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Dik Apeldoorns 
Stadskookboek
Door Gustaaf van den Brand

Tijdens het tweede deel van 
de Jaarvergadering zal het Dik 
Apeldoorns Stads Kookboek 
worden besproken. Dit 
werkelijk schitterende boek 
is een inspiratiebron voor 
allen om met elkaar het 
bijzondere karakter van 
Apeldoorn uit te bouwen. 
Voor onze wijk geldt heel 
specifiek: ‘wonen in ‘haute couture’ 
huizen die zich comfortabel nestelen in het bos 
van de Veluwerand’. Zo is de aanhef van het 
hoofdstuk dat over Berg en Bos gaat. Het bestuur 
van de wijkvereniging vindt het uitermate 
belangrijk dat het lommerrijke karakter van onze 
prachtige woonwijk, op de berg in het bos, wordt 
beschermd. De auteurs van het boek zullen nader 
op onze woonwijk inzoomen. Ook in de komende 
nummers van het wijkblad zal het deel van het 
boek over onze wijk regelmatig ter sprake komen. 

kookboek

apeldoornsstads

kookboek

apeldoornsstads

Apeldoorn combineert het beste van twee werelden. De dynamiek van een grote 

stad is geworteld in het landschap van de Veluwerand. Ze is een ‘buitenstad’. 

Wat betekent dit voor bewoners, architecten, aannemers, projectontwikke-

laars of gemeentelijke diensten? Wat kun je doen of beter laten als je een huis 

opknapt, een tuin aanlegt, een straat herinricht of een nieuw buurtje bouwt?

Dit DIK APELDOORNS STADSKOOKBOEK beschrijft de ruimtelijke kwaliteiten van 

de stad en geeft uitgaande van de ingrediënten van elk woongebied recepten 

en tips voor onderhoud, aanpassing en vernieuwing. Net als zijn voorgangers 

GROOT APELDOORNS LANDSCHAPSKOOKBOEK en KLEIN APELDOORNS DORPEN-

KOOKBOEK – is het bedoeld ter inspiratie en om met elkaar het karakter van 

Apeldoorn uit te bouwen.
www.uitgeverijblauwdruk.nl

Jaarvergadering Wijkvereniging Berg en Bos 
woensdag 11 april 2018 
Restaurant De Boschvijver. Aanvang 20.00 uur. Zaal open 19.30 uur.

Het bestuur van de wijkvereniging Berg en Bos nodigt u van harte uit voor de jaarlijkse vergadering.
Na het officiële deel volgt een bijzonder interessante behandeling van een gedeelte uit het Dik 
Apeldoorns Stadskookboek over onze bosrijke woonwijk en het behouden en uitbouwen van de 
beeldbepalende ingrediënten daarvan. Vanzelfsprekend is er ook ruimte voor discussie.

Agenda 
20.00 uur  1. Opening door de voorzitter 
 2.    Vaststelling notulen jaarvergadering gehouden op donderdag 20 april 2017,
  opgenomen in wijkblad nr. 2 van juni 2017 en eveneens beschikbaar op onze website 
  wijkbergenbos.nl 
 3.  Jaarverslag over het jaar 2017, opgenomen in wijkblad nr. 1 van maart 2018 en
  eveneens beschikbaar op onze website wijkbergenbos.nl   
 4.  Financieel jaarverslag over het jaar 2017 
 5.  Bevindingen van de kascommissie  
 6.  Benoeming nieuwe kascommissie
 7.  Bestuurszaken     
  7.1 Afscheid van de vertrekkende bestuursleden      
  7.2 Voordragen en benoemen nieuwe bestuursleden
 8.  Uitreiking van de “warme douche”   
 9.  Rondvraag 
 10.  Sluiting van het officiële deel   
20.45 uur   Pauze met koffie en thee 
21.15 uur   De smaak van Berg en Bos
22.15 uur    Afsluiting met gelegenheid tot napraten onder genot van een hapje en een drankje. 
Wij stellen uw komst bijzonder op prijs! 
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Tennisvereniging ALTV Daisy 125 jaar
Door Tom Dijkstra, jubileumcommissie ALTV Daisy

Dit jaar bestaat de tennisvereniging Daisy 
125 jaar. De club aan de Callunalaan 
is daarmee met voorsprong de oudste 
tennisverenigingen van Apeldoorn, 
misschien wel van Nederland en 6 jaar 
ouder dan de tennisbond KNLTB. 
 
Het begin
De eerste tennisbaan van Apeldoorn lag 
in de tuin van burgemeester Mollerus aan 
de Kastanjelaan. Gewoon een stuk van de 
tuin dat vrij was gemaakt van planten en 
waarvan de grond zo goed mogelijk was 
platgestampt. De lijnen werden gevormd 
door geultjes in het zand. Op 1 juli 1893 
werd daar tennisclub Daisy opgericht. 
Daarmee behoort Daisy tot de oudste 
tennisverenigingen van ons land; 6 jaar 
ouder dan de KNLTB! 
 
De naam Daisy 
Het blijft een mysterie waar de naam ‘Daisy’ 
vandaan komt. Er zijn geen notulen uit de 
beginperiode. De meest betrouwbare bron 
is het jubileumboekje uit 1913, maar dat 
vermeldt niets over de naam. Het verhaal 
gaat dat Daisy de naam was van een toen 
bij jongelui erg populair (tennis)meisje. 
Als ze gingen tennissen, zeiden de jongens 
tegen elkaar: “We gaan naar Daisy”. Daisy 
was de club voor de jongeren, als je ouder 
werd ging je over naar de Apeldoornse Lawn 
Tennis Club, ALTV. Vanaf 1910 worden er 
al plaatselijke tenniskampioenschappen 
georganiseerd. De eerste Apeldoornse 
tenniskampioen was Jhr. J.C. Mollerus. 
Bij het 20-jarig bestaan verhuisden 
beide clubs naar twee betonbanen aan 
de Zwolseweg (nu Koninginnelaan). Ter 

gelegenheid daarvan werden nationale 
tenniswedstrijden georganiseerd en in 
1915 zelfs internationale! Uit die tijd (1912) 
stammen ook de eerste notulen van 
bestuursvergaderingen. In 1916 kwam het 
tot een fusie tussen de ALTV en Daisy. 

Park Callunalaan 
In het begin van de jaren 20 van de vorige 
eeuw begon met de aanleg van ‘Tuinstad 
Berg en Bosch’, naar een idee van de heer 
K.C. van Nes. Rond de Valkenberg zou 
een park komen en op de kruising van 
de Valkenberglaan en de Soerenseweg 
een groot plein, het Valkenplein. In het 
kader daarvan werd door de gemeente 
een theetuin aangelegd met daarnaast 
3 tennisbanen. Op 8 juli 1921 huurt ALTV 
Daisy van de gemeente: “3 gravelbanen 
met clubhuis. De huur wordt aangegaan 
voor f 1900, - ’s jaars voor 6 jaren onder 
bepaling dat het jaarlijks onderhoud 
komt voor rekening van het grondbedrijf 
doch het dagelijks onderhoud en toezicht 
voor rekening der vereniging”. De banen 
liggen aan de huidige Callunalaan. Aan het 

clubhuis waren niet al te veel eisen gesteld, 
het was bijzonder eenvoudig. Maar je kon 
je er verkleden en douchen, want per 
slot van rekening werden er in die tijd bij 
Daisy nationale wedstrijden gespeeld. Ook 
kon je er limonade, koffie en thee kopen, 
voor f 0,15 per glas. Sinds die tijd is het 
clubhuis regelmatig ingrijpend verbouwd en 
gerenoveerd. De theetuin met het theehuis 
zijn later helaas verdwenen; het terrein 
is nu in gebruik als sportterrein. In 1928 
kocht Daisy voor f 10.000,- (f 2, - per m2, een 
fors bedrag voor die tijd!) de banen van de 
gemeente en legde een vierde baan aan. In 
1953 kwam er een vijfde baan bij en sinds 
de sloop van de kleuterschool op het terrein 
heeft Daisy nu 6 banen.

Tweede wereldoorlog 
Tijdens de Bevrijdingsdagen werden 
de velden en het clubhuis van ALTV 
Daisy vrijwel helemaal verwoest door 
granaatvuur. Daarna hebben de Canadezen 
er nog gekampeerd en motorwedstrijden 
verreden. Maar in de zomer van 1945 
hebben de Daisy-leden, met dezelfde 
Canadezen die ook wel eens een partijtje 
tennis wilden spelen, de banen helemaal 
in orde gemaakt. Die zomer waren er veel 
Canadezen die voor het eerst een racket 
vasthielden op Daisy! 

Honderdjarig bestaan
Het 100-jarig bestaan werd in 1993 
gevierd. Daarmee werd 7 dagen groot 
feest gevierd op Daisy. De zoon van de 
oprichter van Daisy was op het park, er was 
een spiegeltent op het sportveld. Richard 
Krajicek heeft ons park bezocht. Dit was een 

geweldig evenement, zeker toen “de Kraai” 
ging serveren op onze jeugdleden en leden 
van andere verenigingen

Daisy nu
 De vereniging is springlevend en heeft 
rond de 350 leden. De jeugd is sterk 
vertegenwoordigd en ook de groep 40-
55 jaar is ruim aanwezig; Daisy is een 
club voor de hele familie. Daisy neemt 
sinds haar oprichting een prominente 
plaats in Apeldoorn en verre omgeving 
in. Kenmerkend zijn de drukbezochte 
toernooien die Daisy organiseert en het 
niveau van de competitieteams. Ook op 
het gebied van de jeugd gebied heeft Daisy 
grote prestaties geleverd en de nodige 
topspelers geleverd, t.w. Phillip Oudshoorn, 
Hellas ter Riet en Wesley Koolhof, 
momenteel uitkomend in de dubbel ATP. 
De grote kracht van Daisy is dat zij het 
prestatieve en het recreatieve bijzonder 
goed weet te combineren. De Apeldoornse 
tenniskampioenschappen zijn door de 
jaren heen één van de grootste toernooien 
van Nederland geworden. In 2017 is het 
finaleweekend gespeeld op de banen van 
ALTV Daisy met als afsluiting een groot 
slotfeest op en rond het terrein van Daisy. 
Daisy zal in 2018 op verschillende 
momenten stil staan bij haar 125 jarig 
jubileum. Zo is er 24 maart een officiële 
receptie en is er zaterdag 16 juni groot feest 
in het Daisy clubhuis met als thema “Daisy 
door de jaren heen”. 

Foto: clubhuis Daisy ca. 1920 
(bron: archief gemeente Apeldoorn)

Foto: tennispark ALTV Daisy 
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Veranderingen in Apenheul
Door Arjan Speelman

In 2017 startte Roel Welsing als directeur 
van Apenheul en werd Olaf Prinsen de 
nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht. 
In 2018 gaat gorillaleider Jambo weg en 
komt een nieuwe gorillaleider: BaoBao. 
61% van de wijkbewoners is positief over de 
attracties in de wijk mits ze geen overlast 
veroorzaken. De ultieme droom van Roel 
is dat de wijkraden ambassadeur worden 
van Apenheul. Een gesprek met de nieuwe 
werkgever van 80 vaste medewerkers, bijna 
70 vrijwilligers, 30 seizoenmedewerkers 
en ruim 200 flexkrachten. Daarnaast, als 
spin-offs, werk voor 225 - 250 personen in 
de bouw, parkeergelegenheid, horeca en 
overige bestedingen buiten het park.

Hoe kijk je terug op het afgelopen jaar?
Een zeer warm welkom in een heel 
bijzonder dierenpark, in een mooi stadspark 
in een prachtige omgeving. De grootste 
verandering voor mij is dat een goed 
seizoen erg bepaald wordt door het weer 
waar ik geen controle op heb, daar moet ik 
erg aan wennen. Ik ben er trots op dat we in 
mijn eerste jaar meer bezoekers (488.000, 
30.000 meer dan in 2016), meer inkomsten 
en minder overlast hebben weten te 
realiseren. Prima dat er meer verbinding 
met het centrum komt (Sprengenvallei) 
en de natuur meer merkbaar wordt in de 
stad onder andere door de wandelroutes. 
We doen graag mee met het Toeristisch 
Platform om de Veluwe nog aantrekkelijker 
te maken en de mooie elementen te 
versterken. De contacten met de gemeente 
en de wijkraden zijn goed, waarbij het wel 

mogelijk moet blijven om van mening te 
kunnen verschillen.

Hoe staan jullie er nu voor?
We staan er goed voor. We zijn een 
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), 
een stichting met een maatschappelijke 
ambitie en we gaan voor kwalitatieve 
groei. Natuurlijk hebben we te maken met 
concurrentie van andere dierenparken. Ook 
trekt de arbeidsmarkt weer aan, met als 
gevolg dat ook daar meer concurrentie is. 
Dat is soms best een uitdaging. We willen 
namelijk één van de beste en leukste parken 
op de Veluwe zijn, óók als werkgever. Een 
andere uitdaging is de spreiding van het 
aantal bezoekers in ons park. We willen de 
maximumcapaciteit niet overschrijden. Dat 
is niet goed voor de beleving van de gasten, 
niet voor het welzijn van de dieren en ook 
niet voor onze omgeving.

Wat zijn de plannen voor de toekomst?
We zijn een duurzame onderneming en 
het denken daarover blijft in ontwikkeling. 
We zetten ons ook de komende jaren 

in voor het verder verduurzamen van 
onze bedrijfsvoering, natuurbehoud en 
natuureducatie. We hebben een prachtig 
park en de uitdaging is om het mooie te 
behouden en toch te blijven ontwikkelen. 
We zijn immers ook in concurrentie met 
andere dierenparken. We willen het gebied 
rondom de in- en uitgang van ons park 
verder ontwikkelen, omdat we denken dat 
daar de meeste impact te realiseren is voor 
het achterlaten van een onvergetelijke 
indruk. Ook blijven we aandacht geven aan 
het spreiden van de bezoekersstromen in 
ons park. Dat heeft dit jaar goed gewerkt. 
We werken bijvoorbeeld met een ruimere 
openingsperiode. Een andere ambitie is 
dat we onze zakelijke gasten en andere 
ondernemers meer in contact willen 
brengen met de natuur in De St@art van 
Apenheul:  één van de meest duurzame 
locaties in Nederland. 

Tot slot willen we voorop blijven lopen 
qua dierenwelzijn samen met andere 
geaccrediteerde dierentuinen. De huidige 
oplossing voor het parkeren lijkt op dit 
moment de beste oplossing me de minste 
overlast voor de grootste groep.  Hoewel 
er nog de nodige verbeteringen moeten 
worden doorgevoerd, lijkt het nu al goed te 
werken. Dit willen we in de toekomst graag 
zo houden en verder verbeteren. En wat 
de relatie met de wijkraden betreft is het 
mijn ultieme droom dat de wijkraden gaan 
optreden als ambassadeurs voor Apenheul.
 

Storm door de wijk
Door Jan Wassink

De afgelopen maanden heeft het behoorlijk 
gestormd in het land. Ook aan onze wijk zijn 
de gevolgen daarvan niet voorbijgegaan. 
De resultaten ervan zijn hier en daar 
goed zichtbaar Veel schade aan natuur, 
bestrating en huizen is te zien in deze 
foto-impressie. 
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Jaarverslag 2017
Het bestuur van de Wijkvereniging Berg 
en Bos is voortdurend bezig ervoor zorg 
te dragen dat het prettige woon- en 
leefklimaat in onze fraaie wijk bewaard 
en waar mogelijk verder verbeterd wordt. 
Daarvoor hebben wij nauw contact met 
verschillende partijen, stakeholders, 
die uiteenlopende belangen hebben in 
de wijk. Denk daarbij aan de Gemeente 
Apeldoorn, de toeristische attracties, 
horeca, omliggende wijkraden, de Stichting 
Werkgroep Milieu Apeldoorn, de Stichting 
Behoud Juniperbos, enzovoorts. In al die 
contacten staan steeds de belangen van de 
bewoners van de wijk Berg en Bos centraal. 
Ook in 2017 is er weer veel gebeurd. 
Hieronder treft u een samenvatting 
aan van alle onderwerpen die de revue 
zijn gepasseerd, vooraf gegaan door 
speerpunten die het bestuur vorig jaar 
tijdens de Jaarvergadering heeft bepaald. 
Onderdelen daarvan komen ook bij andere 
onderwerpen terug.

Indeling
- Speerpunten
- Verkeer en parkeren 
- Amersfoortseweg
- Groene wijk
- Evenementen
- Julianatoren
- Gat van Zevenhuizen
- Paleis Het Loo
- Bestemmingsplan Laan van 

Spitsbergen/AGOVV
- Scenarió s Apeldoorn West
- Bouwen en wonen
- Burgerparticipatie 
- Veiligheid 
- Noaberschap

van het vorige punt wordt de gemeente 
attent gemaakt op het illegaal kappen 
van bomen. Maar ook wordt er met 
de gemeente gesproken over het 
kapvergunningenbeleid. 
Bescherming groene bermen: de groene 
bermen vormen een belangrijk aspect in 
het aanzien van de wijk. Hierbij hoort de 
kanttekening dat ecologen ruwe natuurlijke 
bermen meer als de gewenste groen berm 
zien dan gladgeschoren grasbermen. Naast 
het aanzien is de groene berm belangrijk 
voor de afvoer van hemelwater. Maar een 
zwarte modderige berm waaruit alle groen 
is weggereden door parkerende auto’s 
is eveneens ongewenst. Verstening leidt 
tot minder uniformiteit en een minder 
groen aanzien en voert hemelwater niet of 
moeilijk af. De eisen zijn veelvuldig, maar de 
oplossingen niet altijd even makkelijk. De 
wijkvereniging houdt de vinger aan de pols 
bij de oplossingen die bedacht worden door 
de gemeente.
Onderhoud wandelpaden: met de 
gemeente wordt overleg gevoerd om de 
wandelpaden langs een aantal straten 
in de wijk ook bewandelbaar te houden. 
Er komen nogal wat oneffenheden voor, 
bijvoorbeeld in de vorm van boomwortels 
en kuilen. Oplossingen zullen worden 
meegenomen in het onderhoud van de 
wegen dat in 2018 en 2019 nog in de wijk zal 
worden uitgevoerd.

Verkeer en parkeren
30 km/u regime en 
wegenonderhoud: in 
september 2016 is het 
onderhoudsprogramma, met een extra 
budget voor het omvormen van de wijk, 
tot 30 km zone goedgekeurd. Afgelopen 
jaar is de eerste fase in het zuidelijk deel 
van de wijk uitgevoerd en zijn vrijwel alle 
toegangspoorten voor de 30 km-zonering 

rondom de wijk gerealiseerd. Voorafgaand 
aan de werkzaamheden is op 23 augustus 
een inloopbijeenkomst georganiseerd 
door de gemeente in Hotel Apeldoorn om 
bewoners voor te lichten. In de periode 
september–december zijn vrijwel alle 
geplande werkzaamheden uitgevoerd. De 
aannemer heeft een omgevingsmanager en 
een wijkconciërge ingezet ter begeleiding 
van de werkzaamheden. De programma’s 
voor de komende jaren worden nog verder 
in detail uitgewerkt en zullen binnenkort 
aanbesteed worden. Onderdeel van de 
werkzaamheden in 2018 is het omvormen 
van de Soerenseweg tot een 30 km/
uur regime. De verwachting is dat de 
werkzaamheden rond de zomervakantie 
zullen aanvangen.
Wildrooster Soerenseweg: het nieuwe 
wildrooster in de Soerenseweg veroorzaakt 
een storend geacht lawaai in de directe 
omgeving bij elke passage. Oorzaken 
hiervan zijn de locatie en vorm van de 
roosters, maar ook de snelheid waarmee 
verkeer dit rooster passeert. Ofschoon 
de passage van een rooster met 50 km/
uur al teveel lawaai veroorzaakt, wordt 
dit verergerd doordat veel weggebruikers 
zich niet aan de snelheidslimiet houden. 
Naast maatregelen om de snelheid terug 
te brengen wordt ook gekeken of de 
roostervorm of de locatie aangepast kan 
worden.

- Website
- Wijkblad
- Leden
- Financiën
- Bestuur

Speerpunten
Initiatief door bewoners stimuleren: 
het bestuur doet veel, maar kan niet alles 
doen. Daarom worden initiatieven van 
wijkbewoners van harte toegejuicht. Helaas 
moeten we constateren dat die er nog niet 
veel zijn gekomen.
Digitaliseren informatievoorziening: om 
belangrijke onderwerpen snel en efficiënt 
te kunnen delen wordt gestreefd naar een 
actuele database met contactgegevens 
van alle wijkbewoners, inclusief hun 
e-mailadressen. Diverse bestanden 
kunnen al aan elkaar worden gekoppeld. 
Er zijn er al veel verzameld, maar de 
dekkingsgraad is helaas nog niet erg groot. 
Niet iedereen heeft een computer en niet 
iedereen stelt zijn of haar e-mailadres ter 
beschikking. Zodra een significant deel 
van de wijkbewoners langs de digitale weg 
bereikt kan worden zal het eenvoudiger 
zijn bijvoorbeeld nieuwsbrieven rond te 
sturen. Binnenkort wordt u hierover verder 
geïnformeerd.
Te grote nieuwbouw: hier en daar 
verschijnen in de wijk nieuwe of verbouwde 
huizen die nogal prominent op de kavels 
staan en waarbij er nogal wat groen 
verdwijnt. Het bestuur hecht er bijzonder 
aan het bosrijke karakter te behouden 
en voert hierover overleg met diverse 
stakeholders. Tijdens de Jaarvergadering is 
dit thema een belangrijk onderwerp.
Illegaal kappen groen: in het verlengde 
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Parkeer- en verkeersoplossingen: 
in de discussie rond parkeerplaatsen 
voor attracties en evenementen in de 
wijk is door gemeente gekozen voor 
een tijdelijke oplossing (5 jaar) met het 
gebruik van twee oefenvelden van AGOVV. 
Naar een permanente oplossing wordt 
nog verder gezocht. Hierbij hebben wij 
als wijkvereniging, samen met o.a. de 
wijkvereniging Brink en Orden, de voorkeur 
uitgesproken voor een pendeloplossing met 
een transferium aan de Hoog Buurloseweg 
nabij restaurant de Cantharel. Kartrekker 
van deze oplossing is de werkgroep 
Asselsestraat. Onder druk van wijkraden 
en gemeenteraad heeft de wethouder 
toegezegd deze pendeloplossing nader 
te bestuderen. De wijkvereniging Berg en 
Bos is hierbij betrokken. Gelijktijdig met 
de tijdelijke keuze voor de oefenvelden 
van AGOVV heeft de gemeente besloten 
om twee belangrijke kruispunten op de 
zuidelijke aanvoerroute aan te pakken. 
De rotonde in de Jachtlaan heeft intussen 
een grote beurt ondergaan, waardoor 
verkeer makkelijker kan doorstromen en 
de veiligheid van passerende fietsers is 
verbeterd. De voorgestelde maatregelen 
om de kruising Asselsestraat–Laan van 
Spitsbergen te verbeteren werden massaal 
afgekeurd door omwonenden en de 
wijkvereniging Brink en Orden. Recentelijk 
maakte de gemeente bekend dat er nu 

toch gekozen wordt voor verkeerslichten 
op die kruising. Binnenkort vindt er een 
inloopbijeenkomst plaats waarin de 
gekozen oplossing verder wordt toegelicht 
door de gemeente.

Amersfoortseweg
In het dossier Amersfoortseweg is eigenlijk 
geen vooruitgang geboekt. Pogingen om 
vrachtverkeer van enkele grote Apeldoornse 
ondernemingen van en naar Apeldoorn 
Noord via de snelwegen om Apeldoorn 
heen te leiden (en zo de Amersfoortseweg 
vermijden) lijken geen gevolg te krijgen. 
Verdere snelheidsbeperkingen worden niet 
ingevoerd, omdat de Amersfoortseweg 
een hoofdroute voor zowel hulpdiensten 
en verkeer is. Flitspalen ter controle van de 
snelheid worden niet geïnstalleerd door 
het Parket, omdat de fysieke noodzaak 
ontbreekt (lees: “weinig ongelukken” en 
“vrijwel geen slachtoffers”).

Groene wijk
Groene bermen en inritten: doordat de 
gemeente heeft gekozen voor overlagen 
van bestaande wegen, ontstonden 
problemen met de aansluiting van de 
verhoogde wegen op bestaande inritten. 
Ofschoon het gemeentelijke beleid groene 
bermen met grindpaden als inritverharding 
aangeeft, zijn bewoners in de loop der tijd 
hun eigen gang gegaan en is een variëteit 
aan verhardingsmethodieken toegepast. 
De discussie die daarna ontstond tussen 
gemeente en bewoners lijkt onbeslist te 
zijn beëindigd. Alle inritten worden met 
bestaand materiaal opgehoogd waarbij 
optredende materiaaltekorten door de 
gemeente met standaard betonstenen 
worden aangevuld.
Bomen: er lijkt een kaalslag gaande in de 
wijk. Elke week worden gemiddeld tussen 
de 5 en 10 bomen omgezaagd met een 

gemeentelijke vergunning. Dat betekent 
dat er op jaarbasis op deze wijze toch zeker 
rond de 300 bomen weggezaagd worden uit 
de wijk. Jammer, want het bosrijke karakter 
van de wijk wordt daardoor behoorlijk 
aangetast. De gevolgen van dit tolerante 
zaagbeleid waren de eerste weken van 2018 
merkbaar tijdens een paar stevige stormen: 
talloze bomen sneuvelden ook omdat 
gaandeweg kale gedeeltes zijn ontstaan, 
waardoor de resterende solitair staande 
bomen het extra zwaar te verduren hebben 
gekregen. Dit blijkt ook uit de in verhouding 
beperkte schade die de omliggende bossen 
hebben opgelopen tijdens die stormen.

Evenementen
Door tegenvallende weersomstandigheden 
zijn een aantal evenementen uitgevallen 
en hadden de resterende “traditionele 
evenementen” last van verminderde 
bezoekersaantallen. Hierdoor zijn de 
parkeerproblemen in 2017 beperkt 
gebleven. Tegen de vergunning voor het 
nieuwe evenement “Where the Sheep 
Sleep” op de Bosweide is bezwaar 
aangetekend, omdat daar alle regels die in 
en rond de bossen bij de Bosweide gelden, 
met voeten werden getreden. Echter, 
omdat de gemeente de vergunning pas 
kort voor het evenement publiceerde en de 
bezwarencommissie overbezet was, werden 
de bezwaren niet behandeld voordat het 
evenement plaatsvond. In overleg met 
de commissie werd afgesproken dat de 
bezwaren alsnog inhoudelijk zouden 
worden behandeld in een later stadium. 
Helaas oordeelde die commissie bij de 
behandeling dat er geen precedentwerking 
uitging van de verleende vergunning op 
basis van een gemeentelijke verklaring 
en het evenement intussen al plaats had 
gevonden. Hierdoor werd ons bezwaar 
alsnog niet ontvankelijk verklaard. 

Eind oktober werden in het Hapsdorp in 
Park Berg en Bos opnames gemaakt voor 
RedBad, een Nederlandse filmproductie. Dit 
moest in het geheim gebeuren, omdat de 
organisatie vreesde voor een grote toeloop. 
De gemeente was van mening dat de 
filmopname niet als evenement beschouwd 
hoefde te worden, omdat de film binnen 
het dorp zelf werd opgenomen en er slechts 
een beperkt aantal voertuigen het bos in 
moesten. Dat werden er veel meer, omdat 
de opnames bekend waren gemaakt 
via de website van de organisatie van 
RedBad. Reden waarom er een vergunning 
aangevraagd en daarna afgewezen had 
moeten worden. 
De procedures rond beide evenementen 
zijn voor wat betreft het bestuur van de 
wijkvereniging een voorbeeld van hoe het 
niet moet, eigenlijk niet kan, maar helaas 
wel vaak gaat.

Julianatoren (JT)
Begin 2017 werd het bestemmingsplan 
voor Julianatoren door de Raad van State 
vernietigd. In november heeft een eerste 
verkennend overleg plaatsgevonden tussen 
alle betrokken partijen, Julianatoren en 
gemeente over een nieuw op te stellen 
“conserverend bestemmingsplan”. De 

( vervolg op pagina 6 )
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gemeente beoogt hierbij vooraf consensus 
te bereiken over de inhoud van dit nieuwe 
plan, zodat bezwaren en een eventuele 
rechtsgang naar de Raad van State 
voorkomen kunnen worden. JT bevestigt 
dat zij uitbreidingsplannen heeft en 
zoekt die onder meer in de richting van 
naastliggende percelen van het voormalige 
jongenstehuis (eigendom JT) en het Gat van 
Zevenhuizen. De gemeente probeert met 
een overlegstructuur met betrokkenen, 
zoals ook gehanteerd bij de ontwikkelingen 
rond AGOVV, een nieuw bestemmingsplan 
te maken. Eind 2017 hebben de eerste 
verkennende gesprekken tussen alle 
betrokken partijen plaatsgevonden. 

Gat van Zevenhuizen
Een consultant zegt opdracht te hebben 
gekregen een conceptplan uit te werken 
om het Gat van Zevenhuizen te exploiteren. 
Doelstelling van dit plan is sanering door 
middel van het aanvullen met vervuilde, 
grond die elders vandaan komt, en het 
vervolgens afdekken hiervan met schone 
grond. Het plan wordt “opgemaakt” met 
een natuurcamping en een reconstructie 
van het Waltersbergje. Vergunningtechnisch 
is een en ander, voor zover ons nu bekend, 
nog niet rond. De wijkvereniging volgt dit 
dossier met grote argwaan: het toevoegen 
van grote extra hoeveelheden vervuilde 
grond, middenin een natuurgebied en een 
van de belangrijkste waterwinlocaties van 
schoon drinkwater, is onverantwoord en 
dus onacceptabel.

Paleis Het Loo
Paleis het Loo heeft plannen ontvouwd voor 
een grootscheepse renovatie en uitbreiding. 
Hierbij wordt alle asbest uit de gebouwen 
verwijderd en wordt een grote nieuwe 

ondergrondse paleisentree in de voortuin 
aangelegd. Ook de parkeervoorzieningen 
worden uitgebreid op het terrein van het 
paleis. Ter compensatie vindt elders nieuwe 
aanplant plaats. Alle plannen zijn zorgvuldig 
uitgewerkt en het museum lijkt kosten nog 
moeite te sparen om de plannen in goede 
banen te leiden en de overlast te beperken. 
Het bestemmingsplan heeft vanaf 30 
maart ter inzage gelegen en is op 6 juli 2017 
vastgesteld door de gemeenteraad. De 
wijkvereniging heeft kennisgenomen van de 
plannen en kan zich vinden in de aanpak. 
Daar er ook geen beroep is ingediend bij de 
Raad van State tegen deze plannen is het 
bestemmingsplan onherroepelijk geworden 
na 7 september 2017. Vervolgaanvragen 
voor omgevingsvergunningen zijn daarna 
ingediend en inmiddels al voor een groot 
deel afgegeven. Paleis Het Loo is in januari 
2018 op slot gegaan ten behoeve van 
de werkzaamheden voor een periode 
van 3 jaar. Tuinen en paleispark blijven 
toegankelijk.

Bestemmingsplan 
Laan van Spitsbergen/AGOVV
Afgelopen jaar is veelvuldig overleg 
gepleegd tussen de gemeente, AGOVV en 
wijkraden om een bestemmingsplan Laan 
van Spitsbergen op te zetten waar alle 
betrokkenen zich in kunnen vinden. Eind 
september was in grote lijnen consensus 
bereikt en werden de afspraken vertaald 

in een nieuw concept bestemmingsplan. 
Daar werden echter tegelijkertijd door de 
gemeente nieuwe regels voor parkeren 
geïntroduceerd, die niet eerder bekend 
noch besproken waren. Doordat hier 
eerst meer onderzoek voor gedaan moest 
worden, ontstond verdere vertraging. Eind 
2017 werd bekend gemaakt dat het nieuwe 
bestemmingsplan Laan van Spitsbergen 
rijp was voor besluitvorming door de 
gemeenteraad. Belangrijkste aanpassingen 
in het nieuwe plan zijn een beperking 
van de bezoekerscapaciteit en tribunes, 
inkorting van de lichtmasten naar 15 meter 
en alleen veldsporten (niet bedrijfsmatig) 
zijn toegestaan. Het nieuwe plan is op 1 
februari 2018 op een PMA gepresenteerd ter 
besluitvorming.

Apeldoorn West scenario’s
De conceptontwikkelstrategie voor de 
“Westrand” is in begin 2017 voor inspraak 
vrijgegeven door het college van B&W. Op 
11 april 2017 heeft een informatieavond 
plaatsgevonden waarop 8 inspraakreacties 
zijn ingediend. De wijkvereniging heeft in 
haar reactie aangegeven ernstig bezorgd 
te zijn hoe de gemeente de belangen van 
de wijk vertegenwoordigt. Wij hebben 
de gemeente verzocht het bestaande 
woon- en leefklimaat in de westrand te 
beschermen en dit als criterium mee te 
nemen in de strategie. Wij hebben daarom 
aangegeven ons niet te kunnen vinden in de 
gepresenteerde strategie. Eind 2017 werd 
aangekondigd dat op 18 januari 2018 een 
hoorzitting zou worden gehouden waar 
ingesproken kon worden. Vervolgens is 
deze strategische nota op 1 februari 2018 
gepresenteerd voor besluitvorming door de 
gemeenteraad.

Bouwen en wonen
In de loop van 2017 steeg de verkoop van 

woningen in de wijk: waar begin 2017 nog 
vele panden in de verkoop stonden, was 
dit eind 2017 geslonken tot slechts een 
klein aantal woningen. Verkoop van deze 
woningen leidt in vrijwel alle gevallen tot 
verbouw maar ook tot sloop en nieuwbouw. 
De vrijheden die de nieuwe wet- en 
regelgeving rond (ver)bouwen geeft, leidt 
soms tot lof maar ook tot ophef. Hoewel 
smaken verschillen, staat de wijkvereniging 
voor behoud van de bijzondere waarden 
van onze wijk zoals dit verwoord wordt 
in het “Dik Apeldoorns Stadskookboek”: 
Wonen in ´haute couturé  huizen die 
zich comfortabel nestelen in het bos 
van de Veluwerand. Het hoofdstuk dat 
betrekking heeft op onze wijk is daartoe 
beschikbaar gemaakt op de website van de 
wijkvereniging.

Burgerparticipatie
Het bestuur van de wijkvereniging vindt 
het belangrijk dat wijkbewoners een 
platform hebben om mee kunnen praten 
over hetgeen de overheid van plan is te 
ontwikkelen en uit te voeren, teneinde de 
belangen van de wijk optimaal te kunnen 
waarborgen. Het blijkt steeds weer dat de 
gemeentelijke overheid een eigen koers 
vaart zonder zich (voldoende) te buigen 
over de gevolgen voor wijkbewoners. 
Ook blijkt dat afspraken met die overheid 
vaak niet worden nagekomen en 
handhaving ontbreekt. Momenteel ligt 
er een advies van de door de gemeente 
Apeldoorn geïnitieerde Raadswerkgroep 
Burgerparticipatie voor, waarin wordt 
gepleit voor meer participatie, het 
moderniseren van de verhouding tot 
dorps- en wijkraden en afscheid te nemen 
van de huidige verordening waarin een en 
ander nu geregeld is. Het bestuur van de 
wijkvereniging volgt dit met argusogen, 
omdat het nog volstrekt onduidelijk is 

( vervolg van pagina 5)



w i j k b l a d  b e r g  e n  b o s  •  n r . 1  m a a r t  2 0 1 8 7

wat de gevolgen hiervan zouden kunnen 
zijn. Enerzijds wordt gepleit voor bredere 
en uitgebreidere participatie, anderzijds 
worden dorps- en wijkraden op een zijspoor 
gezet waardoor overleg met de overheid 
veel minder gestructureerd wordt.

Veiligheid
Het afgelopen jaar is het relatief veilig 
geweest in onze wijk. Het aantal inbraken 
en pogingen daartoe is gedaald ten opzichte 
van 2016. Het bestuur van de wijkvereniging 
heeft regelmatig contact en overleg met 
onze wijkagent Sharon Koenders. Met haar 
worden relevante gegevens uitgewisseld. 
Eén van de oorzaken voor het veilige 
karakter van Berg en Bos is het grote aantal 
deelnemers aan de WhatsApp-groepen 
BERG EN BOS ALERT: bijna 350 bewoners 
doen mee. De Gemeente Apeldoorn is 
regelmatig 
verzocht ook 
onze wijk 
borden met 

áttentie 
buurtpreventié  te plaatsen, zoals in alle 
wijken waar Whats-Appgroepen actief zijn. 
De gemeente is echter bezig nieuw beleid te 
maken omtrent het plaatsen van die borden 
en  het wachten is op het definitieve besluit 
hierover. Ook het dagelijks preventief 
surveilleren door Vigilat draagt sterk bij 
aan de veiligheid: 377 huishoudens doen 
hieraan mee. Helaas is dit nog niet eens de 
helft van het totale aantal in de wijk. Het 
bestuur van de wijkvereniging doet dan ook 
een beroep aan hen die nog niet bijdragen 
om ook lid te worden van dit collectief. Hoe 
meer deelnemers, hoe meer Vigilat kan 
surveilleren, hoe veiliger onze wijk wordt. 
Vigilat en politie werken nauw samen. Als de 
surveillanten van Vigilat onveilige situaties 
constateren worden die direct doorgegeven 
aan de politie.

Noaberschap
Zorg en welzijn en het sociale domein in zijn 
algemeenheid veranderen voortdurend in 
onze samenleving. Aandacht voor elkaar als 
wijkbewoners wordt steeds belangrijker. 
Daarom geeft het bestuur van de 
wijkvereniging ruim baan aan Noaberschap 
in de vorm van informatievertrekking en 
het entameren van initiatieven die de 
saamhorigheid in de wijk bevorderen. De 
gezamenlijke viering van Koningsdag op het 
terrein van de Berg en Bosschool is daarvan 
een voorbeeld. Maar ook initiatieven als 
speciale aanbiedingen voor wijkbewoners 
door Restaurant De Boschvijver behoren 
daartoe. Daarnaast levert het verzamelen 
en bekendmaken, via website en wijkblad, 
van instanties waar men terecht kan voor 
hulp een onderdeel, een bijdrage aan 
het aandachtsgebied. Via Nextdoor.nl en 
de Facebookpagina Berg en Bos Sociaal 
kunnen wijkbewoners elkaar vinden voor 
allerlei buurtberichten. Via de WhatsApp-
groepen BERG EN BOS ALERT kan men 
elkaar uitsluitend informeren over urgente 
zaken die de veiligheid in de wijk betreffen.

Website
De website van de wijkvereniging lijkt matig 
bezocht te worden. De statistieken die wij in 
de beginfase van de website van de provider 
kregen, gaven goed inzicht in de gebruikers 
en hun interesses. Deze statistieken zijn 
echter vervallen door verhuizing van het 
domein en daarmee ontbreekt een goed 
inzicht in gebruik van de website door 
wijkbewoners. De wijkvereniging zoekt naar 
oplossingen.

Wijkblad
Het wijkblad verschijnt jaarlijks vier  
keer aan het einde van ieder kwartaal. 
Ook in 2017 is de redactie er in geslaagd 
om met behulp van een aantal, veelal 

vaste, bijdragers weer vele interessante 
onderwerpen met betrekking tot de wijk 
de revue te laten passeren. Historie wordt 
afgewisseld met actualiteit en allerlei 
wetenswaardigheden. Ook handige zaken 
in het kader van Noaberschap (zorg en 
welzijn) worden behandeld en vermeld. 
Desalniettemin is de redactie van mening 
dat het blad nog meer van, voor en door 
wijkbewoners zou moeten zijn. Nieuwe 
initiatieven en bijdragen daartoe worden 
van harte toegejuicht. In 2017 zijn weer 
afspraken gemaakt met een beperkt aantal 
adverteerders, waarbij nieuwe partijen een 
kans hebben gekregen.

Leden
Ultimo 2017 is het aantal leden van de 
wijkvereniging ten opzichte van het jaar 
daarvoor gedaald tot 592, ruim 70% van 
het totaal aantal adressen dat de wijk kent. 
De reden van deze daling zoeken wij met 
name in het grote aantal verhuizingen uit de 
wijk, terwijl nog niet alle nieuwe bewoners 
zich als lid hebben aangemeld. Graag 
roepen wij dan ook allen op nieuwe buren 
te interesseren voor het lidmaatschap 
van de wijkvereniging en/of hun adressen 
aan ons door te geven. Wij zullen hen dan 
verwelkomen met een informatiepakket en 
een taart van Banketbakkerij Maassen. Een 
contributie van slechts € 20 per jaar mag 
onzes inziens geen belemmering zijn voor 
deelname aan het lidmaatschap van de 
wijkvereniging.

Financiën
In financieel opzicht staat de wijkvereniging 
er in 2017 gezond voor. Het vermogen van 
de wijkvereniging is naar een kleine € 11.000 
gegroeid en daar springen we als bestuur 
vanzelfsprekend heel voorzichtig mee om. 
Tijdens de aanstaande Jaarvergadering 
kunt u over onze financiën meer vernemen. 

Mocht u daarbij onverhoopt niet aanwezig 
kunnen zijn, dan kunt u een mailbericht 
sturen aan de penningmeester met het 
verzoek u de jaarcijfers over 2017 toe te 
sturen. De nieuwe manier van declareren, 
per brief in plaats van per acceptgiro, 
heeft nauwelijks tot geen nadelen met 
zich meegebracht. Echter de voorkeur 
blijft uitgaan naar het incasseren van de 
contributie via automatische incassó s. 
Dat scheelt echt heel veel werk en is nog 
eens voordeliger ook. Voor het komende 
jaar verwachten wij geen wezenlijke 
verschuivingen in onze financiële posities. 
Wel houden we nauwlettend in de gaten 
wat de mogelijke gevolgen van een door 
de gemeente voorgestelde veranderende 
burgerparticipatie in financieel opzicht 
zouden kunnen zijn, als bijvoorbeeld 
de subsidiëring van wijkraden wordt 
afgebouwd of stopgezet.

Bestuur
Het bestuur is in 2017 ongewijzigd gebleven. 
De bestuursvergaderingen hebben om 
de 5 á 6 weken plaatsgevonden. Het 
aantal onderwerpen en de intensiteit 
van aandacht die zij behoeven neemt 
steeds meer toe. Naast de kennis van de 
gemotiveerde en deskundige bestuursleden 
wordt incidenteel, indien nodig, een beroep 
gedaan op externe deskundigheid. De 
belasting op de bestuursleden moet niet 
verder toe nemen. Van belang is dat andere 
wijkbewoners ook hun steentje bijdragen 
in het welslagen van het functioneren van 
de wijkvereniging. Helaas hebben Arianne 
Mönnink en Elma Los-Richel aangegeven 
hun bestuursfuncties neer te leggen per 
april van dit jaar (2018). Gelukkig hebben 
een tweetal wijkbewoners zich bereid 
verklaard hun plekken in te nemen. Zij 
zullen tijdens de Jaarvergadering op 11 
april aan u worden voorgedragen.
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Bronnen van Berg en Bos (46)
Siertonen en wanklanken
Door Bart Meyer, wijkbewoner

kinderschoenen. Toch kende ook Berg en 
Bos in die jaren een alternatieveling: Marten 
Muller, een jongeman afkomstig uit een 
rietstulp aan de Wildernislaan 35. Hij baarde 
opzien door zijn oproepkaart voor militaire 
dienst publiekelijk voor ijssalon La Venezia 
in brand te steken. In 1966 trok hij met een 
ezeltje door het land om zich financieel en 
artistiek voor te bereiden op een studie aan 
de Academie voor Kleinkunst in Amsterdam, 
niet gespeend van humor en zelfkritiek.

vervoer en zich wandelend naar de nieuwe 
Congreshal begaven. Bewoners van 
Apeldoorn waren niet minder nieuwsgierig 
om die pracht en praal op de expositie te 
bewonderen. Dat was wel anders toen enige 
jaren later op die plek een bijeenkomst 
werd georganiseerd voor leden van het NVV 
(Nederlands Verbond van Vakverenigingen). 
De deelnemers werden per bus vanuit 
Arnhem naar Berg en Bos vervoerd. 
Vanwege toenemende belangstelling was er 
inmiddels een nieuw onderkomen verrezen, 
de Acaciahal, geschikt voor grotere 
evenementen.
Onder de naam ‘Apeldoorn Muziekstad 56’ 
werd in mei van dat jaar in het natuurpark 
een groot internationaal muziekconcours 
gehouden waarvoor, zo meldde de Nieuwe 
Apeldoornse Courant “uitermate veel 
belangstelling blijkt te bestaan”. Dit festival, 
georganiseerd door de federatie van 
Apeldoornse Muziekverenigingen duurde 
tien dagen. Op de weide had men een tent 
neergezet die aan tenminste drieduizend 
personen onderdak bood. Apeldoorn 
pakte het groots aan teneinde de ‘Parel 
der Veluwe’ optimaal te doen schitteren. 
Particulier initiatief werd gestimuleerd 
en dat gold voor zowel de recreatie als de 
bouw in Berg en Bos. De vroede vaderen 
stelden zich tevreden met verbetering van 
het cultureel klimaat. De jonge Marten gaf 
zijn ogen de kost.

Uitdagingen in perspectief
Veranderingen hingen in de lucht aan het 
eind van de jaren zestig in het behoudende 

waarden, the Sixties: ‘We want to change 
the world’. Ook voor Nederland betekende 
dit het begin van grote veranderingen op 
sociaal-cultureel gebied. Apeldoorn werd 
ruw wakker geschud en een boze droom 
leek werkelijkheid te worden. Alle fasen van 
een psychische shock werden doorlopen en 
de wijk Berg en Bos was lijdend voorwerp. 
De gemeentelijke overheid stelde de komst 
van de vier popsterren niet bijzonder 
op prijs en vond het volgens landelijk 
protocol meer een zaak voor de politie. 
Het aantal uitgesproken voorstanders 
hier was gering; het gros der liefhebbers 
zou uit het westen des lands komen. Zo 
tekende zich een scheiding af tussen 
een jonger-progressiever en een ouder-
conservatiever deel van de Nederlandse 
bevolking. In allerlei gradaties wilden de 
eersten wel uitproberen, zelfs uitdagen, 
de laatsten wilden juist bewaren en 
beschermen. Het waren denkbeelden die 
in de volgende jaren zouden leiden tot 
conflicten en botsingen in de letterlijke zin 
van het woord. De Beatles zagen de bui 
al hangen, hadden geen zin in ‘rubbish’ 
en officieel heette het dat zij bezwaren 
hadden gemaakt tegen een optreden in 
de open lucht. Apeldoorn kon opgelucht 
ademhalen. Van een tegenstelling tussen 
de gemeente en een van haar wijken was 
geen sprake. In feite ging het hier over de 
vraag hoe om te gaan met een bepaald slag 
mensen van buiten die op een evenement 
afkomen. Differentiatie en profilering 
binnen de grenzen der gemeente, anders 
dan op natuurlijke wijze, stonden nog in de 

Eenheid in verscheidenheid
Voorbarig nieuws, fantastische beelden. 
Het bleek een storm in een glas water, die 
gedenkwaardige junimaand van 1964. Een 
jaar dat een nieuw tijdperk inluidde van 
tegencultuur en revolutie in normen en 

Marten en Jozef: “We lijken wat op elkaar”

Het Apeldoorns Bloemen Festival van 1948 
had van heinde en ver bezoekers getrokken 
die veelal reisden met het openbaar 
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Het idee om muziek te verbinden met 
het bos  keerde terug in de jaren zeventig 
met het festival ‘Jazz in the woods’. 
Formaties uit verschillende landen traden 
gedurende acht dagen afwisselend op in de  
binnenstad en in het openluchttheater en 
de Acaciahal van natuurpark Berg en Bos. 
Vooral de jazz oude stijl trok een speciaal 
publiek. Alles binnen normale proporties.                                                                                        
De Apeldoornse jeugd bleef ondertussen 
uitgaan in de Acaciahal (gesloopt in 1997), 
tijdens de zomermaanden omgetoverd 
tot prachtig danspaleis. Zij vonden 
genoeg afleiding bij de klanken van de 
plaatselijke bands en de romantiek van de 
‘Laan der Verliefden’. Toch klonken er ook 
ontnuchterende geluiden. Een landelijk 
dagblad ging kritisch op zoek naar die 
romantiek en vroeg zich af wat je daaraan 
hebt “met een heleboel mensen om je 
heen”.

Apeldoorn waar rechts-orthodox met boer 
Harmsen en wethouder Wieten (Christelijk-
Historische Unie) de toon bepaalde. In 
het dorp ontpopte zich een bloeiende 
jeugdcultuur die via het Christelijk Lyceum 
ook dagelijks zichtbaar werd in Berg en Bos. 
Het zinderde, het gonsde, het rommelde 
langs de vele wegen die naar de groene 
weiden van het natuurpark leidden. Op 
het hoogtepunt deed een fantastische 
mare de ronde. Als dat gerucht waar was 
zou Apeldoorn voor eens en altijd verlost 
zijn van het suffig imago. De bekende 
Amerikaanse Beatles-promotor Sid 
Bernstein noemde Apeldoorn als grote 
kanshebber in 1971 voor een popfestival  à 
la Woodstock. Drie dagen love, peace and 
happiness op de maagdelijke velden van 
park Berg en Bos met de beste artiesten uit 
de wereld: Jimi Hendrix, Jefferson Airplane, 
The Who, zelfs de King of Rock, Elvis Presley 
werd genoemd. Apetrots, glimmende ogen, 
kloppende harten, Apeldoorn op de kaart 
van de globetrotter. Apotheose van Martens 
jongensdroom. 

In de plaatselijke media verschenen 
alarmerende berichten die een beeld 
opriepen van Sodom en Gomorra voor de 
bewoners van Berg en Bos en hun villa’s 
(nepnieuws avant la lettre). Men zag een 
hoop wolven en beren op de weg: schade 
aan het groen, vechtpartijen, ongebreidelde 
seks en gebruik van marihuana, 
geluidsoverlast, verstoring van de openbare 
orde et cetera.  Verwachtingsvolle jongeren 
moesten toezien hoe de wetsdienaren een 
dikke streep haalden door de rekening. 
Emotionele protesten en demonstraties 
konden hun feest niet redden. Marten 
Muller hield zich principieel afzijdig en 
had zo zijn bedenkingen. Een journalist 
vertolkte het verdriet aldus: “Er knakte iets 
in Apeldoorn, een lelie brak in de knop”.                                                                                                                                           

politiek beïnvloed. Daardoor veranderde 
een eensgezinde  medewerking in 
voorwaardelijke samenwerking tot aan het 
zoeken naar recht; steeds meer op basis 
van periodiek overleg tussen de lokale 
overheid en de verschillende wijken en hun 
vertegenwoordigers met eigen wensen; het 
idee van homogeniteit binnen de wijk is al 
lang achterhaald. 
Invloeden van buiten deden zich al vroeg 
gelden op de plaatselijke verhoudingen 
en omstandigheden en dat gold niet in 
het minst voor Berg en Bos, inmiddels 
omgeven door meerdere publieke attracties 
met groeiende aantallen bezoekers. De 
aanvallen waren soms onverzoenlijk en 
zeer persoonlijk, zoals destijds bij de 
problematiek rond profvoetbalclub AGOVV. 
Woongenot en natuur kwamen lijnrecht te 
staan tegenover economisch toerisme of 
vertier. 
Gemeentelijke wet- en regelgeving is 
een taak van de overheid, evenals het 
maken van plaatselijke maatregelen 
en verordeningen; daartoe behoren 
eveneens zgn. ontwikkelstrategieën en 
bestemmingsplannen. Kwaliteit van wonen 
en leven wordt echter niet alleen bepaald 
door de ander, maar niet minder door het 
gedrag van de bewoners zelf. Acceptatie 
van toerisme wordt mede bepaald door 
gedrag van bezoekers die zich dienen te 
houden aan de ‘huisregels’. Het bekende 
voorbeeld is de parkeerproblematiek die 
weer bijkomstige ergernissen kan opleveren 
en zo kan zorgen voor overlast, d.i. de 
aantasting van de leefbaarheid die mede 
het onveiligheidsgevoel veroorzaakt. De 
gasten worden in feite ‘ontvangen’ door 
Berg en Bos en zijn bewoners, een proces 
van geleidelijk delegeren. Dat vraagt 
bewustwording en gewenning en is de 
verdienste, zo men wil de bestemming van 
een attractieve wijk met nationale, zelfs 

internationale bekendheid. Bouwen en 
wonen, toerisme en recreatie werken als de 
wet van de communicerende vaten die op 
verschillend niveau spraakmakend zijn. De 
voortgaande stijging van de hoeveelheid 
recreanten de komende jaren bij de diverse 
attracties in en rond Berg en Bos is een 
concrete vorm van deze wet op het sociale 
niveau van welzijn. Wat hier zichtbaar wordt 
is in wezen de consequentie van een reeds 
vele jaren geleden ingezet gemeentelijk 
beleid, al gaat die groei gepaard met 
stuipen.

Burgemeester Quarles van Ufford 
(1934-1941 en 1945-1946), pleitbezorger

Apeldoorn roept 
De idee van een grondrecht op 
natuurbeleving voor iedereen is beschreven 
in het boek ‘Theorie der Gartenkunst’ van 
de verlichte Duitse tuintheoreticus C.C.L. 
Hirschfeld (1742-1792). Als bijkomend 
voordeel noemde hij het ontstaan van 
een ontmoetingsplaats van mensen 
van verschillende komaf. Tuinarchitect 
K.C. van Nes heeft dit concept een eeuw 
geleden toegepast op het oorspronkelijk 
plan ‘Tuinstad Berg en Bosch’. Sedertdien 
wordt het principe nolens volens uitgebaat. 
Gemeente en V.V.V. afficheerden zich 
met de slogan ‘Apeldoorn roept…!’ 

Verscheidenheid in eenheid
Alhoewel wonen en recreëren in Berg en 
Bos letterlijk naar elkaar toegroeiden, 
zorgde dat omgekeerd evenredig voor 
minder wederzijds begrip . Elementaire 
rechten kraakten in hun voegen. Meer 
huis, meer evenement, meer frictie, 
factoren die expansieve neigingen 
ontwikkelden op grond van voorkeuren 
en (particuliere) belangen, al dan niet ( vervolg op pagina 10)
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Vooraanstaande personen waaronder 
de burgemeester traden daarbij op de 
voorgrond om hier zowel wonen als 
recreëren aan te prijzen. Wie zich geroepen 
voelt, mag betrokken zijn, wie betrokken 
is, mag geroepen worden. Ruim vijftig jaar 
geleden volgde Marten zijn hart en geweten, 
maar leerde zich ook schikken naar een 
nieuwe werkelijkheid.  
En dan is er opeens een spektakel 
overgewaaid uit de Verenigde Staten naar 
de rand van Berg en Bos: ‘Burning Man’ 
komt uit de woestijn van Nevada via de 
zandverstuiving van Kootwijk naar de 
bosweide dichtbij. Hier heet dit festival 
‘Where the sheep sleep’ en duurt enkele 
dagen. Bezoekers zijn tevens uitvoerenden 
van allerlei uitingen op kunstzinnig gebied. 
Kenmerkend zijn inspiratie door creatie 
in vrijheid en saamhorigheid, omgeven 
door een zekere geheimzinnigheid. De 
finale bestaat uit de ‘symphony of fire’ (het 
verbranden van een grote pop). Cultuur 

voor allen, een ludiek evenement zonder 
regels, maar wel met een gedragscode van 
tien principes en richtlijnen. Welbeschouwd, 
althans op papier, heeft het iets gemeen 
met de kleine samenleving aan de overzijde 
van de J.C. Wilslaan. ‘Rotondefobie’ of 
rondje compromis? Het laatste is niet de 
gemakkelijkste vorm van overleg. Houd 
oog voor alle dingen om je heen! Zouden 
Marten Muller en zijn ezeltje kunnen aarden 
tussen de kunstminnaars en hun dromende 
schapen? 
 
Bronnen
Brugge, J.C. ter e.a., The Beatles 
in Holland, Amsterdam 1989                                                                    
Hirschfeld, C.C.L., Theorie 
der Gartenkunst, Leipzig 1779                                                                     
Nieuwe Apeldoornsche Courant, 23 juli 1938                                                                                                  
De Tijd, 27 februari 1956                                                                                                                              
Nieuwe Apeldoornse 
Courant, 23 maart 1964                                                                                        
Leeuwarder Courant, 14 juli 1966                                                                                                                      
Nederlands Dagblad, 2 augustus 1989                                                                                                              
De Stentor, 15 november 2017 

Cederlaan 11 
beekersadvocatuur.nl

Advocaat nodig?
Joost Beekers 
natuurlijk!

arbeidsrecht
ondernemingsrecht

bel voor een afspraak
06 53 93 38 47

deskundig  betrokken  betrouwbaar  effectief

Beekers advocatuur 
arbeidsrecht & mediation

( vervolg van pagina 9 )
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Do not feed the Phish! 
Door Sharon Koenders, wijkagent

Ik zit achter de computer, 
als er een mail voorbij 
komt van het CJIB. 
Het onderwerp zegt: 
”laatste aanmaning”. 
Ik open het bericht 
en zie staan dat ik 
een overtreding heb 

begaan. Ik heb te hard gereden en of ik even 
118 euro over wil maken, anders zal een 
gerechtsdeurwaarder worden ingeschakeld. 
Ik ga bij mezelf te rade. 
Maar wacht eens even, er staat geen 
kenteken vermeld. Ook zie ik geen locatie 
van overtreding. Volgens mij heb ik hier te 
maken met phishing. 

Wat is phishing? 
Phishing is afgeleid van fishing: “vissen”, 
“hengelen”, een vorm van internetfraude, 
waarmee fraudeurs proberen om via 
e-mail achter uw bankgegevens te komen. 
Fraudeurs lokken u naar een valse (bank)
website. Dit is echter een kopie van de echte 
website van de bank. Hier wordt u verzocht 
om uw inlognaam en wachtwoord in te 
voeren. Op deze manier krijgt de fraudeur 
de beschikking over uw gegevens. Met alle 
gevolgen van dien. Het doel van de oplichter 
is bijvoorbeeld om met uw gegevens spullen 
te kopen en geld van uw rekening te halen.

Hoe herkent u een phishing e-mail? 
Ik kan u zeggen dat ik ook even goed moest 
kijken, maar er zijn kenmerken waar u op 
kunt letten. 
• Gerenommeerde banken, 

creditcardmaatschappijen en andere 
legitieme bedrijven vragen u nooit per 

e-mail om persoonlijke gegevens zoals 
creditcardnummer of wachtwoorden.

• De mail is niet aan u persoonlijk gericht, 
maar begint met een algemene opening 
als “geachte klant”. Maar let op: ook op 
naamgestelde e-mail kan nog steeds 
nep zijn!

• De mail bevat vaak taal- en stijlfouten.
• Er wordt gesuggereerd dat het account 

“geverifieerd” (op juistheid onderzocht 
en bevestigd) moet worden met de 
inloggegevens. 

• Er wordt gedreigd met gevolgen als niet 
onmiddellijk gehoor gegeven wordt aan 
de mail.

Recente DDoS- aanvallen banken/ 
belastingdienst.
De laatste tijd leest u ook over de 
DDoS aanvallen, waar banken en de 

belastingdienst mee te kampen hebben 
gehad. Dit is voor criminelen een uitgelezen 
kans zien om daar op in te gaan en er 
wordt dan ook extra gewaarschuwd voor 
dergelijke phishing e-mails. 

Wat te doen? 
Heeft u het vermoeden dat u een verdachte 
email heeft ontvangen, neemt u dan contact 
op de onderneming en vraag of de mail 
daadwerkelijk van hun afkomstig is. Klik 
nooit op de link die in de mail staat vermeld. 
Op internet vindt u meerdere voorbeelden 
van phishing e-mails. 
Bent u slachtoffer? Laat u rekening 
blokkeren bij uw bank en meld de oplichting 
bij de politie.

Eglantier 231,
Koninginnelaan 67,

Schuttersweg 139

Apeldoorn

Ugchelseweg 189

Ugchelen

www.maassenbanket.nl

Oproep nieuwe leden
Door Paul Dekens

Het afgelopen jaar is het aantal leden van de wijkvereniging Berg en Bos (licht) gedaald. 
Dat wordt met name veroorzaakt doordat  regelmatig  mensen uit de wijk verhuizen.  
Er  komen dan echter dus ook nieuwe bewoners  en die zijn nog niet allen lid geworden.
Bij deze doet het bestuur een oproep om nieuwe bewoners aan te melden. Dat kan 
het makkelijkst via de website www.wijkbergenbos.nl, maar een mailtje naar de 
penningmeester (pauldekens@planet.nl) met een verzoek om het aanmeldformulier toe 
te sturen, mag ook. 

Nieuwe leden worden voorzien van een informatiepakket (inclusief een smakelijke 
verrassing), zodat hun intrede in de wijk op gepaste wijze wordt bezegeld!
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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

Elkaar ontmoeten in de wijk Berg en Bos
Door Berenda Brouwer, Baptisten Gemeente

Graag stellen we ons even voor. 
Misschien voor sommigen van u 
overbodig, want onze kerk is al sinds 
1972 gevestigd aan de Bosweg 77. 
Destijds waren we het kerkje aan de 
Hoogakkerlaan ontgroeid en werd 
er besloten om een kerkgebouw aan 
de Bosweg te bouwen. Wij zijn een 
protestants-evangelische kerk, die 
mensen op hun belijdenis doopt door 
onderdompeling. In onze kerkzaal 
onder het podium, vindt u dan ook een 
doopvont van plm. 4 bij 2 meter.

Op 20 april 2017 hebben een collega-
raadslid en ondergetekende de algemene 
ledenvergadering van de wijkvereniging 
Berg en Bos bezocht. Het was fijn om u 
daar te ontmoeten en kennis te maken met 
de mensen die in de wijk wonen waar ons 
kerkgebouw staat. Ons gebouw stellen we 
graag open ten behoeve van activiteiten 
van en voor de wijk. Zo is peuterspeelzaal 
’t Boskaboutertje in ons gebouw gevestigd. 

Op maandagavond, drie keer per maand, 
houdt de scrabblebond een gezellige avond 
in onze tuinzaal. Zoals u wellicht gelezen 
heeft in de vorige uitgave van dit wijkblad, 
heeft er onlangs een AED-instructie-avond 
plaats gevonden bij ons aan de Bosweg. 
In het wijkblad en op de website www.
wijkbergenbos.nl is onder “Hulp” een 
gsm-nummer vermeld van leden van onze 
gemeente die vlakbij ons gebouw wonen. 
Bij hen kunt u een sleutel ophalen van ons 
kerkgebouw om de AED te gebruiken.
Bent u nieuwsgierig welke activiteiten er 
nog meer plaatsvinden in ons gebouw, dan 
kunt u ook een kijkje nemen op de website 
www.ontmoetelkaarinapeldoorn.nl. Onder 
“ontmoetingsplekken” staat de Baptisten 
Gemeente vermeld. Uiteraard beschikken 
wij tevens over een eigen website: www.
baptisten-apeldoorn.nl. Ten slotte 
nodig ik u van harte uit om eens op een 
zondagochtend bij ons binnen te stappen. 
Wij ontmoeten u graag.
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Grenzen aan Noaberschap?
Door Ton Jacobs, Attend24uurszorg

Een goed Twents systeem: elkaar helpen, 
elkaar nabij zijn. Klinkt goed, voelt goed, 
maar hoe is de praktijk, hoe is het echt, 
zowel toen als nu?
Tijdens mijn studietijd in de jaren 70 kwam 
het systeem van Noaberschap ook aan de 
orde. Het systeem had zijn verdiensten 
bij het elkaar helpen om het hooi op tijd 
binnen te halen, de hele oogst, bij het thuis 
slachten in de 50-er jaren, bij het leveren 
van dragers bij begrafenissen en bij het 
maken van een boogje met groen en roosjes 
bij een huwelijksjubileum: drie buren aan 
weerszijden maakten dat boogje aan de 
vooravond, kregen dan natuurlijk ook een 
borreltje, vierden het feest mee en de dag 
erna, weer afbreken en ook een borreltje, 
gezellige boel! Een studente uit Twente 
kon levendig vertellen over een heel ander 
aspect: het was helemaal niet leuk om feest 
te vieren of te rouwen, met mensen die 
niet je vrienden waren maar wel je buren… 
Zij beoordeelde het Noaberschap als een 
dwangbuis, een systeem vol verplichtingen: 
als je de buren niet erg mocht, moesten 
ze toch op je bruiloft komen. Elk voordeel 
heeft zijn nadeel. Is het individualisme 
dat volgde dan zoveel beter? Ook in de 
wijk Berg en Bos helpt men elkaar met 
hand- en spandiensten als dat nodig is, 
medicijnen ophalen, even een helpende 
hand of wat aandacht bij ziekte. Maar als 
de helper zelf ziek wordt… Bij vergrijzing 
en veroudering in een wijk komt dat 
voor. Men kan niet altijd terugvallen op 
het netwerk van nabij, kinderen wonen 
buiten Apeldoorn, enzovoorts. Dan moet 
je soms terugvallen op instanties. Als je 
niet naar een verpleeghuis of hospice 

wilt en letterlijk tot en met de laatste 
ademtocht in je eigen woonomgeving wilt 
verblijven, dan moet je soms hulptroepen 
laten komen. Eerst kan dat nog met klein 
dienstje, de zogenaamde momentzorg, 
voor een wasbeurt, medicatie toediening 
enzovoorts. Als na het Noaberschap ook 
dat niet meer volstaat, is er de opvolger van 
de AWBZ, de WLZ, wet langdurige zorg, die 
met een PGB, persoonsgebonden budget, 
voorziet in een heel behoorlijke bijdrage als 
je de zorg in eigen regie zelf organiseert met 
bijvoorbeeld een bureau dat dag en nacht 
thuishulp kan verlenen. Noaberschap is 
goed. Noaberschap kent in de huidige tijd 
ook zijn grenzen en dan is het soms beter de 
situatie met eigen middelen naar je hand te 
zetten.

Christelijk Lyceum wint Apeldoorns Scholierendebat
Door Britte van Erven, wijkbewoner

Woensdag 22 november vond het 
Apeldoorns Scholierendebat plaats, 
waarbij de leerlingen van het Christelijk 
Lyceum als grote winnaars uit de bus 
kwamen. De zware strijd vond plaats 
in de Raadszaal van het gemeentehuis. 
Dubbel feest: de beste debater van de 
avond was ook afkomstig uit het team 
van Christelijk Lyceum.

De scholieren van Christelijk Lyceum 
namen het op tegen de teams van 
Scholengemeenschap Johannes 
Fruytierschool, de Koninklijke 

Scholengemeenschap (KSG) en het 
Gymnasium Apeldoorn. De aan elkaar 
gewaagde teams moesten aan de hand 
van prikkelende stellingen scherp 
beargumenteren waarom ze voor of tegen 
waren. Na een pittige strijd die ook wel 
een nek-aan-nekrace stootte het team 
van Christelijk Lyceum titelverdediger 
Johannes Fruytierschool dan toch van de 
felbegeerde troon. Als kers op de taart 
haalde het team van Christelijk Lyceum niet 
alleen de overwinning van het debat binnen 
maar werd één van de debaters, Stijn 
Neeleman, ook nog eens benoemd tot beste 

individuele debater. Een titel om trots op te 
zijn. Zijn ijzersterke argumenten leverden 
hem daarnaast dus ook nog een extra 
prijs op. Een verslag van het spannende 
schouwspel was 24 november ook nog 
eens te bewonderen in een uitzending van 
RTV Apeldoorn. Een week later werd de 
felbegeerde wisselbeker aan de winnaars 
overhandigd en deze kreeg een mooi plekje 
in de prijzenkast van de school. Jurylid 
Fred de Graaf, oud burgermeester van 
Apeldoorn, mocht de prijzen uitreiken en 
complimenteerde alle deelnemers over het 
hoge niveau van de debatten. 
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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

WMO loket: 14 055. 
Het Wmo-loket is telefonisch bereikbaar 
van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 
12.00 uur. 
Website: www.apeldoorn.nl/wmo-loket

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.

AED in de wijk

Baptisten Gemeente, Bosweg 
77. Telefonisch contact via dhr. 
Groothedde: 06 42 18 72 19
ALTV Quick, Pijnboomlaan 30,
(055) 3552559
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Winterverblijfplaats vleermuizen in oude pompkelder
Door Henry Kats, vrijwilliger Stichting Behoud Dierenwereld Veluwe

Er is een nieuwe ingang voor de 
vleermuizenkelder in Berg en Bos gemaakt. 
Eerst een beetje historie: Bas Hageman 
heeft een boek geschreven met als titel: 
‘Natuurpark Berg en Bos. Het bos van de 
burgermeester’, daaruit komt het volgende 
stukje: 
Een vijver in Berg en Bos
Onder die kop besteedde de Nieuwe 
Apeldoornsche Courant van dinsdag 
26 januari 1932 in een groot artikel 
aandacht aan het voorstel van het college 
van B en W om in het omrasterde deel 
van Berg en Bos een grote vijver ‘in 
werkverschaffing’ te laten graven. (red. 
1932 werkverschaffingsproject in de crisis 
periode). 
Die vijver werd twee keer zo groot als de 
vijver in het Oranjepark in het centrum 
van het dorp en zou een idyllisch plekje 
worden met ‘wandelingen, onderlangs 
en bovenover’. In een later stadium zou 
de vijver via een eveneens te graven 
diep ravijn worden aangesloten op de 
Badhuissprengen die in de nabijheid 
van het park lagen. Het college van B 
en W, zo schreef de krant, werd daarbij 

geconfronteerd met een onrustbarende 
stijging van het aantal werklozen. 
Doordat eveneens de landbouw in een crisis 
verkeerde, stond de ontginning van woeste 
gronden stil (onder meer in de Loenermark). 
Andere werkverschaffingsprojecten, zoals 
het leggen van rioleringen, verkeerden 
pas in een stadium van voorbereiding. 
Binnen enkele maanden zou de situatie zich 
voordoen dat er geen projecten meer waren 
om een groot aantal werklozen aan het 
werk te houden. 
Het graven van een vijver in Berg en Bos te 
midden van jonge bossen met geleidelijk 
teruggedrongen heideveldjes - een gebied 
ook zonder enige vorm van open water - 
zou honderden werklozen gedurende vele 
maanden werk verschaffen. Bovendien zou 
de aanleg van de vijver - en dat was zeker 
niet onbelangrijk - de aantrekkelijkheid van 
het gebied als villapark (dat was immers 
de officiële bestemming) vergroten. Het 
vijverplan omvatte een complex gronden 
van ongeveer drie ha, dat grensde aan de 
J.C. Wilslaan ter hoogte van de kruising 
met de Donkere Laan (de latere Roosmale 
Nepveulaan). De technische mensen hadden 

berekend, dat het water op die plek tussen 
de vijf en zes meter diep zat en dat een te 
graven verbinding met de eerdergenoemde 
Badhuissprengen voor de nodige verversing 
van het water zou moeten zorgen. De oever 
van de vijver zou worden gevormd door 
breedglooiende taluds met een oppervlakte 
van ongeveer 1,2 ha. Het project paste 
naadloos in de werkverschaffingsaanpak 
waardoor de raad in feite geen afzonderlijke 
toestemming hoefde te verlenen.

Waarschijnlijk is de pompkelder rond 1932 
gebouwd en gebruikt om grondwater op 
te pompen voor de grote vijver van Berg 
en Bos en voor de fontein in de vijver. Op 
een gegeven moment was deze kelder niet 
meer nodig. Hij is gelukkig niet volgestort 
of afgebroken maar leek een goed 
winteronderkomen voor vleermuizen. 

Vrijwilligers van Stichting Behoud 
Dierenwereld Veluwe (SBDV) zijn aan het 
werk gegaan. Stenen werden opgemetseld 
en een zwaar metalen luik aangepast. 
Het heeft jaren gefunctioneerd tot stenen 
los kwamen te liggen, invliegopeningen 

te groot werden en temperatuur en 
luchtvochtigheid niet meer voldeden aan 
de eisen voor een winterverblijfplaats voor 
vleermuizen. Reden om een totaal nieuwe 
ingang op de oude kelder te ontwerpen. Van 
enkele donateurs en een stichting heeft de 
SBDV geld ontvangen om dit te realiseren.

Het parkgedeelte van Berg en Bos is in 
de afgelopen jaren grondig opgeknapt. 
Nieuwe hekken en informatieborden zijn 
geplaatst en de toegang tot Berg en Bos en 
Apenheul is geïntegreerd in de omliggende 
omgeving, het is heel mooi geworden. 
Er was een verzoek om de ingang van de 
nieuw te maken pompkelder in dezelfde 
huisstijl te maken als het hekwerk en 
frames van de informatieborden. Dit 
betekende wel dat de kosten boven onze 
begroting uit zouden stijgen. Zowel de 
Gemeente Apeldoorn als de beheerder 
Accres hebben er voor gezorgd dat er een 
financiële aanvulling kwam waardoor het 
allemaal door kon gaan. Een prachtige 
samenwerking om iets voor het park en 
de vleermuizen te verbeteren. Dank aan 
de donateurs die hebben bijgedragen: 
Gemeente Apeldoorn - Rob Rothengatter, 
Accres – Richard Zunnebeld, gemeentelijke 
timmerwerkplaats – Henry Konijnenberg, 
metaalconstructiebedrijf De Groot uit 
Lieren en Apenheul, die informatieborden 
heeft verplaatst (een bord stond op de plek 
waar nu de nieuwe vleermuizeningang is 
gekomen).
Er is een informatiebord geplaatst bij 
de pompkelder zodat de bezoekers van 
Apenheul en wandelaars in het park kunnen 
lezen waarvoor de ingang dient. 
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wijkvereniging

Berg en Bos
wijkblad
informatie van uw wijk

Keuzes voor de verkiezingen: kleur bekennen
Door Jan Wassink en Otto Verkerke

Het bestuur van de wijkvereniging Berg 
en Bos wil graag weten welke positie de 
politieke partijen in Apeldoorn innemen 
over een aantal onderwerpen die de 
bewoners van de wijk na aan het hart 
liggen. Daarvoor hebben wij een korte 
enquête opgesteld met het verzoek aan 
de fracties om hun standpunten over de 
volgende onderwerpen kenbaar te maken:

1. Steunt uw partij een verkeer- en 
parkeeroplossing voor Apeldoorn 
Noordwest in de vorm van een 
transferium (dus opvang buiten de 
bebouwde kom)? 

2. Vindt uw partij dat de  Julianatoren mag 
uitbreiden op de huidige locatie?

3. Mag Apenheul van uw partij uitbreiden 
op de huidige locatie in Stadspark Berg 
en Bos? 

4. Is uw partij voorstander van het 
afschaffen van de voorinspraak van de 
wijkraden?

5. Is uw partij voorstander van 
grootschalige evenementen op de 
Bosweide in Stadspark Berg en Bos?

6. De Gemeente Apeldoorn moet de regels 
uit Natura 2000 naleven en de teugels 
niet laten vieren, voor geen enkel 
evenement of  exploitant.

7. De opening van Lelystad Airport moet 

wachten tot na de herindeling van 
het luchtruim om zo Apeldoorn te 
beschermen tegen vliegtuiglawaai 
en emissies die de luchtkwaliteit 
verminderen.

De resultaten zijn samengevat in bijgaande 
tabel. Groen Links verwijst naar haar 
programma en maakt geen keuzes. 
De PvdA heeft geen antwoorden gegeven. 
Groen in de tabel betekent ja/eens, rood 

betekent nee/oneens. Blauw betekent 
geen ja of nee (twijfel) en grijs betekent 
geen keuze gemaakt. Op de website van 
de wijkvereniging zijn de resultaten van 
deze enquête ook gepubliceerd. Daar 
vindt u eveneens detailantwoorden en 
toelichtingen,  zoals een aantal partijen die 
geformuleerd hebben.

Aan u de keuze!
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Steun voor Parkeer/verkeer oplossing 
met transferium buiten de stad?

1

Mag KJT uitbreiden op huidige lokatie? 2

Mag Apenheul uitbreiden op huidige 
lokatie?

3

Voorstander om voorinspraak 
Wijkraden af te schaffen?

4

Voorstander grootschalige  
evenementen op Bosweide ?

5

Natura 2000 regels niet laten vieren 
voor evenementen/exploitanten?

6

Opening Lelystad Airport wachten tot 
na herindeling luchtruim? 7

*) PvdA heeft niet gereageerd            
**) GL geeft geen keuze aan

ja twijfel
geen 
keuze nee


