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Too Much Monkey Business 
45 jaar gedoe over apen en autoverkeer
Door Jan Wassink, wijkbewoner

In het najaar van 2016 heeft het College van 
B en W, bij monde van wethouder J. Kruithof, 
een nieuw plan gepresenteerd, dat een 
definitieve oplossing moet vormen voor het 
parkeer- en verkeersprobleem in Apeldoorn 
noordwest. Apenheul en autoverkeer zijn 
al tientallen jaren de vaste ingrediënten 
voor discussie en strijd. Hieronder leest 
u de kroniek van 45 jaar gedoe over 
gemeentelijke ambities, boze omwonenden, 
verbroken politieke beloften en planologisch 
gemanoeuvreer rond een succesvol 
dierenpark.

1970. De gemeenteraad stemt in met de 
vestiging van Apenheul
De plannen rond de vestiging van een 
apenpark in Park Berg en Bos krijgen vorm. De 
aanvankelijke investering voor terreininrichting 
en bouwkundige investeringen bedragen ca. 
ƒ 660.000,=. De gemeente staat financieel 
garant en steunt de vestiging van dit park op de 
gemeentelijke grond. In decennia die volgen, 

zal de de gemeente Apeldoorn nog vaker 
bijspringen met substantiële bedragen om de 
verdere groeiplannen te helpen financieren. 

1971. Apenheul opent de poorten
Apenheul opent de poorten. Niet zonder 
slag of stoot. Aanvankelijk met slechts ca. 
20 wolapen. Het houden van gorilla’s, een 
bedreigde diersoort, laat nog tot 1976 op zich 
wachten.

1979-1981. De eerste bezoekerspieken 
voor Apenheul 
Apenheul krijgt te maken met de eerste grote 
pieken voor wat betreft het aantal bezoekers en 
daarmee ondervinden ook de wijkbewoners van 
Berg en Bos serieuze verkeer- en parkeeroverlast. 
Auto’s worden her en der in de wijk geparkeerd. 
Vooral bewoners aan de Roosmale Nepveulaan 
moeten het ontgelden. Niet alleen veel “blik” 
voor de deur, maar ook wegwerpluiers en ander 
afval worden vrijelijk in de bermen gedeponeerd. 
Er is een gebrek aan voorzieningen en regie. De 

handhaving blijft achterwege.

1983. Nog meer parkeerplaatsen nodig
Het College van B en W ziet de problemen onder 
ogen en wil daarom de parkeergelegenheid aan 
de Roosmale Nepveulaan flink uitbreiden. Een 
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groep bewoners uit de wijk is hiertegen en 
het plan gaat in de ijskast. Echter niet voor 
lang.  

1985. De gemeente ziet zichzelf als 
probleemveroorzaker en zoekt naar 
oplossingen 
In de raadsnotulen van het jaar 1985 komt 
de overlast veroorzaakt door Apenheul een 
aantal keren aan bod. De verantwoordelijke 
wethouder op dat moment, de heer Wim 
Vriezen (VVD), is duidelijk over wie de 
verantwoordelijkheid draagt:  
“Wij zoeken op dit moment een oplossing 
voor het parkeerprobleem ten behoeve 
van een bedrijf dat deze raad 12 à 14 
jaar geleden heeft gesticht in Berg en 
Bos. Wij zijn verantwoordelijk voor het 
parkeerprobleem dat hierdoor is ontstaan, 
dat moeten wij dan ook oplossen […] Wij 
zijn daarmee al een aantal jaren zonder 
succes bezig geweest. En we hebben nu 
zonder meer de verplichting het teveel aan 
overlast weg te nemen. […] Wellicht hadden 
wij 14 jaar geleden beter moeten bedenken 
dat zo’n bedrijf wel eens zou kunnen 
uitgroeien en een parkeerprobleem zou 
kunnen vormen. Daarmee is toen te weinig 
rekening gehouden.” 
Het College van B en W van Apeldoorn 
besluit tot uitbreiding van de 
parkeergelegenheid aan de Roosmale 
Nepveulaan op basis van een versnelde 
procedure tot wijziging van het 
bestemmingsplan. Het gaat om het 
verlengen van het bestaande terrein tot en 
met de Felualaan. Voorheen was dit nog een 
sportveld. 
Enkele raadsleden merken op dat het 
uitbreiden van parkeerplaatsen op zichzelf 
geen afdoende oplossing biedt, omdat 
immers ook naar de verkeersproblematiek 

gekeken moet worden. Deze laatste 
handschoen wordt door het College van B 
en W niet opgepakt. De focus blijft gericht 
op het creëren van nieuwe parkeerplekken.

1986. Wijkbewoners winnen rechtszaak
De liefde van Apenheul voor de direct 
omliggende natuur gaat niet zover als 
gedacht en gehoopt. Wijkbewoners 
spannen een geding aan tegen de gemeente 
Apeldoorn. Een gemeentelijk besluit om ten 
behoeve van Apenheul 10.000 m2 bos te 
kappen in Park Berg en Bos om zo 400 extra 
parkeerplaatsen voor Apenheul te creëren, 
wordt door de Raad van State vernietigd. 

1987. 25 kilometer file en een 
spijkerprotest
Op Hemelvaartsdag, traditioneel een van 
de drukste dagen van het jaar, zijn enkele 
omwonenden zo getergd, dat een aantal 
bezoekers van Apenheul hun bezoek moet 
bekopen met een lekke band. Met opzet 
uitgestrooide spijkers zijn hiervan de 
oorzaak, aldus een bericht in de Telegraaf 
van 29 mei. Twee maanden later meldt 

de Telegraaf een files van 25 kilometer 
op de toegangswegen van   Apeldoorn 
veroorzaakt door automobilisten die 
Apenheul willen bezoeken. 

bestemmingsplan is waaraan getoetst kan 
worden.  “Het is de zoveelste slag in de 10 
jaar durende juridische loopgravenoorlog 
tussen Apenheul en de villabewoners, die 
bezwaar hebben tegen de ongebreidelde 
expansiedrift van het dierenpark” zo 
staat er te lezen. Het bezoekersaantal van 
Apenheul is in deze periode ca. 500.000 per 
jaar.  

2004. Grootse plannen van de Gemeente 
en Apenheul stuiten op weerstand
Wethouder J. Wortman (Leefbaar 
Apeldoorn) presenteert met overgave 
op zich goede plannen voor de renovatie 
en verdere ontwikkeling van Park Berg 
en Bos. Het park is verwaarsloosd en de 
paden langs de grote vijver zijn verzakt. 
Eigenlijk is niemand tegen het idee van 
een (opgeknapt) openbaar Stadspark. 
Er is echter een keerzijde: De plannen 
gaan gepaard met de gelijktijdige 
vervulling van de bouwwensen van 
Apenheul.  De bebouwing mag in dit 
deel van het park, door de voorgenomen 
bestemmingsplan¬wijziging, met een 

1991. Juridische loopgravenoorlog
De verhoudingen tussen buurt, Apenheul 
en Gemeente Apeldoorn worden steeds 
grimmiger. De omwonenden zeggen, aldus 
het Nederlands Dagblad van 8 augustus, 
al twaalf jaar bezig te zijn de gemeente 
ervan te overtuigen dat bezoekers van het 
park de parkeerregels ongestoord aan hun 
laars kunnen lappen, omdat er niet tegen 
opgetreden wordt. De NRC van 24 augustus 
doet een paar weken later verslag van de 
zoveelste uitspraak van de Raad van State 
inzake de strijd tussen wijkbewoners van 
Berg en Bos en Apenheul. De juridische 
pijlen richten zich op vergunningverlener 
gemeente Apeldoorn, die andermaal 
verdere uitbreiding van Apenheul wil 
toestaan, overigens zonder dat er een 
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factor 10 toenemen naar 3.500 m2. 
Een actiegroep, opgericht door vijf 
wijkbewoners en gesteund door honderden 
andere wijkbewoners, richt zich tegen deze 
plannen. De Wijkvereniging Berg en Bos 
neemt het standpunt over. Het motto is: 
Uitbreiden kan, maar zorg nu een keer voor 
een goede afwikkeling van het verkeer en 
het parkeren! Met name het regelmatig 
afsluiten van doorgangsweg J.C. Wilslaan 
is een doorn in het oog van veel bewoners, 
omdat hierdoor onnodig veel verkeer door 
de woonwijk wordt geleid.

2004. Harde toezeggingen van College  
en Raad
De politiek lijkt niet doof voor de klachten 
en wensen uit Berg en Bos. In het voorjaar 
neemt de gemeenteraad een amendement 
aan waarin het College wordt opgedragen 
eerst de verkeers- en parkeerproblematiek 
op te lossen. De letterlijke tekst van dit 
amendement:

AMENDEMENT BERG EN BOS: PARK ÉN WIJK
De mobiliteitsproblematiek dient integraal te 
worden aangepakt. Op korte termijn komt er 
een voorstel voor de aanpak van de verkeers- 
en parkeerproblematiek in Apeldoorn-West. 
Toelichting: […] Incidenten als het afsluiten 

van de JC Wilslaan komen jaarlijks
 meerdere malen voor.

Dit amendement wordt met grote 
meerderheid aangenomen door bijna 
alle raadsfracties. De raadsfracties die 
het amendement steunen zijn: VVD, 
PvdA, CDA, Groen Links, ChristenUnie, 
Gemeentebelangen en D’66. Dat het 
gemeentelijke bestuur deze harde 
toezegging niet zou nakomen, kon op dat 
moment nog niemand weten.  

2006. Amendement uit 2004 wordt voor 
de eerste keer genegeerd
In het najaar van 2006 ontvouwt 
Wethouder Boddeke (GL) ambitieuze 
plannen voor de Internationale Triënnale 
Apeldoorn: een Apeldoorn-breed 
programma van “internationale allure” 
met tentoonstellingen, rondleidingen 
en boeken over hedendaagse tuin- 
en landschapsarchitectuur. Omdat 
het bedoeld is als een driejaarlijks 
terugkomend evenement, dat voor een 
belangrijk deel ook in het Park Berg en 
Bos plaatsvindt, wordt de wethouder 
aangesproken op de toezeggingen uit het 
amendement. Oftewel, waarom is er nog 
geen integrale aanpak van de verkeers- 
en parkeerproblematiek? De wethouder 
bekent desgevraagd dat het amendement 
niet is uitgevoerd en het College blijkt 
op dat moment ook geen concrete 
voornemens te hebben om dit alsnog te 
doen. De politieke belofte van 30 maanden 
eerder blijkt weinig waard te zijn. (Naschrift: 
De Triënnale vond in 2008 plaats en was 
ondanks een budget van € 7 miljoen een 
matig succes. Het plan om dit evenement te 
herhalen in 2011 en 2014 wordt daarna ook 
ingetrokken.) 

2002-2009. Afnemende drukte 
Na jarenlang geschommeld te hebben 
rond de 400.000 bezoekers, zakt het 
aantal bezoekers van Apenheul naar 
325.000 bezoekers in het jaar 2009. Een 
dieptepunt voor het bedrijf. Het is een 
dalende trend die sinds 2002 is ingezet. 
De oorzaken worden onderzocht door een 
bedrijfskundestudent van de Universiteit 
van Amsterdam. In haar afstudeerscriptie, 
met de titel “De aap komt uit de mouw” 
uit 2011, toont Isabelle van der Peet aan 
dat Apenheul minder goed presteert dan 
vergelijkbare parken in Nederland. De 

oorzaken hiervoor hebben niet zozeer te 
maken hebben met de omvang of capaciteit 
van het apenpark, zoals de directie van 
Apenheul aanvankelijk denkt, maar met de 
commerciële bedrijfsvoering.  

2012. Apenheul vindt de weg omhoog 
terug
Onder een nieuwe directeur, die medio 2009 
is aangetreden, floreert Apenheul als nooit 
tevoren. De bezoekersaantallen nemen 
flink toe en het bedrijf schrijft weer zwarte 
cijfers. Goed gerichte internetmarketing 
en kortingsacties blijken zeer effectief te 
zijn. Bezochten in 2009 nog maar 325.000 
mensen het apenpark, het waren er 487.000 
in 2012, 447.000 in 2013, 581.000 in 2014 en 
550.000 in 2015.  

de hoogste bestuursrechter bevestigd. 
De uitspraak van de Raad van State is 
echter niet meer dan een symbolische 
overwinning voor de Wijkvereniging 
Berg en Bos. De Gemeente pastnamelijk 
het bestemmingsplan met een enkele 
pennenstreek aan. Hierdoor wordt het 
parkeren op deze weg, althans planologisch 
gezien, gelegaliseerd.  

2014. Niet opgeloste problemen komen 
in hevigheid terug
De oude, nog steeds niet opgeloste 
problemen v.w.b. parkeren en verkeer, 
keren in volle hevigheid terug met het 
breken van nieuwe records v.w.b. de 
bezoekersaantallen van Apenheul. In 

2013. Raad van State over afsluiten van 
J.C. Wilslaan
Andermaal gaan wijkbewoners in hoger 
beroep tegen een besluit van de gemeente 
Apeldoorn. In oktober 2014 bevestigt 
de Raad van State in een uitspraak dat 
de afsluiting van de J.C. Wilslaan en het 
gebruik voor parkeren op de weg en in 
de bermen niet is toegestaan volgens de 
eigen planregels van de gemeente. Wat 
velen altijd al dachten, namelijk dat het om 
onwettelijke afsluitingen ging, wordt door 
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2014 wordt de J.C. Wilslaan ca. 35 keer 
afgesloten en er ontstaan lange files, soms 
tot en met Nieuw Milligen aan toe.  Ook de 
andere parken, zoals de Koningin Juliana 
Toren, beleven in deze periode topjaren, 
wat bijdraagt aan de verkeersinfarcten. 
De hulpdiensten (politie, ambulance en 
brandweer) kunnen er niet meer op rekenen 
ongehinderd naar de plek van bestemming 
te komen. Hoog Soeren is op sommige 
momenten niet bereikbaar met de auto. Het 
dochterbedrijf van de gemeente Apeldoorn 
(Accres), dat verantwoordelijk is voor het 
parkeren bij Apenheul, kan het op dagen 
van topdrukte niet meer goed mannen. 
De overwegend jonge parkeerbegeleiders 
van Accres worden regelmatig agressief 
benaderd door boze bezoekers. Niemand 
is gelukkig met de uit de hand lopende 
situatie. Ook Apenheul wil snel een 
oplossing, niet in de laatste plaats, omdat te 
veel Apenheulbezoekers chagrijnig worden 
van de drukte. Zij maken hun gram kenbaar 
in ongezouten “reviews” op de website van 
Apenheul. Het lijdt geen twijfel meer, de 
gemeente Apeldoorn is nu echt aan zet. 
Verder dralen kan niet meer.   

2015. Serieuze plannen in de maak
De Gemeente maakt serieus werk van 
het zoeken naar oplossingen, maar blijft 

traditiegetrouw zoeken naar uitbreiding 
van parkeerplaatsen nabij de Apenheul. 
De Wijkverenging Berg en Bos geeft bij 
herhaling aan dat het niet alleen om 
parkeerplekken gaat, maar dat gezocht 
moet worden naar toekomstbestendige 
oplossingen en die kunnen niet louter 
bestaan uit het  aantrekken van nog meer 
verkeer naar de wijken of het opofferen van 
bosgebied.  

Pendeloplossingen moeten nadrukkelijk 
worden onderzocht is de stelling van de 
Wijkvereniging Berg en Bos. Ook wijkraden 
van de omliggende wijken, zijn het eens 
met deze visie. Dus een oplossing waarbij 
op drukke dagen bezoekers buiten de 
buiten bebouwde kom worden opgevangen 
en per bus naar hun bestemming worden 
gebracht. Hiervan zijn vele succesvolle 
voorbeelden in binnen- en buitenland 
te vinden. De gemeente Apeldoorn en 
Apenheul hebben er geen trek in. Het 
parkeren moet en zal, ongeacht de 
bezoekersaantallen, zo dicht mogelijk 
bij het apenpark plaatsvinden, lijkt de 
heersende gedachte te zijn. 
Op papier worden de meest uiteenlopende 
opties bestudeerd, zoals de bouw van een 
parkeerdek aan de Roosmale Nepveulaan 
als ook het uitbreiden van bestaande 
parkeerplaatsen door o.a. boskap aan de 
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DE wijkvereniging
Door Arjan Speelman, voorzitter Wijkvereniging Berg en Bos

Regelmatig worden we als bestuur benaderd wat de wijkvereniging vindt over van alles 
en nog wat. Natuurlijk staan we voor de leefbaarheid en het woongenot in onze mooie 
wijk. Zodra die echt bedreigd wordt, of er duidelijke verbetermogelijkheden zijn, staan 
we paraat.

Maar vaak ligt het niet zo simpel. Net zo min als DE samenleving, bestaat naar ons 
idee niet zoiets als DE wijkvereniging. Het is vaak verstandig om eerst te proberen 
zaken van verschillende kanten te bekijken en niet te snel met een mening te komen. 
Zo dachten we in het verleden dat het parkeergebied in onze wijk raar versnipperd en 
onlogisch in elkaar zat. Wellicht heeft u dat zelf ook wel eens ervaren. Gelukkig waren 
we zo verstandig om dat niet eigenstandig te gaan veranderen, maar vroegen we eerst 
de betrokken straten/gebieden om hun mening via een enquête. Het resultaat was dat 
een meerderheid er voor was om het zo te laten zoals het nu is.

Zo weten we dat over diverse zaken er diverse meningen zijn. Hondenpoep, 
bladblazers, vliegtuiglawaai, 30-km e.d. zijn voorbeelden waarover we benaderd 
worden om snel stelling te nemen. Wij proberen dat te doen door eerst de zaak van 
meerdere kanten te bekijken, meningen te peilen, nog eens goed na te denken en pas 
stelling te nemen als we er zeker van zijn 
dat het een wijkbelang is.

Regelmatig vinden we ook dat we het 
graag aan u zelf over laten om actie te 
ondernemen. De meesten van ons zijn 
daar mans (of vrouws) genoeg voor en 
we reiken u direct of via onze website 
nadere informatie aan. Elders in dit 
nummer en op onze website treft u 
daarvan voorbeelden aan.

Hopelijk bent u het eens met deze 
handelwijze. Zo niet, dan horen we dat 
graag omdat we graag praten over ONZE 
wijkvereniging.

Felualaan. Als tijdelijke oplossing voor 2015 
en 2016 wordt gekozen voor huur van een 
braakliggend voetbalveld op het AGOVV-
terrein. Voor een drietal ondernemers in 
Park Berg en Bos, waaronder Restaurant de 
Boschvijver, is dit een tegenvaller. Een deel 
van de  bezoekers zal namelijk niet meer - 
zoals wel was beloofd - langs hun bedrijven 
komen. Bewoners van de wijk Orden en de 
Asselsestraat hebben hun bedenkingen bij 
deze “tijdelijke”oplossing en vrezen voor 
verkeersoverlast in hun wijk door deze 
nieuwe parkeerlocatie. 

2016 – 2017. Keuze voor een “definitieve 
oplossing”
In 2016 heeft het College van B en W, bij 
monde van verantwoordelijk wethouder 
J. Kruithof (PvdA), een nieuw plan 
gepresenteerd, dat een definitieve 
oplossing moet vormen voor het parkeer- 
en verkeersprobleem in Apeldoorn 
noord-west. Het plan Kruithof houdt in 
het kort in, dat een tweetal oude AGOVV-
velden vanaf 2017 definitief gebruikt gaat 
worden als extra parkeerlocatie voor 
Apenheulbezoekers. Met name de bewoners 
van de wijk Orden en in het bijzonder de 
Asselsestraat zijn fel gekant tegen deze 
oplossing. Zij vrezen een verplaatsing van 
de problemen van Berg en Bos naar hun 

wijk. “Plan Kruithof” is niet onomstreden: 
een alternatief plan uit de koker van 
een betrokken groep bewoners dat veel 
beter en veel goedkoper lijkt, wordt door 
de gemeente met weinig enthousiasme 
ontvangen en terzijde geschoven. 

Augustus 2017. Naschrift
Het plan om twee ongebruikte 
voetbalvelden van AGOVV te gebruiken 
(Plan Kruithof) als overloop parkeerplaats 
is dit jaar met horten en stoten in werking 
getreden. De tussenbalans opmakend 
kunnen we zeggen dat  de verkeersoverlast 
in en rond de Wijk Berg en Bos dit jaar 
stukken minder is dan voorheen. Dat is 
absoluut winst!  
Toch zijn we van mening dat de door het 
gemeentebestuur gekozen oplossing niet 
optimaal is. Voor de wijk Berg en Bos pakt 
het gunstig uit, voor andere wijken (Orden, 
omgeving Asselsestrat) minder gunstig. 
Het draagvlak van de huidige oplossing is 
smal. Een goed georganiseerde oplossing 
met pendelbussen op hoogtijdagen, dus 
bijvoorbeeld een Park & Ride voorziening 
ter hoogte van de Cantharel is, wat het 
bestuur van de Wijkvereniging Berg en Bos 
betreft, nog steeds een te verkiezen optie.   

Wordt (ongetwijfeld) vervolgd.
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De geschiedenis van het Boschbad 
Door Britte van Erven, wijkbewoner 

Het Boschbad: veel Apeldoorners kennen 
het zwembad nog als het Kristalbad. 
Het zwembad is sinds jaar en dag de 
uitgelezen plek om op een snikhete 
middag een duik in het verfrissende 
water te nemen. Het Boschbad is 
daarbij met veertien hectare ook het 
grootste openluchtzwembad van ons 
land. In 2011 ging het zwembad terug 
naar zijn historische oorsprong door 
van Kristalbad terug te veranderen in 
Boschbad. 

In 1932 werd het plan bedacht om 
een zwembad op te nemen in het 
bestemmingsplan. Het water zou dan 
aangevoerd kunnen worden vanuit de 
nabij liggende vijver. De komst van een 

zwembad zou de stad aantrekkelijker 
maken als vakantieoord voor de rest van 
het land. Daarnaast zou het Apeldoorn 
ook aantrekkelijker maken om te wonen. 
In de jaren 30 schoten op meerdere 
plaatsen in Nederland de zwembaden 
als paddenstoelen uit de grond. De 
voornaamste doelen waren daarbij om 
het grote publiek te trekken, sport- en 
ontspanningsmogelijkheden te bieden 
en het publiek daarnaast in aanraking te 
brengen met de natuur. 

In mei van het jaar 1935 opent het Boschbad 
voor het eerst haar deuren. De verschillende 
baden hadden toentertijd een andere 
indeling dan tegenwoordig: er was een 
apart dames- en herenbad. De optie om niet 

per se gemengd te hoeven zwemmen was 
ontstaan op aandringen van de Katholieke 
fractie uit de Apeldoornse gemeenteraad. 
Het grote, ondiepe bad en het wedstrijdbad 
waren wel voor gemengd gebruik. 
Rondom de baden waren zandstrandjes en 
grasvelden waar men kon zonnebaden. De 
welbekende kanovijver was voor die tijd 
ook erg bijzonder. Deze was maar liefst 460 
meter lang en 12 meter breed. 

Tot 1958 werd het water voor het Boschbad 
in de grote bosvijver van Park Berg en Bos 
voorverwarmd en ververst. Daarna werd 
dit op het terrein van het zwembad gedaan 
met een zuiveringsinstallatie. Het water 
werd hiermee uit een dieptebron omhoog 
gepompt en was hierdoor kraakhelder Dat 
was dan ook aanleiding om het Boschbad 
om te dopen tot Kristalbad. In de jaren 80 
dreigde het zwembad bijna tot twee maal 
toe gesloten te worden: er waren plannen 
voor de bouw van villa’s en het restaurant 
op het terrein was afgebrand. 

De restauratie bleef lang uit ten gevolge 
van de economische crisis die heerste. In de 
jaren 90 vond echter een renovatie plaats 
en kwam er een glijbaan. Deze werd in 2010 
vervangen door een nieuw exemplaar met 
een lengte van bijna honderd meter. 

Aan de rand van de kanovijver op het 
terrein is een monument te vinden: een 
grote zwerfkei met een bronzen bordje 
erop. Daarop is te lezen hoe Kyle Smith, 
een geallieerde piloot dreigde neer te 
storten met een bommenwerper. Hij liet 
zijn bemanning met parachutes het toestel 

verlaten en vloog zelf door richting het 
zwembad, waar hij uiteindelijk neerstortte 
en omkwam. Daarmee bespaarde hij 
Apeldoorn een grote ramp. 

In 2011 werd het zwembad opnieuw 
omgedoopt tot ‘Het Boschbad’. Reden 
daarvoor was dat alle zwembaden 
tegenwoordig over kristalhelder water 
beschikken en het bad in een bosachtige 
omgeving ligt. Daarnaast kwam er een 
zwembad in de nieuwe wijk Zuidbroek dat 
eveneens Kristalbad heet. 
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We zijn begonnen!
Asfalteringswerkzaamheden van september tot en met november 2017
Door Thelma Middelkoop, gemeente Apeldoorn

Maandag 28 augustus is 
aannemer KWS begonnen met de 
asfalteringswerkzaamheden aan de 
zuidzijde van onze wijk, nabij de rotonde 
AGOVV. Wanneer zijn welke wegen 
afgesloten? Hoe kom ik bij mijn huis? Hoe 
kan ik de container aan de weg zetten? 

KWS heeft daarvoor diverse 
communicatiemogelijkheden:
Aannemer KWS informeert u over het 
werk via Whatsapp, een inloopspreekuur, 
telefoon en e-mail. Hieronder leest u meer 
over deze communicatiemiddelen. KWS 
voert het werk uit in opdracht van de 
gemeente Apeldoorn. Heeft u algemene 
vragen over het project dan kunt u contact 
opnemen met de gemeente: projectleider 
Martin Staal, tel 055-5805099 of mail de 
gemeente via bergenbos@apeldoorn.nl.  

Andere omgevingsmanager en 
buurtconciërge
Nu het werk is gestart, neemt Remko Mulder 
van KWS het omgevingsmanagement 

over van mij, maar ik blijf namens de 
gemeente betrokken. Ik ben opgegroeid 
in Apeldoorn en bekend met de wijk Berg 
en Bos. Mijn taak is om namens KWS alle 
belanghebbenden in de wijk, bewoners, 
ondernemers, gemeente Apeldoorn, te 
informeren. 

Tijdens het werk zult u buurtconciërge 
Yassar Abdi zeker ontmoeten. “Ik kom 
uit Somalië en woon alweer 16 jaar in 
Nederland waarvan 7 jaar in Apeldoorn. 
Regelmatig zal ik in de wijk rondfietsen 
op een bakfiets om te controleren of alles 
netjes is, om de bewoners te helpen waar 
nodig is en om vragen te beantwoorden. 
Spreek mij gerust aan, ik ben er voor u!” 
U kunt contact opnemen per mail op het 
adres remulder@kws.nl of per telefoon op 
het nummer 06-29784209. 

Inloopspreekuur
U bent iedere woensdag tussen 13.00 
en 14.00 uur zonder afspraak van harte 
welkom op het inloopspreekuur van KWS 
in de Berg en Bosschool. Remko Mulder, 
omgevingsmanager, kan dan uw vragen, 
opmerkingen en suggesties met betrekking 
tot het asfalteringsproject persoonlijk met u 
bespreken. 

Aanmelden voor Whatsapp
Aannemer KWS deelt praktische informatie 
en updates over het werk per Whatsapp. 
Deelnemers aan de groep kunnen 
zelf geen berichten sturen. Het is dus 
eenrichtingsverkeer. Wilt u contact met 
KWS opnemen? Maak dan gebruik van 

de andere communicatiemogelijkheden: 
spreekuur, mail of telefoon, zoals boven 
vermeld. U kunt zich aanmelden voor de 
Whatsapp-service door ‘BERG EN BOS 
AAN’ naar telefoonnummer 06-26035247 te 
sturen.

Containers
U kunt uw container gewoon aan de straat 
zetten zoals u dat gewend bent. Mocht de 
ophaaldienst niet bij uw huis kunnen komen 
met de vrachtwagen, dan zorgt KWS ervoor 
dat de container op een locatie staat waar 

deze geleegd kan worden. Daarna wordt de 
container weer bij uw oprit teruggezet.

Planning
Op de kaart kunt u zien hoe de verdere 
planning voor alle wegwerkzaamheden 
in de wijk. Voor uitgebreide informatie 
kunt u terecht op https://www.apeldoorn.
nl/wegwerkzaamheden, onder de knop 
Berg en Bos. Vanzelfsprekend vindt u ook 
informatie op de website van Wijkvereniging 
Berg en Bos: www.wijkbergenbos.nl. 
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Bronnen van Berg en Bos (44)
De nalatenschap van de landjonker (2)
Door Bart Meyer, wijkbewoner

David en Pieter Oijens brengen het grootste deel van hun leven door in Brussel. Daar 
maken zij in het laatste kwart van de negentiende eeuw furore als kunstschilders. De 
broers zijn onafscheidelijk, ze delen een atelier, staan model voor elkaar en bewegen 
zich in dezelfde artistieke kringen. Hun werk is duidelijk aan elkaar verwant, zowel 
wat betreft stijl en techniek als keuze van onderwerpen uit de directe omgeving en 
het dagelijks bestaan van de kunstenaars: veelal binnenhuisscènes en sprekende 
typen, niet zonder humor. Ze sluiten zich niet aan bij de radicale avant-garde, maar 
behoren wel tot de realisten. Kunstverzamelaars ontdekken hun werk en ze winnen 
verschillende prijzen. De stad bruist van de nieuwe mogelijkheden. Wat een contrast 
met de jaren toen zij buitenshuis hun eerste tekeningen probeerden!

vinden zij zich daarvoor te deftig. Het 
bankiershuis is te rekenen tot de grootste 
financiële firma’s van zijn tijd. Geheel in 
de geest van de negentiende eeuw houdt 
men zich vooral bezig met de emissie van 
aandelen. Onder de clientèle bevindt zich 
ook Koning Willem III met wie Oijens een 
meer dan zakelijke band heeft. In die marge 
ontstaan soms afspraken waarbij men door 
wederzijdse gunning elkaar de helpende 
hand reikt.
“t Was een raar gevoel wat den heer Oijens 
Senior, bankier en makelaar in effecten te 
Amsterdam, op dien snikheeten 29 sten Juli 
van het jaar 1842 bekroop, toen de baker, 
met een glans van fiere zelfvoldoening 
op het gelaat, hem de minstens even 
verrassende als heuglijke tijding bracht dat 
zijn kroost, instede van met één spruit, met 
twee mannelijke exemplaren vermeerderd 

was; (…..) ’t Waren natuurlijk ,,béélden van 
jongens!” zooals alle dames volmondig 
verzekerden. Alleen de gelukkige vader 
waagde effentjes de schuchtere opmerking, 
dat de tengere spruiten met hun beiden 
wel juist één ferme jongen zouden gevormd 
hebben (…..)”
 
De eeneiige tweeling bezorgt de ouders bij 
hun opvoeding veel hoofdbrekens. Rijkelijk 
begaafd met een veelbelovende aanleg 
voor gevarieerd kattenkwaad, leggen zij 
van jongs af aan een grote minachting aan 
de dag voor alles wat op onderwijs lijkt. Dat 
resulteert in klachten van gekwelde buren 
en de schoolmeester, ingrediënten voor een 
vermakelijk jongensboek. Een uitzondering 
daarop vormen de tekenlessen die zij 
thuis krijgen. Die alles op de achtergrond 
dringende tekenlust nopen vader Oijens 
gevolg te geven aan een sinds lange tijd 
gekoesterd plan: op hun veertiende jaar 
worden David en Pieter gezonden naar een 
‘heerenboer te Apeldoorn’. Afgesproken 
is om daaraan verder geen ruchtbaarheid 
te geven en zo worden de broers 
ondergebracht op de boerderij van Het Loo. 
Daar krijgen zij theoretisch onderwijs  van 
een chemicus en een veearts; de studie en 
de beoefening van de landbouw moeten 
hen tot andere gedachten brengen, terwijl 
zij zullen opgroeien tot flinke jongelingen. 

Apeldoorn
’s Morgens achter de ploeg naar de 
akker gezonden blijven de paarden daar 
menigmaal rustig grazen, terwijl de 

Jeugdjaren 
David en Pieter zijn telgen uit de bekende 
Amsterdamse bankiersfamilie Oijens. Vader 
Hendrik ziet het liefst dat zijn zoons als 
mede-firmanten zullen kiezen voor zijn 
bank die zich richt op zeer vermogende 

families. De Oijens hebben een zodanige 
positie in de samenleving verworven dat 
zij gerekend worden tot het patriciaat 
(stedelijke regenten). Men ontleent trots 
aan het feit niet in de adelstand te zijn 
opgenomen; als bekend koopmansgeslacht “Oijens … en wie ben jij?” “Oijens!”
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Een ieder die zij ontmoeten dient als model, 
zowel hun collega’s als de boerendagloners 
en vooral ‘de frisse deerns, wier kleurrijke 
en levendige carnatie’ zij bewonderend 
gadeslaan; marskramers die af en toe aan 
de boerderij komen, bedelaars en herders, 
maar ook varkens en koeien. Bewoners 
van de Apeldoornse markegronden zien 
twee vast besloten jongens met tot aan de 
schouders rijkende blonde haren, gekleed 
in zwierige blauwe kielen, schitterende 
rode dassen en wijde schotsbonte 
pantalons; het hoofd bedekt met een 
breedgerande Bolivar. Daar doet de schone 
lucht hun longen versterken, hun eetlust 
verviervoudigen. De dagelijkse bezigheden 
ontwikkelen hun leden en spieren zodanig, 
dat de knaapjes van weleer veranderen in 
breedgeschouderde ferme jonge mannen 
wier ouders enige moeite zullen hebben ze 
te herkennen.
Op deze wijze brengen zij drie jaar 
door in Apeldoorn (1856-1859), langer 
houden zij het niet uit. De boeren van het 
heidelandschap menen aanvankelijk te 
doen te hebben met buitenlui op zoek naar 
geluk, onwetend dat een enkeling van hen 
later op het doek een welhaast burgerlijke 
uitstraling heeft, maar dat is de vrijheid van 
de kunstenaar. Geheel en al zal de wens 
van hun vader niet in vervulling gaan. Het 

knapen zelf zich aan het tekenen begeven. 
Goddelijke uren worden beleefd wanneer 
ze als herders der schaapskudde naar 
de heide trekken in de nabijheid van het 
Soerense bos. Bekoord door de fraaie 
omgeving kunnen zij hun tekenlust naar 
harte botvieren. Vele schilderachtige plekjes 
worden aan het papier toevertrouwd. Er is 
weinig van de Gelderse natuur wat hen niet 
opvalt of boeit. Vermoeid van het zwerven 
leggen zij zich te rusten in de schaduw 
van de jeneverstruik op gevaar af van 
dronkenschap.

verblijf in de Gelderse natuur blijkt niet 
het middel bij uitstek om de schilderkwaal 
van David en Pieter Oijens te genezen, 
integendeel! Met deze leerschool keert de 
tweeling huiswaarts om niet zonder enige 
beklemming aan de ouders hun innigste 
wens kenbaar te maken.

Brussel
Terwijl de vader slechts bedacht is op het 
stoffelijk welzijn van zijn zoons, worden 
zij geholpen door hun kunstzinnige 
moeder die zij vroeger reeds ten dele 
voor hun plan hebben ingenomen. Het 
gelukt  het drietal, na vurige pleidooien, 
hem te overreden David en Pieter naar 
Brussel te laten gaan. Daar komen ze 
op achttienjarige leeftijd terecht in het 
atelier van de schilder en pedagoog 
Jan Frans Portaels. David vestigt zich in 
1870 voorgoed in Brussel. Hij schildert 
vooral portretten en genrestukken, zoals 
ateliertaferelen met Bourgondische, 
flamboyante en kleurrijke accenten. Pieter 
legt zich toe op genreschilderijen. Van de 
wilde rumoerigheid van eertijds is nog 
slechts een greintje  te merken. De broers 
houden een speciale band. Wanneer David 
in 1866 trouwt is Pieter in verwarring en 
als Pieter in 1894 overlijdt raakt David 
volledig gedesoriënteerd. Hij sterft in 1902. 
De schilderstweeling ligt naast elkaar 
begraven. 

Nalatenschap
Diverse werken van de Oijens zijn te zien 
in het Gemeentemuseum Den Haag en 
het Dordrechts Museum; andere bevinden 
zich in particuliere verzamelingen. 
In Apeldoorn zijn tot op heden geen 
schilderijen of tekeningen van deze 
kunstenaars tentoongesteld. ‘De Salon’ 
schildert David Oijens op zeventienjarige 
leeftijd. Dat is nog tijdens zijn verblijf in 

Apeldoorn of net daarna. Over de situering 
van dit binnenhuistafereel verschillen de 
meningen. De mogelijkheid bestaat dat 
dit de salon is in het ouderlijk huis aan één 
der Amsterdamse grachten. Het kan ook 
zijn dat de oorsprong van dit werk moet 
worden gezocht in de omgeving van de 
herenboer en dat het op een later tijdstip is 
vervolmaakt. Sfeervol laat de jonge David 
de kleuren van tapijt en stoelbekleding 
uitkomen in het binnenvallend zonlicht. 
Het interieur met de boeken op de tafel 
en een vaas met pauwenveren op de 
schoorsteenmantel doen denken aan een 
zekere welstand.  

Bronnen:                                
Charliermuseum, Miskende en 
ondergewaardeerde meesters van 
omstreeks de eeuwwisseling (1900), Brussel 
2010             
Essen, H. van, Herinneringen aan het verblijf 
van de gebroeders Oijens in Apeldoorn, 
Ego-doc. LW102, Het Loo 1947   

 
De schaapsdrift van de schaapskooi bij Het Loo naar 
de heide bij Hoog Soeren waarlangs de scheper zijn 

schapen drijft

In de winter, tijdens de ochtendstond, moet 
op de deel het graan worden gedorst bij het 
schijnsel  van een olielampje; dat gebeurt 
samen met hun makkers, allen kinderen 
uit gegoede families. Vooral één tafereeltje 
maakt steeds diepe indruk op het artistieke 
gevoel van David en Pieter. Onder het 
hanteren van de vlegel bewonderen de 
broers de pakkende lichteffecten van het 
rossig vlammetje dat de bewegingen der 
‘boeren’ zo fantastisch doet uitkomen op 
de donkere achtergrond; daarbij voegt zich 
harmonieus de aanbrekende dag die met 
een macht van zilveren en gouden stralen 
binnen komt. Het zijn deze momenten die 
hen sterken in hun voornemen zich geheel 
en al aan de kunst te gaan wijden. 

Herder met schapen en hond in het weidse 
heidelandschap van Hoog Apeldoorn met op de 

achtergrond Hoog Soeren

 ‘De Salon’, maroufle, gesigneerd r.o. David Oijens ‘59  
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Vliegroutes Lelystad Airport
Door Gustaaf van den Brand, wijkbewoner

De afgelopen tijd is in de nationale en 
regionale media veel aandacht geweest 
voor het bepalen van de aanvlieg- en 
uitvliegroutes van Lelystad Airport, 
waarvan de uitbreiding inmiddels is 
begonnen. Het is de bedoeling dat dit 
vliegveld vanaf 2019 de vakantievluchten 
overneemt van Schiphol Airport. Dit 
heeft ook, zoals het zich nu laat aanzien, 
gevolgen voor onze wijk. 

In de voorliggende plannen van het 
ministerie loopt één van de uitvliegroutes 
over het bosgebied van Hoog Soeren en dus 
ook net langs Berg en Bos.

Gesproken wordt over grote vliegtuigen 
die heel laag, op slechts 1.800 meter 
hoogte, komen overvliegen. Wat hiervan 
de geluidseffecten in onze wijk zijn is niet 
precies te voorspellen, maar reden tot grote 
zorg is er volgens kenners wel.

Door een aantal partijen zijn inmiddels 
alternatieve routes aangereikt, waarvoor 
met name Luchthaven Teuge zich heeft 
ingespannen. Dat vliegveld wordt in 
haar voortbestaan bedreigd door een 
uitvliegroute van Lelystad Airport die heel 

laag aan de oostzijde van Apeldoorn precies 
over het vliegveld is geprojecteerd. De 
alternatieve routes moeten natuurlijk nog 
wel op haalbaarheid worden getoetst, maar 
schijnen goede kansen te bieden. Er komen 
echter, begrijpelijk, wel weer veel bezwaren 
van mensen die onder die alternatieve 
routes wonen. Ook natuurliefhebbers 
roeren zich in de discussie want door de 
laagovervliegende vliegtuigen wordt de 
natuur eveneens behoorlijk verstoord.
Hoe het ook zij, de besluitvorming door 
de Rijksoverheid dreigt een hamerstuk te 
worden, dat al zeer binnenkort zijn beslag 
zal krijgen. 
Als bestuur van de Wijkvereniging Berg 
en Bos kunnen we niet zoveel hiertegen 
beginnen, omdat de besluitvorming op 
landelijk niveau plaatsvindt. 

Wat kunnen we wel doen?
Er zijn verschillende initiatiefnemers die 
proberen voldoende handtekeningen 
te krijgen om zo invloed te krijgen op de 
besluitvorming in de Tweede Kamer. 
De bekendste initiatieven zijn “Red de 
Veluwe” en die van RTL-presentator Jan de 
Hoop, die ook in de Gemeente Apeldoorn 
woont. 

Indien u meer wilt weten over de 
voorgenomen vliegroutes langs en boven 
onze wijk, dan kunt u via een tweetal links 
op de website van onze wijkvereniging, 
www.wijkbergenbos.nl, meer informatie 
vinden. Ook vindt u daar de links van Red de 
Veluwe en Jan de Hoop, om eventueel een 
petitie te ondertekenen.

LAATSTE NIEUWS: Net voor het ter perse 
gaan van dit nummer van het wijkblad is 
bekend geworden dat er voor inwoners 
van Apeldoorn op dinsdagavond 26 
september van 19.30 uur tot 22.00 
uur een informatiebijeenkomst 
wordt gehouden in theater Orpheus, 
Churchillplein 1.  
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Eglantier 231,
Koninginnelaan 67,

Schuttersweg 139

Apeldoorn

Ugchelseweg 189

Ugchelen

www.maassenbanket.nlWat doet die wijkagent nu precies? 
Door Sharon Koenders, wijkagent

Een wijkagent is het 
gezicht van de wijk. 
Collega’s zitten in de 
noodhulp waar de 
112-meldingen worden 
afgehandeld. Soms 
moet ik als wijkagent 
ook aan de slag met 

meldingen waar collegá s eerder tijdens een 
noodhulpdienst zijn geweest. Als wijkagent 
draai ik ook noodhulpdiensten. Maar waar 
ben ik als wijkagent nu dagelijks mee bezig 
en hoe werkt het verder?
 
Europaweg
Sinds vorig jaar is geheel politie Apeldoorn 
gehuisvest in het hoofdbureau aan 
de Europaweg. De kleine bureaus zijn 
verdwenen uit de wijken. Dit heeft te maken 
met de reorganisatie; “minder bakstenen 
en meer servicegericht”. U kunt het gevoel 
hebben dat we hierdoor verder van u af zijn 
komen te staan. Hoewel ik het betreur, is dit 
helaas een proces waar we geen invloed op 
hadden.

Clustergericht
Om die wijkzorg toch te verstevigen is het 
clustergericht werken ontstaan. Ik ben 
wijkagent voor de wijken Berg en Bos, 
Sprengen en de Naald. 

Politie Apeldoorn is verdeeld in meerdere 
clusters. Genoemde wijken vallen 
onder het cluster Noordwest. We zijn in 
Noordwest met vier wijkagenten. Samen 
met mijn drie collegá s staan we aan 
het hoofd van het cluster. Collegà s uit 
het basisteam zijn onderverdeeld in de 

clusters en worden deelgenoot gemaakt 
van de problemen in onze wijk. Deze 
collegà s worden actief betrokken. Dit 
houdt in dat zij medeverantwoordelijk 
worden gemaakt in de wijk en op de 
hoogte zijn van wat er speelt. Ik vraag mijn 
clusterleden bijvoorbeeld te surveilleren bij 
overlastlocaties, controles te houden ten 
aanzien van verkeer of een terugbelverzoek 
over te nemen. Het zijn ongeveer 15 
collegà s die daarnaast hun eigen diensten 
en neventaken hebben. 

Structuele oplossing
Ik ben het aanspreekpunt voor de bewoners 
in uw wijk. Het verschil met de collegà s in 
de noodhulp is, dat ik als wijkagent aan de 
slag ga met de hardnekkige problemen en 
zorg voor een structurele oplossing. 
Ik werk veel samen met ketenpartners, 
denk aan gemeente, woningbouw 
en andere hulpverleners, om dit te 
bewerkstelligen. 

Wijkwerk
Ik draai in principe dag- en late diensten. 

Als er problemen spelen waar er andere 
inzettijden van mij worden verwacht, dan 
pas ik mijn dienst aan. Ik beantwoord mail, 
bel mensen terug en kijk het dagrapport 
na om te zien of er schokkende meldingen 
zijn geweest waarop ik direct actie moet 
ondernemen. Een wijkagent is in principe 
80% van zijn/haar tijd bezig met wijkwerk 
en 20% met overige werkzaamheden. In 
praktijk is dit echter niet altijd haalbaar, dit 
door onder andere personeelskrapte bij 
vakantie, ziekte, cursussen en ga zo maar 
door.

Zichtbaar in de wijk
Naast het werk achter mijn bureau, probeer 
ik ook zichtbaar te zijn in de wijk. Wat is 
de realiteit in de wijk en wat draagt bij aan 
uw gevoel van veiligheid. U mag van mij 
verwachten dat ik u serieus neem en mij 
inzet voor de problemen die spelen. U bent 
een van de belangrijkste partners in het 
werk. Ik hoor nog wel eens dat men verlangt 
naar die wijkagent van vroeger, want die 
zagen ze altijd. Tijden zijn echter veranderd. 
Hoe graag ik ook de hele dag op straat wil 
zijn, ik moet ook informatie vastleggen en 
ben druk achter de schermen. 

Ik realiseer me dat er nog veel winst te 
behalen valt in het contact met u. Weet dat 
ik me daar voor blijf inzetten. Ik hoop u snel 
een keer tegen te komen! 

Mocht u mij willen spreken, dan ben ik 
rechtstreeks te bereiken via het mailadres 
sharon.koenders@politie.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

De wijk in
Door Wim Bergink, stadsdeelmanager Noordwest

Apeldoorn bestaat 
uit een veelheid 
aan buurten, wijken 
en dorpen. Samen 
vormen zij een heel 
heterogene gemeente. 
Ongeveer 1,25% van de 
Apeldoorners woont in 
de wijk Berg en Bos.

Omdat het gemeentebestuur 
verantwoordelijk is voor de gehele 
gemeente, worden allerlei (beleids)plannen 
daarom veelal in eerste instantie gemaakt 
op de schaal van de gemeente. Maar 
we weten dat problemen, behoeften en 
ambities niet overal gelijk zijn.
Om daaraan tegemoet te komen willen 
we meer de geluiden uit de diverse wijken 
laten doorklinken. We willen dieper ‘de wijk 
induiken’. En dat doen we dan niet alleen, 
maar juist samen met bewoners, wijkraden 
en instellingen en organisaties die actief zijn 
in de wijk.
Hoe we dat precies gaan doen weet ik nog 
niet, we zitten pas aan het begin. Het kan 

ook best (juist!) per wijk verschillend zijn. 
Maar om de eerste ervaringen op te doen en 
te leren wat het best werkt, willen we later 
dit jaar vast starten in een aantal wijken van 
Apeldoorn.
Uw wijkvereniging heeft eerder dit jaar 
een enquête gehouden, die een schat 
van informatie aangaande de wensen 
en behoeften van inwoners van Berg 
en Bos opleverde. Samen met reeds 
voorhanden ‘harde data’ levert dit al een 
mooi uitgangspunt op. Dit was voor ons, 
in samenspraak met uw wijkvereniging, 
aanleiding om de wijk Berg en Bos één 
van die wijken te laten zijn waar we samen 
dieper in willen duiken.

Ik verwacht dat we in tegen het eind van 
dit jaar starten; hou de berichten in de 
gaten, onder andere via het wijkblad van 
de wijkvereniging. Maar mocht u nu al 
enthousiast zijn en willen meedoen, laat 
het mij dan weten via de mail op het adres 
w.bergink@apeldoorn.nl.
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Het is weer voorbij, die mooie zomer
Door Lisette Cuperus, Vigilat

De scholen zijn begonnen en de meeste 
mensen zijn weer thuis na, hopelijk, 
een heerlijke vakantie te hebben gehad.  
Het was een echt Hollandse zomer met 
geregeld een verfrissende bui voor de 
tuin afgewisseld met een dag zon met 
mooie wolkenpartijen aan de hemel.  

Er waren weer een aantal leuke 
evenementen in Apeldoorn waaronder 
in Stadspark Berg en Bos het jaarlijkse 
openlucht filmfestival en Lumido. Dit heeft 
weer een hoop bezoekers naar Apeldoorn 
en Berg en Bos getrokken die hebben 
genoten van het prachtige park. 
In deze zomerperiode hebben 
onze beveiligers weer veel externe 
woningcontroles uitgevoerd. Gemiddeld 
hebben wij 20-30 woningen per dag 
gecontroleerd, waarbij vooral wordt gelet 
op juist afgesloten ramen en deuren, 
inbraaksporen en eventueel op het terrein 
ten onterecht aanwezige voertuigen 
en/of personen. Onze beveiligers lopen een 
aantal keren per week een externe ronde 
om uw woning en zorgen er altijd voor dat 
ze op uw eerste en laatste vakantiedag 
extra hebben gecontroleerd. Wij checken de 
woning of u die goed heeft afgesloten en bij 
terugkomst niet voor eventuele vervelende 
verrassingen komt te staan. Door de vele 
vakantiemeldingen merken wij dat u ons 
goed weet te vinden en ons op de hoogte 
houdt van uw afwezigheid. Fijn dat deze 
extra service binnen ons dienstenpakket 
collectief mobiele surveillance zo wordt 
gewaardeerd en u met een gerust hart op 
vakantie kunt gaan. Wij doen er alles aan 
om uw wijk, woning en eigendommen 

te beveiligen en onze medewerkers 
zijn zeer alert op bijzonderheden en 
onregelmatigheden. 

Deur geforceerd
Onlangs is er in een woning aan de 
Cederlaan ingebroken. Wij werden 
gebeld door één van de sleutelhouders 
van deze woning met de vraag of wij 
polshoogte wilde gaan nemen omdat hij 
het niet vertrouwde. Twee beveiligers 
zijn gaan kijken en bemerkten dat de 
deur was geforceerd.  Bij binnenkomst 
bleek de woning overhoop gehaald en 
hebben wij direct de politie aangestuurd 
en contact opgenomen met de eigenaar 
van de woning. Daarna hebben wij zowel 
overdag als ’s avonds en ś nachts extra 
gesurveilleerd in de wijk. Naar aanleiding 
van deze inbraak heb ik contact opgenomen 
met jullie wijkagent Sharon Koenders 
om na te gaan of er meerdere inbraken 
hebben plaatsgevonden in de wijk. Sharon 
gaf mij aan dat er geen sprake is van een 
inbraakgolf en dit een incident is geweest. 
Ik wil de sleutelhouder bedanken voor zijn 
oplettendheid en verstandigheid dat hij 
ons heeft aangestuurd en niet eerst zelf is 
gaan kijken. Onze medewerkers zijn hierin 
getraind en weten precies hoe ze moeten 
handelen in dit soort situaties. Constateert 
u bijzonderheden die u niet vertrouwt neem 
dan contact met ons op. Onze beveiliger zal 
dan ter plaatse gaan controleren. Ook uw 
alertheid hebben wij nodig om de wijk veilig 
te houden!

Wekelijks krijgen we nieuwe aanmeldingen 
binnen van bewoners die zich willen 

aansluiten bij het collectief mobiele 
surveillance Berg en Bos. Uiteraard zijn wij 

hier heel erg blij mee en hoe meer deel-
nemers hoe meer we kunnen betekenen 
in uw woonwijk. Heeft u ook interesse 
om zich aan te sluiten als deelnemer 
neem dan gerust contact met mij op via 
telefoonnummer: 055-5424149 of per mail: 
l.cuperus@vigilat.nl. Ik kan u dan verdere 
uitleg geven wat onze dienstverlening 
inhoudt en welke kosten hieraan zijn 
verbonden.

Ik wens u een hele fijne nazomer toe en 
hoop dat we nog mogen genieten van een 
paar mooie zonnige dagen!            
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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
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

Buurtgroepen sociale media

Aanmelden bij BERG EN BOS ALERT, 
de Whatsappgroep voor melden van 
misdrijven en verdachte situaties waarbij 
de politie is ingeschakeld: stuur een mail 
naar redactie@wijkbergenbos.nl met 
vermelding van je naam, woonadres, 
mobiele telefoonnummer en e-mailadres. 

Aanmelden voor de Whatsappgroep 
NEXTDOOR BERG EN BOS, voor alle soorten 
buurtberichten: ga naar www.nextdoor.nl 
en volg de eenvoudige instructies. 

Aanmelden voor FACTBOEKPAGINA BERG 
EN BOS SOCIAAL: ga naar www.facebook.
com en meldt je aan bij de besloten groep, 
eveneens voor alle buurtberichten.

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
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Rechtswinkel in oprichting
Door Regina van den Berg, gemeente Apeldoorn, namens de initiatiefnemers

Wij hebben het idee opgevat om een 
rechtswinkel op te starten in Apeldoorn. 
Nederland telt op dit moment al ongeveer 
100 rechtswinkels en wij vinden dat 
Apeldoorn als 11e stad van Nederland 
zeker ook een rechtswinkel moet hebben. 
Een rechtswinkel is een stichting die 
inwoners van een bepaalde plaats of 
regio gratis voorziet van juridisch advies. 
Omdat rechtswinkels stichtingen zijn, is 
er geen winstoogmerk en daarom kan 
de juridische hulp ook gratis blijven. Bij 
juridische vraagstukken kan de burger 
zich tot een rechtswinkel wenden en 
daaropvolgend kan de rechtswinkel 
proberen een oplossing te bieden. 
Wanneer dit onverhoopt niet lukt, kan 
de rechtswinkel de cliënt adviseren 
over vervolgstappen. Een rechtswinkel 
is in de meeste gevallen een initiatief 

van studenten die rechtsgeleerdheid 
studeren. Deze studenten doen de kennis 
op aan de universiteit op en zijn erg 
enthousiast om hun kennis in praktijk 
te brengen. Zo ontstaat er een win-win 
situatie: gratis juridisch advies voor de 
cliënten, juridische praktijkervaring 
voor de studenten! Nu hebben wij een 
enquête opgesteld om een goed beeld 
te krijgen van de behoefte aan de komst 
van een rechtswinkel in Apeldoorn. Via 
onderstaande link kunnen kan worden 
aangegeven of er al dan niet interesse 
voor dit initiatief is. Ook via de website 
www.wijkbergenbos.nl kan de link 
worden aangeklikt.
https://docs.google.com/
forms/d/1kyNUgGDIlCXe5r1LHl_
QBumIO9zRO9S0RfaGgtqxhdo/
viewform?edit_requested=true
  

Pas op voor overvarende Berg en Bosdraken...
door John Terwilliger, wijkbewoner en teamcaptain Berg en Bosdraken

Zomer 2017 werd in Apeldoorn ingeluid 
met de dertiende editie van Het 
Drakenbootfestival aan het Apeldoorns 
kanaal. Onderdeel van het weekendfestijn 
zijn de buurtenraces op de zondag, waar 
zo’n vijftig buurtenteams, bestaande uit elk 
zestien peddelaars, aangemoedigd door 
een trommelaar, elk drie wedstrijden varen 
in traditionele Chinese drakenboten. Sinds 
2008 zijn de races vaste prik voor Team Berg 

en Bos en deze editie markeerde ons tien 
jarig jubileum!

Aangezien er nog geen sprake is van 
pleziervaart in het kanaal, zit een 
wedstrijdtraining of voorbereiding er niet 
in en moeten we het elk jaar hebben van 
onze redelijke conditie, ijzersterke discipline 
en foutloze coördinatie. Met Grolsch 
als hoofdsponsor van het festival en de 

aanwezigheid van overheerlijke foodtrucks 
lukt het helaas niet om de wedstrijddag met 
slechts water en powersnacks te doorstaan. 
Ondanks dit alles hebben we tot onze 
verbazing voor het eerst de halve finales 
bereikt en hebben we de regerende 
kampioen verslagen in de finale! Dit 
was zonder twijfel de meest spannende 
fotofinish in de geschiedenis van de 
buurtenraces.

Als hoofdprijs ontvingen we een fust van 
Grolsch en een prachtige wisselbeker die 
momenteel bij onze huidige shirtsponsor 
Edison Roadhouse te bewonderen is. Na de 
zomer zal het fust worden leeggedronken 
tijdens onze teambarbecue bij Restaurant 

de Boschvijver en verhuist de wisselbeker 
mee. We willen hem volgend jaar natuurlijk 
niet inleveren, dus we zullen ons op 
de een of andere manier toch moeten 
gaan voorbereiden. Schrik dus niet als 
je komende winter of in het voorjaar in 
Stadspark Berg en Bos signalementen 
oppikt van berg- en bosdraken in de 
bosvijver…..
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Meer kleur in de stad
Door Kirsten Harleman, gemeente Apeldoorn

Het lijkt bijna vanzelfsprekend. 
Apeldoorn als groene gemeente, met 
mooie woonwijken tussen de natuur- 
en recreatiegebieden. Als gevolg van 
de nodige bezuinigingen is het groen 
in de binnenstad de afgelopen jaren 
versoberd. 

Er is besloten dat het tijd is voor meer 
variatie, kleur en fleur in de stad. Zo worden 
er op verschillende locaties kleurrijke 
bloembollen, fleurige bloemschalen en 
bloeiende vaste planten geplaatst. In brede 
bermen wordt op veel locaties een strook 
ingezaaid met kleurrijke wilde flora. Dat 
werk wordt gedaan door de eenheid Beheer 
en Onderhoud van de gemeente Apeldoorn. 

Wie doen dit werk eigenlijk?
Er werken 400 medewerkers bij de eenheid 
Beheer en Onderhoud van de gemeente. 
Daarnaast werken er 120 collega’s vanuit 
Lucrato (voorheen sociaal werkbedrijf 
Felua). Zij zijn onmisbaar bij het schoon, 
heel en veilig houden van Apeldoorn 
en de gemeente biedt hen een goede 
werkomgeving en begeleiding. Ook zijn 
er jaarlijks zo’n 50 mensen die via een 
leerwerktraject bij Beheer en Onderhoud 
werken. Mensen die nu in de bijstand 
zitten, doen zo nieuwe vaardigheden op. 
Hierdoor kunnen ze naar een betaalde baan 

doorstromen. Ook dit vraagt natuurlijk 
begeleiding, maar het past goed bij de 
maatschappelijke verantwoordelijkheid van 
de gemeente.

Wat doen we nog meer?
Apeldoorn is een grote gemeente en het 
werkveld is breed. Van wegen en parken 
tot begraafplaatsen en riolering. Een deel 

Beheer en Onderhoud in cijfers:

- 200 ambtenaren gemeente
- 130 medewerkers Lucrato
- 50 mensen in leerwerk

Zorgen voor:

- 2.800.000 m2 beplanting
- 68.000 bomen
- 840 rioolgemalen en pompen
- 1250 km riolering
- 71 verkeersregelinstallaties
- 200 bruggen en duikers
- 18.000 verkeersborden
- 28.000 lichtmasten
- 33.000 meubilair
- 4.200.000 m2 gazon
- 9.500.000 m2 verharding

is onderhoud, maar het gaat ook om het 
verder door ontwikkelen van zaken zoals 
verkeerstechniek en afkoppelen van 
regenwater. We doen het echter niet alleen. 

We maken onze plannen samen met wijk- 
en dorpsraden, sportverenigingen zamelen 
afval in en via onderdelen zoals Apeldoorn 
Rein gaan bewoners ook zelf aan de slag in 
hun eigen buurt. Alleen zo krijgen we al het 
werk gedaan.


