zijn door de gemeente
allerlei oplossingsrichtingen bedacht en
doorgerekend op financiële consequenties.
Uiteenlopende oplossingen zijn de revue
gepasseerd. De omliggende wijkraden en
de Werkgroep Asselsestraat zijn hierin ten
dele samen opgetrokken. De wijkraden zijn
ervan overtuigd dat het aantrekken van
nog meer auto’s naar een klein gebied weer
gaat leiden tot verkeer- en parkeeroverlast
én onveilige situaties. Het pendelen,
dus het opvangen van een deel van de
bezoekersstroom buiten de bebouwde kom
en deze met pendelbussen vervoeren naar
de attractieparken, is de meest logische
oplossing. Uit de doorrekeningen die de
gemeente Apeldoorn heeft laten maken,
zou blijken dat deze optie absoluut niet
haalbaar is omdat deze extreem duur is.
Achteraf blijkt dat de gemeente de cijfers
niet echt op orde had. De kosten voor de
pendelvariant werden eerst begroot op
€ 1 miljoen per jaar, een half jaar later
was dit al geslonken naar circa € 350.000.
De achterliggende cijfers waarop deze
uitkomsten gebaseerd zijn, worden niet
vrijgegeven.
Op initiatief van de Werkgroep Asselsestraat
is een alternatief voor een pendeldienst
vanaf een parkeerlocatie bij de Cantharel
uitgewerkt. Dit is gebeurd in overleg met
het hotel-restaurant en een vervoerder. Uit
dit plan blijkt het tegenovergestelde van
wat de gemeente Apeldoorn beweert. Het is
namelijk een stuk goedkoper dan de optie
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(huur 2 AGOVV velden) die nu de voorkeur
heeft van de gemeente. Deze situatie is
pijnlijk, omdat dit dossier zich al tientallen
jaren voortsleept, het gemeentebestuur
haar eigen plan blijft trekken en daarbij
weinig oor heeft voor de inbreng van de
burger.
Stand van zaken op dit moment: Het
alternatieve pendelplan ten spijt, College en
gemeenteraad, willen het ´Plan Kruithof´,
genoemd naar de wethouder, doorzetten.
Een motie van SGP en ChristenUnie om
het door de wijkraden ondersteunde
alternatieve plan tenminste wel te
onderzoeken, kreeg in februari 2017 geen
steun van de andere raadsfracties, noch van
het College van B en W.
30km/u zone
De gemeente gaat de komende jaren, tot
onze vreugde, onze wijk inrichten als 30
km/u zone. De wijk Berg en Bos is daarmee
de laatste wijk in Apeldoorn waar dit
gebeurt. Om budgettaire redenen wordt
implementatie gespreid over een aantal
jaren. Wij zijn, in goed overleg met de
gemeente, overeengekomen om als eerste
alle toegangswegen tot de wijk aan te
passen aan de nieuwe 30 km/u inrichting.
Onderhoud wegen
Na eerder onderhoud aan o.a. Bosweg
en Wildernislaan gaat de gemeente in
de komende jaren het achterstallige
onderhoud van de resterende wegen in
onze wijk aanpakken. Met het besluit dat de
wegen in de wijk niet omgevormd worden
met klinkers, kan het asfaltonderhoud
in gang gezet worden. In 2017 zal dit in
hoofdzaak in het wijkdeel ten zuiden van
de Soerenseweg gebeuren. De verwachting
is dat de werkzaamheden pas in de
zomermaanden zullen aanvangen.

Amersfoortseweg
Op de Amersfoortseweg wordt vanaf de
stadsgrens bij de Pijnboomlaan tot aan
de kruising bij de Naald notoir te hard
gereden. Initiatieven om verdere snelheid
beperkende maatregelen binnen de
bebouwde kom te nemen werden niet
door de gemeente ondersteund. Het
gezamenlijke initiatief van Juliantoren,
Kroondomein, Wijkvereniging, waarin
de provincie verzocht werd de snelheid
vanaf de rotonde in de Amersfoortseweg
bij de J.C. Wilslaan tot aan de stadsgrens
te beperken tot 60 km/u, kreeg geen
goedkeuring. Ook het verzoek om een
flitspaal is van de hand gewezen.
Een werkgroep, waarin meerdere wijkraden
vertegenwoordigd zijn, probeert het
vrachtverkeer vanuit Apeldoorn Noord
en de Stadhoudersmolen, dat via de
Amersfoortseweg naar de A1 bij Nieuw
Millingen gaat, om te leiden via A50 naar de
A1. De wethouder voert hiertoe discussies
met de betrokken bedrijven. Concrete
toezeggingen zijn tot op heden niet gedaan
door de betrokken bedrijven.
Evenementen
Dit jaar werd de wijk verrast met een aantal
bekende maar ook nieuwe evenementen.
Zo was er een houseparty tot diep in de
nacht in restaurant de Boschvijver en een
jazzband op het nieuwe terras van de
brasserie Manege. Grootste ergernis in de
wijk is de geluidshinder van evenementen
als Lumido. De gemeente stelt eisen aan de
geluidsbeperking maar laat controle over
aan de organisator. De maatregelen die
genomen moeten worden bij overschrijding
zijn niet of niet goed gedefinieerd.
Daarnaast is handhaving door gemeente
een onbesproken onderwerp; al met al
een volstrekt ongewenste situatie. De
wijkvereniging heeft daarom een geijkte

geluidsmeter aangeschaft waarmee wij
in staat zijn om op gewenste momenten
onze eigen lawaaicontroles uit te voeren.
Bij overtreding van de geluidsnormen
zullen wij de betrokken partijen op
hun verantwoording wijzen en vragen
maatregelen te nemen.
Positief nieuws is dat de gemeente
Apeldoorn concrete (geluids)normen heeft
opgesteld voor 18 evenementenlocaties in
Apeldoorn. Voor onze wijk zijn drie gebieden
van belang: (de Bosweide van) Park Berg en
Bos, het Boschbad en Paleis het Loo.
Deze nieuwe geluidsnormen maken deel
uit van de ´locatieprofielen´. Dit zijn
beschrijvingen van wat er toegestaan is
tijdens evenementen. V.w.b. geluidsemissie
staat beschreven onder welke voorwaarden
een evenement gehouden mag worden.
Dus hoe vaak, hoeveel bezoekers, hoeveel
elektrisch versterkt geluid en tot hoe laat
op de avond. De inzet van de wijkvereniging
is erop gericht de locatieprofielen zo
gedefinieerd te krijgen, dat het geen
papieren tijgers worden.
Stand van zaken op dit moment: De
gemeente verwerkt alle reacties en
werkt dit uit tot een aangepast plan dat
op zijn vroegst in maart 2017 door de
gemeenteraad behandeld wordt.
Julianatoren
De wijkvereniging heeft in 2015 bezwaar
aangetekend tegen het bestemmingsplan
van de Julianatoren. In dat plan werden aan
het parkeerterrein aan de Amersfoortseweg
zowel als aan het picknickbos de
bestemming Cultuur en Ontspanning
gegeven. Daarmee werd naar onze mening
uitbreiding van het pretpark gefaciliteerd.
Door personeelsproblemen bij de gemeente
is dat dossier blijven liggen tot midden 2016.
Op 24 maart 2016 was er een PMA over het
Bestemmingsplan. Wij hebben gelobbyd
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voor steun bij politieke partijen en
ingesproken op de PMA.
De bestemming van het parkeerterrein
werd na de PMA teruggedraaid, maar
die van het picknickbos werd enigszins
geamendeerd overeind gehouden, waarop
het plan werd aangenomen door de
gemeenteraad. De Stichting Werkgroep
Milieuzorg Apeldoorn (SWMA) heeft daarop
bezwaar aangetekend bij Raad van State
tegen het Bestemmingsplan. De zitting
van de RvS vond plaats eind van het jaar;
recentelijk (februari 2017) werd bekend dat
de SWMA in het gelijk gesteld is door de RvS.
Hierdoor is het bestemmingsplan vernietigd
en moet deze procedure volgens de regels
en mogelijk inclusief een uitgebreide Milieu
Effect Rapportage (MER) opnieuw worden
uitgevoerd.
Julianatoren heeft eind 2015 opnieuw een
aanvraag ingediend voor het plaatsen van
de circustent op de oude plek naast het
picknickbos. Die aanvraag werd ingetrokken
vanwege ecologische bezwaren. Begin 2016
werd daarop weer een aanvraag ingediend
ditmaal om de tent op de parkeerplaats
aan de Amersfoortseweg neer te zetten. Dit
leek mogelijk met de nieuwe bestemming
van de parkeerplaats in het voorgestelde
bestemmingsplan. Die aanvraag werd in
maart 2016 door de directie ingetrokken,
waarschijnlijk nadat gemeente
constateerde dat de bestemming Cultuur
en Ontspanning niet houdbaar was voor
de parkeerplaats. Hierna is er tot op heden
geen verdere aanvraag voor de circustent
ingediend.
Gat van Zevenhuizen
In september 2016 is er een aanvraag
ingediend om het Gat van Zevenhuizen
(alias de ´Ponstein locatie´) te herinrichten.
De aanvraag omvat het afdekken van de
locatie waarna het ingericht zou moeten

worden met het ´Waltersbergje´ en een
´natuurkampeerterrein’. Aangezien er
mogelijk vervuild materiaal en grond van de
oude gasfabriek in de locatie is gedumpt,
zou het terrein grondig gesaneerd moeten
worden. De ligging van de locatie middenin
een belangrijk waterwingebied speelt
hier zeker mee. Of afdekking hier de juiste
saneringsmaatregel is, blijft vooralsnog een
vraag. De gemeente heeft tot op heden nog
geen besluit genomen over de aanvraag;
ook onthoudt zij zich voorlopig van
commentaar.
Groene wijk
Er zijn de afgelopen jaren veel bomen
gesneuveld in en rond de wijk. In de wijk
zijn dit hoofdzakelijk bomen die door
bewoners via een vergunning gekapt
mochten worden. In het bos worden veelal
bomen gerooid met ´dunning´ als motief.
Met dunning willen de bosbeheerders de
achterblijvende bomen en fauna op de
bodem meer groeikansen bieden, waarbij
de gezaagde bomen als productiehout
wordt verkocht en verbruikt. Daarnaast
worden de bomen langs de wegen in en
rond de wijk gecontroleerd op gezondheid,
mede in het licht van ongevallen die er
met zieke bomen in Apeldoorn hebben
plaatsgevonden. De zieke bomen worden
daarop verwijderd. Voorbeelden zijn de
met schimmel geïnfecteerde bomen langs
de Amersfoortseweg maar ook langs vele
straten in de wijk. De gemeente bekijkt
per locatie of er ter plaatse herplant kan
worden of dat dit elders moet gebeuren.
In overleg met de gemeente is er een
wildrooster aangebracht in de Soerenseweg
en is een wildhek geplaatst in de Felualaan
bij de aansluiting op de Wilslaan. Met deze
maatregelen zal de overlast door wilde
zwijnen in de wijk moeten afnemen.
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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 klimen speeltoestellen zijn een blijvend groot
succes. Ook een bezoek aan de zwijnen en
het hertenkamp is voor veel Apeldoornse
gezinnen een gewild uitje.
De renovatie van de Sprengenroute is
gereed. Het resultaat is prachtig. Menig
Apeldoorner maakt nu gebruik van de
twee nieuwe ingangen die gerealiseerd zijn
aan de Grindbergenlaan en de Laan van
Spitsbergen, naast AGOVV.
Ook met de renovatie van het theehuis is
men in het najaar van 2016 gestart. Hoe het
nostalgische theehuis gebruikt zal worden
is echter nog steeds niet duidelijk.
In 2016 zijn er weer verschillende
evenementen georganiseerd in het park.
De wijkvereniging heeft zich ook het
afgelopen jaar weer actief ingezet om de
oorspronkelijke doelstelling bij de renovatie
van het park, ´Een kwalitatief hoogwaardig
stadspark, waarbij het voornamelijk gaat
om de groenbeleving´, zo goed als mogelijk
te bewaken.
Veiligheid
Ook in het jaar 2016 is de wijk Berg en Bos
een veilige wijk gebleken. Volgens onze

wijkagente Sharon Koenders wonen wij
hier in het district nog in het meest veilige
gebied van Nederland.
Apeldoorn staat in de top drie van de
vijf grote steden in de eenheid Oost
van de politie. Over het algemeen is het
veiligheidsgevoel in Apeldoorn hoog.
Onze wijk heeft echter wel een golf van
woninginbraken gekend, maar gelukkig
toch minder dan in 2015. Volgens informatie
van de politie is de wijk Berg en Bos de
veiligste wijk van Apeldoorn. Ook op het
gebied van jeugdoverlast, vandalisme,
mishandeling en andere delicten
scoorde de wijk Berg en Bos laag. Er is
dit jaar geïnvesteerd in de preventie van
criminaliteit, denk hierbij aan uitbreiden
van de WhatsApp groep, voorlichtingsavond
woninginbraken en jeugdprojecten op de
scholen.
Wederom is er vruchtbaar samengewerkt
met Vigilat Beveiliging B.V. De
surveillanceauto’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 nog maar ongeveer 380
van de ruim 800 huishoudens in Berg en
Bos bij het Vigilat collectief aangesloten.
Hopelijk gaan steeds meer wijkbewoners
meedoen zodat Vigilat frequenter kan
surveilleren.
De door de wijkvereniging opgerichte
WhatsApp groep BERG EN BOS ALERT is
inmiddels goed bekend onder de leden
en 225 wijkbewoners hebben zich hier
nu al voor aangemeld. Het blijkt een
toegankelijk en makkelijk middel te
zijn om mede buurtbewoners attent te
maken op veiligheidszaken die spelen in
de buurt. Aanmelden hiervoor kan door
vervolg op pagina 6
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vervolg van pagina 5

een bericht met naam, adres en mobiele
telefoonnummer te sturen aan redactie@
wijkbergenbos.nl.
Noaberschap
Met alle veranderingen in het sociale/
zorg domein die door de overheid worden
doorgevoerd, wordt aandacht voor elkaar
in de wijken steeds belangrijker. Daarom
besteedt het bestuur van de wijkvereniging
steeds meer tijd en aandacht aan daaraan
gerelateerde onderwerpen, houdt intensief
contact met de gemeente hierover, en deelt
informatie erover via wijkblad en website.
Koningsdag vieren op de Berg en Bos
School met ouders, kinderen en andere
wijkbewoners is een traditioneel
evenement in onze wijk. De organisatie
van deze feestdagen ligt geheel bij

vrijwilligers uit het ouderbestand van
kinderen die op de Berg en Bosschool
zitten. De Wijkvereniging sponsort de
organisatie jaarlijks. Afgelopen jaar bleken
er echter onvoldoende vrijwilligers bereid
het evenement te organiseren en vond
de jaarlijkse viering van Koningsdag geen
doorgang. Dit kwam voornamelijk doordat
Koningsdag in een schoolvakantie viel.
Burgerparticipatie
Een nieuw gemeentelijk plan is de nota:
´Helder in beleid, flexibel in uitvoering´.
Dit is een beleidsnota, die kort gezegd
erop gericht is, de burgerparticipatie in
Apeldoorn te stimuleren. Wij onderschrijven
het idee hierachter. We vinden wel dat de
verhouding tussen gemeentelijke overheid
en burger een stuk meer volwassen mag
worden dan deze nu is. Er spelen te veel
dossiers, waarbij de gemeente haar

belofte niet nakomt, problemen voor zich
uitschuift of geen openheid van zaken wil
geven. Een opvallend voorstel in dit plan
is het voornemen om de ´voorinspraak´
af te schaffen. Voorinspraak is een vorm
van informeel overleg dat gemeente
en wijkraden hebben als er nieuwe
gemeentelijke plannen zijn die de wijk
aangaan.
De voorinspraak is belangrijk omdat het de
wijkvereniging, als uw belangenbehartiger,
meer tijd geeft zich ergens een mening over
te vormen. De formele inspraakprocedure
blijft weliswaar bestaan, maar het nadeel
hiervan is dat eenieder gebonden is aan
strikte termijnen, waardoor je als bestuur
van de wijkvereniging snel in tijdnood komt
om het wijkbelang goed te dienen.
Na verschillende kritische reacties heeft
de gemeente het plan geparkeerd en een
commissie aangesteld, die het idee van het
stimuleren van burgerparticipatie opnieuw
gaat bekijken.
Website
De website wordt zo goed mogelijk
bijgehouden door het bestuur. Met de
rubriek ´Nieuw(s) op de Website´ proberen
wij alle nieuwe informatie op de website die
niet op de homepage wordt gepubliceerd
onder de aandacht te brengen.
Het bezoek aan de website door
wijkbewoners lijkt redelijk, ofschoon wij
met regelmaat, bij vragen aan het bestuur,
constateren dat de website niet door
bewoners wordt geraadpleegd.
Een ´hulp´ pagina waarin alle
telefoonnummers en contactmogelijkheden
met hulpinstanties worden aangegeven zal
worden toegevoegd aan het menu van de
website.
Tegelijkertijd wordt er hard gewerkt om de
website minder diep te maken (minder subsub menu’s) en rubrieken en onderwerpen
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te bundelen: doel is dat men daarna vanuit
het hoofdmenu via slechts één submenu de
betreffende rubriek bereikt.
Wijkblad
Zoals al vele jaren is ook in 2016 het
wijkblad eens per kwartaal, aan het einde
ervan, verschenen en bij alle, ongeveer 850,
huishoudens in de wijk bezorgd. Dankzij de
bijdragen van een aantal vaste schrijvers
wordt het blad voor een groot deel met
vele onderwerpen gevuld. Historische,
actuele, informatieve, formele en informele
onderwerpen wisselen elkaar voordurend
af. Desalniettemin is de redactie van
mening dat het fijn zou zijn als veel meer
wijkbewoners een bijdrage zouden leveren
met artikelen en foto´s over onderwerpen
betreffende de wijk die hen interesseren.
Een vervolg op ´geef de pen door´, artikelen
over straten van de wijk, is eveneens van
harte welkom. Vanzelfsprekend gebruikt
het bestuur van de wijkvereniging het
wijkblad ook om u te informeren over zaken
waarmee zij zich bezighoudt.
Leden en Financiën
Het jaar 2016 hebben we ook financieel
weer gunstig af weten te sluiten, zodat de
cijfers op de aankomende jaarvergadering
op 20 april klaar zijn om vastgesteld te
worden. De uitgaven liggen grosso modo op
het niveau van het vorige jaar. De inkomsten
uit ledenbijdragen, advertenties en subsidie
eveneens. Daardoor kunnen we afsluiten
met een kleine plus. De kascommissie heeft
zich er inmiddels over gebogen. Opvallend
is dat dat altijd heren zijn. Ook nu is er weer
een nieuwe kascommissaris nodig. Dus
dames: grijpt uw kansen, meldt u aan op
de jaarvergadering! Het kost maar een paar
uurtjes van uw tijd per jaar.
Mochten er leden zijn die de cijfers op
voorhand willen ontvangen, dan volstaat
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een mailtje aan de penningmeester. Op de
jaarvergadering zullen er zoals gebruikelijk
exemplaren van het financiële overzicht
voor u gereed liggen.

De wijkagent bij evenementen

Het ledenaantal is in 2016 redelijk
stabiel gebleven. Ongeveer 80% van alle
huishoudens in de wijk zijn lid. Het bestuur
moedigt alle nieuwe bewoners middels een
persoonlijk bezoek aan om lid te worden.

We hebben in
Apeldoorn te maken
met meerdere
evenementen. Door
de grootschaligheid
en de gevaarsetting
die er bij komt kijken,
wordt steeds vaker een
beroep op de politie
gedaan. De wijkagent wordt hierbij
ingezet. Er zijn altijd evenementen
die je langer bij blijven, veelal mooie
herinneringen, maar spijtig genoeg soms
ook een enkele mindere herinneringen.
Gelukkig lopen de meeste evenementen
zoals gepland. Zondag 5 februari
mocht ik dienst doen bij de midwinter
marathon. Een prachtige dag, met veel
publiek, lopers en donderssnelle tijden.
Een kijkje tijdens mijn dienst.

Bestuur
Ook in 2017 heeft het bestuur, dat qua
samenstelling ongewijzigd bleef, bijna
maandelijks vergaderd. Zowel het aantal
onderwerpen als de vereiste aandacht
per onderwerp lijken steeds verder toe te
nemen. Gelukkig beschikt het bestuur over
zeer gemotiveerde en ter zake deskundige
portefeuillehouders die ook weten wanneer
externe deskundigheid moet worden
ingeschakeld.
Echter de belasting moet niet verder
toenemen. Mede omdat het aantal
openstaande zaken met de gemeente alleen
maar groter werd, hebben we in een ´benen
op tafel gesprek´ met twee wethouders
dit probleem hebben aangekaart. Dit heeft
geleid tot het benoemen van 4 primaire
dossiers (AGOVV, verkeersprobleem,
scenario’s en Julianatoren) om te zorgen
dat er ook zaken van de lijst konden worden
afgevoerd. Omdat ook andere wijkraden in
Noordwest dit ook een goede benadering
vinden, staan er nu 14 zaken op de lijst met
primaire dossiers en is er het afgelopen half
jaar 1 punt van de lijst afgevoerd.
In 2017 zullen we ons nader beraden hoe
we de (vrijwilligers-)werkdruk binnen
aanvaardbare perken kunnen houden.

Door Sharon Koenders, wijkagent

´Onder het oog van de Naald´
We zitten op onze bike en leunen tegen een
dranghek. Het is koud, maar het zonnetje
schijnt. Het is een mooie dag. We kijken
uit op de Naald. Het is een momentje stil.
Dan hoor ik Jan zeggen: ´Tja Sharon…….´.
Ik weet direct waar hij het over heeft. Mijn
gedachten dwalen even kort af naar dat
pijnlijke, tragische fragment van bijna 8
jaar geleden. Daar waren wij bij, eveneens
dienst op de bike, persoonlijk heel dicht bij.
Fotograaf Pim Velthuizen passeert in een
flits. Hij groet ons en alsof hij gedachten
kan lezen, refereert hij ook nog even naar
die bewuste dag.
´Ze starten met een paar minuten´ zegt
Jan. Ik keer terug naar de realiteit, want
vandaag moet ik voorfietsen bij de 8
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kilometer van de midwinter. Zorgen dat
de renners veilig hun weg kunnen gaan.
Ik ben weer bij de les. Laten we maar vast
gaan fietsen, want ondanks dat ik de
opdracht heb meegekregen vanaf de start
mee te fietsen met de lopers, zie ik de bui
al hangen. Ik kan best wel fietsen hoor,
maar zag de eerste lopers van de 16 binnen
komen en die gingen echt achterlijk snel.
We fietsen richting de kruising Jachtlaan/
Soerenseweg. Er staan veel toeschouwers
langs de kant van de weg en een enkeling
moedigt ons aan. Een andere collega zou
doorgeven als de lopers van start gaan. Het
duurt en het duurt en krijgen geen reactie.
Toch maar eens navragen. Wat blijkt de
koplopers zijn mijn collega al gepasseerd,
gevalletje miscommunicatie. Ze komen
eraan.
Ons tempo versneld en we fietsen de helling
van de J.C. Wilslaan op. Het orkest ontvangt
ons hartelijk tijdens het passeren. Alsof we
tijd zat hebben. We maken ons op de voor
de klim.
Maar waar ik al bang voor was gebeurt.
Ik voel m´n benen lichtelijk verzuren, we
moeten nog een klein stukje de bult op. Ik
hoor een luidspreker, waardoor duidelijk
wordt dat de lopers me op de hielen zitten.
Ik denk ineens aan een bewoner uit de wijk
die pleitte voor de wijkagent op de fiets in
de wijk. Nou ik mag hopen dat hij me niet
zo ziet, met de tong op de schoenen, geen
goed visiteplaatje. Gelukkig staan hier niet
veel toeschouwers. Nog wel een collega
in privé tijd die me tijdens voorbij gaan
nog een hart onder de riem steekt, door te
roepen dat hij het ook pittig vond vorig jaar.

Jammer van die grijns op zijn gezicht.
En dan zie ik de Soerenseweg. Ik ben er
bijna. Ik hoor Jan me aanmoedigen, je
redt het Sharon. Op het moment dat ik
verlichting voel in m´n benen, zijn daar
ook de koplopers. Mijn hemel wat lopen
die gasten snel. Het parcours gaat gelukkig
bergafwaarts en we fietsen door Berg en
Bos. We attenderen de omstanders erop dat
de lopers eraan komen. We moeten snelheid
houden, want als ik omkijk zie ik de lopers
al volgen op korte afstand. Al fietsend
kom ik op adem en zijn we aangekomen
op de Amersfoortseweg. We gaan richting
Loolaan.
En daar, daar staat hij dan als middelpunt
en eist mijn aandacht op. Hij onthaalt ons
vriendelijk: de Naald.
Ik voel me verbonden, het heeft een plekje
gekregen. Ik moet door!
Onder het oog van de Naald begeleiden
wij de renners richting finish. Een nieuwe
herinnering doet zijn intrede.
We wachten tot vrijwel alle lopers binnen
zijn, het zonnetje geeft nog nauwelijks af.
Het zit erop. Tijd om naar het bureau te
gaan. We evalueren kort na met een bakkie.
Het was een mooie geslaagde dag.
Volgend jaar misschien toch maar iets meer
trainen.…
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Bronnen van Berg en Bos (42)
Anna en Agathe
Door Bart Meyer
In een bepaald opzicht hadden ze
bewondering voor elkaar, Anna en
Agathe, twee vrouwen die leefden op
het eind van de 19e en het begin der
20e eeuw. Die wederzijdse aandacht
betrof de ruimte die zij elk op eigen
wijze wilden scheppen in een burgerlijk
bestaan, het idyllisch sentimenteel
gekleurde beeld van de huiselijke kring:
de gezaghebbende alwetende vader, de
lieve moeder, de brave kinderen die in
gezamenlijke volstrekte gehoorzaamheid
aan God en gebod in de wereld vooruit
streven. De een in een vrijzinnig milieu,
de ander in een orthodoxe traditie.

Regelmatig verschenen in de bladen
berichten over haar activiteiten waarmee
zij internationale bekendheid verwierf.
Haar echtgenoot Chris Wegerif zat voor
de Vrijzinnig Democratische Bond vele
jaren in de Apeldoornse gemeenteraad.
Tot over de landsgrenzen reikte zijn naam
als architect, aannemer, meubel- en
interieurontwerper. Villa ‘Kamp Links’,
hun huis aan de Jachtlaan 8 fungeerde als
ontmoetingsplaats van spraakmakende
kunstenaars, waaronder Frederik van Eeden
en Anna de Savornin Lohman.

aan haar schrijverschap. In haar jonge
jaren was zij vurig voorvechtster van de
rechten van de vrouw en stond kritisch
tegenover haar geloof en opvoeding.
Lohman nam stelling tegen de bekrompen
orthodoxie en huichelachtige aristocratie
in Nederland. Na een ongelukkige liefde
ging Anna samenwonen met een vriendin
en een dienstbode in Den Haag. Groot
was de ophef na het verschijnen van
haar eerste boeken waar zij ongekuist de
breuk met het verleden verkondigt, zoals
in de roman ‘Vragensmoede’ die in 1896
verscheen. Agathe Wegerif was dermate
onder de indruk van dit veel gelezen boek
dat zij op verzoek van de uitgever voor
de vijfde editie een speciaal in batikstof
uitgevoerde ‘fantastische’ boekomslag liet
vervaardigen. Ze kon zich verplaatsen in de
vrouw die vanwege haar fel polemiserende
schrijftrant veel kritiek kreeg.

Anna de Savornin Lohman,
Assen 1868 – Den Haag 1930

Agathe Wegerif (reliëf, P. Puype)

Tegendraads
Agathe Wegerif-Gravestein (1867-1944),
pionier op het gebied van industriële
nijverheid, was directeur van het
Apeldoorns batikatelier. Zij organiseerde
tentoonstellingen in binnen- en buitenland
en vertelde over de techniek van het
batikken of haar werk als schilderes.
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Jonkvrouw Catharina Anna Maria de
Savornin Lohman stamde uit een oud
gereformeerd geslacht. Haar oom was jhr.
mr. A. F. de Savornin Lohman, protestants
politicus voor de ARP en CHU en een
vooraanstaand adviseur van koningin
Wilhelmina. Anna was het jongste kind
van een gezin met vier oudere broers
en vergezelde haar vader naar West- en
Oost-Indië. Zij ontwikkelde zich tot een
succesvol auteur en gaf openlijk toe dat
financiële motieven ten grondslag lagen

Boekband van batikstof met plant- en diermotieven

Vooruitgangsgeloof
De activiteit en knowhow van de

mannenwereld van die tijd wordt
weerspiegeld in het beeld van de fietsende
‘vrouw in het grijs’, met moeite moedig
haar evenwicht bewarend op dat voertuig
voor vrije wezens, dwars door het drukke
verkeer. Agathe en Anna hadden zich
weten te onttrekken aan de onmacht om te
beschikken over eigen inkomsten en bezit
in een overwegend op prestige van gewin
en materiële welstand gericht bestaan.
In een klimaat waarin liberale beginselen
hoogtij vierden zocht Chris Wegerif als
politicus en ondernemer wegen om te
kunnen bouwen. Daarvoor was nodig dat
burgemeester Roosmale Nepveu en zijn
bestuur een antwoord hadden op de eisen
van de Woningwet van 1901. De aankoop
op 1 februari 1917 van het 550 ha. grote
landgoed Berg en Bosch voornamelijk
van de ‘De Erven Wils’ was hen beiden
zeer welgevallig. In een vergadering van
de gemeenteraad sprak Wegerif van een
“gelukkig verschijnsel, omdat het terrein
terstond kan geëxploiteerd worden voor een
deel”. De burgemeester, met meer geduld
en bescheidenheid, had deze kwestie jaren
lang in geheime zittingen aan de orde
gesteld; hieronder moeten ook gerekend
worden de gesprekken die hij had met
koningin Wilhelmina tijdens zogenaamde
theevisites. Dan werd met name van
gedachten gewisseld over de uitbreiding
van het dorp in noordwestelijke richting en
de uitleg van het begrip ‘volkshuisvesting’
zoals in de wet genoemd. De vorstin wilde
invloed blijven uitoefenen op de inrichting
van de directe omgeving die behoorde
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tot het koninklijk domein Het Loo of
kroondomein. De aankoop zou geschieden
“met de bedoeling dat er villa’s en landhuizen
gebouwd zullen worden”. Op de achtergrond
bij dit alles speelde een veranderend
wereldbeeld.

Burgemeester Roosmale Nepveu op weg naar paleis
Het Loo, 1913 (potloodtekening, H. Wiesner)

De band tussen de families was meer
dan formeel. Prins Hendrik en mevrouw
Roosmale Nepveu waren betrokken bij
het Rode Kruis en beider dochtertjes
zagen elkaar tijdens autotochtjes van
de koninklijke familie. Chris en Agathe
Wegerif waren bevriend met het hof en
mochten zich als leverancier verheugen in
koninklijke bezoeken aan hun woonadres
en werkplaatsen. De familie de Savornin
Lohman voelde vanwege haar stand
een zekere saamhorigheid jegens het
koningshuis.
Zoekend naar zekerheid
Chris en Agathe bewonderden elkaar,
ook nadat ieder een eigen weg was
ingeslagen. Wegerifs aandacht voor
Anna de Savornin Lohman had zo z’n
eigen redenen. Zijn timmermansoog
viel op deze ondernemende freule die
hij met een milde glimlach opnam. Haar
nationale verschijning liep parallel met
zijn toenemende bekendheid in den lande.
Als persoon wilde hij gezien worden in de

bouw en manifestatie van zijn ontwerpen
en producten. In deze periode worden zijn
huizen niet zonder kritiek omschreven als
robuust en eigenzinnig. De ‘Halve Maan’
aan de 1e Beukenlaan 3 in Berg en Bosch
is een voorbeeld van zo’n ‘woningveste’
voor de kapitaalkrachtige stedelijke elite.
Anna heeft er gewandeld, eerst alleen,
later in gezelschap. Zij genoot intens van
de bloemen en dieren in de natuur. Eens
werd ze stil van haar diepste gedachten
en ging in de richting van haar woonadres,
uitkijkend naar het aangebouwde torentje.
Daar had ze begin september 1915 haar
bestemming gevonden en was van ‘het
ééne noodige’ overtuigd geraakt: “Ik heb de
redactie van tijdschrift ‘De Hollandsche Lelie’
neergelegd en mij geheel teruggetrokken
in het particuliere leven. Dit is geheel
overeenkomstig mijn steeds uitgesproken
meening dat de gehuwde vrouw niet der
maatschappij, maar slechts haar gezin
behoort.”

Anna Spoor tijdens haar verblijf in Berg en Bosch

Vóór zijn komst naar Apeldoorn in
1904 was Hendrikus Theodorus Spoor
werkzaam als ontvanger der registratie
en domeinen. Met belangstelling had hij
de berichten gevolgd over de aankoop
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van landgoed Berg en Bosch door de
gemeente en de daaropvolgende discussies
in de gemeenteraad, zoals over de
rechtmatigheid van de opgelegde belasting
(rechten van registratie en overschrijving).
Spoor, een niet onbemiddelde vrijgezel,
was eigenaar van de in 1906 gebouwde villa
aan de Amersfoortseweg 17 en bezitter
van een automobiel die werd gestald in de
nabijgelegen garage Wijn. Hij was een trouw
abonnee van de Lelie, weekblad voor jonge
dames en correspondeerde met Anna naar
aanleiding van de inhoud der artikelen.
Op 19 augustus 1915 traden beiden te
Apeldoorn in het huwelijk, zij 47 en hij
tien jaar ouder. Op verzoek van haar man
heeft Anna de drukke werkzaamheden
buitenshuis opgezegd. Ze schreef
verheugd over het verlies van vrijheid en
zelfstandigheid, “omdat ik mij van heeler
harte voortaan toevertrouw aan den man,
die ik waardig weet mij in mijn leven tot dien
steun te zijn, waaraan m.i. elke waarlijk
normale vrouw innerlijk behoefte gevoelt,
al is zij uiterlijk nog zoo zelfstandig in haar
optreden.” In deze gemoedstoestand
hebben Anna en Hendrikus hun Apeldoorns
samenzijn doorgebracht en plannen
gemaakt voor de toekomst. Aan het eind
van dat jaar vestigden zij zich in Den Haag.
Het huwelijk duurde tot 1919 toen Hendrik
Spoor overleed. Anna werd genoodzaakt de
pen weer op te nemen en met haar laatste
roman ‘Levensraadselen’ keerde ze terug
tot het calvinistisch geloof.
De agenda van Chris Wegerif was te
klein voor alle opdrachten die hij als
aannemer, architect en ontwerper heeft
uitgevoerd, voor de politieke debatten in
de vergaderingen van de Gemeenteraad.
Weinig tijd voor een wandeling in villapark
Berg en Bosch; wie hem tegenkwam zag

Het goeddeels in oude luister herstelde woonhuis van
Hendrikus en Anna Spoor anno 2017

een fier rechtop lopende man. Het leven
betekende voor deze ‘cultuurdrager’ meer
dan alleen ratio. Hij was zeer wel in staat tot
reflectie en gevoel dat hem nimmer deed
vervreemden van de hamer der arbeiders.
Na het overlijden van haar man in 1920 leed
Agathe onder een afnemende gezondheid
en vestigde zich enige jaren in Den Haag.
Zij is een doortastend zakenvrouw geweest
die, net als Anna de Savornin Lohman, op
het breukvlak van twee eeuwen berekening
en passie met emotie combineerde. Twee
vrouwen die langs verschillende paden
vooruit liepen op de ontwikkelingen.
Bronnen:
Berghuis, F. Lz., Burgerlijke Bouwkunde,
Leiden, 1919
Savornin Lohman, A. de, Herinneringen, in:
De Hollandsche Lelie, jrg. 1908-1909
Archief Electrische drukkerij ‘De Motor’,
Bureau Bergumer Courant, 1915-1930,
Tietjerksteradeel
Verslag van de vergadering van de Raad der
gemeente Apeldoorn, 26 jan. 1917, CODA
Archief Apeldoorn
Verslag van de vergadering van de Raad
der gemeente Apeldoorn, 13 juli 1917, CODA
Archief Apeldoorn
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Wildernispark - uniek natuurgebied of gewoon
een wandelpark met privileges?
Door Henk Otto

In het voorgaande nummer van dit
wijkblad was een artikel opgenomen
van Stichting Behoud Juniperbos. Als
wijkbewoner ben ik, vanwege mijn
biologische achtergrond, geïnteresseerd
in het natuurgebied dat aansluit op mijn
wijk. Jaren geleden hadden we nog een
hond, die we regelmatig los lieten in
het hondenlosbos. Met de komst van
Natura 2000 wetgeving was ik meteen
geïnteresseerd in wat dat zou betekenen
voor dat hondenlosbos.
Natura 2000
Ik heb mij toen verdiept in het gebied en
heb via het wijkblad en de website mijn
medewijkbewoners informatie gegeven
over de Natura 2000 status daarvan. Met
de destijds opgedane kennis en ervaring
werd ik getroffen door de uitspraken van
Stichting Behoud Juniperbos. Ik heb mij
daarom bij de stichting aangemeld om
deel te nemen aan de aangekondigde
bijeenkomst. Echter na een eerste reactie
heb ik niets meer gehoord. Daarom ben
ik opnieuw in de wetgeving gedoken
om de feiten te checken. Want sinds de
publicaties van enkele jaren geleden is er
natuurlijk meer bekend. Door alle openbaar
beschikbare wetgeving en documentatie
nog eens te bestuderen heb ik mijn kennis
bijgespijkerd. Ook heb ik, daar waar ik
vragen had, contact opgenomen met
de provincie en de gemeente, waar de
medewerkers open en helder antwoorden
gaven. Dankzij mijn vraagstelling ontdekte
de provincie zelfs een foutje in hun
10

gebiedskaart, waarvoor ik werd bedankt. Al
met al is mijn dossier van het hondenlosbos
intussen goed onderbouwd en bijna
compleet. Reden om u hieronder daarvan
de essenties te geven.
Hekken en rasters
Er wordt wel gezegd: ´natuur is natuur
wanneer er geen hek om heen staat´.
En dat staat er wel om het bosgebied tussen
de wijk Berg en Bos en de J.C. Wilslaan.
Ongeveer 70% van de omtrek is afgezet
met hekken/wildrasters en alleen bij de
overgebleven 30% langs de J.C.Wilslaan
kunnen dieren het gebied in en uit. De
hekken stoppen vogels en rood wild niet.
Het gebied deel maakt uit van Natura 2000
wetgeving. Maar is dat dan uniek?
Nederland heeft in kader Europese
natuurwetgeving zelf de wet Natura 2000
vastgesteld. Daarin zijn instandhoudingsen/of verbeteringsdoelen vastgesteld voor
flora-biotopen, habitattypen genaamd
en faunasoorten. Vervolgens is er een
inventarisatie gemaakt van gebieden
waar deze flora en fauna voorkomen en
kansen bieden vastgestelde soorten te
behouden. Aan de provincies is de taak
opgelegd daarvoor beheerplannen op te
stellen. Zo is aan de provincie Gelderland
het gebied de Veluwe aangewezen. Een
groot gebied dat aansluit op de westzijde
van Apeldoorn. Dat is vanzelfsprekend
niet alleen natuur. Vele dorpen, wegen,
boerderijen, vakantiedorpen en bedrijven
zijn daar aanwezig en daar wordt gewoon
gewoond en gewerkt. Dat kan omdat deze

gebieden buiten de invloed van de Natura
2000 beheermaatregelen zijn gehouden.
Beheerplan flora en fauna
De provincie heeft voor de Veluwe een
beheerplan gemaakt. Dat betekent,
dat zij heeft vastgesteld waar en hoe
welke habitattypen en welke soorten
moeten worden behouden of soms waar
populaties groter moeten worden en welke
maatregelen zij daarvoor heeft voorzien.
Welnu, ons Wildernispark maakt deel uit van
gebied Natura 2000 57-Veluwe, maar komt
niet voor in de provinciale beheerplannen
voor verdere natuurbehoud beleid. Dat
klopt ook wel want er is slechts één stukje
habitattype beuken-eikenbos met hulst
aanwezig en het oppervlak daarvan beslaat
slechts 6,5% van het totale gebied. Het is
de smalle strook bos langs de J.C. Wilslaan
tussen de Wildernislaan en de Soerenseweg.
Dit habitattype wordt ook als een mogelijk
broedgebied voor de in Natura 2000 doelen
aangewezen beschermde vogelsoort
zwarte specht gezien. Maar er ontbreken
daar voldoende geschikte bomen en verder
zorgen het verkeer over de J.C. Wilslaan en
de iedere dag aanwezige wandelaars met
hun honden voor zoveel onrust dat deze
vogel daar al een tiental jaren niet meer
heeft gebroed. Begrijpelijk want ten westen
van de J.C. Wilslaan zijn grote gebieden met
dezelfde habitattypen en geschikte bomen
en daar is rust. Daar wordt deze standvogel
jaarlijks regelmatig waargenomen. Voor
de wet geldt gebied Natura 2000 Veluwe
echter als het leefgebied van de zwarte

specht en ook voor de tweede vogelsoort,
een zomergast, de wespendief. Daarvan is
in het Wildernispark nog nooit een broedsel
gezien en ook overvliegende wespendieven
worden alleen meer buiten de stadse
omgeving waargenomen in gebieden waar
zij, bij voorkeur bij onverstoorde bosranden,
hun voedsel kunnen vinden.
Zo blijft er vanuit de voor het gebied
mogelijke Natura 2000 57-Veluwe doelen
alleen nog de grootste keversoort van
Nederland over,
het vliegend hert.
Inderdaad vindt
dat zeer zeldzame
diertje hier een
leefgebied, al
is de grootste
populatie meer
noordwestelijk te
vinden. Gelukkig
heeft de kever geen
last van gravende
honden en drukte
van wandelaars.
De grootste bedreiging is weghalen van
boomstronken (daar leven de larven in) en
wroetende dassen en wilde zwijnen die de
larven eten. Het bezoek van dassen en wilde
zwijnen is gelukkig wat beperkt vanwege
alle wildrasters en zorgt de afdeling
Groen van de gemeente waar mogelijk
voor gunstige leefomgevingen voor deze
keversoort.
Nieuwe wet
Betekent dat dan dat in voortbestaan
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bedreigde planten of dieren hier dan geen
speciale bescherming vinden? Nee, zeker
niet, want met ingang van 1 januari 2017
is de nieuwe wet Natuurbescherming van
kracht. De oude wetten zoals Flora en Fauna
wet, Natuurbeschermingswet 1998 en de
Boswet zijn daarin verwerkt en ingetrokken.
Daarmee zijn nu alle vogelsoorten en nog
een lijst van 230 andere soorten wettelijk
beschermd. Maar dat geldt niet alleen
voor het Wildernispark, maar overal in
Nederland, dus ook bij u en mij rond ons
huis!
Wildernispark
Zo kunnen we dus stellen, dat we het
besproken gebied geen uniek natuurgebied
kunnen noemen. Het is een omheind
wandelpark en gezien de ruige bebossing
dus een echt Wildernispark.
Dat is trouwens de oorspronkelijke naam
van het gebied, die door de gemeente
en ook veel oude Apeldoorners wordt

gebruikt. Maar het bosgebied is toch wel
bijzonder, want honden mogen er los en
kunnen zonder belemmering buiten de
paden dwars door het bos dolen. Dat doen
wandelaars vaak ook, net als crossfietsers.
Dat betekent echter ook, dat er voortdurend
druk staat op beschermde soorten, die zich
daar willen vestigen. Een gevolg is dat die
uitwijken naar rustiger gebieden.
Geven en nemen
Deze benadering past in de Rijksnatuurvisie
van 2014: bedreiging van natuurwaarden los
je niet op door een gebied ontoegankelijk
te maken, maar door verstandig, geven
en nemen, met de situatie om te gaan. De
gemeente past deze benadering toe en
geeft in het Wildernispark dus ruimte voor
natuurbeleving zonder veel beperkingen en
daarmee een beperkte natuurbescherming.
Aan de overzijde van de Amersfoortseweg,
in het Paleispark, is daarentegen de
natuurbeleving met beperkingen, dus
geen honden, geen fietsen, niet buiten
de paden en daarmee rust en ruimte voor
ontwikkeling van beschermde biotopen
voor flora en fauna.
Al is het Wildernispark dan een iets minder
beschermd stuk vrij bosterrein, waar
je zelfs nog een kleine grafheuvel kunt
vinden, iedereen kan er fijn op eigen wijze
recreëren. En dat direct aansluitend op de
stad. De moeite waard om het park zo te
houden, maar niet met de drogreden dat
het een uniek natuurgebied is.
Wilt u een exemplaar van het hele
Wildernispark dossier, zend dan een mail
naar henkotto@me.com.
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Renovatie theehuis
Door Gustaaf van den Brand

Een flinke klus is het, maar alles loopt op
schema en de laatste werkzaamheden
zijn begonnen.
Het voormalig Theehuis in Stadspark Berg
en Bos wordt gerenoveerd. Alles wat verrot
was aan het pand, dat er al ongeveer zestig
jaar staat, is vervangen en verder is het
gebouw extra verstevigd.
Houtworm
Het gebouw was flink door houtworm
aangetast. Die is nu volledig bestreden.
Het grootste deel van de werkzaamheden
gebeurt aan de binnenkant, maar ook de
buitenkant is opgeknapt. De bestaande
ramen zijn herplaatst, alle borstweringen
zijn nagelopen, waar nodig vervangen en
de kopgevels zijn vernieuwd. Ook is het
hele rieten dak voorzien van nieuw riet. Dat
was hard nodig, want het was nog maar
zes centimeter dik, terwijl een normaal
rieten dak toch wel twintig centimeter
is. Op verschillende plekken lag dekzeil,
om lekkage te voorkomen. Daarvoor is
riet uit China gebruikt. Al het vervangen
ronde hout, zoals de panlatten, komt uit
het eigen bos van het park. Alles wordt
zoveel mogelijk teruggebracht in de oude
staat, maar dan een stuk steviger. Het pand
had de neiging om over te hellen en zou
daardoor uiteindelijk misschien wel om
kunnen vallen. Daarom zijn alle constructies
verstevigd.
Accres
Er komt in het gerenoveerde gebouw geen
gasaansluiting. Alles wordt elektrisch.
Het Theehuis wordt zo ingericht dat het
straks als twee losse ruimtes kan worden

verhuurd. Accres gaat het Theehuis beheren
en exploiteren.
Voor iedere Apeldoorner
Het Theehuis moet voor iedere Apeldoorner
bereikbaar zijn. Er moeten zoveel mogelijk
initiatieven en organisaties (met een
maatschappelijke doelstelling) hun plek
kunnen vinden. Permanente verhuur is
niet de eerste optie. Maar juist een mix
van activiteiten die de verschillende
functies van het park versterken en
daarmee bijdragen aan de attractiviteit
van het park. Omwille van een gezonde
financiële exploitatie zal er ook ruimte
zijn voor meer commerciële benutting
van het Theehuis. Te denken valt aan
organisaties met een educatief, sociaal
cultureel of creatief vormend karakter
te faciliteren, maar ook kinderfeestjes,
recepties, huwelijksvoltrekkingen en
‘verlengde huiskamer’ evenementen
moeten er mogelijk zijn. Het zijn slechts
voorbeelden uiteraard. Het streven is dat de
renovatie in maart helemaal gereed komt.
Vooralsnog lijkt dat te gaan lukken, maar is
wel afhankelijk van het weer. In november
en december heeft het veel geregend en dat
heeft wat vertraging opgeleverd. Al met al is
de renovatie van het nostalgische Theehuis
een uniek project en het gaat er schitterend
uitzien! Veel beter dan op de foto…..
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Rock ‘n’ roll

Door Wim Bergink, Stadsdeelmanager Noordwest
Nee, dit stukje gaat niet
over muziek; daar heb
ik vorige keer al over
geschreven. Dit stuk
gaat over steentjes en
rollators. En dat gaat niet
goed samen.
Mijn schoonmoeder
heeft jaren alleen in
een vrijstaand huis gewoond. Naarmate
zij ouder werd, lukte het steeds lastiger
het huis uit te komen en veilig de weg te
bereiken. Als kinderen hebben wij op een
gegeven moment een pad door de tuin
naar de weg aangelegd. Daardoor kon zij
weer veilig, eerst met de rollator, later in de
rolstoel, de weg bereiken.

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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Zij woonde niet in Berg en Bos, maar ook
in uw wijk doen deze problemen zich voor.
Er wonen relatief veel oudere mensen in
de wijk. En hoewel we gemiddeld allemaal
steeds langer fit blijven, komt er vaak een
moment waarop het toch allemaal wat
minder gaat. Wat dan?
Kenmerkend voor Berg en Bos zijn de
grindbermen. Deze dragen bij aan het
fraaie, ruime beeld van de straten in uw
wijk. En bij velen van u gaan deze bermen
naadloos over in een oprit eveneens van
grind. Zo ontstaat een mooi, organisch
beeld.
Maar een rollator (of rolstoel) met grind
is niet zo’n handige combinatie. We zien
dan ook, ook in Berg en Bos, dat mensen
op zoek gaan naar een pragmatische
oplossing. Dat is logisch en we willen ook
graag dat mensen zo lang mogelijk in hun

woning kunnen blijven wonen. Het grind op
de oprit vervangen door b.v. klinkers is dan
ook een voor de hand liggende oplossing.
Echter, om echt effectief te zijn moet die
verharding dan worden doorgetrokken tot
over de berm, tot aan de (asfalt)weg. Maar
dan komt u op het openbare, gemeentelijke,
deel en verstoort u de mooi rustige
zichtlijnen van de grindbermen.

Hier dient zich een dilemma aan. Kiezen
we voor mooi of kiezen we voor praktisch?
Of zou het mogelijk zijn zulke slimme
oplossingen te bedenken dat u én uw
woning altijd kunt bereiken én dat we de
uitstraling van de straten even ruim en fraai
houden? Dat laatste proberen we nu. Met
grind wordt dat lastig lijkt me, maar wie
weet zijn er toch oplossingen denkbaar die
mooi én praktisch zijn. Met de wijkraad en
ontwerpers denken we daar nu over na.
Maar misschien heeft u zelf ook wel een
briljante oplossing. Laat het ons dan weten.
U kunt het naar mij sturen, maar ook naar
mijn collega Jeanette van Dijk, regisseur
openbare ruimte: j.vandijk@apeldoorn.nl.
Ik ben benieuwd naar uw ideeën. En waar
we op uitkomen: wordt het rock of roll?
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Terugblik 2016
Door Lisette Cuperus, Vigilat

De laatste maanden van het vorige jaar
hebben veel inbraken plaatsgevonden.
We merken dat als de wintertijd
aanbreekt het aantal inbraken toeneemt.
Het tijdstip dat er wordt ingebroken
tijdens de donkere dagen is vooral in het
begin van de avond. In de zomerperiode
zijn de inbrekers brutaler en gebeurt
het ook overdag. Deze tendens zien wij
overal terug en niet alleen in de wijk Berg
en Bos.
In samenwerking met uw wijkagente Sharon
Koenders hebben wij en de politie extra
gesurveilleerd. Automobilisten, wandelaars
of fietsers die zich ´verdacht´ gedroegen
aangesproken en gevraagd of wij ze konden
helpen. De communicatie tussen Vigilat
en de politie is goed. Constateren wij of
de politie bijzonderheden, dan wordt die
informatie direct aan elkaar doorgegeven.
Wij merken ook dat u ons goed weet te
vinden als zich een verdachte situatie
voordoet in de wijk. Uw informatie wordt
gedeeld met onze beveiligers zodat ze
weten wat er zich in uw wijk afspeelt en
waar ze naar uit moeten kijken. Deze
informatie is heel belangrijk voor ons. Blijft
u ons vooral op de hoogte houden wat er
zich voordoet in uw wijk.
De inbraken zijn gelukkig vanaf de
jaarwisseling sterk afgenomen, mede door
uw alertheid, de inzet en betrokkenheid van
de politie en onze surveillanten. Het aantal
deelnemers aan het collectief mobiele
surveillance zit momenteel rond de 380.
Het collectief krijgt een grotere draagkracht
als er meerdere deelnemers zich hierbij
aansluiten.

https://www.politie.nl/mijn-buurt/misdaad-in-kaart?
geoquery=7313&distance=2.0

Onze medewerkers kunnen dan langer
in uw woonwijk surveilleren, meerdere
controles uitvoeren en uw woonwijk veilig
houden. Naast het preventief surveilleren
krijgen onze surveillanten ook opdrachten
mee om in uw woonwijk uit te voeren. U
moet dan denken aan: het aanspreken
van hangjongeren, het constateren van
vandalisme, graffiti, afval, en kapotte
lantaarnpalen, het extern controleren van
uw woning tijden uw afwezigheid e.d.
Vanuit onze surveillanten kwam de
opmerking dat huisnummers soms
moeilijk te vinden of te lezen zijn. Dit is
niet alleen belangrijk voor ons maar ook
voor hulpdiensten die uw huisnummer
anders niet kunnen vinden. Wellicht is het
mogelijk om een zwart reflector paaltje met
huisnummer vooraan uw huis te plaatsen.
Onderstaand een overzicht vanaf 2013 van
pogingen tot of daadwerkelijke inbraken
gemeld bij de politie:
Apeldoorn West
156
Apeldoorn Noord
224
Apeldoorn Noordoost
227
Apeldoorn Zuid
262
Heeft u iets te melden of wilt u meer
informatie? Bel ons dan op (055) 5424149.
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NOABERSCHAP
Door Gustaaf van den Brand

BERG EN BOS ALERT
Inmiddels zijn er al 225 deelnemers BERG EN BOS ALERT en steeds komen er nog
aanmeldingen binnen! Dat is ruim 10% van het totaal aantal inwoners van de wijk.
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.
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

Facebook Berg en Bos Sociaal

Gemeente Apeldoorn

Door Leja van Roode

Algemeen, Buitenlijn, Klachtenlijn 14 055
gemeente@apeldoorn.nl
Bureau Buurtbemiddeling (088) 784 64 64
info@buurtbemiddeling.nu,
www.buurtbemiddeling.nu

Toen ik zondag 22 januari naar huis reed
en vanaf de Schuttersweg de Jachtlaan
op wilde rijden, zag ik een hondje midden
op de weg lopen. Hij liep in de richting van
de Naald. Ik ben langzaam achter hem
gaan rijden en probeerde de naderende
tegenliggers te waarschuwen met
lichtsignalen. De auto’s stopten en een
vriendelijke pizzakoerier joeg de hond
de parkeerplaats van hotel Apeldoorn
op. Inmiddels was mijn achterbuurvrouw
van het Bergje ook aan komen lopen en
probeerden we met de pizzakoerier de hond
te vangen. Helaas lukte het niet, hij ging er
als een speer vandoor richting Genistalaan.
Tsja, wat nu? Van wie was deze hond? We
hebben alle twee een berichtje op Facebook
gezet maar het leverde eigenlijk niets op,
ons bereik in de wijk is niet zo groot. Ik
ben nog maar een rondje met mijn eigen
honden gaan lopen, misschien zou het wat
opleveren. De buurvrouw appte mij dat ze
mensen tegen was gekomen die het hondje
aan het zoeken waren. Ze gaf mij hun adres
aan de Groene Kijkerweg en ik ben even bij
ze langs gegaan. Omdat zij ook een beetje
radeloos waren besloot ik toch maar een
bericht op BERG EN BOS ALERT te plaatsen.
Ik weet dat die app alleen bedoeld is voor
politiezaken maar ik zag even geen andere
oplossing. Het zou vier graden gaan vriezen
en de kans dat het hondje alsnog overreden
zou worden leek mij aanzienlijk.
Wat er daarna gebeurde verraste mij
positief. Ik kreeg allemaal privé-appjes van
mensen die ik niet kende, die meldden dat
ze nog even een extra blokje om wilden
gaan met hun hond om mee te zoeken.
Uiteindelijk is hij die avond niet gevonden

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.
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maar de volgende ochtend belde iemand
mij dat ze hem hadden zien lopen. Ik kreeg
een foto over de app en het was inderdaad
dezelfde hond! Hij had de nacht overleefd!
Uiteindelijk is de hond gevangen. Ik heb
geen idee door wie maar ik kreeg weer een
appje. Dat je via social media snel heel veel
mensen kunt bereiken, wisten we al wel van
de BERG EN BOS ALERT app. Maar dat de
sociale bereidheid er daarna ook was om
in de wijk iets voor elkaar te doen, dat had
ik niet verwacht. Ik vond het erg mooi om
te zien dat totaal onbekenden naar buiten
gingen om te helpen. Dit bracht mij op een
idee. Misschien kunnen we elkaar vaker
helpen als dat nodig is? Ik heb daarom een
extra Whatsapp-groep overwogen, maar
omdat er toch meer behoefte aan reageren
lijkt te zijn, lijkt Facebook me een geschikter
medium. Die zelfde dag heb ik een groep
opgezet ´Berg en Bos Sociaal´. Je kunt
uitgenodigd worden of je zelf aanmelden.
In dat laatste geval moet ik je toevoegen.
Op de Facebookpagina kan je lezen wat het
idee achter de groep is en wat wel en wat
niet de bedoeling is. In ieder geval voor de
volgende die een huisdier kwijt is, plaats
een foto en we zoeken met je mee!

www.maassenbanket.nl
Eg lan tie r 231, n 67,
Ko nin gin ne laa139
Sc hu tte rsw eg
Ap eld oo rn
189
Ug ch els ew eg
Ug ch ele n

Aanmelden
Dus als je mee wilt helpen om Berg en Bos
vriendelijker en socialer te maken, meld je
aan op de Facebook pagina ‘Berg en Bos
Sociaal´!
Noot van de redactie: op www.nextdoor.nl vind je ook
mogelijkheden om een vergelijkbaar initiatief, een
sociaal burennetwerk, via WhatsApp op te zetten.
Er bestaan al enkele nextdoor-netwerken in de wijk.
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Museum Paleis Het Loo
in 2021 vernieuwd en verbouwd
filmpje en de digitale brochure van het
definitieve ontwerp op www.paleishetloo.
nl/vernieuwd-en-verbouwd. Ook op de
website van de wijkvereniging vindt u meer
impressies: www.wijkbergenbos.nl.

In 2018 start de renovatie en uitbreiding
van museum Paleis Het Loo. De renovatie
betreft de vervanging van technische
installaties, klimaatinstallaties en
asbestsanering. Tegelijkertijd wordt het
museum ondergronds uitgebreid. Met
deze uitbreiding creëert Paleis Het Loo een
royale publieksentree, ruimte voor kleine
en grote wisseltentoonstellingen en kan
de omvangrijke collectie beter worden
gepresenteerd. In de bestaande zijvleugels
worden het ‘Huis van Oranje’ en voor
kinderen het ‘Juniorpaleis’ gerealiseerd.
Het museum is vanaf 2018 tot medio 2021
anders open: de paleistuinen, stallen
en museumrestaurants zijn van april
tot en met september en in de weken
rond Kerst geopend. Uiteraard met een
toepasselijke programmering. Meer zien?
Benieuwd naar wat er onder het glas van
het Bassecour gaat komen? Bekijk dan het

Door Bas de Bruin
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Juniperbos
Zoals u inmiddels wellicht heeft vernomen,
heeft de Stichting Werkgroep Milieuzorg
Apeldoorn (SWMA) bij de Raad van State
gelijk gekregen in haar bezwaren tegen
het nieuwe bestemmingsplan voor
Julianatoren. De Raad van State is van
mening dat onvoldoende gekeken is
naar de gevolgen van het plan voor de
omgeving van het park, natuurgebied dat
onderdeel is van Natura 2000. Hierdoor
kan het bestemmingsplan niet in stand
blijven, en zal een nieuw bestemmingsplan
moeten worden gemaakt. SWMA en de
Stichting Behoud Juniperbos zullen
ook de ontwikkeling van het nieuwe
bestemmingsplan kritisch volgen. Niet
omdat wij Julianatoren een kwaad hart
toedragen, maar omdat wij vinden dat
de huidige locatie niet geschikt is voor

Voorzitter:
Arjan Speelman, Seringenlaan 18,
7313 CH, tel. 3558130
Secretaris:
Gustaaf van den Brand, Sparrenlaan 13,
7313 AT, tel. 06-53879265
Secretariële ondersteuning:
Elma Los-Richel, Berkenlaan 1,
7313 GN, tel. 3551049
Penningmeester:
Paul Dekens, 2de Beukenlaan 24,
7313 AS, tel. 06-11860041
Leden:
Arianne Mönnink, J.C. Wilslaan 11,
7313 HK , tel. 5762334
Otto Verkerke, Groene Kijkerweg 1,
7313 GB, tel. 3550064
Jan Wassink, Valkenberglaan 54,
7313 BM, tel. 06-10951573

A

Door Miranda Odinot, Paleis Het Loo

Eindelijk is het zover. Het definitieve
ontwerp voor de renovatie en uitbreiding
van museum Paleis Het Loo is gereed en
op dinsdag 7 maart gepresenteerd aan de
media. Wij nemen u ook graag mee in ons
enthousiasme voor de vernieuwing en
verbouwing.

Colofon

een gezonde verdere ontwikkeling van
het pretpark. Door verplaatsing van
Julianatoren, bijvoorbeeld naar de
vrijkomende locaties van defensie in Nieuw
Millingen, zou de overbelasting die de wijk
nu regelmatig ondervindt doordat Paleis
het Loo, Apenheul en Julianatoren in een
klein gebied zijn geconcentreerd, flink
gematigd kunnen worden.
Voorlichtingsavond
Om geïnteresseerden te informeren over
wat er allemaal speelt, organiseert Stichting
Behoud Juniperbos op donderdag 13 april
om 20.00 uur een voorlichtingsavond. U
kunt zich daarvoor aanmelden via info@
juniperbos.nl. Aan de deelnemers wordt
vervolgens de locatie van de bijeenkomst
bekend gemaakt.
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