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Dierverzorging in Apenheul
Door Mylène van de Kamp, wijkbewoner

Ingrid Schouw (34) is dierverzorger met als 
specialisme doodshoofdaapjes. Ze wilde al van 
jongs af aan met dieren werken. ´Oppasser in 
een dierentuiń  heette dat toen nog. 
15 jaar geleden is ze de opleiding gaan doen 
met dierentuinen als specialisatie. Tijdens de 
opleiding kon ze al aan het werk bij Apenheul 
en daar heeft ze haar liefde voor apen ontdekt, 
als kind wilde ze eigenlijk oppasser worden 
van olifanten of zwarte panters. 

Maar Apenheul en de apen hebben haar hart 
gestolen en ze heeft het geluk gehad een vaste 
aanstelling te krijgen als dierverzorger.

1. Hoe ziet je dag eruit?
We beginnen de dag met het observeren van de 
dieren, of iedereen gezond en tevreden is. Daarna 
voeren we het ontbijt en kijken we goed of 
iedereen van elkaar mag eten en ook trek heeft. 
De baby’s worden even extra bekeken; zitten ze 
allemaal nog goed op de rug? Dan gaan we de 
binnenverblijven schoonmaken. De apen zijn 
dan al lang lekker buiten in het bos (dat zijn ze 
vaak al als wij ‘s ochtends aankomen, afhankelijk 

van het weer natuurlijk). Dus kunnen we lekker 
onze gang gaan met sop en de waterslang, voordat 
het park open is. We gaan daarna in het bos van 
de doodshoofdaapjes dieren en bezoekers in de 
gaten te houden en om onze passie en verhalen 
over te brengen aan geïnteresseerden. We geven 
voederpresentaties en observeren veel buiten. Wat 
doen de apen? Wie gaat met wie om en hoe liggen 
de banden die dag?
We maken verrijking voor de dieren, we zorgen 
voor kleine reparaties, we doen administratieve 
zaken tussendoor. We oefenen op de namen en 

individuen in de groep. Tot dat het tijd is om de 
binnenverblijven weer open te doen voor de 
apen voor de avond en nacht, daar staat hun 
avondeten klaar. De doodshoofdaapjes mogen in 
het geopende seizoen kiezen of ze ‘s avonds naar 
binnen willen of nog lekker buiten willen spelen. 
Daarna gaan wij naar huis.

2. Hoeveel families zijn er in de groep van 53 
en hoe is de rangorde verdeeld/opgebouwd?
Er zijn in de basis 6 families in de groep, waarbij 
vriendinnen met hun kinderen aangesloten zijn.  
De families van moeders met hun kinderen en 
kleinkinderen, zussen, nichtjes en tantes etc. 
trekken buiten in het gebied samen met elkaar 
op en dan worden het 2 subgroepen in rangorde. 
Als er wat misloopt buiten, dan hebben de 
families steun bij elkaar nodig. De vrouwen zijn 
de baas bij de doodshoofdaapjes. De mannen 
hebben niks te vertellen en bemoeien zich 
ook niet met de rangorde. Die leven buiten 
het paarseizoen in hun eigen bubbel. Heel 
verstandig. De jonge mannen die in de groep 
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zitten gaan, als ze 2,5 jaar oud zijn, de groep 
uit om inteelt te voorkomen. In het wild 
zouden zij ook hun geboortegroep verlaten 
en als vrijgezellengroepen samen leven. 
Wij herplaatsen ze dan ook als vrijgezelle 
mannen in andere dierentuinen.

3. Met welke apensoorten kan je meer 
‘bonding’ mee opbouwen en welke 
minder?
Bonding met dieren is een breed begrip. 
Met apen als dwergapen, halfapen betekent 
bonding meer een vertrouwensband. Dat ze 
erop kunnen vertrouwen dat de verzorgers 
hen niks zullen doen. De bonding bij een 
orang oetan kan veel dieper gaan. Orang 
oetans kunnen zich emotioneel hechten 
aan hun verzorgers. De balans vinden 
en bewaren is belangrijk voor een goede 
´werkrelatié  eigenlijk. En ook voor een 
zo natuurlijk mogelijk gedrag van de apen. 
Bij veel apensoorten zou de bonding sterk 

kunnen worden opgebouwd, maar de 
vraag is dan: wil je dat ook? Wat heeft het 
dier, of de groep waarin hij leeft, eraan? We 
beseffen ons altijd dat onze aanwezigheid 
een positieve maar ook negatieve invloed 
kan hebben, een stoorfactor kan zijn. 
Balans is een toverwoord.

4. Voor welke andere apensoorten zorg 
je ook? 
Ik werk ook met de geelborst kapucijnapen, 
zwarte brulapen en de Javaanse langoeren. 
Vroeger werkte ik ook met de halfapen 
van Madagaskar, de berberapen en de 
leeuwenstaart makaken. 

5 Hoe oud worden de apensoorten waar 
je voor zorgt?
De doodshoofdaapjes worden bij ons 
zo tussen de 20-25 jaar. De oudste was 
Penseeltje, die 28 jaar is geworden. De 
kapucijnapen gaan richting de 30 jaar. Een 
orang oetan kan ruim 50 jaar worden. Dus 
de leeftijdsgrenzen liggen nogal uiteen.

6.   Zijn er stageplaatsen? 
Ja, in de dierverzorging komen regelmatig 
stagiairs, die gemiddeld zo’n 10 weken 
blijven. Dat kunnen snuffelstages zijn van 
eerstejaars studenten tot aan stages van 
laatstejaars studenten. Allemaal doen zij 
een opleiding (MBO) voor iets met dieren. 
Apenheul geeft hen een kans om te kijken 
of dit vakgebied wat voor hen is. Het werk 
wordt erg geromantiseerd en soms valt het 

hard tegen voor de stagiairs. Maar soms 
worden ze net als ik verliefd op de apen en 
weten ze: J́a, dit is wat ik wil gaan doeń !

7.  Wat is het leukst aan je werk?
Zien dat de apen zich gedragen als apen, 
lekker ravotten maar ook lekker met z’n 
allen genieten van de zon en rusten. En het 
contact dat ik met ze heb. Verbaal contact 
dan, denk aan groeten. Aaien en knuffelen 
hoort absoluut niet thuis in de omschrijving 
contact hoor. 

Evenals voeren uit de hand. Dit doen we 
alleen om een aapje beter te kunnen 
bekijken als die bijvoorbeeld een 
verwonding heeft. Of om medicatie te 
geven. Het gevoel aan het einde van de 
dag dat ik die dag heb meegeholpen om 
hen weer een fijne dag bezorgd te hebben, 
is ook een van de fijnste dingen van m’n 
beroep.

8. Wat is het minst leuk aan je werk?
Als een dier ziek is en ik niks kan doen 
om hem of haar te helpen. Dat je soms 
machteloos moet afwachten of medicatie 
aan zal slaan. Gelukkig gebeurt dit maar 
zelden.

9. Wat is bijzonder aan de Apenheul 
en welke ontwikkelingen zie je hier 
plaatsvinden?
De dieren, niet alleen de apen, krijgen de 
kans en de ruimte om zichzelf te zijn. Ze 
mogen doen wat zij willen. Apenheul is 
hun thuis, hun territorium, dus hun regels 
staan voorop. Hoewel Apenheul een zeer 
goed ontwikkeld park is op bijvoorbeeld het 
gebied van dierenwelzijn, blijven we bezig 
met verder te ontwikkelen. Het kan vaak 
nog beter voor mens en dier. Stilstaan is 
achteruitgang. 

Dag van Het Park
Door Elma Los – Richel, wijkbewoner

Zondag 21 mei was het De Landelijke dag 
van Het Park. De groenploeg van Accres 
greep deze dag aan om in Stadspark Berg en 
Bos te laten zien wat zij op het gebied van 
beheer en onderhoud doen. De medewerkers 
gaven uitleg over hun werkzaamheden, er 
werden rondleidingen gegeven met de nadruk op het ontstaan en de geschiedenis 
van het park. Voor kinderen was er de mogelijkheid zich te laten schminken. Ook kon 
men een kijkje nemen in het vernieuwde beheerderskantoor, waar op de wand een 
panoramafoto te zien is van de graafwerkzaamheden van de Sprengenvallei in 1934. De 
locatieverantwoordelijke van Park Berg en Bos, de heer Richard Zunnebeld, benadrukte 
dat elke werkdag het kantoor in het park open is en dat omwonenden kunnen 
binnenlopen voor vragen en suggesties. 
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Notulen Algemene Jaarvergadering 2017 
Wijkvereniging Berg en Bos
Gehouden op donderdag 20 april 2017 in 
Hotel Apeldoorn aan de Soerenseweg.

1. Opening door de voorzitter
Arjan Speelman opent om 20.00 uur de 
vergadering. Hij is verheugd dat ondanks 
de concurrentie van een aanlokkelijke 
voetbalwedstrijd ± 80 wijkbewoners 
aanwezig zijn en heet iedereen van harte 
welkom. Met name ons erelid de heer 
R. van Straten. Ook worden welkom 
geheten de vertegenwoordigers van 
de politieke partijen Groen Links en 
Progressief Apeldoorn, wijkagent Sharon 
Koenders, stadsdeelmanager Wim 
Bergink, Martin Staal projectleider van 
de onderhoudswerkzaamheden en de 30 
km inrichting in onze wijk, wijkboa André 
ter Horst aanspreekpunt in de wijk op het 
gebied van leefbaarheid, Roel Welsing 
algemeen directeur Apenheul en Frank 
Rietkerk, zoölogisch directeur Apenheul. 
Tenslotte wordt Mieke van der Linden van 
Bureau DOOR1DEUR welkom geheten. Zij 
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zal na de pauze een toelichting geven op de 
uitslagen van de enquête “Uw mening telt”. 
Afwezig wegens privéomstandigheden 
is bestuurslid Arianne Mönnink. 
Verhinderingen zijn ontvangen van 
wethouder Mark Sandmann en raadsleden 
en fractievertegenwoordigers wegens de 
PMA (Politieke Markt Apeldoorn) en enkele 
wijkbewoners.

2. Vaststelling notulen jaarvergadering 
gehouden op dinsdag 19 april 2016
De notulen van de jaarvergadering 2016 
worden door de vergadering ongewijzigd 
vastgesteld.
   
3. Jaarverslag over het jaar 2016
Arjan Speelman geeft een toelichting op 
het jaarverslag 2016 met ondersteuning 
van een PowerPoint- presentatie. Uit de 
enquête is gebleken dat de bewoners met 
plezier in onze wijk wonen, het ook zo willen 
houden en overlast willen beperken. Uit het 
jaarverslag blijkt dat een groot aantal zaken 
die in de enquête naar voren zijn gekomen, 
reeds speerpunten voor het bestuur zijn.
Enkele punten uitgelicht:

Verkeer 
Vanavond kiest de gemeenteraad 
waarschijnlijk voor het parkeerplan bij 
AGOVV voor de komende vijf jaar. 
De JC Wilslaan wordt weliswaar niet meer 
afgesloten, maar de verkeersoverlast 
verschuift naar Orden. Door de gemeente 
is toegezegd dat de voorgestelde 

10.   Wat zijn jouw verdere plannen voor 
de toekomst v.w.b. ontwikkeling, werk, 
studie etc.?
Ik ben momenteel, naast mijn specialisme 
bij de doodshoofdaapjes, me ook aan 
het ontwikkelen op het gebied van 

v́errijking .́ We hebben sinds kort een heel 
team hiervoor opgezet. Verrijking is een 
breed begrip, maar het doel is altijd het 
verrijken van het leven van een dier. Dit 

Theehuis heropend
Door Elma Los – Richel, wijkbewoner

kan eenvoudig een schommel zijn om in te 
spelen, maar ook bijvoorbeeld moeilijke 
puzzels voor de mensapen of kapucijnapen. 
Op dit gebied valt nog veel te ontdekken 
en te leren. Maar ik ben nooit uitgeleerd bij 
de apen. Er zal steeds meer kennis worden 
opgeslagen en de apen zullen ons altijd 
blijven verbazen. We denken zus en ze 
doen dan zo. Dat is ook mooi aan het vak. 
Verveling is niet bij!

Onder het toeziend oog van meer 
dan 100 belangstellenden schroefde 
Wethouder Mark Sandmann op 25 april 
als openingsceremonie een Apeldoorns 
monumentenschildje op het Theehuis in 
Stadspark Berg en Bos. Daarna werd een 
paneel onthuld waarop de historie van het 
Theehuis wordt vermeld. Het Theehuis 
kan gehuurd worden door organisaties 

met een maatschappelijke doelstelling 
en door particulieren voor bijvoorbeeld 
verjaardagen, workshops, vergaderingen en 
recepties. Ook is het Theehuis een officiële 
trouwlocatie en een prachtige plek voor een 
fotoreportage. Voor informatie kan contact 
opgenomen worden met de beheerder Wim 
de Weerd van Accres via 06-20110582 of 
wdeweerd@accres.nl.
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pendeldienst serieus wordt onderzocht. 
De werkzaamheden voor de 30km/u zone 
starten dit jaar. Er wordt begonnen bij de 
ingangen van de wijk met zogenaamde 
poortconstructies en het plaatsen van 
borden. Met het onderhoud van de wegen 
ten zuiden van de Soerenseweg wordt dit 
najaar gestart. Bij de ingang van de zaal 
ligt informatiemateriaal klaar om mee te 
nemen. Projectleider dhr. Staal is aanwezig 
om in de pauze vragen te beantwoorden. 
Gevraagd wordt of het bestuur aandacht 
wil besteden aan het verkeer dat ’s nachts 
zeer hard rijdt op de Jachtlaan tussen de 
Ribeslaan en de rotonde. Aangeraden wordt 
dit op de klachtenlijn van de gemeente te 
melden, zodat zij daarvan op de hoogte is. 
Het telefoonnummer is te vinden op onze 
website en wijkblad. 

Geluidsoverlast
De gemeente werkt ter aanvulling van het 
evenementenbeleid aan de nota Geluid bij 
evenementen per locatie. 
In onze wijk betreft dit de Bosweide in Park 
Berg en Bos, het Boschbad en Paleis Het 
Loo. Het bestuur volgt dit nauwlettend en 
heeft een hard hoofd in de handhaving van 
de gemeente, die laat controle over aan de 
organisatoren van de evenementen. Het 
bestuur heeft daarom een professionele 
geluidsmeter aangeschaft om zelf te 
controleren. Aan de bewoners wordt 
gevraagd bij overlast de klachtenlijn van de 
gemeente te bellen. 
Opgemerkt wordt dat geluidsoverlast 
niet alleen door evenementen wordt 
veroorzaakt, maar ook veelal door 
bewoners die langdurig gebruik maken van 
eigen bladblazers, grasmaaimachines etc. 
Verder wordt opgemerkt dat geluid niet 
alleen te meten is aan de toegestane 

decibellen, zware bastonen veroorzaken al 
snel overlast.

Paleis Het Loo 
Volgend jaar start de renovatie en 
uitbreiding van Paleis Het Loo en zal 
medio 2021 gereed zijn. Er zullen meer 
evenementen worden georganiseerd. De 
verwachting is dat het bezoekersaantal zal 
oplopen van 350.000 naar 500.000. In het 
ontwerp is hiermee rekening gehouden en 
extra parkeergelegenheid gecreëerd op 
eigen terrein. 
Opgemerkt wordt dat de verbouwing 
van Paleis Het Loo veel vrachtverkeer op 
de Amersfoortseweg met zich mee zal 
brengen. Het bestuur zal dit meenemen in 
de besprekingen die gaande zijn over het 
vrachtverkeer Amersfoortseweg. 

Bomenkap in en om de wijk
Hoewel de bewoners in de enquête 
aangeven dat de grootste pluspunten van 
de wijk Berg en Bos de bosrijke omgeving, 
de bomen en het groen zijn, zijn er de 
afgelopen jaren veel bomen gesneuveld 
door bewoners die vergunning aanvragen 
om een boom te kappen. Het bestuur doet 

een beroep op de bewoners zuinig te zijn op 
onze bomen, zodat we niet over een aantal 
jaren wonen in wijk Berg en Weide. 

Veiligheid
De WhatsApp-groep Berg en Bos 
Alert, die alleen bestemd is voor 
112-meldingwaardige zaken, heeft 
inmiddels meer dan 300 leden. Bij een 
recente inbraak in de wijk heeft Berg en Bos 
Alert met succes gewerkt. Inbrekers gepakt! 
Tot nu toe hebben zich nog maar ongeveer 
380 van de ruim 800 huishoudens in onze 
wijk aangesloten bij Vigilat. Veel bewoners 
liften mee met hun buren. Het bestuur roept 
hen op om zich aan te sluiten, zodat Vigilat 
frequenter kan surveilleren.

4. Financieel jaarverslag over 2016
Penningmeester Paul Dekens geeft een 
toelichting op het financieel jaarverslag. 
De wijkvereniging is financieel gezond, het 
vermogen is op peil gehouden. Het ledental 
is licht gedaald naar 613, via de enquête zijn 
aanmeldingen binnen gekomen. Het aantal 
incassoleden blijft stijgen. 
De boekhoudkundige splitsing Wijk  
vereniging en Wijkraad is noodzakelijk 

in verband met de subsidieverstrekking 
van de gemeente. Vraag uit de zaal: is de 
subsidie van de gemeente geoormerkt? 
Antwoord: verplicht is te communiceren 
met alle wijkbewoners en hun belangen te 
behartigen en niet te beperken tot de leden. 
Oftewel, het is geoormerkt, omdat in de 
voorschriften van de gemeente bepaald is 
waarvoor het gebruikt mag worden en het 
bestuur handelt ook hiernaar. Het bestuur 
stelt voor de contributie op € 20,- te houden. 
De vergadering gaat hiermee akkoord. Er 
zijn nieuwe contracten met adverteerders 
in het wijkblad afgesloten. Deze zijn voor 
de komende 3 jaar gegarandeerd. Vraag uit 
de zaal: “is er een specifieke reden om aan 
deskundige hulp een dotatie toe te wijzen?” 
Antwoord: “momenteel staat er niets op 
stapel dat in de richting wijst om juridische 
hulp of anderszins in te schakelen, in de 
toekomst is dit uiteraard niet uit te sluiten”.
De penningmeester deelt verder mee dat de 
Koningsdagviering op de Berg en Bosschool 
dit jaar toch doorgaat. Een aantal ouders 
hebben het initiatief genomen en inmiddels 
is er in de wijk geflyerd.

5. Bevindingen van de kascommissie
Dhr. Bas de Bruin leest namens zijn 
medekascommissielid dhr. Sjors Versteegh, 
de verklaring voor waarin zij melden 
dat zij de administratie en de daaraan 
ten grondslag liggende administratieve 
bescheiden alsmede het Financieel 
Jaarverslag 2016 hebben onderzocht en 
dat naar haar bevinding het beheer van 
de geldmiddelen in het verenigingsjaar 
2016 naar behoren is uitgevoerd. En in 
het jaarverslag 2016 dienovereenkomstig 
juist en volledig is verantwoord. Derhalve 
stelt de kascommissie aan de vergadering 
voor het bestuur en de penningmeester 
over het verenigingsjaar 2016 decharge 
te verlenen. Zij danken het bestuur en de 
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penningmeester voor de door hen verrichte 
werkzaamheden. De vergadering stemt 
hiermee in met applaus.

6. Benoeming nieuwe kascommissie
De voorzitter bedankt de kascommissie 
voor haar werkzaamheden. Dhr.  Sjors 
Versteegh is aftredend. Dhr. Bas de 
Bruin stelt zich weer beschikbaar. Het 
aanlokkelijke verzoek van de voorzitter aan 
de aanwezige dames zitting te nemen in de 
kascommissie mag niet baten. Als tweede 
lid is dhr. Jan Kreeft bereid om zitting te 
nemen in de kascommissie. De vergadering 
stemt hiermee verheugd in.

7. Bestuurszaken 
Er zijn statutair geen aftredingen of 
benoemingen van bestuursleden. Elma Los 
heeft te kennen gegeven nog één jaar haar 
bestuurstaak te vervullen. De voorzitter 
doet een oproep aan de bewoners zich aan 
te melden voor een bestuursfunctie.

8. Uitreiking van de “warme douche” 
Het is een traditie geworden om jaarlijks 
een “warme douche” uit te reiken aan een 

individu of organisatie die zich, naar het 
oordeel van het bestuur, op bijzondere wijze 
heeft bezig gehouden voor het belang en 
de bescherming van het woongenot van de 
bewoners van onze wijk. De gemeente werkt 
ter aanvulling van het evenementenbeleid 
aan de nota Geluid bij evenementen en aan 
de locatieprofielen. Dhr. Hans Kussendrager 
ondersteunt hierin het bestuur. Aangezien 
dhr. Kussendrager niet op deze vergadering 
aanwezig kon zijn, zal de warme douche 
hem op een later tijdstip worden 
overhandigd. 

9.   Rondvraag
Is de Nextdoor App veilig? 
Nextdoor is een gratis, besloten en sociaal 
netwerk voor de buurt. Bij opgave ontvangt 
men een code die toegang geeft tot, in ons 
geval, Berg en Bos. Het is een veilige en 
betrouwbare plek waar alleen geverifieerde 
bewoners van Berg en Bos toegang hebben. 
In tegenstelling tot de Berg en Bos Alert App 
kunnen bij Nextdoor weggelopen dieren, 
hulpvragen etc. gemeld worden.

Is er sprake van dat het busvervoer in onze 
wijk wordt opgeheven?
Busvervoer wordt vanuit de provincie 
geregeld. Er wordt in onze wijk te weinig 
gebruik gemaakt van de bus. Mocht er 
sprake zijn dat de buslijn wordt opgeheven, 
dan zal het bestuur zich heftig verzetten. 

Wijkblad
Grote waardering wordt voor het wijkblad 
uitgesproken. Gustaaf van den Brand neemt 
de gelegenheid te baat om een omroep te 
doen kopij in leveren voor het wijkblad. 

Stichting Behoud Juniperbos. 
Dhr. Bas de Bruin geeft een toelichting 
op de stichting Behoud Juniperbos. De 
doelstelling is het beschermen van de 

flora en fauna in de breedste zin van het 
woord. De stichting heeft niets tegen de 
evenementenparken, maar zet zich in 
voor het behoud van het karakter en de 
natuurwaarde van het Juniperbos. 

Aanmelden nieuwe buren.
Nieuwe bewoners in de wijk worden door 
bestuursleden bezocht en overhandigen als 
welkom een hazelnoottaartje, gesponsord 
door banketbakker Maassen, en een 
informatiepakketje. Een dringend beroep 
wordt gedaan om nieuwe buurtbewoners 
aan te melden bij een van de bestuursleden 
of per mail bestuur@wijkbergenbos.nl.

10. Sluiting van het officiële gedeelte.
Niets verder aan de orde zijnde, sluit de 
voorzitter om 20.50 uur het formele deel 
van deze vergadering.

Na de pauze
Uitkomst enquête “Uw mening telt”
In februari 2017 is onder alle bewoners van 
de wijk Berg en Bos de enquête ‘Uw mening 
telt’ gehouden. Zowel digitaal als ook op 
papier. Hierop is een respons gekomen 
van 40%. Uit de opbouw van de respons 
naar leeftijdscategorie kan men aannemen 
dat het onderzoek representatief is voor 
de hele wijk. Uit de enquête blijkt dat de 
bewoners erg betrokken zijn bij de wijk. De 
resultaten van de enquête worden in een 
notendop gepresenteerd door Mieke van 
der Linden van bureau DOOR1DEUR. Onder 
de aanwezigen is een hand-out uitgedeeld 
van de presentatie. De gehele rapportage 
van de enquête wordt vrijdag 21 april 
verspreid per e-mail naar de e-mailadressen 
die bekend zijn bij de wijkvereniging en 
is binnenkort ook te downloaden op de 
website van de wijkvereniging: www.
wijkbergenbos.nl. 
Naar aanleiding van de enquête heeft 

het bestuur de intentie uitgesproken om 
de komende periode, naast de zaken 
die voor de pauze genoemd zijn in het 
jaarverslag, ook aandacht te besteden 
aan de volgende onderwerpen: Initiatief 
bewoners stimuleren, digitalisering 
informatievoorziening, te grote nieuwbouw 
op kavels, illegaal kappen groen, 
bescherming groene bermen en onderhoud 
wandelpaden. 

Sluiting
Voorzitter Arjan Speelman bedankt Mieke 
van der Linden voor de heldere toelichting 
op de enquête. Aangezien de enquête 
anoniem is, doet hij een oproep aan 
de bewoners die in de enquête hebben 
aangegeven dat zij op een of andere wijze 
bereid zijn werkzaamheden voor of in de 
wijk te willen verrichten zich bij het bestuur 
op te geven. Hij sluit de vergadering met 
een variant op de woorden van John F. 
Kennedy: Vraag niet wat het bestuur voor 
de wijk kan betekenen, maar vraag u af wat 
kan ik voor de wijk betekenen. 
Inmiddels is het 22.00 uur en wordt het 
de hoogste tijd om na te praten onder het 
genot van een hapje en een drankje.
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Het Departement van Justitie aan de Soerenseweg 105
Door Ton Jongbloed, wijkbewoner

De diverse ministeries zijn gevestigd in 
Den Haag. Maar tijdens een deel van WO II 
was het Ministerie van Justitie gevestigd 
in Apeldoorn. De Berg en Bosschool was 
de (hoofd)plaats van vestiging!

Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, 
verlieten de Koninklijke familie en de 
ministers Nederland. In Londen werd een 
regering in ballingschap gevormd. Die 
regering werd ondersteund door enkele 
departementsambtenaren die ook naar 
Engeland waren uitgeweken. Maar de 
meeste ambtenaren bleven in Den Haag 
en de Duitsers namen het bestuur over. Zo 
ontstonden er twee Ministeries van Justitie: 
eentje in Londen, waar men zich met name 
bezighield met regelgeving voor na de 
oorlog, en eentje in Den Haag, waar zo goed 
en kwaad als dat ging de lopende zaken 
werden afgehandeld.

Tussen herfst 1942 en lente 1944 werden 
in een langgerekte strook van Den Haag de 
huizen gesloopt om plaats te maken voor 
de Atlantikwall, die ervoor moest zorgen 
dat een geallieerde invasie via de kust geen 
kans van slagen had. Wie daar woonde 
moest verhuizen en ook kantoren moesten 
worden ontruimd. In december 1942 werd 
besloten tot evacuatie van de publieke 
diensten. Zo gingen de departementen van 
Handel, Nijverheid en Scheepvaart, van 
Landbouw en Visserij, en van Financiën 
naar Deventer, Waterstaat naar Utrecht, 
Sociale Zaken en Bijzondere Economische 
Aangelegenheden naar Amsterdam. De 
departementen van Binnenlandse Zaken, 
van Justitie, van Opvoeding, Wetenschap 

en Kultuurbescherming en van Algemene 
Zaken gingen naar Apeldoorn. 
Op 20 februari 1943 begon de verhuizing. 
Het personeel vertrok op dinsdag 23 
februari met de trein uit Den Haag naar 
Apeldoorn. Het departement vond een 
centraal onderkomen in de Berg en 
Bosschool aan de Soerenseweg 105. Ook 
kreeg men de beschikking over een paar 
villa’s in de nabije omgeving. Zo werd de 
bibliotheek met de complete jaargangen 
van de Nederlandse Staatscourant en 
de Handelingen van de Staten-Generaal 
in een villa schuin tegenover de school 
ondergebracht (Soerenseweg 156). Die villa 
werd nog ten dele bewoond door de familie 
Kühlemeyer, die er voordien een pension 
dreef. De ruimte voor de boeken was 
echter zo krap dat in de herfst van 1943 de 
bibliotheek verhuisde naar een leegstaand 
kindertehuis aan de Boschzichtlaan 4. Toen 
de slag om Arnhem in september 1944 
plaatsvond werden de boeken daar in de 
kelder tot aan het plafond opgestapeld; 
raadpleging was niet meer mogelijk.

In de loop van 1943 beschikte het ministerie 
over diverse panden. De secretaris-
generaal, de hoogste ambtenaar, Schrieke 
hield kantoor aan de Wildernislaan 1 en 
woonde aan de Boschweg 80. De meeste 
onderdelen waren gehuisvest in de 
Berg en Bosschool, maar er waren ook 
afdelingen gevestigd aan de Soerenseweg 
83, 87 en 156, Jachtlaan 16 (waar ook 
onderduikers verborgen werden gehouden) 
en de Bosweg 92. Ook Duitse autoriteiten 
kwamen naar Apeldoorn. Wimmer, 
de Generalkommissar für Verwaltung 

und Justiz, vestigde zijn kantoor aan 
de Jachtlaan 146 en Rijkscommissaris 
Seyss-Inquart aan de Loolaan 554. Deze 
hoge Duitsers woonden op het landgoed 
Spelderholt vlakbij Beekbergen. Het 
gewone personeel had niet de beschikking 
over een eigen woning en dat leverde 
problemen op. De ambtenaren vonden het 
niet prettig bij andere mensen te worden 
ingekwartierd, terwijl de oorspronkelijke 
bewoners niet stonden te trappelen om 
vreemden in huis te krijgen (ook al vanwege 
de politieke gezindheid, NSB, van diverse 
ambtenaren). Aanvankelijk ging een deel 
in de weekenden terug naar hun familie 
in Den Haag, maar toen in oktober 1943 
Scheveningen werd ontruimd voor de 
verdere uitbouw van de Atlantikwall, moest 
voor de Scheveningers onderdak worden 
gevonden in Den Haag. Het betekende dat 
de gezinnen van de Justitieambtenaren die 
nog in Den Haag woonden naar Apeldoorn 

moesten gaan. Tussen 11 en 18 oktober 
werden de inboedels op grootte getaxeerd, 
op 15 oktober moesten de gevorderde 
huizen in Apeldoorn leeg zijn en tussen 
19 en 30 oktober werden alle inboedels 
naar Apeldoorn verhuisd. Voor sommige 
ambtenaren viel het werken in Apeldoorn 
zwaar, vooral de jongeren die vaak nog bij 
hun ouders hadden gewoond waar ze in een 
gezellige huiselijke sfeer leefden en weinig 
kosten hadden, maar nu gedwongen waren 
om in Apeldoorn te gaan werken. Daar 
werden ze ingekwartierd, maar ze wilden 
toch eens per week een avond uit, wat geld 
kostte. Aanvankelijk kregen ze 2,50 gulden 
zakgeld per maand, maar later verviel dat 
en werd 25% op hun loon ingehouden als 
bijdrage voor de pensionkosten, terwijl 
ze in plaats van eens per drie weken nog 
maar eens per drie maanden gratis konden 
reizen. Voor een goed begrip mag worden 
vermeld dat er diverse ambtenaren waren 
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die banden met de illegaliteit hadden. 
Sommigen hielden zich bezig met vervalste 
persoonsbewijzen, anderen onttrokken 
mensen aan de Duitse Arbeidseinsatz en 
weer anderen hadden zich aangesloten bij 
een knokploeg.

In de winter van 1944/1945 had de 
Apeldoornse bevolking het niet zo zwaar 
als de mensen in het westen van het land, 
maar er waren de nodige problemen. Het 
verwarmen van de departementsgebouwen 
was niet langer mogelijk met kolen; die 
waren niet meer te krijgen. Maar hout was 
er in de bosrijke omgeving wel genoeg. 
Toch had het gebrek aan stookmateriaal 
tot gevolg dat alle in de Berg en Bosschool 
gehuisveste afdelingen samen werden 
gebracht in het gymnastieklokaal. Voor de 
spoorwegstaking was het eten veel beter 
geweest. Vooral veel roggebrood werd naar 
familie in het westen van het land gestuurd, 
maar daarna werd het steeds slechter en 
ging men om een of twee aardappelen 
bedelen bij de boeren. Van de verlengde, 
48-urige werkweek kwam niet veel meer 
terecht. Ter besparing van stookhout 
hoefden de ambtenaren tijdens de koude 
wintertijd slechts drie dagen per week op 
school, in het departementsgebouw, te zijn: 
maandag, woensdag en vrijdag. 

Toen de lente kwam was duidelijk hoe 
de kaarten lagen. Secretaris-generaal 
Schrieke ging op donderdag 5 april 1945 
op dienstreis, maar het was duidelijk dat 
hij niet terug zou keren. Op donderdag 12 
april waren in de verte schoten te horen 
en de meeste ambtenaren bleven thuis. 
De dag erna vielen voor het eerst granaten 
in Apeldoorn en op dinsdag 17 april werd 
Apeldoorn bevrijd. Diezelfde dag besloten 
de afdelingschefs dat de nog aanwezigen 
die om politieke redenen waren benoemd, 

het betrof drie ambtenaren, hun werk 
moesten staken. Twee dagen later kwam 
kolonel Ter Veer in Apeldoorn aan. Hij was 
kantonrechter in Den Haag maar had sinds 
eind augustus 1944 in een buitenhuisje 
bij Breda verbleven. Toen het zuiden was 
bevrijd kon hij niet meer naar Den Haag. 
Hij werd aan het Militair Gezag verbonden 
en kreeg van de Nederlandse regering 
machtiging om zich direct na de bevrijding 
van Apeldoorn over het departement te 
ontfermen. Op vrijdag 20 april vond om 10 
uur een vergadering met de afdelingschefs 
plaats aan de Boszichtlaan 4 en werd 
besloten tot een zuiveringscommissie die 
zou bestaan uit justitieambtenaren en die 
zich bezig zou houden met de naoorlogse 
reconstructie van het departement van 
justitie. Op 22 mei kwam waarnemend 
secretaris-generaal Tenkink naar Apeldoorn 
voor besprekingen en de officiële 
heropening van het departement. Ook 
minister van justitie (en premier) Gerbrandy 
kwam naar Apeldoorn, maar toen Den 
Haag bevrijd was ging het departement 
weer terug naar de residentie. Op 29 mei 
vertrok de eerste truck met meubels van 
het departement uit Apeldoorn naar Den 
Haag. Het in Apeldoorn aanwezige gedeelte 
van de bibliotheek werd in tien vrachtauto’s 
overgebracht. Toen de laatste auto vertrok 
kwam er een einde aan de vestiging van het 
departement van justitie in Apeldoorn. 

Bronnen:
- M.E. Verburg, Geschiedenis van het 
ministerie van justitie 1940-1945; een 
departement in oorlogstijd. Boom 
Amsterdam 2016
- L.H. van Meijenfeldt, De regering in 
ballingschap, in: D.P. van den Bosch, De 
jaren van het Koninkrijk; tien knooppunten, 
ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties, Den Haag 2015, p. 79-88
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Bronnen van Berg en Bos (43)
De nalatenschap van de landjonker (1)
Door Bart Meyer, wijkbewoner

In 1811 is in Nederland op bevel van koning Lodewijk Napoleon, de broer van 
Napoleon Bonaparte, begonnen met het maken van uniforme kadastrale kaarten. 
Doel was het invoeren van een landelijk grondbelastingsysteem (de tegenwoordige 
onroerendgoedbelasting). In 1832 was het voornaamste deel van het huidige 
Nederland in kaart gebracht en het belastingsysteem in werking getreden. Dit vormt 
de basis van ons huidige kadaster en staat daarom bekend als de Kadastrale Kaart 
1832. De eerste zeer gedetailleerde dekkende kaart van Nederland is tot stand 
gekomen in een tijd dat de ruimte in veel mindere mate aan verandering onderhevig 
was dan in de afgelopen anderhalve eeuw. Toen lagen de meeste steden nog besloten 
binnen hun grachten en beperkte het landgebruik erbuiten zich voor een groot deel 
tot wat in de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd was ontgonnen. De opname van 
1832 geeft daarom een goed beeld van Nederland vóór de grootschalige ingrepen in 
het landschap. Bovendien vormt deze weergave met registergegevens een geschikt 
uitgangspunt voor speurtochten terug in de tijd.

Het gebied waar nu Berg en Bos ligt is 
mooi weergegeven op de historische 
kaart. Het toont de fysische gesteldheid 
van het landschap, zo’n tweehonderd jaar 
geleden. Opvallend is dat het grootste deel 
bestaat uit heide, doorsneden met talrijke 
veelvormige en elkaar snijdende sporen van 
menselijke activiteit. 

Potgieter
Heide is altijd een dankbaar gegeven 
geweest voor schrijvers; in meisjesboeken 
meer dan in jongensverhalen die zich 
vaker afspelen in het bos. Dichters vinden 
er evenzeer inspiratie, zoals Everhardus 
Johannes Potgieter (Zwolle 1808 – 
Amsterdam 1875). Hij had een uitgesproken 
liefde voor heuvels en een romantische 
afkeer van rechte lijnen in het algemeen: 
“Lijnrechte wegen zijn mij onverdragelijk, 
voor mijn genoegen rijd ik nooit van 
Haarlem naar Amsterdam.” Om deze 
redenen bewonderde hij het rustiek Veluws 
landschap met grillige zandpaden dat hij als 
decor koos voor zijn poëzie:

De Veluwe is zoo vaal niet meer:                                                                                                                     
Dien ‘vilten hoed met gouden boorden’.                                                                                                        
Eerst buiten trof de grootschheid van de lijnen                                                                                                
Die ’t landschap in zijn breedte smaken liet. 

Potgieter maakte een omvangrijk dichtwerk 
bestaande uit vijftien verzen, gezien door 
de ogen van een romantische landjonker. 

In deze figuur kon hij zijn gevoelens en 
gemoedsleven objectiveren om zo een 
bundel gedichten te maken van landelijk 
leven en idyllische liefde. Het werk getuigt 
van zijn belangstelling voor het Oranjehuis, 
het 17e eeuwse hofleven en jachtpartijen op 
de Veluwe vanuit kasteel Het Oude Loo. De 
dichter deed dat, volgens een bewonderaar, 
‘met alle kunstvaardigheid waarover hij 
beschikte en ontwierp een verzameling 
smaakvolle diversiteit als een zorgvuldig 
geschakeerd boeket, waarin geen twee 
gelijke bloemen voorkomen en geen twee 
verwante kleuren naast elkaar staan’. 
Eigenlijk schrijft Potgieter hier een vroege 
poëtische geschiedenis van het land waar 
berg en heide nog geen aanstalten maakte 
om te veranderen in berg en bos, met 
bekende namen en personen.

Bentinck
Zijn visioen verandert dan plotseling: hij is 
op een heide die snel zo blinkend wordt dat 
naar de luwte van het struikgewas wordt 
uitgeweken. Uit het jachtgewoel komen 
twee ruiters tevoorschijn: prins Willem III en 
diens kompaan Hans Willem Bentinck. Een 
hertenjacht, een rit langs de Veluwezoom 
eindigt met de wens dat Huygens mocht 
verschijnen. Het is juni 1672, een rampjaar, 
maar ook de opmaat naar succes voor 
Willem als krijgsheer en de bouw van 
een imposant paleis. Een perceptie van 
grootsheid wordt zinnebeeldig toegedicht 
aan het leven van de landjonker: 

Deel van de kadastrale kaart (minuutplan) van Hoog 
Apeldoorn met midden links de Galgenberg
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schept de dichter door de tijd heen een 
ideële band tussen de personages in 
zijn kunstwerk en hemzelf. Hij toont zich 
een vertegenwoordiger van de nationale 
romantiek die geïnteresseerd is in alles 
wat met volkscultuur te maken heeft. Een 
volk werd beschouwd als een organisme 
dat zijn eigen mogelijkheden ontvouwde, 
net als de natuur en de geschiedenis. Ook 
een dichtwerk was derhalve een levend 
organisme met een cyclus. De dichter 
droomt zich een leven als aristocraat op het 
land, in een kasteel dat getuige is geweest 
van menig toernooi, waar eeuwenoude 
linden en eiken nog heugenis hebben van 
plechtige begrafenissen en feestelijke 
intochten van de ridder en zijn bruid:

’t Is me onder uw gebladert                                                                                                                                 
Of middeneeuwsche gloor                                                                                                                                     
In weidschen optogt nadert:                                                                                                                              
Van heinde en veer vergaderd                                                                                                                         
Rijdt ’s adels bloem dien voor! 

Samenvatting 
Potgieter had geen oog voor het dorp 
Apeldoorn dat tot in het laatste kwart der 
19e eeuw een onbelangrijk vlekje op de 
kaart was. In zijn verbeelding evenwel ging 
hij menigmaal over de slingerende paden 
in het glooiend landschap, te voet of te 
paard, alleen. Paleis Het Loo, gebouwd 
in de tijd van stadhouder Willem III, bleef 
lang het enige oriëntatiepunt. Van oudsher 
was dit het achterland van de meest 
nabij gelegen steden, met name Arnhem. 
Reeds in 1834 sprak de dichter over die 
Gelderse landjonker ‘uit de buurt van 
Arnhem’, daarmee verwijzend naar status 
en betekenis van deze stad voor Gelderland 
en haar bewoners. Te Arnhem zetelde 
het bestuurlijk centrum en haar invloed 
reikte tot in de verste uithoeken van het 
gewest. In dat opzicht past Potgieter in een 

O lust! Door wien ik werd geblaakt,                                                                                                                   
Als ’t voorjaarslandschap scheen ontwaakt,                                                                                                      
In vaart die slechts de jonkheid smaakt                                                                                                           
Ten berg te rijden.

Door aankoop en ontginning van 
heidegronden in de mark van Noord-
Apeldoorn aan het begin der 16e eeuw wist 
het geslacht Bentinck haar bezittingen 
al te vergroten. ‘Joncker Jan Bentinck’, 
Heer van Het Loo en jagermeester van de 
Veluwe, toonde zich ondernemer én sociaal 
bewogen mens die wel eens genegen was 
op hoogtijdagen zijn buren uit te nodigen in 
zijn woonstede. Hij moet gezien worden als 
de voorvader van de landjonker.

eeuwenoude traditie die al zichtbaar was 
in de tijd van legeraanvoerder Maarten van 
Rossum, in dienst van de hertog van Gelre 
en die vandaag de dag nog steeds opgeld 
doet tot in het huidige Berg en Bos.                                                                                        

De dichter kon zich goed vinden in 
een manier om door het comprimeren 
(samenpersen) van geografische gegevens 
de omvang van een bestand te verkleinen 
en overzichtelijk te maken; in zijn jargon 
sprak men van verdichting. De term 
‘comprimeren’ werd in 1650 uit het Franse 
taal- en cultuurgebied in de Nederlandse 
vocabulaire opgenomen. Het feit dat koning 
Lodewijk Napoleon en diens opvolgers 
met het vervolmaken van een kadaster op 
dit concept zouden voortborduren is niet 
onlogisch. De gedachte dat het principe 
kan worden gebruikt in uiteenlopende 

Potgieter op de zomerzegels van 1940

Nationale romantiek
Ten einde de ondernemingslust van Jan 
Salie te prikkelen verwees Potgieter graag 
naar de vaderlandse glorie uit de Gouden 
Eeuw met zijn mentaliteit van ferme jongens 
en stoere knapen.* Het voorgeslacht bezat, 
naar zijn idee, “alles wat waar is, voor 
natuurdrift, als voor togt des harten, voor 
begeerte als voor beminnen”. Potgieter legde 
zich en anderen geen enkele beperking op 
in de schildering van de ‘werkelijkheid’. 
Door dit streven kwam hij herhaaldelijk in 
conflict met de 19e eeuwse kiesheid. 
In ‘De Nalatenschap van den Landjonker’ 

omstandigheden en toepassingen is op z’n 
minst verrassend. 

Bronnen:
Eck, J. van e.a., Kadastrale Atlas Gelderland 
1832, Apeldoorn, Velp 1997
Heerikhuizen, F.W. van, E.J. Potgieter, een 
poging tot eerherstel, in: Groot Nederland, 
Letterkundig maandschrift, Amsterdam 
1942
Smit, J., Leven en werken van E.J. Potgieter, 
Leiden 1983

* In de zomer van 2010 bezocht premier Jan Peter 
Balkenende en zijn dochter Amelie paleis Het Loo met 
de tentoonstelling ‘In de koninklijke poppenkraam’. 
Bij gelegenheid herinnerde hij zijn gehoor graag aan 
de VOC-mentaliteit.



w i j k b l a d  b e r g  e n  b o s  •  n r . 2  j u n i  2 0 1 710

Wildernispark (2) – het vliegend hert
Door Henk Otto, wijkbewoner

Het is al een paar jaar geleden dat ik een 
telefoontje kreeg van een bewoner aan 
de Valkenberglaan, bij mij om de hoek 
van de Vonderlaan. Er liep daar een groot 
insect, een grote kakkerlak dachten 
ze. Of ik wilde komen kijken. Daar 
aangekomen, inderdaad een grote tor, 
maar geen kakkerlak, maar een vrouwtje 
vliegend hert.

Dus zomaar aan de oostkant van de wijk, 
ver weg van de bossen, waarschijnlijk uit 
een van de tuinen in die omgeving.

Ik schreef al in het vorige wijkblad, dat in 
de bossen van het Wildernispark een voor 
Nederland zeldzaam insect voorkomt. Dat is 
het vliegend hert (Lucanus cervus), het is de 
grootste kever die in Nederland leeft. 

Vooral de mannetjes vallen op, zij zijn tot 
wel 9 cm groot en hebben immense gewei-
vormige kaken. Deze indrukwekkende 
kaken worden slechts gebruikt om 
rivaliserende mannetjes en gewillige 

vrouwtjes te imponeren en niet om mee te 
eten. 

De vrouwtjes zien er minder opvallend uit, 
ze missen deze markante kaken en zijn 
veelal een stuk kleiner. 

Het vliegend hert heeft zijn naam te danken 
aan die imposante kaken van de mannetjes 
die lijken op een hertengewei.  
 
Ook de wetenschappelijke naam is hiervan 
afgeleid: Cervus is de geslachtsnaam voor 
herten, zo is de wetenschappelijke naam 
voor edelhert Cervus elaphus. 

Leefgebied
De soort komt in Nederland voor in Limburg 
en op de Veluwe. Vandaag de dag is bij ons 
de grootste populatie van de vliegende 
herten te vinden in het gebied rond Elspeet 
en Vierhouten. De soort leeft dus bepaald 
niet alleen In het Wildernispark, maar ook 
daarbuiten zoals rond Apenheul en het 
AGOVV terrein. En zelfs in onze woonwijk 

worden ieder jaar volwassen exemplaren 
waargenomen. 
Ooit waren deze insecten thuis in de bossen 
in heel Europa en dus ook in Nederland. 
Ze hadden voor hun voortplanting oude 
rottende loofbomen nodig, die in de 
ongerepte bossen tot ca. 200 jaar geleden 
daar vanzelfsprekend voorkwamen.
Met het bijna overal verdwijnen van deze 
bossen verdwenen ook de kevers.
De plaatsen waar deze kevers overleefden 
zijn de bosgebieden die door mensen 
kunstmatig waren aangelegd of als hakhout 
in stand waren gehouden. Met name in het 
hakhout bleven oude boomstompen achter 
die daarna gingen rotten. Daar leven nog 
kleine populaties van de kever.
Dit proces speelde in grote gebieden in 
Europa, reden waarom het vliegend hert 
overal minder voorkomt.

Bescherming
Er zijn twee Europese wetten waarin 
de bescherming van het vliegend hert 
geregeld is: de Conventie van Bern uit 
1979 en de Habitatrichtlijn, waarvan 

gebiedsbescherming geëffectueerd 
wordt via Natura 2000. Het vliegend hert 
is opgenomen in annex 3 van de Bern-
conventie. Dat wil zeggen, dat iedere 
lidstaat regels moet vaststellen, die ervoor 
moeten zorgen dat populaties van deze 
soorten niet in gevaar komen. In Nederland 
heeft dat voor de doelstelling gezorgd, 
dat van alle beschermde soorten die in 
1982 in ons land voorkwamen, er in 2020 
levensvatbare populaties aanwezig moeten 
zijn, om zo duurzame instandhouding te 
waarborgen.

Deze doelstelling heeft bij ons in de buurt 
gestalte gekregen via de uitwerking van 
de plannen voor Natura 2000 Veluwe, 
waar het Wildernispark deel van uitmaakt. 
Verder is er met ingang van 1 januari 2017 
de nieuwe Wet Natuurbescherming, daar 
is in de bijlage van artikel 3.10 (hoofdstuk 
3.3 beschermingsregime andere soorten) 
het vliegend hert als een beschermde soort 
opgenomen. 

Levenscyclus
Zoals ieder insect kent ook het vliegend 
hert een aantal levensfasen, met zeer 
verschillende verschijningsvormen. Een 
cyclus van ei tot actieve kever duurt circa 
vier jaar. 
Het vrouwtje legt haar eitjes in rottend 
hout, van loofbomen. Vroeger dacht men 
dat eikenbomen de voorkeur hadden, maar 
die gedachte is achterhaald. Uit de eitjes 
vormt zich een larve die zich voedt met 
rottend hout en met name ook de (witrot)
schimmel die daarin groeit.  
Na 2 tot 3 jaar, sterk afhankelijk van de 
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temperatuur van de omgeving, is de larve 
sterk gegroeid en verlaat het hout om in 
de daarnaast aanwezige zachte grond een 
holletje, een cocon ter grootte van wel een 
kippenei, te boetseren.  
In de cocon, in de periode begin mei tot half 
juli, verpopt de larve zich tot een imago.  
De imago blijft dan de herfst, winter en 
voorjaar in de cocon.  
Pas in mei-juni in het volgende jaar kruipt 
de imago uit de grond. De imago’s voeden 
zich met sappen uit rottende bomen. 
Mannetjes met grote kaken vechten met 
elkaar. Sterke mannetjes gooien zwakkere 
op de rug. Uiteindelijk bevruchten de 
mannen de vrouwen, waarop de cyclus 
opnieuw begint.

Leefomgeving
Voor de leefomgeving zijn oude rottende 
boom(stobben) dus een voorwaarde. Bij 
voorkeur op plaatsen waar de zon komt, 
want een insect kan dan actiever zijn. In ons 
land zijn boomwallen waar de zon toegang 

tot heeft gunstig, zeker wanneer ze ook 
nog afgeschermd zijn door prikkeldraad, 
waardoor wilde zwijnen minder kans 
hebben het rottend hout open te breken om 
de larven te eten.  
Het beheer door de gemeente van het bos 
in het Wildernispark, maar ook daarbuiten, 
is er op gericht het vliegend hert te laten 
voortbestaan. Oude bomen worden daarom 
ruim boven de grond afgezaagd, zodat er 
stobben overblijven, met de verwachting 
dat die beginnen te rotten en zo de larven 
van de kever een leefomgeving te bieden. 
Ook laat men bewust stammen liggen met 
hetzelfde doel.  
Dat dit beleid werkt bleek, toen een 
gemeente medewerker bij de werkplaats 
aan de Asselsestraat een stapel oude 
stammen opzijschoof om ruimte te 
scheppen. De stammen vielen uit elkaar 
en er rolden een tiental grote witte larven 
uit. Natuurlijk werd de berg hout weer 
zorgvuldig bij elkaar gebracht en zijn de 
larven teruggeplaatst. 

U kunt zelf ook meehelpen
Dat kan u ook overkomen, wanneer u achter 
in de tuin nog een stapel vergeten half 
ingegraven houtblokken of oude bielzen 
heeft liggen. Dat zijn prima, ongestoorde 
plekken, voor de keverlarven. Die larven 
zijn goed te herkennen, ze lijken op de witte 
engerlingen, die je ook wel in gras aantreft, 
alleen groter. Laat de dieren s.v.p. met rust 
en herstel een verstoring.  
Of nog beter zorg er in uw tuin ook voor 
dat de stobben/stronken van afgezaagde 
bomen niet worden weg gefreesd, maar 
achterblijven. Misschien heeft u nog wat 
oude stammetjes (geen dennenhout), die u 
in een vergeten, niet te donker, hoekje van 
uw tuin zo’n 30-50 cm diep kunt ingraven. 
Wanneer daar af en toe ook nog wat zon 
op schijnt zijn dat prima plekjes voor de 

voortplanting van het vliegend hert. U 
kunt dan misschien later extra genieten, 
wanneer u een volwassen exemplaar 
(imago) uit uw tuin ziet rondkruipen.

Waarnemingen
De ontmoeting met een levende kever in 
de Valkenberglaan is toch wel bijzonder. 
Zo’n ontmoeting met dit dier, zeker met 
een mannetje, ik zag er een in de Dordogne, 
blijft je helder voor de geest staan. Ik wil alle 
mensen die een dergelijke ervaring hebben 
gehad of hebben, dringend verzoeken om 
hun waarneming door te geven. Dat kunt 
u doen via www.waarneming.nl. Op die 
manier kunnen wetenschappers proberen 
om met behulp van al die waarnemingen 
zinvolle suggesties te doen met betrekking 
tot het behoud van deze soort in ons land.  
Vindt u het invullen via waarneming.nl wat 
moeilijk dan kunt u ook een mailtje sturen 
naar John Smit adres: smitj@naturalis.nl. 
Meldt u dan of u een mannetje of vrouwtje 
heeft gezien, levend of dood, welke datum, 
tijd van de dag en graag een zo precies 
mogelijk plaats aanduiding. Een foto van de 
kever in zijn omgeving is ook zeer welkom.
Maar u kunt ook aan mij mailen: hfotto43@
gmail.com

Tot slot
Er zijn via internet vele rapporten van 
Stichting EIS Nederland in te zien. 
Zo is er de publicatie John Smit en René 
Krekels ‘Vliegend hert op de Veluwe, 
beschermingsplan 2009-2013’  
Erg interessant is de publicatie van Paul 
Hendriks: ‘Vliegend hert - ondergronds 
leven’ , verschenen in De Levende Natuur.  
Kunt U de rapporten niet vinden dan kan ik 
U die opsturen.
Met dank aan Paul Hendriks voor de meest 
recente wetenschappelijke informatie en de 
foto van de larve.

Eglantier 231,
Koninginnelaan 67,

Schuttersweg 139

Apeldoorn

Ugchelseweg 189

Ugchelen

www.maassenbanket.nl
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BERG EN BOS SPECIALIST

ROB BAKKER

BENT U VAN PLAN 
OM UW HUIS TE 
VERKOPEN?

BEL DAN 
ROB BAKKER 
VOOR EEN 
GRATIS 
WAARDEBEPALING!

WOONT AL BIJNA ZIJN HELE 
LEVEN IN UW MOOIE WIJK!

 HUNINK 
& HOLTRIGTER
WONING- EN BEDRIJFSMAKELAARS

055 - 52 202 26

Zomer(plezier/ellende*)
*doorhalen wat niet van toepassing is
Door Wim Bergink, stadsdeelmanager Noordwest

Hoewel het op het 
moment dat ik dit schrijf 
meer herfst lijkt, wordt 
het toch echt ooit zomer. 
Ook dit jaar; wellicht 
leest u dit stukje zelfs 
lekker in het zonnetje in 
de tuin. Ik gun het u.
De zomer is de tijd dat we 

weer naar buiten trekken, genieten van het 
weer en zo lang mogelijk in de tuin of op het 
balkon vertoeven.
Alleen, wat nu zo jammer is: u bent niet 
de enige. De buren links doen het ook, de 
buren rechts idem een zelfs de achterburen 
zitten de hele avond buiten.
Fijn natuurlijk, dat buitenleven, maar dat 
gaat meestal niet geruisloos. Vrienden op 
bezoek, een drankje er bij, wat muziek voor 
de gezelligheid, en voor u het weet geniet 
de hele buurt mee van uw avondje buiten. 
Probeer daar rekening mee te houden en 

het geluid te beperken; in volume en qua 
tijd. En als u af en toe toch eens een feestje 
wilt geven met iets meer geluid: informeer 
de buren van te voren. Of nog beter: nodig 
ze uit.
En bent u nu degene die vooral last ervaart 
van geluid van de buren: krop uw ergernis 
niet op, maar spreek de buren er tijdig op 
aan, op een vriendelijke manier. Vaak helpt 
dat heel goed. De meeste mensen zijn er 
echt niet op uit overlast te veroorzaken, 
maar hebben in alle gezelligheid even niet 
in de gaten dat ze toch aardig wat geluid 
produceren.
Zolang we ons hiervan bewust zijn en 
proberen rekening met elkaar te houden 
gaat het meestal prima.
Oh ja, en als u nu toch netjes rekening 
houdt met de buren, denk dan ook aan 
de bladblazer of de hogedrukreiniger. 

Prachtige hulpmiddelen, 
maar let er even op 

wanneer en hoe lang u ze 
gebruikt.
Zodat we allemaal 

kunnen concluderen: 
zomerplezier!
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Vakantie!
Door Lisette Cuperus, Vigilat

Het is weer zomer en voor veel 
wijkbewoners betekent dit dat ze met 
vakantie gaan. Speciaal voor hen een aantal 
tips om het huis veilig achter te laten.

- Vermeld niet op social media of uw 
antwoordapparaat dat u met vakantie 
bent.

- Zorg ervoor dat op verschillende plekken, 
op verschillende tijden, in huis (ook op 
de bovenverdieping) licht brandt als het 
donker is. Dat kan met behulp van een 
schakelklok.

- Plaats tijdens uw vakantie een auto op 
de oprit; een eventuele tweede auto van 
uzelf of die van uw buren.

- Laat wat speelgoed rondslingeren op de 
grond, zet wat koffiekopjes op tafel en 
laat er een krant liggen, zodat het huis 
een bewoonde indruk maakt. 

- Zet ladders en containers weg, zodat die 
niet kunnen worden gebruikt om naar 
binnen te klimmen. 

- Sluit altijd alle deuren en ramen. Vergeet 
niet ook wc-raampjes en ramen en 
deuren van garages en schuren goed af te 
sluiten.

- Hang geen adreslabel aan uw 
sleutel(bos). Wanneer u die verliest of 
als die gestolen wordt, maakt u het een 
inbreker wel heel erg gemakkelijk.

- Als u een schuifpui heeft: plaats een 
balkje aan de binnenkant op de rails 
tussen de deurpost en de schuifpui, dan 
kan de schuifpui niet worden geopend.

- Plaats waardevolle spullen zoveel 
mogelijk uit het zicht van voorbijgangers.

Als u met vakantie gaat en u doet 
mee met de door Vigilat uitgevoerde 

collectieve preventieve surveillance in 
de wijk, meldt dit dan even bij ons, dan 
zullen wij uw woning extern controleren 
op bijzonderheden. U kunt dit melden 
via info@vigilat.nl of telefonisch op: 
055-5424149.

Om op de juiste wijze onze dienstverlening 
uit te kunnen voeren, is het van belang dat 
wij beschikken over correcte klantgegevens. 
Misschien is er bij u het één en ander 
gewijzigd, waarbij gedacht kan worden aan 
telefoonnummers, waarschuwingsadressen 
(wie kunnen wij bellen bij een calamiteit 
tijdens uw afwezigheid), e-mail adres en 
dergelijke. Wilt u ons op de hoogte stellen 
van wijzigingen zodat wij uw klantgegevens 
up to date in ons systeem kunnen zetten? 
Heeft u ook een alarmsysteem met 
een doormelding naar een meldkamer, 
meldt dit dan ook bij hen, zodat daar de 
gegevens ook kloppen. Vigilat Beveiliging 
wordt aangestuurd door uw meldkamer 
om fysieke opvolging uit te voeren bij uw 
woning indien het alarm afgaat. Het is 
belangrijk dat zowel bij uw meldkamer als 
bij ons uw gegevens correct zijn.
Fijne en veilige vakantie toegewenst!

Politie waarschuwt 
voor klussende oplichters
Door Sharon Koenders, wijkagent

In Apeldoorn 
zijn klussende, 
Engelssprekende 
oplichters actief. 
De politie heeft 
diverse klachten van 
bewoners ontvangen. 
Zij moesten grote 
bedragen betalen 

terwijl de werkzaamheden niet 
goed uitgevoerd waren. Het gaat om 
personen die stelselmatig aan de deur 
hun diensten aanbieden zoals het 
schoonmaken of renoveren van de gevel 
of het dak, ophogen van de oprit of de 
voortuin en andere tuinwerkzaamheden. 
Deze klusjesmannen zijn ook 
gesignaleerd in Berg en Bos.

Bewoners wordt verteld dat bijvoorbeeld 
hun dak onderhoud nodig heeft en 
vervolgens worden de slachtoffers hoge 
rekeningen gepresenteerd die contant 
betaald moeten worden. Ook wordt het 
werk dikwijls niet afgemaakt. Wij adviseren 
dan ook om niet in zee te gaan met de 
Engelssprekende klussers, die vaak rijden 
in bestelbusjes. De politie werkt aan de 
aanpak van deze reizende klusjesmannen. 

Daarbij is informatie van gedupeerden en 
ook van bewoners die deze klussers zien, 
voor ons van groot belang!

Tips ter voorkoming van oplichting
De politie krijgt met enige regelmaat 
meldingen over deze klussers. De 
politie adviseert niet in zee te gaan 
met klusbedrijven die aan de deur hun 
diensten aanbieden. Zoek zelf een bedrijf 
en maak goede schriftelijke afspraken 
over de omvang, kwaliteit en de prijs van 
het werk. Weet met wie u in zee gaat. 
Vraag bijvoorbeeld na of een bedrijf is 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 
Zoek op internet naar het bedrijf en check 
referenties. Op die manier verkleint u de 
kans aanzienlijk op teleurstelling of zelfs 
oplichting. 

Advies van de politie
Wordt u met dergelijke opdringerige 
personen geconfronteerd of bent u 
slachtoffer geworden van deze klussers, bel 
dan direct de politie via 0900-8844. Noteer 
altijd signalementen en/of kentekens of 
maak foto’s. Als u wordt bedreigd of er is 
sprake van spoed dan belt u 112. Denk niet 
alleen aan uzelf, let ook op alleenstaanden 
en/of ouderen in uw wijk of buurt. Deze 
malafide klusjesmannen gaan geraffineerd 
te werk en kiezen hun slachtoffers 
zorgvuldig.

Mochten er nog vragen zijn of wenst u 
contact met de wijkagent, dan kunt u mij 
bellen via 0900-8844 of rechtstreeks mailen 
naar sharon.koenders@politie.nl 
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NOABERSCHAP
Door Gustaaf van den Brand, wijkbewoner

LIJST MET HULPINSTANTIES        
Spoedeisend alarm   
 
Ambulance, brandweer en politie  112

Niet-spoedeisend alarm

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

Nieuw programma Fietsgilde Apeldoorn
Door Gustaaf van den Brand, wijkbewoner

nieuwe uitkijktoren op het 
Kootwijkerzand. Deze gezellige 
fietstochten zijn een leuk dagje uit. De 
gidsen weten de weg en vertellen onderweg 
allerlei wetenswaardigheden. Het tempo 
is rustig, zodat er voldoende gelegenheid 
is om de omgeving goed op te nemen of 
een praatje met een andere deelnemer aan 
te knopen. Er zijn regelmatig pauzes voor 
koffie, lunch en thee. Rond vier uur komt op 
het vertrekpunt een einde aan de tocht.
Deelname staat open voor iedereen tegen 
betaling van € 2,50. Eten en drinken zelf 
mee nemen. Berijders van een elektrische 
fiets zijn van harte welkom. De routes zijn 
niet geschikt om met een scootmobiel te 
rijden. Info: www.fietsgilde-apeldoorn.nl

Het Fietsgilde Apeldoorn fietste op 2 mei 
de eerste van de wekelijkse recreatieve 
fietstochten onder leiding van vertellende 
gidsen. De route ging door de IJsselvallei 
langs landgoederen en windmolens. Daarna 
volgt er iedere week een andere tocht tot 
tweede helft van oktober. Het zijn allemaal 
ontspannen tochten, meestal dagtochten 
en soms middagtochten, in lengte variërend 
tussen 30 en 60 km. De ene keer gaat 
de route door de IJsselvallei, door de 
uitgestrekte landerijen langs weteringen en 
dorpen of naar de nieuwe hoogwatergeulen 
die ruimte aan de rivier geven. Een andere 
keer gaat de tocht door bossen en over 
heidevelden, onder andere naar de witte 
pauwen op landgoed Staverden, of  de 

Hèt notariskantoor in de regio Apeldoorn voor de 
zakelijke markt

• vastgoed
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• estate planning

Gietema Wevers notarissen
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0174948.pdf   1 29-8-2016   10:13:44

Hèt notariskantoor in de regio Apeldoorn voor de 
zakelijke markt

• vastgoed
• ondernemingsrecht
• estate planning

Gietema Wevers notarissen
Prins Willem-Alexanderlaan 717, 7311 ST Apeldoorn

T. 055-5782222

www.gietemawevers.nl

0174948.pdf   1 29-8-2016   10:13:44

Hèt notariskantoor 
in de regio Apeldoorn 
voor de zakelijke markt 

•  vastgoed 
•  ondernemingsrecht 
•  estate planning 



w i j k b l a d  b e r g  e n  b o s  •  n r . 2  j u n i  2 0 1 7 15

BERG EN BOS ALERT GESPLITST
Door Gustaaf van den Brand, wijkbewoner

Dat de whatsappgroep BERG EN BOS 
ALERT een succes is, was al langer bekend. 
Inmiddels is de groep zo groot dat een 
splitsing plaats moet vinden. Technisch 
gezien kunnen er maximaal 256 deelnemers 
in een groep zijn. Dat aantal is met de 
nieuwe aanmeldingen naar aanleiding 
van de enquête UW MENING TELT ruim 
overschreden.

Besloten is om de splitsing te leggen bij de 
Soerenseweg. Aan de noordkant daarvan 
worden deelnemers ingedeeld in BERG EN 
BOS ALERT NOORD en aan de zuidkant 
er van in BERG EN BOS ALERT ZUID. De 
deelnemers die aan de Soerenseweg wonen 
worden vooralsnog ingedeeld in beide 
groepen. Vanzelfsprekend kunnen zij een 
keuze maken of zij tot beide groepen willen 

Nextdoor brengt buren bij elkaar 
Door Britte van Erven, wijkbewoner

blijven behoren of een keuze willen maken 
uit één van de twee.

Het is de bedoeling dat in de toekomst 
iemand anders dan ik beheerder wordt van 
BERG EN BOS ZUID, iemand die ook in dat 
gebied woont, terwijl ik in het noordelijk 
deel van de wijk woon. Als beheerders 
zullen die persoon en ik aan beide groepen 
deelnemen, zodat indien nodig, de 
andere whatsappgroep ook kan worden 
gealarmeerd.

Met de komst van onder andere de 
whatsappgroep NEXTDOOR BERG EN 
BOS en de FACEBOEKPAGINA BERG EN 
BOS SOCIAAL zullen we er uiterst streng 
op toezien dat de groepen BERG EN BOS 
ALERT uitsluitend worden gebruikt om de 
deelnemers te informeren als de politie is 
gealarmeerd. Berichten over bijvoorbeeld 
weggelopen honden kunnen worden 
gedeeld via NEXTDOOR en FACEBOOK. 

Daarvoor dient u zich natuurlijk wel aan 
te melden via www.nexdoor.nl en de 
Facebookpagina Berg en Bos Sociaal. Via 
Facebook zijn in de wijk al 133 bewoners 
met elkaar verbonden en via Nextdoor 212.
Hiermee hebben we zowel voor de 
veiligheid in de wijk als voor de sociale 
verbintenis vier uitstekende mogelijkheden 
gekregen om elkaar te alarmeren, 
informeren en te helpen. Aanmelden voor 
deelname aan BERG EN BOS ALERT kan 
door een mailtje met je naam, woonadres, 
e-mailadres en mobiele telefoonnummer te 
sturen aan redactie@wijkbergenbos.nl.

Kopje suiker nodig? Weggelopen hond? 
Wi-Fi die niet werkt? Sinds de buurtapp 
Nextdoor in februari 2016 in Nederland 
werd gelanceerd is de populariteit ook 
doorgedrongen tot Berg en Bos: al ruim 
tweehonderd wijkbewoners zijn lid. De 
van oorsprong Amerikaanse app biedt niet 
alleen de mogelijkheid om samen met je 
buurtgenoten in de wijk een oogje in het zeil 
te houden, maar ook om elkaar om hulp te 
vragen als dat nodig is. 
In Amerika was de app al jarenlang een 
hit: ruim de helft van de buurten daar is 
dagelijks actief op de app. De oprichter 
van de app hoefde dan ook niet lang na te 
denken over in welk land na Amerika hij de 
app nog meer zou lanceren. In Nederland 
zijn we natuurlijk niet vies van een beetje 
‘ons kent ons’ en ouderwetse gezelligheid. 
Daarnaast is het in Nederland heel gewoon 
om goed contact met je buren te hebben en 

zo nu en dan bijvoorbeeld bij elkaar op de 
koffie te gaan. 
Voordat je van start kunt gaan met 
Nextdoor wordt er eerst gecontroleerd 
of je daadwerkelijk een bewoner van 
de desbetreffende wijk bent. Na dat 
verificatieproces kun je via de kaart zien 
wie waar in de wijk woont. Als bestaand 
lid heb je de mogelijkheid nieuwe leden 
te verwelkomen. De berichten op de app 
staan gesorteerd in duidelijke categorieën: 
‘vraag en aanbod’, ‘evenementen’, 
‘buurtpreventie en veiligheid’, ‘gevonden en 
verloren’, ‘tips en aanbevelingen’ en ‘gratis, 
delen en lenen’. 
Berg en Bos was net als vele andere 
buurten al voorzien van een gezamenlijke 
whatsappgroep BERG EN BOS ALERT. Deze 
groep is uitsluitend bedoeld om elkaar 
te attenderen op verdachte personen 
of situaties in de wijk waarbij de politie 

geïnformeerd dient te worden. Uit cijfers 
van de Universiteit Tilburg blijkt dat 
de inbraken in Tilburg gehalveerd zijn 
sinds de buurtwhatsapp van kracht is. 
Een goedwerkende, digitale vorm van 
buurtpreventie dus, maar veel ruimte voor 
andere activiteiten in de whatsappgroep 
is er vaak niet. Zo ook in Berg en Bos: 
buurtbewoners kunnen elkaar alarmeren 
als er iets verdachts is, maar een oproepje 
over een weggelopen hondje in diezelfde 
chat is niet de bedoeling. Die achterliggende 
gedachte is natuurlijk begrijpelijk, maar laat 
zo’n chat nou tegelijkertijd ook de ideale 
manier zijn om je buurtgenoten naar je 
weggelopen hond uit te laten kijken. Dat 
is dan ook de kracht van Nextdoor: je kunt 
elkaar alarmeren, maar ook een gezellige 
buurtbarbecue organiseren. Het is dan 
ook niet voor niets dat de app ook wel 
‘Facebook voor buren’ genoemd wordt. 
Lid worden van deze whatsappgroep 
NEXTDOOR BERG EN BOS? Meld je aan op 
www.nextdoor.nl en volg de eenvoudige 
instructies. 

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
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Koningsdag
Door Elma Los – Richel, wijkbewoner

Midden april staken een groep ouders van 
de kinderen van de Berg en Bosschool 
de hoofden bij elkaar om dit jaar toch 
de Koningsdag op het schoolplein te 
organiseren. Al was het kort dag en konden 
niet alle bewoners door middel van flyeren 
worden bereikt, het werd een succes! De 
spulletjes van de kleedjesmarkt verruilden 
van eigenaar, een violiste liet op verzoek 
haar muzikale streken horen, nagels werden 
gelakt, tosti’s gebakken, enzovoorts. 
Bij het zingen van het 
Wilhelmus en het nuttigen 
van de oranjebitter werd 
de oudere garde wel 
gemist. Nu al kunnen we 
melden dat volgend jaar 
Koningsdag ook weer 
voor jong en oud wordt 
georganiseerd en gevierd 
op het schoolplein van de 
Berg en Bosschool! 

Juniperbos / Wildernispark
 Door Bas de Bruin, wijkbewoner

Op donderdag 13 april heeft de 
Stichting Behoud Juniperbos een goed 
bezochte voorlichtingsavond gehouden. 
Vanwege de enthousiaste reacties van 
de bezoekers hebben wij inmiddels 
een tweede bijeenkomst gepland op 
woensdagavond 12 juli 2017 om 20:00. 
Als u interesse heeft, stuur ons dan 
een mailtje: info@juniperbos.nl. Dan 
informeren wij u waar de bijeenkomst 
plaats zal vinden.
 
Op 13 april was ook de heer Otto aanwezig, 
die in het vorige wijkblad een artikel schreef 
over het Wildernispark, die de historische 
benaming van het gebied blijkt te zijn. Wij 
hebben kennisgenomen van het uitgebreide 
dossier en begrijpen nu dat het bosgebied 
meerdere namen heeft gehad. Toen wij in 
2015 de naam Juniperbos tegenkwamen, en 
de junipers fier en rank zagen staan, hebben 
we voor die naam gekozen. We blijven 
content met “het Juniperbos” als een 
actuele naam, waarmee we dit bijzondere 
bosgebied willen beschermen.
De afgelopen periode hebben we weer 
bemerkt dat waakzaamheid voor het gebied 
geboden blijft. Op het Scoutingterrein 
blijken andere activiteiten plaats te vinden 
dan je bij een Scoutingterrein verwacht. 
Daarvoor is bij de gemeente aandacht 
gevraagd. Ook is begin mei geconstateerd 

dat bij het “Gat van Zevenhuizen” een 
terrein van 2.000 m2 werd kaal gemaakt 
en geëgaliseerd, kennelijk om het alvast 
geschikt te maken als parkeerterrein. 
Volstrekt illegaal. Kortgeleden is ook een 
vergunningaanvraag om in dit Natura 
2000-gebied een camping in te richten 
afgewezen. De afdeling Handhaving van de 
Provincie is op de hoogte gebracht. 
Verder is in maart door de gemeente 
een beleidsstuk gepresenteerd, 
“Ontwikkelstrategie Westrand 2017-2030”, 
dat ruimte biedt voor ontwikkelingen waar 
wij (en de wijkraden in de omgeving) niet 
gerust op zijn. Zo wordt het instrument 
“natuurventiel” geïntroduceerd: hier 
een beetje natuurschade mag, als er 
ergens anders maar wat natuur bijkomt. 
Afgezien van het gegeven dat je natuur 
niet zo maar kunt verplaatsen zullen wij 
wél te maken krijgen met de schade, en 
waarschijnlijk geen voordeel hebben van 
de compensatie. Ook wordt de suggestie 
gewekt dat de natuur na wat laatste 
aantastingen vanaf 2030 gevrijwaard zal zijn 
van verdere verstoring. Maar als dat voor 
2030 “gegarandeerd” zou kunnen worden, 
moet het ook mogelijk zijn nú te zeggen “tot 
hier en niet verder”. We hebben dus (net 
als de wijkraden en de Stichting werkgroep 
milieuzorg Apeldoorn) een “zienswijze” 
ingediend en blijven alert!
 


