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informatie van uw wijk

Koningsdag 2018
Door Irene Steendam

Alle wijkbewoners, kinderen en ouders van 
de Berg en Bos school waren uitgenodigd 
voor de traditionele Koningsdagviering op het 
schoolplein.
Het organiserend comité had er weer alles aan 
gedaan om er een gezellige dag van te maken. 
Folders waren verspreid, er was goede muziek, 
catering en natuurlijk Oranjebitter. Dit jaar 
kreeg de organisatie hulp van 4 jongens van de 
middelbare school, die deden dit vanuit een 
MAS-stage.
Zij hebben goed geholpen bij onder andere 
het opbouwen van de tafels, de bar en het 
versieren van het schoolplein. Tevens ook bij het 
begeleiden van de spelletjes en het afbouwen 
aan het einde van de feestdag.
Dit jaar waren er weer de stempelkaarten die 
de kinderen bij de bar konden kopen. Met deze 
kaart konden ze meedoen aan de Oud Hollandse 
spelletjes, waaronder koekhappen, vier- op- een 
-rij en het zogenaamde spijkerpoepen. Bij het 
succesvol doorlopen van alle spelletjes hadden 
de kinderen een polsbandje verdiend. Uiteraard 
was er ook weer een springkussen.
Het was een geslaagde, zonnige dag met een 

grote opkomst, ondanks dat de leerlingen van de 
middelbare scholen al een week vakantie hadden.

Veel dank aan de dames en heren die deze 
feestmiddag hebben georganiseerd en aan alle 
andere vrijwilligers. Zonder hun inzet was dit niet 
mogelijk geweest. 
Van belang is dat deze jarenlange traditie blijft 
voortbestaan en we hopen dan ook dat er volgend 
jaar wederom voldoende mensen zijn die willen 
helpen met het organiseren ervan.
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30 km stickers
Door Gustaaf van den Brand

Onze wijk is nu eindelijk ook een 30 km zone 
is geworden. Helaas moeten we constateren 
dat veel weggebruikers zich nog niet aan 
deze maximumsnelheid houden. Ook 
wijkbewoners niet! Dat is heel bijzonder en 
betreurenswaardig omdat ook voor hen de 
veiligheid in het verkeer in onze wijk een 
belangrijk item zou moeten zijn. De komst 
van extra drempels die de laatste tijd zijn 
aangelegd zal hopelijk helpen ook hun 
snelheid te beperken. De aangebrachte 
verkeersborden die aangeven dat er niet 
harder dan 30 km per uur mag worden 
gereden zijn blijkbaar onvoldoende. Om 
alle wijkbewoners er extra aan te helpen 
herinneren, wordt u er op geattendeerd dat 
er via Veilig Verkeer Nederland stickers te 
verkrijgen zijn voor op de vuilniscontainers 
langs de weg. Zo worden de weggebruikers 
er een paar keer per maand extra op 
gewezen dat er een maximumsnelheid van 
30 km in onze straten is. Ga naar de website 
van Veilig Verkeer Nederland of volg de link 
https://participatiepunt.vvn.nl/buurtacties/
vvn-stickeractie/, daar kun je stickers 
bestellen

Nieuwe bestuursleden: 
Irene Steendam en Ronald Kort
Even voorstellen: Irene Steendam:
Mijn naam is Irene Steendam. In de zomer 
van 2016 zijn mijn man, onze 2 kinderen 
van nu 12 en 14 jaar naar Apeldoorn 
verhuisd. Door mijn schoonzus werden we 
geattendeerd op Apeldoorn (centraal in 
het land en groen gelegen) en met name de 
wijk Berg en Bos zouden we vast heel mooi 
vinden. Niets was minder waar en we waren 
dan ook gelijk verkocht.

Geboren en opgegroeid in Friesland en 
vervolgens door studie en werk in vele 
andere steden en dorpen gewoond. 
Voordat ik ging vliegen bij onze grote 
luchtvaartmaatschappij heb ik gewerkt als 
secretaresse bij verschillende bedrijven en 
stichtingen. Daarna ben ik 10 jaar werkzaam 
geweest als ‘cabine stewardess’ en later 
als ‘secretaresse van de Hoofd Vliegdienst’. 
In 2001 zijn mijn man en ik voor zijn werk 
naar Zwitserland verhuisd, en daar is onze 
zoon geboren. In de zomer van 2005 zijn 
we met ź n 3-en naar België verhuisd, 
waar onze dochter is geboren. Stilzitten is 
niet aan mij besteed en daarom heb ik mij 
omgeschoold als praktijkassistente van een 
tandartsenpraktijk. 

Tijdens het voorjaar van 2016 hebben we 
besloten om weer terug te keren naar 
Nederland en in de zomer van datzelfde jaar 
zijn we dan ook geland in Berg en Bos.
Na de verhuizing ben ik me op andere zaken 
gaan toeleggen, waaronder het parttime 
werken voor een grote bank. 
De wijk Berg en Bos ligt me nauw aan het 
hart en ik vind het een heerlijke omgeving 

om te mogen wonen. Graag draag ik ook 
een steentje bij om de wijk voor iedereen nu 
en in de toekomst nog zo mooi en bosrijk te 
behouden. 

Ik verheug me erop het bestuur te mogen 
ondersteunen bij haar werkzaamheden. 
Zoals een bestuurslid van Berg en Bos 
al in een eerdere editie van het wijkblad 
heeft geschreven: ‘ deze wijk is het waard 
energie in te steken om het woonplezier te 
behouden en waar nodig te verbeteren’.

Even voostellen: Ronald Kort:
Zoals op de jaarvergadering besloten is, 
mag ik mij vanaf nu in gaan zetten voor 
onze mooie wijk. Ik ben 54 jaar, getrouwd en 
vader van twee zoons en één dochter. Sinds 
2002 woonachtig op een van de zuidelijkste 
punten in deze mooie wijk. Ik ben 
ondernemer sinds 2001 en heb een bedrijf in 
Arnhem, waar we ons overdag bezig houden 
met o.a. kranen en waterverwarming in 
de vorm van bijvoorbeeld boilers. Mijn 
betrokkenheid met Apeldoorn is eigenlijk 
zuiver privé en het woongenot is dan ook 
een essentiële zaak voor mij. Mede daarom 
vind ik het belangrijk om de belangen 
van de wijk te vertegenwoordigen in deze 
alsmaar veranderende maatschappij. 

Een onderwerp als bijvoorbeeld 
burgerparticipatie, dat op dit moment 
een grote rol speelt tussen burger en 
overheid, heeft mijn volle aandacht en 
gaat mijnsinziens niet per sé positief 
uitwerken voor een wijk als de onze. Het 
in stand houden van de waarden die 
onze wijk tot zo’n bijzondere wijk maken, 
kunnen we alleen met behulp van veel 
bewoners realiseren. Hierbij is het instituut 
wijkvereniging wellicht nog wel belangrijker 
geworden dan ooit tevoren. 

In principe zal ik binnen het bestuur de 
taken overnemen van Arianne Mönnink, 
die zich in de afgelopen jaren heeft mogen 
bezighouden met zaken als veiligheid, 
recreatie, Park Berg en Bos en Apenheul. 
Hieraan zal worden toegevoegd alles wat 
met AGOVV te maken heeft.

Ik hoop dat ik met mijn aanwezigheid en 
inzet een goede bijdrage kan leveren aan 
het bestuur van de wijkvereniging met 
als doel het belang van de wijk ten volste 
te kunnen behartigen. Uiteraard kan een 
bestuur dat niet alleen en rekenen mijn 
medebestuursleden en ik op uw steun en 
input. Aangenaam kennis te maken!  
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30 km stickers
Door Gustaaf van den Brand

Ga zorgvuldig om met 
uw gemetselde gevel
Door Norman Vervat, kunsthistoricus 

Het Energieloket van Energiek Wonen 
Voor een advies op maat en al jouw vragen over energiebesparende maatregelen 
in jouw woning kun je terecht bij het Energieloket van Energiek Wonen. Onze 
energieadviseurs hebben alle kennis in huis om jou met een goed en passend advies de 
deur uit te laten lopen. Van een slimme energiescan van de woning en informatie over 
installaties tot tips en trucks over subsidies en leningen. Kosteloos en vrijblijvend. Ga 
snel naar Energiek Wonen op www.energiekapeldoorn.nl en maak een afspraak met het 
Energieloket!
De site dé plek voor energiebesparing en -opwekking en geeft aan inwoners van 
Apeldoorn alle mogelijkheden en informatie op energiegebied. De gemeente Apeldoorn 
heeft deze website ontwikkeld om Apeldoorners te informeren én inspireren. Zo vind je 
op de site alle informatie over het energieloket, de vrijwillige energiecoaches, bedrijven 
die goede oplossingen aanbieden en tips om je op weg te helpen. De site helpt je ook 
inzicht te geven in mogelijkheden rond een subsidie of een lage rente lening. Daarnaast 
staan er op het platform verhalen van Apeldoorners die al een aantal stappen hebben 
gezet in de energietransitie. Inspirerende voorbeelden voor iedereen!

Wie regelmatig door Apeldoorn loopt ziet 
dat soms (oude) gemetselde gevels worden 
gereinigd. De bedoeling is om de uitstraling 
van de betreffende panden te verbeteren. 
Vaak kiest men er dan eveneens voor om 
het voegwerk integraal te vervangen. 
Voegwerk dat nog in goede conditie is en 
makkelijk nog tientallen jaren of langer kan 
blijven zitten wordt met het grootste gemak 
en som op grove wijze uitgeslepen. Helaas 
heeft deze goedbedoelde poetswoede een 
duidelijke keerzijde.

Bij vrijwel alle gekozen reinigingsmethoden 
kan (ernstige) schade ontstaan aan de huid 
van de bakstenen. Als deze huid kapot 
gaat, krijgen weer en wind sneller invloed 
op de stenen en zullen deze gemakkelijker 
afbrokkelen. De bakstenen worden ook 
ruwer, wat betekent dat ze vervolgens 
sneller en dieper vervuilen. Duurzaam is het 
effect van de gevelreiniging dus niet: veel 
gevels zijn binnen enkele decennia weer 
vuil. De nieuwe voegen hechten door een 
verkeerde samenstelling vaak ook niet goed 
aan het oude metselwerk. Veelal worden 
klassieke kalkmortelvoegen, aangepast aan 
de hardheid van oudere stenen, vervangen 
door cementvoegen. Deze hardere voegen 
kunnen de delicate vochthuishouding van 
een gevel verstoren, wat op termijn tot 
ernstige schade leidt. 
Ondanks alle door reiniging en ‘voegherstel’ 
veroorzaakte schade gaan veel 
woningeigenaren, vaak uit onwetendheid, 
er regelmatig toe over om het metselwerk 
grondig te renoveren. Het wordt gezien 

als een goede investering. Voor een 
duurzame omgang met uw woning is een 
zorgvuldige omgang met gevelreiniging en 
voegwerkherstel echter noodzakelijk. 
Belangrijk is om het vervangen van 
voegwerk zoveel mogelijk te beperken tot 
noodzakelijke werkzaamheden; vervang 
alleen wat echt slecht is. Dat is beter voor de 
gevel en bespaart veel geld. Voor reiniging is 
het enige goede advies: doe het niet!
Eigenaren van beschermde monumenten 
kunnen wanneer zij overwegen om met het 
metselwerk aan de slag te gaan het beste de 
gemeente benaderen. Voor monumenten 
zijn voeg- en reinigingswerkzaamheden 
vergunningplichtig. 

Voor meer informatie kunt u mij 
bereiken via vervat2000@yahoo.com. 
Ik ben ook actief voor de Stichting het 
Cuypersgenootschap, een landelijke 
monumentenorganisatie
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Notulen Jaarvergadering 2018 van wijkvereniging Berg en Bos
Gehouden op woensdag 20 april 2018 in Restaurant “de Boschvijver” in Stadspark Berg en Bos.

1.   Opening door de voorzitter
Om 20.00 uur opent Arjan Speelman, 
voorzitter van de wijkvereniging, de 
jaarvergadering en heet de ongeveer 70 
wijkbewoners van harte welkom, evenals 
Ben Hendrikse fractielid Lokaal Apeldoorn, 
Ben Bloem fractievoorzitter CU, Henk 
Verheul fractielid CDA, Marga Jonkman 
voormalig fractievoorzitter PvdA, Roel van 
Swam fractielid VVD, stadsdeelmanager 
Wim Bergink, wijkbeheerder Gijs van de 
Ridder, Martin Staal projectleider van de 
onderhoudswerkzaamheden en de 30km 
inrichting in onze wijk, vertegenwoordigers 
van AGOVV Ger Sangers en Marco Baars, 
algemeen directeur Apenheul Roel 
Welsing, wijkagent Sharon Koenders. Tot 
slot wordt landschapsarchitect Gerrit van 
Oosterom welkom geheten. Hij zal na de 
pauze uitleg geven over de recepten uit het 
stadskookboek voor Berg en Bos. 
Schriftelijk bericht van verhindering is 
ontvangen van wethouder Wim Sandmann 
die de ALV vanavond bijwoont van wijkraad 
Brink en Orden, van wethouder Csiezzo, van 
de fractie van Groen Links en van de familie 
Kielstra.

De voorzitter vermeldt vervolgens de 
aandachtsgebieden van het bestuur. 
Arjan Speelman: voorzitter, 
portefeuille stadsdeel noordwest, 
platformoverleg, voorzittersoverleg, 
overleg stadsdeelmanager, 
support overlegsituaties, parkeer-
verkeersproblematiek. 
Gustaaf van den Brand: secretaris, 
portefeuille zorg en welzijn, wijkactiviteiten, 
wijkblad 

worden door de vergadering ongewijzigd 
vastgesteld.   

3.   Jaarverslag over het jaar 2017
De voorzitter informeert of er vragen zijn 
over het jaarverslag. 
Dhr. Van Veeken verwijst naar het punt 
Bomenkap in de wijk. Hij uit zijn zorgen 
over het grote aantal bomen, dat in de 
wijk gekapt wordt en vraagt of over het 
kapbeleid overleg is met de gemeente. 
Een ander punt is het gebruik van de 
groene bermen en het verstenen van 
voortuinen voor parkeerdoeleinden. 
De voorzitter antwoordt dat na de 
pauze uitgebreid op deze vragen wordt 
teruggekomen. Landschapsarchitect 
Gerrit van Oosterom, werkzaam bij de 
gemeente Apeldoorn, zal dan recepten 
geven die voor ons als bewoners van belang 
kunnen zijn. De voorzitter benadrukt dat 

het ook de verantwoordelijkheid is van de 
wijkbewoners zuinig te zijn op de wijk en we 
elkaar hierop moeten aanspreken. 

Toelichting op het jaarverslag 
2017 met ondersteuning van een 
PowerPointpresentatie:
Uit de enquête “Uw mening telt” die vorig 
jaar onder de bewoners van onze wijk is 
gehouden zijn een aantal speerpunten voor 
het bestuur naar voren gekomen. Enkele 
punten worden uitgelicht.

Initiatief door bewoners stimuleren 
(Gustaaf van den Brand):
Zowel in directe contacten als via 
oproepen in het wijkblad en op de website 
worden initiatieven door wijkbewoners 
aangemoedigd. In de praktijk blijkt hier 
echter niet veel van terecht te komen. Er is 
blijkbaar weinig animo voor.
Sinds kort echter is er contact met een 
mevrouw die iets wil opzetten om oudere 
en eenzame wijkbewoners zo af en toe te 
bezoeken of op een andere manier contact 
met ze maken. Het idee wordt de komende 
tijd uitgewerkt in overleg met het bestuur 
van de wijkvereniging. Wij zijn bijzonder blij 
met dit initiatief en hopen meer initiatieven 
van wijkbewoners tegemoet te kunnen zien.

Illegaal kappen groen 
(Gustaaf van den Brand):
Het is onvoorstelbaar hoeveel bomen er 
in de wijk worden gekapt. Zowel legaal als 
illegaal. Het beleid van de gemeente met 
betrekking tot het kappen van bomen is 
zeer ruimhartig. Ook worden er regelmatig 
zonder vergunning bomen gekapt. Met 

Elma Los: bestuurslid, portefeuille 
secretariaat 
Paul Dekens: penningmeester, portefeuille 
financiën, ledenadministratie 
Arianne Mönnink: bestuurslid, portefeuille 
overlast openbare ruimte en recreatie, 
Stadspark Berg en Bos, overleg wijkagent, 
Vigilat, Accres. 
Otto Verkerke: bestuurslid, 
portefeuille verkeer, openbare 
ruimte, infrastructuur, grijs en groen, 
bestemmingsplannen, dossiers 
Julianatoren en AGOVV, stadsdeel 
beheerder, website.
Jan Wassink: bestuurslid, portefeuille 
bouwen, wonen, bestemmingsplannen, 
geluid en locatieprofielen 

2.   Vaststelling notulen jaarvergadering 
gehouden op donderdag 20 april 2017
De notulen van de jaarvergadering 2017 
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name als er nieuwe bewoners komen valt 
het op dat er veel bomen verdwijnen. Al met 
al een zorgwekkende situatie die, als het zo 
doorgaat, het karakter van de wijk enorm 
aantast. We wonen in Berg en Bos en niet in 
Berg en Weiland of Berg en Heide. In overleg 
proberen we het beleid met betrekking tot 
het kappen van bomen aan te scherpen. 
Ook zijn wij van mening dat de gemeente 
beter moet handhaven en hogere boetes 
zou moeten geven bij het illegaal kappen 
van bomen.

Digitaliseren informatievoorziening 
(Paul Dekens)
We hebben een aantal kanalen waarmee 
tijdens het jaar wordt gecommuniceerd 
met de wijkbewoners. Er is het wijkblad, 
dat huis aan huis wordt bezorgd in de wijk. 
De indruk is dat het wijkblad gewaardeerd 
wordt en goed gelezen. Ook is er onze 
website www.wijkbergenbos.nl die up-to-
date wordt gehouden en veel informatie 
bevat. De website kan beter bezocht 
worden is onze indruk. Overwogen wordt 
om voor hottopics eventueel per email 
te gaan communiceren. Buiten dat het 
emailbestand hiervoor uitgebreid zou 
dienen te worden, hebben we ook te maken 
met de nieuwe privacywet AVG die vanaf 25 
mei 2018 in werking treedt. Voordat stappen 
worden gezet wordt eerst nader onderzoek 
gedaan. 

Te grote nieuwbouw (Otto Verkerke)
Te groot is een relatief begrip. Er mag 
veel onder nationale wetgeving; dat 
wijzigen is geen opgave voor de lokale 
organisatie maar is een landelijk 
politieke aangelegenheid. Storend is 
met name dat aanbouw aan de woning 
tot de erfgrens is toegestaan; dat is 
volgens het bestuur niet wenselijk 
maar het mag. Vergunningaanvragen 

worden door de gemeente getoetst 
aan bestemmingsplannen, en op onze 
beurt controleren wij met steekproeven 
de gemeente. Na de pauze wordt dit 
onderwerp verder besproken.

Bescherming groene bermen (Otto Verkerke)
Groene bermen liggen vele wijkbewoners 
na aan het hart. Het is echter moeilijk 
richting kiezen voor de wijkvereniging 
waar bijvoorbeeld de een wel paaltjes en 
de ander geen paaltjes in de berm wil. 
Ook over de betonblokken in de bocht 
wordt verschillend gedacht. We zijn het 
eens over groene bermen en willen geen 
zwarte bermen. Maar waar de een graag 
een strakke groene grasberm ziet, willen 
ecologen en de stadsarchitecten graag 
een ruw begroeide berm zien. Groene 
bermen vervullen een nuttige functie bij de 
afvoer van regenwater, maar teveel water 
verweekt de bermen. Daarvoor worden er 
nu op veel plekken drainageputten in de 
bermen aangelegd waarmee regenwater 
snel lokaal kan worden afgevoerd. Parkeren 
in natte bermen is vaak een oorzaak 
van omgewoelde en zwarte bermen. De 

gemeente is nog op zoek naar technische 
oplossingen om dit te verhelpen.

Onderhoud wandelpaden(Otto Verkerke)
We hebben vrijwel geen voetpaden in de 
wijk. Het wandelpad van de Arendsburght 
naar het bankje aan de Soerenseweg over 
de ventweg is voor de bewoners van de 
Arendsburght niet rollatorvriendelijk. Ook 
het voetpad langs de Roosmale Nepveulaan 
vanaf de Soerenseweg tot de Felualaan 
is in zeer slechte staat. De gemeente 
heeft toegezegd dit pad te herstellen met 
een elementenverharding. Verbetering 
van het wegdek van de ventweg aan de 
Soerenseweg staat nog ter discussie. Een 
extra wandelpad langs de Soerenseweg 
vanaf de Berg en Bosschool tot aan de 
Jachtlaan staat op ons wensenlijstje. 

Lopende zaken (Arjan Speelman):
Omgevingswet en Vitaliteitsagenda
In maart jl. was de aftrap van de 
toekomstvisie “Apeldoorn 2030” als 
voorbereiding op de invoering van 
de omgevingswet in 2019. Eerst start 
de gemeente met het maken van een 

Omgevingsvisie. Deze visie geeft richting 
aan de ontwikkeling van de wijken. Hierbij 
wordt de wijkvereniging betrokken. Bij de 
sessies ontbraken de vertegenwoordigers 
van de attracties en werkgevers. De 
gemeente wil meer inspelen op eigen 
initiatieven van bewoners en ondernemers 
en wil de vitaliteit van de wijken stimuleren. 

Raadswerkgroep “Samen voor Apeldoorn”
In januari 2017 is de raadswerkgroep 
Burgerparticipatie in het leven geroepen. 
Deze raadswerkgroep is van mening dat 
er krachtig moet worden ingezet op een 
scenario van verbreding en uitbreiding 
van alle vormen van burgerparticipatie. 
Verbreding in de zin van betrokkenheid van 
meer en andere mensen en vernieuwende 
vormen. Uitbreiding in de zin van meer 
(burger)initiatieven die Apeldoorn, vanuit 
een positieve ondernemende houding 
mooier en beter moeten maken. Wij 
zijn van mening dat de wijkraden een 
cruciale rol moeten blijven spelen als 
vertegenwoordiger van de wijkbewoners en 
dat inspraak en initiatieven niet alleen bij de 
individuele burger komen te liggen.

Transferium
We zijn verheugd dat de meeste politieke 
partijen hun steun betuigen voor een 
transferium om de huidige parkeer/
verkeersproblemen op te lossen. Inmiddels 
wordt onder leiding van een externe 
deskundige nader overlegd over de 
totstandkoming van een transferium.

Evenementen op de Bosweide
Bij de ingang van park Berg en Bos staan 
groene borden met de leefregels voor het 
park, die voor alle bezoekers gelden die het 
park bezoeken. Deze voorschriften worden 

( vervolg op pagina 6 )
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door de gemeente met voeten getreden 
door het toestaan van evenementen 
zoals Burning Man. Dit evenement wordt 
bezocht door honderden bezoekers, die 
in tenten en campers op de bosweide 
slapen, het evenement eindigt met het in 
brand steken van een grote strooien pop. 
We onderzoeken mogelijkheden om dit 
soort evenementen tegen te houden maar 
hebben volgens deskundigen weinig kans 
van slagen.

Collegevorming 2018
In maart heeft het bestuur van de 
wijkvereniging een korte enquête opgesteld 
met het verzoek aan de fracties van de 
gemeenteraad om hun standpunten 
kenbaar te maken over een aantal 
onderwerpen die de bewoners van de wijk 
na aan het hart liggen. De uitslag van de 
enquête “keuzes voor de verkiezingen: kleur 
bekennen” is gepubliceerd in het wijkblad 
1/maart 2018. 

De opkomst in het stemlokaal in Berg en 
Bos was met 75%, gezien tegen de 56% 
opkomst in geheel Apeldoorn, ongekend 
hoog. In bijgaand overzicht in percentages 
de uitkomst van het stembureau in de 
Berg en Bosschool in vergelijking met heel 
Apeldoorn. 

Uitslag (%) Apeldoorn Berg en Bos
 (70.494) (1.207)
VVD 14 34
Lokaal A’doorn 13 19
CDA 13 13
D’66 10 15
CU 9 8
50plus 7 5
Opkomst 56% 75%

Kerngegevens Berg en Bos
Voor wie geïnteresseerd is in kwantitatieve 
gegevens over Berg en Bos bijgaand enige 
kerngegevens.
Aantal inwoners 2000
Aantal huizen 860
Waarvan: 
1-persoons   210
zonder kinderen   375
met kinderen 260
Leeftijd:  
0   – 19 21%
19 – 65 46%
65 - 80 23%
80+      10% 

4.   Financieel jaarverslag 
over het jaar 2017
Paul Dekens, onze penningmeester, doet 
verslag over de financiële –gezonde- situatie 
van de wijkvereniging, en licht de cijfers 
over het afgelopen jaar toe. Ten opzichte 
van het jaar 2016 is het aantal leden licht 
gedaald. Eind 2017 waren 592 bewoners 
lid (74% van al onze ‘voordeuren’). Eind 
2016 was dit 77%. Hij doet een beroep op 
de aanwezigen om nieuwe bewoners in 
de wijk te melden bij het bestuur, zodat zij 
met een taartje en een informatiepakket 
kunnen worden bezocht. Zodra het bestuur 
weet dat een woning is verkocht, wordt in 
ieder geval een welkomstbrief bezorgd. 
Een minderheid van de leden heeft een 
machtiging afgegeven om de contributie te 
incasseren. De penningmeester doet een 
oproep aan de leden om een machtiging 
af te geven, hetgeen kosten bespaart van 
verzending en rappel. 
De wijkvereniging blijft er financieel goed 
voor staan, en sluit het jaar conform de 
conceptcijfers 2017 af met een resultaat ad 
€ 302 (vermogen € 10.822, na toevoeging 
van het resultaat) Het bestuur stelt voor het 
overschot aan het verenigingsvermogen 

toe te voegen. De vergadering stemt 
hiermee in. Hierna volgen enkele woorden 
omtrent de begroting 2018, waarbij van 
belang is dat de begroting de basis vormt 
voor de toekenning van de subsidie, welk 
voorlopig conform is vastgesteld. We blijven 
kostendekkend opereren en het bestuur 
handhaaft haar voorstel de contributie op  
€ 20,00 te houden. 
Aansluitend wordt nog gemeld dat de 
Koningsdagviering op de Berg en Bosschool 
dit jaar weer georganiseerd wordt. 
De bewoners zijn daarvoor van harte 
uitgenodigd. 
Nadat de vergadering ten aanzien van 
de cijfers geen vragen stelt, verzoekt 
de voorzitter de kascommissie om haar 
bevindingen uit te spreken.

5.   Bevindingen van de kascommissie
Bas de Bruin verklaart ook namens zijn 
medekascommissielid Jan Kreeft dat 
zij de administratie en de daaraan ten 
grondslag liggende administratieve 
bescheiden alsmede het Financiële 
Jaarverslag 2017 hebben onderzocht en 
dat naar bevindingen het beheer van de 
geldmiddelen naar behoren is uitgevoerd. 
Derhalve stelt de kascommissie aan 
de vergadering voor het bestuur en de 
penningmeester over het verenigingsjaar 
2017 decharge te verlenen. Zij danken het 
bestuur en de penningmeester voor de 
door hen verrichte werkzaamheden. De 
vergadering stemt hiermee in met applaus.

6.   Benoeming nieuwe kascommissie
De voorzitter bedankt de kascommissie 
voor haar werkzaamheden. Bas de Bruin 
is aftredend. Jan Kreeft stelt zich weer 
beschikbaar en als tweede lid is Jos van 
Veeken bereid om zitting te nemen in de 
kascommissie. 

7.   Bestuurszaken 

7.1 Afscheid van de vertrekkende 
bestuursleden Arianne Mönnink en Elma Los 
Na 5 jaar zich in het bestuur belangeloos 
verdienstelijk te hebben gemaakt voor de 
wijkvereniging nemen Arianne en Elma 
afscheid van het bestuur. Het bestuur toont 
zijn erkentelijkheid voor de inzet van de 
dames met het overhandigen van het boek 
met de toepasselijke titel “Before they pass 
away” en met een boeket bloemen.

7.2 Voordragen en benoemen nieuwe 
bestuursleden
Het bestuur is verheugd om als kandidaten 
Irene Steendam en Ronald Kort aan de 
vergadering te kunnen voorstellen. Irene zal 

( vervolg van pagina 5)
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het secretariaat onder haar hoede nemen, 
Ronald begint met de aandachtsgebieden 
overlast openbare ruimte en recreatie, 
stadspark Berg en Bos en de contacten met 
de wijkagent en Vigilat. 
De vergadering verwelkomt deze nieuwe 
leden en stemt van harte in met hun 
benoeming. 

8.   Uitreiking van de “warme douche” 
Er is een wijkbewoner die zich meer dan 
gemiddeld heeft ingezet voor de wijk. Dit 
jaar gaat daarom de “warme douche” 
naar Hans Wesselink. In 2009 begonnen de 
eerste gesprekken met de gemeente over 
de toekomstige situatie van de voormalige 
BB-bunker aan de Seringenlaan. Hans 
Wesselink heeft door zijn vasthoudendheid 
en veel geduld de grond rondom de Bunker 
behouden voor de wijk. De omwonenden 
hebben ieder een stuk grond gekocht en 
zo voorkomen dat er andere activiteiten 
op die plek konden worden ontwikkeld. 
Helaas kon Hans Wesselink vanavond niet 

aanwezig zijn, de warme douche zal op een 
later tijdstip aan hem worden overhandigd. 

9.   Rondvraag
Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 
De voorzitter wijst de aanwezigen erop 
dat er in de pauze gelegenheid is met onze 
wijkagent Sharon Koenders te spreken. 
Bij de uitgang liggen om mee te nemen: 
buurtpreventiestickers, 30km-stickers 
(die ook gratis verkrijgbaar zijn bij VVN) en 
uitnodigingen voor de traditionele viering 
voor Koningsdag op de Berg en Bosschool.

10. Sluiting van het officiële gedeelte
Niets verder aan de orde zijnde, sluit de 
voorzitter om 21.00 uur het formele deel 
van deze vergadering.

Na de pauze

De smaak van Berg en Bos 
Arjan Speelman verwelkomt de heer 
Gerrit van Oosterom, landschapsarchitect, 
werkzaam bij de gemeente Apeldoorn. 
Samen met collega stedenbouwkundige 
Doesjka Majdandzic heeft Gerrit van 
Oosterom in 2015 het “Dik Apeldoorns 
Kookboek” gemaakt. Het beschrijft de 
ruimtelijke kwaliteiten van de stad en 
geeft uitgaande van de ingrediënten van 
elk woongebied recepten en tips voor 
onderhoud, aanpassing en vernieuwing. 
Het is bedoeld ter inspiratie en om met 
elkaar het karakter van Apeldoorn uit 
te bouwen. Gerrit van Oosterom zal 
vanavond met ondersteuning van een 
PowerPointpresentatie specifiek die 
recepten uitlichten die voor ons als 
bewoner van Berg en Bos van belang zijn. 
De wijk Berg en Bos is ontworpen alsof 
je door een bos loopt waarin de huizen 
los staan. Typerend voor de wijk zijn de 

beeldbepalende ingrediënten, woningen 
als haute couture, volwassen groene 
tuinen met bomen, contrasten tussen 
licht en donker, witte gevels in het groene 
decor. Het kookboek geeft recepten om 
de wijk Berg en Bos zijn identiteit te laten 
behouden. Aangeraden wordt om bewoners 
bewust te maken op hun woonomgeving 
en op weg te helpen met concrete tips en 
zelf het voorbeeld te geven. Maak couture 
en geen confectiewoningen. Vermijd 
daarom cataloguswoningen die de rijke 
detaillering die hier hoort mist. Geef het 
huis een herkenbare eigen architectonische 
signatuur en eigen couture details. Zorg 
dat het huis in een krans van groen ligt 
zodat het maximaal tot zijn recht komt als 
villa, de tuin is onderdeel van het decor, 
zachte grenzen, geen muurtjes, hekwerken 
en hoge heggen, eenvoud en rust in de 
openbare ruimte, bermen laten vergrassen. 
De manier hoe je een huis op de kavel zet, 
of een uitbouw een plat dak of een kapje 
krijgt en de invloed van zonnepanelen 
en erfafscheidingen op het beeld van 
onze wijk. Het zijn allemaal thema’s die 
langskomen. 
Bart Meyer vraagt zich af wat scholen in de 
wijk doen. Gerrit van Oosterom antwoordt 
dat in Berg en Bos de scholen als grote 
villa’s zijn aangemerkt en niet gedetailleerd 
in de wijk terugkomen.
Jan Wassink vraagt wat de status is van het 
Kookboek. Gerrit van Oosterom antwoordt 
dat in de welstandsnota, die verleden jaar 
vernieuwd is, de basisregels staan. Het “Dik 
Apeldoorns Kookboek” is ter inspiratie. 
Arjan Speelman vult aan dat het Kookboek 
voor Berg en Bos op de website www.
bergenbos.nl te vinden is. Ook zou het een 
goed idee zijn om dit kookboek voor Berg 
en Bos bij architecten en makelaars neer te 
leggen, zodat zij dit mee kunnen nemen in 
hun besprekingen met aspirant bewoners. 

Nieuwe bewoners in de wijk zullen een 
kopie van het hoofdstuk Berg en Bos uit 
het Kookboek bij het informatiepakket 
ontvangen. Het volledige Dik Apeldoorns 
Kookboek is ook te koop bij boekhandel 
Nawijn & Polak. 
Mevrouw Van Kampen maakt zich zorgen 
dat in de wijk steeds meer groen in tuinen 
wordt vervangen door stenen verharding 
met daarin hoogstens een paar uitsparingen 
voor een plantenbak of zelfs helemaal dicht 
getegeld om auto’s te parkeren. Met gevolg 
minder groen en regenwateroverlast. Gerrit 
van Oosterom antwoordt dat hiervoor geen 
regels zijn, maar dat het Kookboek wel 
een ander beeld geeft. Adel verplicht, dat 
wil zeggen dat het wonen in Berg en Bos 
met zich meebrengt dat de bewoners zich 
bewust blijven van het in stand houden van 
het boomrijke en groene karakter van de 
wijk. 

Afsluiting
Ter afsluiting van de vergadering bedankt 
Arjan Speelman Gerrit van Oosterom voor 
zijn inspirerend betoog en de aangereikte 
recepten. Het bestuur zal zich blijven 
inzetten voor een mooie wijk die haar naam 
eer aan doet. De aanwezigen worden van 
harte bedankt voor hun komst en worden 
uitgenodigd om na te praten onder het 
genot van een drankje en een hapje. 
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Bronnen van Berg en Bos (47)
Berg en Bos kookt
Door Bart Meyer, wijkbewoner

leeft”, sprak architect H. Th. Wijdeveld 
(1885-1987). Bestuurders en bewoners 
zullen niet zonder kooklessen kunnen en 
staan voor grote uitdagingen.

Galgenmaal
Tijdens een besloten vergadering van de 
Apeldoornse  gemeenteraad op 19 augustus 
1920 werd door een aantal heren een in 
het geheim voorgekookt plan besproken. 
Officieel vermeldde de agenda het 
voorstel van B. en W. tot herziening van de 
uitbreiding van Apeldoorn. In de praktijk 
kwam dit neer op een koude afrekening 
met de man die de opdracht had gekregen 
tot het maken van een ontwerpschets 
‘Berg en Bosch’. Het gemeentebestuur 
had zich al vele jaren laten kenmerken 
door een stelselmatig gebrek aan 
veranderingsgezindheid waarin geen visie 
op uitbreidingsplannen in noordwestelijke 
richting paste. Doordat de woningwet van 
1901 haar daartoe verplichtte, bedacht zij 
een strategie met het doel om er zo weinig 
mogelijk van te maken. Vanaf het begin was 
er scepsis over de aanpak, soms uitlopend 
op vernietigende kritiek. De raad was 
hopeloos verdeeld en sommigen keerden 
zich rechtstreeks tegen Van Nes die tot 
zondebok werd bestempeld.                    
De tegenstanders werden aangevoerd 
door wethouder Johannes Esmeijer 
en projectontwikkelaar Chris Wegerif, 
beiden van de Vrijzinnig Democratische 
Bond. De laatste had in een voorgaande 
bijeenkomst Van Nes zelfs een ‘artist’ 
genoemd. Hun bezwaren bestonden 

uit drie punten: de opzet die Van Nes 
voorstond was te ambitieus, hij vroeg 
een te hoog honorarium en werd niet als 
voldoende deskundig beoordeeld. Men 
verweet hem het grootste deel van Berg 
en Bosch te willen bestemmen voor park 
en bos en op de 525 ha. grond slechts 1100 
bouwterreinen over te laten. De wethouder 
noemde daarbij de naam van zijn gewenste 
kandidaat, stedenbouwkundige Schaap. 
Wegerif verwoordde daarop zijn mening 
onomwonden en ontpopte zich tot een 
ware scherprechter: “Hij is stedenbouwer, 
Van Nes tuinarchitect. De deskundige moet 
kennis hebben van den aanleg van wegen 
met voorziening van gas, water, elektriciteit 
enz. en daarvoor de kosten kunnen 
berekenen en dat kan Van Nes niet!”

de overheid , doch evenzeer aan de burger.                                                                               
Dat klinkt veelbelovend, maar is de 
dagelijkse werkelijkheid niet weerbarstiger 
of is het niet meteen een vrijbrief voor het 
creëren van chaos? Dan zijn de rapen pas 
echt gaar! Als het gaat om de samenwerking 
met de gemeente of de onderlinge omgang 
tussen wijkbewoners vernam het bestuur 
van de wijkvereniging al voorbeelden van 
de vlam in de pan, zo bleek uit de laatste 
vergadering.      
Bij het doorbladeren van bovengenoemd 
kookboek wordt tevens duidelijk dat er ruim 
honderd jaar aan de knoppen is gedraaid 
om een dorp tot stad te laten uitgroeien. Er 
werd gesmeten met pannen en deksels en 
soms bereidde men een maaltijd die in de 
afvalbak verdween. Het schijnt dat toen al 
vingers en billen zijn gebrand met stadspijn 
als gevolg. Dat moet onze nieuwsgierigheid 
opwekken. “Plan the impossible. Wat is, 
schuift, reeds tijdens zijn ontstaan, als 
onbemerkt de geschiedenis in. Het nu is 
fictie. Alleen het verleden en de toekomst 

Onlangs werd ons als bewoners van 
Berg en Bos tijdens de jaarvergadering 
het ‘Dik Apeldoorns stads kookboek’ 
gepresenteerd. Een van de samenstellers 
vertelde op onderhoudende wijze over 
ontstaan en gebruik van deze ‘Dikke 
Apeldoorn’, waarbij speciaal aandacht 
werd gevraagd voor de receptuur van 
onze woonwijk: ‘Wonen in haute couture 
huizen die zich comfortabel nestelen in 
het bos van de Veluwerand’. Daarmee is 
de verbinding tussen koken en bouwen 
op ludieke wijze tot stand gebracht.

Kokkerellen 
Een belangrijke doelstellingen van dit 
boekwerk is om de lezer niet slechts te 
laten consumeren; hij heeft een stevige 
vinger in de pap met betrekking tot de 
ruimtelijke inrichting en verzorging van 
zijn woonomgeving. Daarmee zouden de 
schrijvers wel eens de vinger op de zere 
plek kunnen leggen. Zij haken op het juiste 
moment in op actuele ontwikkelingen in 
de wijk. De gemeenteraad zal een besluit 
nemen over de positie van de dorps- en 
wijkraden waar 50 procent bezuinigd 
moet worden. Het totale bedrag kan 
oplopen tot 200.000 euro. Schraalhans is 
hier keukenmeester. Dat geld gaat in een 
potje en initiatieven van bewoners kunnen 
daaruit worden betaald. De plannen voor 
een ‘omgevingsvisie’ van de gemeente 
bieden bovendien inspiratie voor  iedereen 
die wil meedenken over de toekomstige 
ruimtelijke ontwikkeling van Apeldoorn. Let 
wel, het woord en de daad is niet alleen aan 

Klaas Cornelis van Nes (1876-1952)

De herziening van het uitbreidingsplan werd 
opgedragen aan een commissie voor het 
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feit dat is besloten af te zien van de 
ontwikkeling van een deel van het plan 
Berg en Bosch. Op de plaats waar de vijver 
ligt had de ontwerper in het kader van 
sociale woningbouw een aaneengesloten 
blok huizen geprojecteerd. Dit betrof 
de zuidwesthoek, het gebied ten zuiden 
van de huidige J.C. Wilslaan. Onderzoek 
onder architectuurhistorici toont aan 
dat deze bewering in twijfel getrokken 
moet worden en dat tenminste andere 
factoren een rol hebben gespeeld. Daarbij 
zijn ontwikkelingen in verschillende 
delen van Nederland in kaart gebracht 
en vergeleken.  Vanwege de economische 
malaise moest de hand op de knip worden 
gehouden, maar nog veel erger was dat 
de woningbouw werd gedomineerd door 
particuliere bedrijven die geen enkele 
belangstelling toonden voor de verbetering 
van de volkshuisvesting, bijgestaan door 
volgzame architecten. In die jaren ontbrak 
een regie van de centrale overheid over 
de woningbouw. Het vooroorlogse deel 
van Berg en Bos biedt zodoende in zijn 
bouwgeschiedenis een min of meer 
overeenkomstig beeld met woonwijken 
elders in Nederland. Kenmerkend is de 
tegenstelling tussen regelgeving – de 
bebouwingsvoorschriften waren voor die 
tijd ongekend streng – en het streven van 
ondernemers en projectontwikkelaars naar 
maximale winst.                                                          

Nasmaak
En toen lag daar nog een strook grond langs 
de westkant van de Roosmale Nepveulaan 
(voorheen Donkere Laan). Wat is daarmee 
gebeurd? Nu staan er een aantal ‘haute 
couture’ huizen, volgens het boekje smal 
en hoog, breed en laag, de oorspronkelijke 
versie in het begin van de jaren zeventig van 
de vorige eeuw gebouwd voor werknemers 
van Philips en TNO. Een van die woningen 

grondbedrijf dat de uitvoering beheerde. 
Daarin had o.m. zitting Chris Wegerif die op 
deze wijze een invloedrijke positie dacht 
in te nemen. Van Nes werd gevraagd als 
adviseur, maar weigerde zich beschikbaar 
te stellen; voor hem was de gang van zaken 
onacceptabel. Het gemeentebestuur 
trachtte weer de volledige regie te 
verkrijgen over de ontwikkelingen in 
noordwest Apeldoorn. Wegerif overleed 
kort daarna plotseling aan een hartaanval.

Veeg uit de pan 
Enige jaren later maakten de leden van de 
Bond van Nederlandsche Architecten een 
excursie naar Apeldoorn. Het Bouwkundig 
Weekblad had Apeldoorn eerder een flinke 
veeg uit de pan gegeven. In een artikel stond 
te lezen “dat Apeldoorn niets schoons uit 
architectonisch oogpunt te aanschouwen 
geeft”. Burgemeester Roosmale Nepveu 
koos eieren voor zijn geld door de kritiek 
in grote lijnen te onderschrijven. De 
magistraat verstond de kunst ‘zijn gemoed 
in lijdzaamheid te bezitten’ en toonde in 
zijn reactie een karaktertrek van eenvoud 
en bescheidenheid. Bij hun komst vertelde 
hij de gasten dat Apeldoorn zou streven 
naar hoogwaardiger stadsaanleg en 
woningbouw. Bovendien werd hen een 
plan getoond voor de bebouwing van het 
‘schoone Berg en Bosch dat de strengste 
kritiek kan doorstaan’. Aan het eind van 
het bezoek herinnerde de voorzitter van 
de B.N.A., P.G. Buskens, de burgemeester 
nog eens aan zijn belofte om Berg en Bosch 
architectonisch te verheffen. Besloten werd 
tot periodiek overleg en samenwerking. 
Adel verplicht. Het was bepalend voor de 
toekomst van de wijk en Roosmale Nepveu 
beschouwde dit als zijn missie. 
Er is wel gesteld dat bezuinigingen tijdens 
de crisis van de jaren dertig in de vorige 
eeuw de oorzaak zijn geweest van het 

werd in 1972 opgeleverd door aannemer 
Van Laar uit Vaassen voor de familie 
Basting, vader, moeder en twee dochters. 
De heer Basting die vele jaren bij TNO 
heeft gewerkt woont er nog steeds. Hij was 
actief betrokken bij de bouw en inrichting 
van zijn pand, stond a.h.w. graag bij het 
fornuis en koos bij het koken zorgvuldig 
zijn ingrediënten, tot in de tuin aan toe. 
Daar creëerde hij met het ‘vierkant van 
Duijvestijn’ een verbinding met de natuur 
rondom. Basting kan er smakelijk over 
vertellen. 

plannen tonen is hoe Berg en Bos eruit 
had kunnen zien, maar ook, en dat is de 
adembenemende paradox, hoe Berg en Bos 
eruit zág. Het ongebouwde maakt net zo 
goed deel uit van de cultuur en ‘couture’; 
het bestaat als gedachte, als tegenstem, als 
idee, als wens van iemand. Al vóór Freud 
was de wens de vader van de gedachte; 
wij worden door onze wensen uitgedrukt. 
Zelden is aan begeerten, verlangens, ideeën 
en dromen meer nauwkeurig uitdrukking 
gegeven dan in de niet gebouwde 
architectuur. Anderzijds verwoordt het even 
scherp en precies de weigering, het nee.

Maquette Valkenbergplein (midden rechts) met 
Soerenseweg en Roosmale Nepveulaan

Bronnen
Majdandzic, D. en G. van Oosterom, Dik 
Apeldoorns stadskookboek, Wageningen 
2014
Nooteboom, C., Nooit gebouwd Nederland, 
Blaricum 1999
Rossem, V. van, Een onopgelost probleem, 
in: Maarten, 7 november 2013
Bouwkundig Weekblad, Excursie naar 
Apeldoorn, p. 257, jaargang 44, 1923
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 23 juni 
1923
Verslag van de vergadering van de Raad der 
gemeente Apeldoorn, 19 augustus 1920, 
Coda Archief Apeldoorn
Foto Vierkant van Duijvestijn, W.J. Basting, 
Apeldoorn 

En reeds dáárvoor, eind jaren vijftig, 
verschenen een winkelcentrum, een 
middelbare school (Katholiek Veluws 
College) en vier flatgebouwen in de directe 
omgeving van een verkeersknooppunt 
(plan bebouwing Valkenbergplein). Te zien 
als maquette, voor een beter ruimtelijk 
inzicht. Ze zijn er niet gekomen ‘want 
tussen droom en daad staan wetten in de 
weg en practische bezwaren’. Serviceflat 
‘Arendsburght’ is in 1961 als een feniks 
uit deze niet gerealiseerde projecten 
opgerezen. Toch kunnen we hiervan meer 
zeggen dan van menig bestaand bouwwerk. 
Sterker: we moeten het, omdat ze het 
karakter van onze wijk mede hebben vorm 
gegeven. Dat geldt ook voor het huizenblok 
op de tekentafel van Van Nes. Wat deze 
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Bunker geeft liefdesleven 
Seyss-Inquart prijs 
Door redactie De Naald

De ńazibunkeŕ  aan de Loolaan is 
weer aan het zicht onttrokken en keurig 
verstopt onder het maaiveld. Een maandje 
of wat is de schuilplaats van voormalig 
Rijkscommissaris Seyss-Inquart uitgegraven 
geweest omdat de bunker waterdicht werd 
gemaakt. En juist het schuiven met tonnen 
zand heeft een enorme schat aan informatie 
prijsgegeven. Archie Kazemat, voorzitter 
van de ‘Apeldoornse vereniging ter behoud 
van de bunker van Rijkscommissaris 
Arthur Seyss-Inquart aan de Loolaan’, kan 
het nog steeds niet geloven. “Wij wisten 
tot een paar weken geleden niet meer 
van Seyss-Inquart, dan dat hij af en toe 
op het toilet van de bunker poepte en 
galgje en andere woordspelletjes speelde 
met zijn ‘medebewoners’. Maar tijdens 
de graafwerkzaamheden gebeurde het 
onwaarschijnlijke. Er werd een munitiekistje 
opgegraven met daarin een notitieboekje. 
We hebben het boekje natuurlijk laten 

onderzoeken door het Rijksinstituut voor 
oorlogsdocumentatie in Amsterdam. Na 
uitvoerige handschrift- en inktanalyses, 
kregen we het antwoord. Het boekje was 
van de heer Seyss-Inquart geweest! En wat 
er allemaal wel niet in dat boekje stond….” 
Kazemat straalt, maakt juichbeweginkjes 
en vervolgt enthousiast zijn verhaal: “Ik 
kan nog niet alles verklappen, want ik 
weet het pas sinds vanochtend, maar die 
gekke Arthur Seyss-Inquart was me er 
eentje hoor: bijna dagelijks had hij een 
andere bedgenote. Wat er allemaal tussen 
de lakens in de bunker gebeurde heeft hij 
allemaal in het notitieboekje beschreven. 
Binnenkort zullen wij, als ‘Apeldoornse 
vereniging ter behoud van de bunker van 
Rijkscommissaris Arthur Seyss-Inquart 
aan de Loolaan’, een enigszins gekuiste 
versie publiceren in de kwaliteitsmedia als 
Apeldoorn direct en Apeldoorn-nieuws.nl.”
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Ik zie ze vliegen!
Door Sharon Koenders, wijkagent

U kent vast het 
geluid, het geluid van 
een overvliegende 
drone. Een drone 
is een op afstand 
bestuurd onbemand 
luchtvliegtuigje. 
Drones worden steeds 

populairder. Bij de politie worden drones 
ingezet bij de forensische opsporing en 
verkeersongevallenanalyse. Misschien 
denkt u er ook over na om deze gadget 
aan te schaffen. U mag als particulier 
vliegen met een drone, als u zich aan de 
regels houdt. 

Voornaamste regels particulier gebruik zijn:
• Je moet je drone altijd kunnen zien 

tijdens de vlucht
• Je mag niet vliegen boven 

aaneengesloten bebouwing. 
• Je mag niet in het donker vliegen
• Je mag niet hoger vliegen dan 120 

meter boven de grond of het water 
• Je mag niet in de buurt van 

vliegvelden en andere no fly zones 
vliegen

• Je mag alleen foto’s of film voor 
privégebruik maken met je drone. 
En je moet je houden aan de 
privacywetgeving als je video’s en/of 
foto’s maakt.

Professioneel gebruik 
Wil je professioneel of commercieel gebruik 
maken van een drone dan heb je een 
vergunning nodig. 

Boete voor dronepiloot
Als u zich niet de regels houdt, kunt u een 
waarschuwing of een boete krijgen. Het is 
ook mogelijk dat uw drone in beslag wordt 
genomen. De hoogte van de boete of straf 
hangt af van de soort overtreding. Zo kijkt 
Justitie of u de drone beroepsmatig of 
hobbymatig gebruikte. En of u mensen in 
gevaar hebt gebracht. Als u een ongeluk 
veroorzaakt met uw drone, weet dan dat 
het slachtoffer u aansprakelijk kan stellen. 
Controleer dan ook, voordat u gaat vliegen 

met een drone, of u hiervoor verzekerd 
bent. 
 
Een veilige vlucht gewenst! 

Eglantier 231,
Koninginnelaan 67,

Schuttersweg 139

Apeldoorn

Ugchelseweg 189

Ugchelen

www.maassenbanket.nl

Oproep 
nieuwe leden
Door Paul Dekens

In 2017 is het aantal leden van de 
wijkvereniging Berg en Bos gedaald. 
Wellicht is dat veroorzaakt door de 
vele verhuizingen uit de wijk en de daar 
bijkomende opzeggingen. Er zijn echter 
evenveel nieuwe bewoners gekomen 
en die zijn blijkbaar nog niet allen lid 
geworden van onze vereniging.
Bij dezen doet het bestuur dan ook 
een oproep aan nieuwe bewoners 
om zich als lid aan te melden. Dat 
kan het makkelijkste en snelst via de 
website www.wijkbergenbos.nl, maar 
eventueel mag een mailtje met naam 
en adresgegevens naar bestuur@
wijkbergenbos .nl ook. Op basis daarvan 
wordt er dan contact opgenomen voor 
verdere administratieve afspraken.

Het bestuur doet ook een oproep aan 
alle bewoners om nieuwkomers bij het 
bestuur te melden, zodat wij hen kunnen 
voorzien van een informatiepakket 
en hen met een smakelijke verrassing 
kunnen verwelkomen in de wijk!
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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

‘U rijdt te hard’
Door Wim Bergink, Stadsdeelmanager Noordwest

 
Nee, u niet, maar uw 
buurman misschien 
wel. Vroeger (ik heb 
mijn rijbewijs sinds 
1975) was 50 km/h 
de normale snelheid 
in de stad, ook in 
de woonwijken. Dat 
kunnen we ons nu 

eigenlijk niet meer voorstellen.

In de jaren ’90 is het begrip ‘duurzaam 
veilig’ geïntroduceerd en dat is het begin 
geweest van een landelijke campagne. 
Een belangrijk aspect hiervan is dat in 
woonbuurten (officieel ‘verblijfsgebieden’) 
een maximum snelheid geldt van 30 km/h. 
Dat is niet alleen veel veiliger, maar leidt 
ook tot minder geluid. We hebben er dus 
allemaal belang bij. Ik ben blij dat nu ook uw 
wijk wordt ingericht volgens deze principes 
en dat ook hier nu de norm van 30 km/h 
gaat gelden.
En omdat die norm zo volstrekt logisch is, 
houdt ook iedereen zich altijd netjes aan 
die snelheidslimiet, toch? We rijden toch 
vooral in onze eigen buurt, waar onze eigen 
kinderen of de buurkinderen buiten spelen.
Helaas is de werkelijkheid iets 
weerbarstiger. Ja, de gemiddelde snelheid 
is fors naar beneden gegaan, maar nog niet 
iedereen houdt zich hier aan.
Daarom ziet u ook regelmatig borden die 
uw snelheid aangeven (‘u rijdt …’). Dat 
doen we niet om verkeersboetes te kunnen 
uitdelen, maar om u (of uw buurman) er 
nogmaals aan te helpen herinneren dat 
u zich in een woonbuurt bevindt en uw 
snelheid moet aanpassen. Ook in uw wijk 

ziet u regelmatig deze borden hangen. En 
een paar maanden later hangen ze dan 
weer op een andere plek. Dat doen we heel 
bewust. Uit (landelijk) onderzoek blijkt dat 
de attentiewaarde van de borden groot is en 
dat ze vooral effect hebben als ze steeds op 
een andere plek hangen.

Als u binnenkort weer eens zo’n bord 
passeert, denk dan even aan het doel van 
dat bord, en aan uw rijgedrag, zodat we in 
elk geval tegen u niet hoeven te zeggen ‘u 
rijdt te hard’.

We hebben een beperkt aantal van deze 
borden beschikbaar. De locaties waar ze 
worden opgehangen bepalen we samen 
met de wijkraden. Hebt u een suggestie 
voor een goede plek, waar nu nog nooit een 
bord hangt? Laat het uw wijkraad weten; 
wellicht kunnen we die plek in de toekomst 
ook meenemen.

Indien u contact met mij zou willen 
opnemen, dan nodig ik u van harte uit dat te 
doen via e-mail: w.bergink@apeldoorn.nl of 
via Twitter: @055Noordwest.
  
 



w i j k b l a d  b e r g  e n  b o s  •  n r . 2  j u n i  2 0 1 8 13

Fietsgilde Apeldoorn - 20 jaar fietstochten met een gids
Door Fietsgilde Apeldoorn

Het Fietsgilde Apeldoorn biedt wekelijkse 
recreatieve fietstochten onder leiding 
van vertellende gidsen. Dat begon 20 
jaar geleden met een paar tochten in de 
zomer. In de loop der jaren is deze activiteit 
uitgegroeid tot een programma van 26 
wekelijkse tochten, vanaf de eerste week 
van mei tot in de tweede helft van oktober. 
Het aantal deelnemers nam ook steeds 
meer toe en bedraagt thans ca.1500.
De eerste tocht van het seizoen is een 
lentetocht door de IJsselvallei, waar de 
voorjaarsbloemen en bomen in bloei staan. 
Daarna volgt er elke week steeds een 
andere tocht. Er zijn zowel middagtochten 
van ca. 30 km als dagtochten die in lengte 

variëren tussen 35 en 60 km. De routes 
voeren vanuit Apeldoorn door bos en hei 
van de Veluwe of langs de weteringen en 
landgoederen in de IJsselvallei. 
Meefietsen met deze tochten betekent een 
leuk en gezellig dagje uit. De gidsen weten 
de weg en vertellen onderweg allerhande 
interessante bijzonderheden betreffende 
cultuur, natuur en geschiedenis. Het 
fietstempo is rustig en ontspannen zodat 
er voldoende gelegenheid is om van de 
omgeving te genieten of een praatje met 
andere fietsers aan te knopen. Er zijn ruime 
pauzes voor koffie, lunch en thee. Rond 
een uur of vier eindigt de tocht op het 
vertrekpunt.

Deelname staat open voor fietsers – ook 
met een elektrische fiets - tegen betaling 
van € 2,50 te voldoen bij het vertrekpunt. 
Vooraanmelding is niet nodig.
De groei van het aantal deelnemers 
heeft ook tot gevolg dat uitbreiding 
van het gidsenbestand zeer welkom 
zou zijn. Na het eerste jaar, waarin een 
introductieprogramma wordt gevolgd, 
vindt in overleg de verdere bepaling van de 
activiteiten plaats.

Alle informatie over het programma van 
fietstochten en het fungeren als gids is te 
vinden op www.fietsgilde-apeldoorn.nl.   
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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 FACEBOEKPAGINA 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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Inventarisatie AED apparaten in de wijk
Door Gustaaf van den Brand

Naast een lijst met hulpinstanties die u 
om hulp kunt vragen,kunt u ook zelf hulp 
verlenen in noodgevallen. Bijvoorbeeld 
bij een hartstilstand bij iemand in uw 
omgeving met behulp van een AED 
proberen het hart weer op gang te brengen.
Daar om willen wij een lijst samenstellen 
waar in de wijk Berg en Bos AED apparaten 
geplaatst zijn. Heeft u misschien een 
exemplaar in huis? En vindt u het goed dat 
in noodgevallen iemand daarmee geholpen 
wordt? Meldt dat dan alstublieft aan de 
redactie van dit blad door een mailtje te 
sturen aan: redactie@wijkbergenbos.nl met 
uw naam, adres en telefoonnummer.

Wat is een AED?
Een Automatische Externe Defibrillator 
(AED) is een draagbaar apparaat dat het 
hartritme weer kan herstellen bij een 
hartstilstand. Dit gebeurt door het geven 
van een elektrische schok. 

Wat doet een AED?
Bij een hartstilstand staat het hart meestal 
niet helemaal stil. Dat lijkt alleen zo. De 
hartkamers worden heel snel en chaotisch 
geprikkeld, waardoor ze niet meer 
samentrekken. Dit heet ventrikelfibrilleren. 
Een AED is dan nodig om het hart te 

resetten en weer normaal te laten kloppen. 
Dit resetten noemen we defibrilleren. 

AED bedienen
Een AED bevat twee elektroden die je op de 
borstkas van het slachtoffer moet plakken. 
Als dat gebeurd is analyseert de AED het 
hartritme en je krijgt precies te horen wat 
je moet doen: doorgaan met reanimeren of 
op de knop drukken om een schok toe te 
dienen.

De AED geeft geen schokopdracht als 
het hart echt stil staat of als iemand 
bewusteloos is, maar het hart goed 
functioneert. 

Wie mag een AED bedienen?
Iedereen mag een AED gebruiken. Maar 
het is wel beter om dit te leren en oefenen 
tijdens een reanimatiecursus. Je leert 
hoe een AED werkt en je oefent met het 
aansluiten en bedienen. Als je dan een 
keer echt een AED moet gebruiken geeft 
dat zekerheid en gaan er geen kostbare 
minuten verloren.

Minder brievenbussen in de wijk
Door Gustaaf van den Brand

Zoals u wellicht uit de media hebt 
vernomen, is PostNL voornemens een 
aantal brievenbussen te verwijderen. 
PostNL blijft binnen de grenzen van de 
Postwet en geeft ook aan zoveel mogelijk 
rekening te hebben gehouden met 
kwetsbare groepen.
Op basis daarvan is een voorstel 
gemaakt. Voor de wijk Berg en Bos zou 
het betekenen dat de brievenbus op de 
2de Beukenlaan zou verdwijnen.
De brievenbussen aan de Dennenlaan en 
de Soerenseweg blijven bestaan. Ook de 
drie brievenbussen aan de Jachtlaan, aan 
de rand van onze wijk, blijven bestaan.
PostNL heeft ook aangegeven dat dit 

plan nog niet ‘in beton gegoten’ is en 
eventuele reacties van de gemeente 
mee zal nemen in de definitieve 
besluitvorming. Op de afbeelding kunt 
u zien hoe het er uit gaat zien, ook in de 
rest van de stad.
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Help jij de natuur ook een handje?
Door Gemeente Apeldoorn

Het regent steeds vaker heel hard. Al dat 
regenwater zorgt met regelmaat voor 
overlast en schade aan straten, huizen en 
tuinen. Het water komt voor het grootste 
deel rechtstreeks terecht in het riool. Maar 
regenwater is ook schoon water, onmisbaar 
voor planten en dieren. In Apeldoorn willen 
we dit regenwater dat wij ‘gratis’ ontvangen 
weer gebruiken of teruggeven aan de 
natuur. De gemeente Apeldoorn doet dit 
door openbare ruimtes af te koppelen 
van het riool. Asfalt wordt vervangen voor 
klinkers, er worden wadi’s aangelegd en 
er worden beken en sprengen naar boven 
gebracht. Als inwoner van Apeldoorn kun jij 
hier ook een bijdrage aan leveren, door de 
regenpijpen bij jouw huis af te koppelen van 
het riool.

Wat is afkoppelen?
De meeste regenpijpen van huizen die 
voor 2011 zijn gebouwd zijn aangesloten 

op het riool. 
Wanneer 
regenwater 
op het 
dak valt, 
verdwijnt 
dit dus 
rechtstreeks 
in het riool. 
Afkoppelen 
betekent 
dat het 
regenwater 
van het 
dak niet 
langer het 

riool instroomt, maar wordt opgevangen 
of weggeleid naar de tuin. We voorkomen 
hiermee dat het riool overstroomt en 
hergebruiken het schone regenwater.

De voordelen van afkoppelen
Wanneer je het regenwater van jouw dak 
niet meer in het riool laat stromen is er 
meer ruimte in het riool en daardoor 
minder kans op wateroverlast en -schade. 
Ook hoeft hierdoor het schone regenwater 
niet onnodig gezuiverd te worden en 
werken de zuiveringsinstallaties beter.
Door het regenwater bijvoorbeeld in de 
grond te infiltreren, wordt het grondwater 

aangevuld en helpt 
dat om verdroging te 
voorkomen. Daarnaast 
is regenwater 
natuurlijk altijd goed 
voor planten, bomen 
en de natuur om ons heen. Kortom, mens 
en natuur worden beter van afkoppelen. 
Help jij mee?

Hoe koppel je af?
Afkoppelen kan op veel verschillende en 
eenvoudige manieren. Een aantal factoren 
(zoals de bodemsoort, de ruimte die je hebt 
en het terrein waar je het wilt toepassen) 
bepalen welke manier het meest geschikt is.
We onderscheiden twee soorten 
afkoppelmogelijkheden, namelijk 
bovengronds en ondergronds. In beide 
gevallen zaag je de regenpijp af en verdwijnt 
het regenwater dat op het dak valt niet 
meer in het riool. Vervolgens kun je het 
regenwater naar je tuin laten weglopen 
(foto) of het opvangen in een regenton (foto) 
en het op die manier hergebruiken. Je kunt 
er bijvoorbeeld ook voor kiezen om de 
regenpijp aan te sluiten op een grindkoffer 
of infiltratiekrat onder de grond. Meer 
informatie over de verschillende manieren 
van afkoppelen is te vinden op www.
apeldoorn.nl/regenwater. 


