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Kookboek van de wijk Berg en Bos
Door Gustaaf van den Brand

Al eerder is in het wijkblad voor Berg en Bos 
uitgebreid en vele malen aandacht besteed 
aan het bijzondere karakter en de bijzondere 
sfeer van onze prachtige woonwijk. Groen, 
bosrijk, heuvelachtig, met slingerende wegen 
met sfeervolle woningen op ruime kavels. 
Ingrediënten voor heel plezierig wonen in 
een fantastische omgeving. Het bestuur van 
de Wijkvereniging Berg en Bos hecht er heel 
veel waarde aan de sfeer en het karakter van 
de wijk te behouden en waar mogelijk uit te 
bouwen en te verfijnen.

Ook al eerder is er aandacht besteed aan het Dik 
Apeldoorns Stadskookboek, dat een schitterende 
inspiratiebron is voor allen om met elkaar het 
bijzondere karakter van Apeldoorn verder uit 
te bouwen. Tijdens de Jaarvergadering van 
de Wijkvereniging Berg en Bos op 11 april van 
dit jaar heeft één van de auteurs, Gerrit van 
Oostrom, landschapsarchitect bij de gemeente 
Apeldoorn, een pakkend betoog gehouden en 
een inspirerende presentatie gegeven over het 
Kookboek.
Het bestuur van de wijkvereniging vond en 

vindt het een aardig idee om het gedeelte over 
Berg en Bos uit het Dik Apeldoorns Kookboek uit 
te lichten en bij alle (toekomstige) wijkbewoners 
onder de aandacht te brengen. Wij hebben contact 
opgenomen met de auteurs en de gemeente 
met het idee en toestemming gekregen om 
dat gedeelte, samen met een aantal algemene 
teksten, te gebruiken en toe te spitsen voor het 
samenstellen van het Kookboek van de wijk Berg 
en Bos. Wij zijn hen en de gemeente Apeldoorn 
daarvoor zeer erkentelijk!
U ontvangt het Kookboek van Berg en Bos als 
bijlage bij dit wijkblad van de wijkvereniging 
Berg en Bos. Het ligt in de bedoeling het ook te 
verspreiden via makelaars en notariskantoren en 
aan (aspirant)kopers van woningen in onze wijk 
zodat zij vooraf weten wat het karakter, de sfeer en 
de kenmerken zijn van onze fraaie woonwijk en dat 
wij belangrijk vinden die te behouden, te verfijnen 
en verder uit te bouwen. Dat allemaal als doel voor 
de lange termijn er voor te zorgen dat al het goede 
behouden blijft en nieuwe elementen kunnen 
worden toegevoegd die er voor zorgen dat het 
woongenot nog meer toeneemt en het karakter van 
de wijk wordt versterkt.

Wij vertrouwen erop dat ook u, als inwoner van 
Berg en Bos, er door geïnspireerd wordt en u 
erdoor laat leiden bij uw plannen met betrekking 
tot uw woning, tuin en omgeving.
Wij wensen u veel lees- en kijkplezier met het 
Kookboek van de wijk Berg en Bos!
Overigens willen wij u er ook nog graag op wijzen 
dat het Dik Apeldoorns Stadskookboek, evenals 
het Klein Apeldoorns Dorpenkookboek en het 
Groot Apeldoorns Landschapskookboek u nog 
veel meer inspirerende ideeën kunnen aanreiken. 
Zij zijn te koop bij de betere boekhandel in 
Apeldoorn.

wijkverenigingBerg en Bos

KOOK
wijkBerg en Bos

BOEK
wijkverenigingBerg en Bos



w i j k b l a d  b e r g  e n  b o s  •  n r . 3  s e p t e m b e r  2 0 1 82

Renovatie en uitbreiding Paleis Het Loo
Door Gustaaf van den Brand, in samenwerking met Paleis Het Loo

Sinds begin van dit jaar wordt er hard 
gewerkt aan de renovatie en uitbreiding 
van Museum Paleis Het Loo. Al eerder 
werd u in het wijkblad over de plannen 
geïnformeerd. Nu kunt u aan de hand van 
deze fotoreportage zien wat er allemaal 
al is gebeurd en nog moet gebeuren.

Op 7 januari sluit directeur Michel van Maarseveen 
de poorten van het museum.

Direct daarna wordt begonnen met het 
uithuizen van de collectie. 

Maar liefst 170.000 objecten uit de collectie worden 
tijdelijk verhuisd en opgeslagen in een extern depot.

Ook de Bassecour wordt leeggehaald. 
Het gras wordt verwijderd en ook de keien 
rondom.

In totaal maar liefst 25 m3.

De fontein De Dolfijnensprong wordt gedemonteerd.

Tijdens de werkzaamheden aan de 
Bassecour doen archeologen belangrijke 
ontdekkingen. Onder andere een Romeinse 
munt, de fundering van een 17e eeuwse 

fontein en aardewerk van vierduizend jaar 
oud. De grond onder de Bassecour ligt vol 
archeologische vondsten. Alle sporen van 
vroegere bewoning worden opgegraven en 
vastgelegd.  
Intussen gaat de uithuizing van alle 
objecten ook door. Drie maanden 
nadat directeur Michel van Maarseveen 
symbolisch de voordeur op slot draaide, 
is Paleis Het Loo leeg. Op 15 maart is het 
laatste object, een 19e eeuws kleed uit 

het paleisvertrek van Koning Willem II, 
zorgvuldig ingepakt. 

Het Paleis is leeggehaald.
Een nieuwe fase breekt aan: de renovatie 
kan beginnen!

En zo gaat het nieuwe museum er onder de 
Bassecour uitzien in 2021.
 

De Grand Foyer
 

Tijdelijke tentoonstellingen
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Onbegrensd?
Door Arjan Speelman

In de wijk zie je vaak duidelijk de grens 
tussen privé en gemeente. Soms is 
dat echter niet het geval en zie je dat 
het stukje gemeenteberm ook keurig 
is bijgehouden. Blijkbaar en gelukkig 
voelen sommige wijkbewoners zich 
ook verantwoordelijk voor iets dat niet 
van hen is. Anderen vinden dat ze het 
wel mogen gebruiken voor hun auto, 
het opslaan van bouwmaterialen en 
dergelijke, maar dat de gemeente moet 
zorgen dat het netjes blijft.

Als bestuur vinden we dat we het gevoel 
om medeverantwoordelijk te zijn voor 
iets dat het woon- en leefklimaat in onze 
wijk bevordert, moeten stimuleren. 
Daarom verspreiden we dit najaar het deel 
over Berg en Bos uit het Dik Apeldoorns 
Stadskookboek in een apart boekwerkje 
onder de huidige en toekomstige 
wijkbewoners. Ik beveel het graag aan.

Het is belangrijk om te weten waar je de 
grens moet trekken om te voorkomen 
dat het woon- en leefklimaat in onze wijk 
verslechtert. Recent hebben we daarom 
sterk bezwaar gemaakt tegen twee 
onderwerpen:

•  de gemeente overschrijdt naar onze 
mening te veel grenzen bij het verlenen 
van een vergunning voor “Burning Man” 
(die Civic Responsibility als principe 
hanteert), waar een aantal bezoekers 
zich uitleeft in een beschermd gebied en 
allerlei activiteiten worden toegestaan 

die de gewone Apeldoorners niet 
mogen. Zoals terecht bij de ingang 
van het park Berg en Bos op de groene 
bordjes staat. Daarnaast is de inkt van 
de zogenoemde locatieprofielen (waarin 
is vastgelegd welke uitzonderingen wel 
en niet worden toegestaan) nog niet 
droog of er wordt weer een uitzondering 
op gemaakt.

•  het onderzoek naar de haalbaarheid 
van een transferium haalt allerlei 
“oplossingen” uit de kast die, in 
tegenstelling tot wat is afgesproken, de 
overlast van verkeer in woongebieden 
doet toenemen. Terwijl in de huidige 
verkeersvisie duidelijk is gesteld dat 
het de bedoeling is de overlast van 
autoverkeer in de woongebieden 
te verminderen. Blijkbaar is 
vergeten dat in de offerte voor het 
haalbaarheidsonderzoek staat dat: “…
De gemeente de toestroom van auto’s 
in het stedelijk gebied wil laten dalen 
en parkeren op afstand de sleutel is”. 
Daarnaast is het vreemd dat Ugchelen 
wel als belanghebbende gezien wordt en 
Hoog Soeren en Uddel niet, terwijl deze 
laatste twee door de verkeerchaos in het 
verleden tijdelijk niet meer bereikbaar 
waren voor brandweer, politie en 
ambulance!

Wij vinden dat de gemeente scherper op 
gestelde grenzen moet letten om door de 
inwoners van Apeldoorn als betrouwbaar te 
worden gezien.

Dat neemt overigens niet weg dat 
we als inwoners van Berg en Bos ons 
medeverantwoordelijk moeten voelen 
voor het handhaven c.q. verbeteren van 
het plezierige woon- en leefklimaat in 
onze wijk. 

Recent ontving ik het verzoek om dit 
te benadrukken en werd gesuggereerd 
dat het wellicht goed is om zondagsrust 
weer in te stellen, zodat het bladblazers-, 
grasmaaiers-, zaagmachines- en ander 
storend lawaai op één dag in de week 
niet ons woongenot aantast. Zodat 
we, in ieder geval één dag in de week, 
onbegrensd kunnen genieten.

 
Toegang tot het Paleis
Vanzelfsprekend is dit niet alles wat al is 
vastgelegd tijdens de werkzaamheden. 
Wilt u meer zien en lezen? Kijk dan op de 
website van Museum Paleis Het Loo www.
paleishetloo.nl/vernieuwing of meld u aan 
voor de Facebookgroep Paleis Het Loo 
Vernieuwt. 

Smeltend asfalt:
strooiwagens op pad 
Door Gustaaf van den Brand

Eigenlijk zie je ze alleen in de winter: 
strooiwagens op pad om de gladheid te 
bestrijden. Maar dat ze ook midden in 
de zomer op pad gaan, is nieuw, voor mij 
althans. Het asfalt is op sommige plekken in 
Apeldoorn zo heet geworden dat strooien 
noodzakelijk is. Op sommige kruispunten en 
wegen loopt de temperatuur op tot boven 
de 50 graden Celsius. De zomerse hitte kan 
het wegdek beschadigen. Het strooien van 
zout helpt tegen smeltend asfalt. Het zout 
trekt vocht uit de buitenlucht aan en koelt 
zodoende het asfalt. Daarnaast onttrekt 
het strooizout ook vocht aan het asfalt, 
waardoor het minder plakkerig wordt. 
Ook elders in het land hebben gemeenten 
strooiwagens ingezet .
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Drukte in Apenheul stijgt  
na hittegolf
Door Britte van Erven, wijkbewoner

Hoewel Apenheul altijd een grote 
toeristische trekpleister is en grote 
stromen mensen vanuit het hele land 
naar Berg en Bos toe trekken, heeft 
de hittegolf wel invloed gehad op de 
bezoekersaantallen. Tijdens de hoge 
temperaturen bleef het er gelukkig wel 
enigszins koel.

Hoge temperaturen
Waar het Boschbad een stroom aan extra 
bezoekers kreeg tijdens de extreme 
temperaturen wist het publiek de Apenheul 
met de hittegolf iets minder goed te vinden. 
“Het hoogseizoen begon hier vanaf 14 juli en 
die eerste weken daarna waren natuurlijk 
echt extreem heet”, legt woordvoerster 
Marlous ten Berge van Apenheul uit. “We 
zien vaak dat de ideale temperatuur voor 
een dagje Apenheul zo tussen de twintig 
en de vijfentwintig graden ligt. In die 
eerste warme weken zag je dus wel dat de 
bezoekersaantallen aanzienlijk een stuk 
minder waren dan je normaal gesproken in 
die tijd van het jaar zou verwachten.” 
Inmiddels is het kwik weer gedaald 
en dat heeft ook effect gehad op de 
bezoekersaantallen: “Nu de hitte weer 
is afgenomen en het gelukkig wat is 
afgekoeld, zie je ook de bezoekersstromen 
weer op gang komen. Nu is het qua 
bezoekers weer zoals je het zou verwachten 
in deze tijd van het jaar, ”, vertelt Marlous.

Koelte tussen de bomen
Omdat er in Berg en Bos grote 
hoeveelheden bomen zijn, blijft het in 

de wijk vaak nog enigszins koel. Ook 
in Apenheul was dat merkbaar, vertelt 
Marlous: “We horen vaak ook wel dat 
bezoekers het juist wel heel lekker vinden 
hier, zo onder al die bomen in het park. 
Eigenlijk was het hier in Apenheul dus nog 
relatief koel en goed te doen, maar je ziet 
natuurlijk wel dat mensen met zulke hoge 
temperaturen gewoon lekker ergens het 
water opzoeken. Met dagen van boven de 
35 graden was het natuurlijk ook wel heel 
erg warm, maar het was gelukkig niet zo dat 
het park dan leeg was. Mensen kwamen nog 
steeds.” 

Trekt Bao Bao publiek?
Bao Bao, de nieuwe gorillaman van 33 
jaar oud, arriveerde afgelopen maart in 
Apenheul. De aanstaande leider van de 
gorillagroep op het eiland heeft even de tijd 
gekregen om te wennen aan zijn nieuwe 
omgeving en nieuwe soortgenoten. Sinds 
april is hij te zien voor het grote publiek op 
een deel van het eiland.  
Of de komst van Bao Bao bijdraagt aan de 
stroom van bezoekers is volgens Apenheul 
lastig te zeggen. “Of één individueel dier 
nou heel veel publiek trekt is niet echt te 
zeggen. Het is natuurlijk wel heel groot 
nieuws geweest dat hij naar Apenheul 
kwam, absoluut. Je merkt dan ook dat de 
bezoekers in het park over hem gelezen 
hebben en het heel leuk vinden om hem 
ook daadwerkelijk in het echt te zien. Of 
het echt een specifieke reden is om naar 
Apenheul te komen kunnen we jammer 
genoeg niet meten,” legt Marlous uit.
 

Zomer in Berg en Bos
Door Lisette Cuperus, Vigilat

Het was een uitzonderlijke warme zomer 
in uw wijk met maarliefst uitschieters naar 
37 graden! Het blijkt dat dit sinds 1976 niet 
meer is voorgekomen. De natuur heeft van 
deze warmte en droogte veel te verduren 
gehad. Het gras werd geel en de bomen 
lieten hun bladeren vallen. Gelukkig hebben 
we alweer een aantal stevige buien gehad 
en je ziet het gras alweer opkomen. 2018 
was een zeer mooie zomer en ik denk dat 
het Boschbad heel veel bezoekers heeft 
gehad. Ik hoop dat u ook heeft mogen 
genieten van uw vakantie in binnen en/of 
buitenland.  
We merken dat u Vigilat Beveiliging goed op 
de hoogte houdt wanneer u met vakantie 
gaat. We hebben de afgelopen maanden 
veel woningen extern gecontroleerd 
tijdens uw afwezigheid. De zomer is in uw 
woonwijk rustig verlopen en er zijn geen 
uitzonderlijke incidenten voorgevallen. Het 
is fijn dat wij een bedrage kunnen en mogen 
leveren aan uw veilige woonomgeving. Door 
de economische groei is de huizenmarkt 
enorm in de lift en dat merken wij ook. 
De huizen die in Berg en Bos te koop 
staan zijn snel verkocht en wij krijgen veel 

aanmeldingen van nieuwe bewoners die 
zich aansluiten bij het collectief mobiele 
surveillance Bergen Bos. Veel jonge 
gezinnen hebben hun plek gevonden in 
de woonwijk en overal zie je dat woningen 
worden verbouwd. Naast dat er nieuwe 
bewoners naar Berg en Bos trekken, zijn 
er ook veel activiteiten die er plaatsvinden 
zoals het Vue Openlucht Filmfestival. Een 
mooi evenement in een prachtig stukje 
Apeldoorn. Berg en Bos heeft veel te 
bieden!
Op het gebied van beveiliging heeft 
Vigilat Beveiliging vele mogelijkheden. 
Naast het collectief surveilleren in uw 
woonwijk kunnen wij o.a. op particulier, 
maar ook zakelijk gebied: camera’s 
(tijdelijk of permanent), persoonlijke 
alarmeringssystemen leveren, uw 
brievenbus legen tijdens uw vakantie en 
beveiligingsvragen beantwoorden. Zit u 
met vragen of uw woning voldoende is 
beveiligd of overige zaken waarin u advies 
wilt hebben neem dan gerust contact met 
ons op. Wij staan voor u klaar om deze te 
beantwoorden. Via deze weg wens ik u nog 
een hele fijne en veilige nazomer toe!
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Japanse Duizendknoop
Door Gustaaf van den Brand

Een wijkbewoner maakte ons er via 
Nextdoor op attent dat de Japanse 
Duizendknoop in onze wijk is gesignaleerd. 
De Japanse Duizendknoop is een heftige 
woekerplant die ook Apeldoorn bedreigt. 

Bestrijding lukt eigenlijk alleen goed als 
het grondbedekkende oppervlak nog 
klein is. De beste wijze van bestrijding 
zou zijn om hem kort bij de grond af te 
snijden en de wond met Round-up aan 
te strijken. Dit is natuurlijk een heidens 
karwij als je zo een groot oppervlak moet 
bestrijden. Bovendien is het middel 
niet onbesproken. Na melding aan de 
gemeente, dat deze plant al te vinden is 
langs de Amersfoortseweg, tegenover de 1e 
Beukenlaan, kreeg hij een telefoontje van 
de gemeente, dat zij al op meerdere plekken 
druk bezig zijn met het verdelgen van de 

ALTV Daisy ontvangt erepenning  
voor 125-jarig bestaan 
Door Britte van Erven, foto’s Carla Noltes, wijkbewoners

Tennisclub Daisy heeft zaterdag 16 juni 
een Koninklijke erepenning ontvangen 
ter ere van haar jubileum. De club 
behaalde dit jaar de respectabele leeftijd 
van 125 jaar en mocht het ereteken 
daarom feestelijk ontvangen van 
Apeldoorns locoburgemeester Detlev 
Cziesso.

Bestuursvoorzitter Rob Berbee had de eer 
om deze speciale erkenning namens de 
gehele tennisvereniging in ontvangst te 
mogen nemen. De Koninklijke Erepenning 
symboliseert de grote waardering die onze 
koning heeft voor de bijzondere verdiensten 
van (sport)verenigingen, stichtingen en 
instellingen. 

Behalve deze bijzondere uitreiking 
werd het jubileum ook nog op andere 
manieren groots gevierd. Speciaal 
voor deze gelegenheid werd een 
jubileumcommissie in het leven geroepen 

om de feestelijkheden rond het lustrum te 
organiseren. 

Ook de clubkampioenen van 2018 
waren op de feestavond aanwezig om 
gehuldigd te worden en er was een gezellig 
barbecuebuffet voor leden en partners 
van de club. Daarna volgde een spetterend 
feest, inclusief livemuziek, dat doorging 
tot in de late uurtjes. Eerder werd in maart 
al een receptie gehouden om het jubileum 
met leden en buurtbewoners te vieren. 
Hierbij was wethouder Ben Bloem namens 
de gemeente Apeldoorn aanwezig om de 
club te feliciteren en de bekende tennisser 
Jacco Eltingh hield een leuke toespraak 
voor de aanwezigen.

ALTV Daisy werd in 1893 opgericht en 
is daarmee dan ook één van de oudste 
sportclubs van Nederland. Sinds 1921 
huist de Apeldoornse vereniging op haar 
huidige locatie aan de Callunalaan in Berg 
en Bos. Door de jaren heen is het aantal 
gravelbanen uitgebreid van drie naar zes en 
beschikt de jubilerende club over zo’n 350 
actieve leden.

plant. Dit deels met een chemische injectie,  
deels door middel van 'uitputting', 
dat wil zeggen: maaien en nog eens 
maaien. Overigens werd deze plant ook 
waargenomen in het Paleispark in de berm 
van de laan naar Paleis Het Loo, naast het 
Oude Loo.
Kenmerken van de plant:
• Het blad heeft een rechte bladvoet.
• Bladstengels en jonge stengels zijn rood.
• Jonge uitlopers zijn rood.
• Bladeren staan om en om op de stengel.
• Witte bloeiaren in augustus tot en met 

november.
• Holle stengel, lijkt op bamboe.
• Wortels hebben kleine rode puntjes.
• Planten groeien snel tot wel 2 meter 

hoogte.    

Toch zie hij er best wel vriendelijk uit, die 
heftige woekerplant….



w i j k b l a d  b e r g  e n  b o s  •  n r . 3  s e p t e m b e r  2 0 1 86

Renovatie vijver Stadspark Berg en Bos
Door Gustaaf van den Brand

Nadat de omgeving van de vijver in het 
Stadspark Berg en Bos drie jaar geleden 
is aangepakt en helemaal is opgeknapt, 
is het nu de beurt aan de vijver zelf. Al 
een paar jaren zijn er problemen met 
de vijver. Er was in 2015 al blauwalg 
geconstateerd en dat had nogal wat 
gevolgen voor de vijver zelf, de vissen 
erin en de activiteiten eromheen. 
 
Blauwalgen behoren tot het domein van 
bacteriën en sommige soorten scheiden 

giftige stoffen af waar mensen behoorlijk 
ziek van kunnen worden als ze via de mond 
ermee in aanraking komen. Bijvoorbeeld 
via het drinken van besmet water of het 
inademen van waterdamp of –druppels. De 
klachten bij mensen variëren van hoofdpijn, 
ernstige zwelling van de oogleden, irritatie 
van slijmvliezen, huidirritatie, misselijkheid, 
diarree tot koorts. De vergiften kunnen 
ook tot langetermijnschade aan het 
zenuwstelsel leiden. Ook huisdieren kunnen 
ernstig ziek worden door het drinken van water met blauwalgen of door hun 

besmette vacht droog te likken. Reden 
genoeg dus om er heel voorzichtig mee om 
te gaan. 
De afgelopen jaren heeft Accres, beheerder 
van het Stadspark Berg en Bos, maatregelen 
genomen om te voorkomen dat bezoekers 
van het park in contact zouden komen 
met de blauwalg. De fonteinen in de 
vijver bleven uit en spoten niet meer hun 
prachtige wisselende waterstralen. Heel 
jammer natuurlijk voor bijvoorbeeld de 
bezoekers van Lumido, het klank- en 
lichtspel dat in de zomermaanden ś 
avonds op en rond de vijver plaatsvindt. 
 
Blauwalg gedijt goed in de sliblaag op de 

Zonneceldakpannen
Door Gustaaf van den Brand

Smaken verschillen natuurlijk, 
maar velen vinden ze lelijk, die 
zonnepanelen op daken van huizen 
en andere gebouwen. Vooral die met 
lichte glimmende randen verstoren 
nogal het straatbeeld. En je zult 
er vanuit je huiskamerraam maar 
tegenaan moeten kijken, tegen die zo 
goed bedoelde lelijke zonnepanelen bij 
de buren….
 
Gelukkig is er nu een alternatief voor 

al die opgeplakte platen op de daken: 
zonneceldakpannen!
Zonneceldakpannen, ook wel zonnepannen 
genoemd, worden steeds verder ontwikkeld 
en kunnen gewoon in het dak geïntegreerd 
worden. 
Zonnepanelen zijn niet meer dan 
een aaneensluiting van zonnecellen, 
zonnecollectoren, maar die individuele 
cellen kunnen ook gemakkelijk verdeeld 
worden over zonneceldakpannen.
Inmiddels zijn de ideeën al zo ver 
ontwikkeld dat de pannen in praktijk 
kunnen worden toegepast.
Zonneceldakpannen aanbrengen op 
een nieuwbouwwoning kost ongeveer 
hetzelfde als een normaal dak aanbrengen 
met zonnepanelen, omdat je de nieuwe 
dakpannen uitspaart. Voor bestaande 
woningen ben je wel behoorlijk duurder 

uit. Mocht je toch al van plan zijn je 
dak te vervangen, dan is het absoluut 
interessant eens te kijken naar de 
prijsverschillen tussen gewone 
dakpannen met een opbouw van 
zonnepanelen en het laten leggen van 
zonnecelpannen.
Zonnepannen hebben bovendien als 
voordelen dat ze minder zwaar zijn als 
een zonnepanelenconstructie en ze 
zijn niet gevoelig voor windstoten en 
storm. En last but not least: het ziet er 
veel mooier uit! Alsof je tegen gewone 
dakpannen aankijkt.

Zie ook artikel over “Informatie-
bijeenkomst zonnepanelen” op pagina  15
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bodem van de vijver. De bodem van de 
vijver is destijds bedekt met een folie die 
ervoor moet zorgen dat het water niet zou 
wegzakken. De sliblaag die daar nu opligt is 
ontstaan door jarenlange opstapeling van 
blad, voedselresten, eenden- ganzen- en 
vissenpoep. De folie en de sliblaag zorgen 
ervoor dat er geen zuurstof vanuit de 
ijzerhoudende zandbodem onder vijver in 
het water kan komen, terwijl dat wel nodig 
is voor een gezonde vijver. 
 
De vele karpers die al heel veel jaren de 
zo kenmerkende bewoners waren van de 
vijver, woelden de sliblaag om waardoor de 

Restaurant De Boschvijver viert eerste lustrum
Door Britte van Erven, wijkbewoner

Deze zomer was het feest bij restaurant 
De Boschvijver. Het restaurant op 
de idyllische plek in Park Berg & Bos 
bestond vijf jaar en dat was natuurlijk 
reden voor een feestje. Eigenaar Hans 
Wentink vertelt over de eerste vijf jaar 
van het restaurant.

Reden voor een feestje
Deze zomer mocht restaurant De 
Boschvijver vijf kaarsjes uitblazen. Om het 
eerste lustrum te vieren was er 1 juli een 
feestje bij het restaurant. 

“Het was erg leuk om het samen te vieren. 
Er waren een heleboel mensen en dat 
was gezellig zo met mooi weer op een vol 
terras. Alle vaste gasten kwamen, net als 
een aantal clubs en andere mensen die hier 
vaak zijn. Daarnaast hebben we ook de hele 
maand juli een speciaal menu gehad ter ere 
van ons jubileum”, vertelt Hans.

Hans kijkt terug op vijf mooie maar 
spannende jaren. “Spannend is het 
absoluut geweest. Heel erg leuk maar 
ook heel erg spannend. We zijn natuurlijk 
midden in de crisis begonnen, dus dat is 
lastig. Daarnaast begin je hier dan met iets 
heel nieuws in Apeldoorn. Er gaat dus wel 
wat tijd overheen tot je wat bekender aan 
het worden bent en de mensen ook echt 
komen”, legt hij uit. “Uiteindelijk is het 
natuurlijk hartstikke mooi geworden: mooi 
gebouw, prachtige plek en lekker eten. 
Daarnaast is het gezellig en toegankelijk 
voor iedereen. Er zijn niet alleen maar 
bepaalde groepen mensen die komen, het 
zijn echt allerlei verschillende mensen die 
we hier zien.”

Trots
Al met al is Hans, wiens ouders 45 jaar 
geleden het theehuis gingen uitbaten, 
trots op restaurant De Boschvijver. “Ik ben 

denk ik toch wel het meest trots dat ik 
het na ruim achttien jaar bakkeleien met 
de gemeente Apeldoorn uiteindelijk tóch 
voor elkaar heb gekregen. Ik ben er zo 
ontzettend lang mee bezig geweest. Het 
theehuis werd maar slechter en slechter, 
totdat we op een gegeven moment echt 
tussen de rotte planken zaten. Het werd dus 
ook de hoogste tijd dat De Boschvijver er 
kwam!”

Blijven groeien
Directe grote plannen voor de toekomst 
of veranderingen staan nog niet in de 
agenda volgens Hans. “We gaan eerst maar 
eens even verder bouwen aan wat we hier 
momenteel hebben gerealiseerd. Het gaat 
goed maar we kunnen natuurlijk nog steeds 
verder groeien: we zijn er nog niet. Wel 
worden we steeds bekender er komen er 
steeds meer mensen op ons af, dat is leuk 
om te zien”, vertelt Hans. 

Bij Restaurant De Boschvijver kunnen 
gasten op bijna elk moment van de dag 
terecht, en dat trekt volgens Hans veel 
verschillende mensen aan. “Of het nou voor 
een kopje koffie, een lunch, een gezellige 
borrel of een diner is, het kan hier allemaal. 
Vaak zijn het dan ook mensen uit Apeldoorn 
en omgeving, maar af en toe ook zakelijk 
of landelijk. Dan spreken ze ergens af in 
midden-Nederland en zo vinden ze ons, dat 
is natuurlijk ook heel leuk!”

blauwalgen naar de oppervlakte van het 
water kwamen. Vorig jaar zijn alle karpers 

uit de vijver gehaald om dat te voorkomen. 
Met een paar andere maatregelen, onder 
andere het toevoeren van extra grondwater 
op momenten dat er veel water uit de vijver 
verdampte, heeft dat er toe geleid dat dit 
jaar geen behandeling tegen blauwalg van 
het vijverwater nodig was. Er zijn nog wel 
wat sporen ervan gevonden maar de giftige 
blauwe waas op de oppervlakte van het 
water is dit jaar niet ontstaan. 
 
Desalniettemin is het voor de langere 
termijn wel noodzakelijk de vijver opnieuw 
te renoveren en de sliblaag weg te halen. 
Hoe dat precies gaat gebeuren is nog niet 

helemaal duidelijk. Het handigst zou zijn 
om de vijver helemaal leeg te pompen en 
dan de sliblaag verwijderen. Dat is echter 
niet zo eenvoudig als het lijkt omdat de 
vijver tot wel 2,50 meter diep is en het 
grondwaterpeil ruim een meter daarboven 
ligt. Er moet dus nog wat gepuzzeld 
worden om een en ander te realiseren. Bij 
de renovatie van de vijver wordt ook de 
beschoeiing meegenomen. Dit najaar wordt 
gestart met de werkzaamheden. Hoe lang 
die gaan duren is nog niet bekend. Hopelijk 
zijn die afgerond als het nieuwe toeristische 
seizoen volgend voorjaar begint.
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Bronnen van Berg en Bos (48)
Meneer Cor
Door Bart Meyer, wijkbewoner

gelijkwaardigheid en respect. Als dat 
wederzijds was, is het goed geweest. Een 
manier om het verstikkend vooroordeel 
uit te dagen met woorden die de bron 
vormen van onderliggende gedachten en 
diepgewortelde overtuigingen. Op z’n tijd 
in gesprek en luisteren. Het is zoals verre 
buren of in ’t algemeen wijkbewoners met 
elkaar om (kunnen) gaan; de moeite van 
het ontmoeten waard, de rest wordt op dat 
moment bijzaak. Dat alles lijkt met de dood 
verdwenen.
                                            

De rouwstoet brengt een laatste groet aan huis, 
13 juli 2018

Sterke geest
De naaste familie heeft desondanks troost 
gevonden in het idee dat hun dierbare 
meer is dan wat zicht- en tastbaar is, zo 
zorgvuldig verwoord in de rouwadvertentie. 
Nog net zat hij vol leven, hij lachte, 
mopperde en probeerde de scooter en  
ineens is alles voorbij. Onbeweeglijk ligt 
zijn lichaam daar, geen spier vertrekt, alle 

nog even snel opzij om hem te zien 
verdwijnen achter het groen.

Ontmoeting
Ik kende meneer Cor van het spel der 
kinderen vele jaren geleden en daarna 
van de straat. Altijd attent van achter 
het stuur van een van zijn auto’s, al dan 
niet met buitenlands nummerbord, met 
gepaste gang door de wijk. Van toevallige 
ontmoetingen in de 1e Beukenlaan, op weg 
naar of terugkomend van de bus. Soms 
overgaand in een kort praatje waarvoor hij 
bij gelegenheid een directe opening bood: 
”Te laat hè!” (indien de persoon die ik bij de 
halte zou opwachten al kwam aanlopen). 
Scherp was zijn waarneming, zijn oordeel 
onverbloemd. De berm voor het huis zag 
er piekfijn uit: “Het gras moet er toch mooi 
bij liggen!” Zelfs op het dashboard in zijn 
auto’s bloeiden de gele fresia’s. Introducties 
voor een vriendelijke woordenwisseling 
over alledaagse beslommeringen, zoals 
gezondheid, werk, vakantie of kinderen. Ik 
zag ook zieleroerselen die in pure emotie 
humor en stil verdriet blootlegden waarin 
je niet kunt liegen. Lichamelijke uitingen 
die een beeld gaven van een menselijke 
ziel, mogelijk zelfs dat hij die deelde 
met degenen om wie hij zoveel gaf.                                                                                                                                             
            
Een bijzondere man uit de grote wereld 
van Apeldoorn die ik in de kleine wereld 
van Berg en Bos beter leerde kennen 
en een beetje begon te begrijpen. Aan 
waardeoordelen kom je niet toe, evenmin 
aan amicaliteit, wel aan een gevoel van 

Cornelis Albertus Jan Jonker, 1947-2018

Op de avond van zijn fatale herseninfarct 
kruiste ik op de fiets zijn pad. Hij verraste 
door te rijden op een zware elektrische 
scooter die zijn aandacht geheel opeiste. 
Terugkerend van zijn landgoed in Emst, 
een plezierritje aan het begin van een 
warme zomer. Meestal stak hij als eerste 
een hand op, maar dit keer was ik hem 
voor. Hij beantwoordde mijn groet op 
zijn karakteristieke wijze: kort in een 
vlotte beweging. Even aarzelde ik om te 
stoppen. Doordat ik toch iets ongewoons 
meende waar te nemen, besloot ik door 
te trappen terwijl hij zijn route langzaam 
vervolgde door de Eikenlaan. Ik keek 

warmte vloeit weg. Koud en star blijft het 
omhulsel achter. Wat is er gebeurd? Wie ooit 
iemand heeft zien sterven, zal niet durven 
zweren dat er met de laatste ademtocht 
niet toch iets uit het lichaam is geweken, of 
we dat nu geest noemen of ziel. Ervaringen 
hebben aangetoond dat dit iets verder 
leeft: ‘zijn sterke geest blijft ons nabij’, 
de overledene maakt vanuit een andere 
dimensie zijn begrafenis mee en is aanwezig 
in dromen. Wanneer een dode een lichaam 
is zonder ziel, wat doet zijn ziel dan buiten 
het lichaam? Hij leeft voort als voorouder, 
als geest. Een dergelijk geloof kun je over 
de hele wereld aantreffen. Meneer Cor heeft 
gedurende zijn leven heel wat landen gezien 
en personen van diverse pluimage ontmoet 
en het is de mens eigen om een geboren 
dualist te zijn. Het bepaalt zijn menselijk 
doen en laten, méér dan een leven lang.
Een kleine werker in de kippenhandel met 
sterke wil besluit in te pluggen in de grote 
wereld van ondernemen en zaken doen en 
ontwikkelt een excellente overtuiging dat 
er te winnen valt. Het restje voorbehoud 
wordt weggestopt. De levenslessen en 
ervaringen die hiermee gepaard gaan 
worden kort en krachtig gevisualiseerd aan 
de gevel van zijn zelfgebouwde woning met 
in de voortuin een alert edelhert. Hoewel 
de bouw nogal wat voeten in de aarde had, 
ontstond het decorum dat vanaf 1991 voor 
hem een belangrijke thuisbasis bleek te zijn. 
Hij had zijn voorbeelden, uitgesproken en 
onuitgesproken in de grote wereld, maar 
zeker ook vanuit zijn jeugd.              
Geboren en opgegroeid aan de Schoolstraat 
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of een passie waarbij zijn karakteristieke 
stemgeluid ondersteuning bood; leidend 
principe dat betekenis en richting gaf 
aan zijn leven. De mens is wat hij gelooft. 
Dat gold zowel voor hem als zakenman-
ondernemer als voor zijn hobby’s, jagen 
en koken. Op het jachtterrein geldt het 
recht van de sterkste. De beste schutter 
sleept alles in de wacht en dus is het een 
teleurstelling om niet te winnen. En gebeurt 
het toch een keer, dan leg je je er niet bij 
neer. Op hetzelfde moment wist hij zich te 
verwonderen over het gedrag van diezelfde 
dieren in de levende natuur. Voor hem 
was een opgezette wolf of beer als een 
Egyptisch ka-beeld, de uitbeelding van 
lichamelijke levenskracht. 

Een bijzondere band streefde hij na in 
de omgang met zijn naasten. Hij genoot 
als familie of vrienden zijn kookkunst 
waardeerden of hapten van de warme 

in Apeldoorn als middelste van negen 
kinderen met een vader die tijdens de 
oorlog de hamer voor de brandspuit 
verruilde en een moeder die hij tot voor kort 
om haar ‘wijze lessen’ graag in herinnering 
mocht roepen. De band met zijn moeder 
heeft hem sterker gemaakt, zowel psychisch 
als emotioneel. Een gevoel van veiligheid 
gaf hem de basis om de buitenwereld 
te verkennen. Zij hielp haar zoon bij het 
ontwikkelen van het zelfvertrouwen en 
het sterke karakter dat hij nodig had 
om zich zeker te voelen in het vinden 
en gebruiken van mogelijkheden. Dat 
inspireerde hem om zich al vroeg te laten 
gelden en zijn eigen weg te zoeken met een 
vorm van zelforganisatie (zelf doen en zelf 
controleren) en de vraag welk doel of welke 
situatie bereikt moest worden. Winnen start 
met beginnen en wat kon worden bereikt 
was goed.

Overtuiging
Zijn overtuiging kwam voor de toehoorder 
bijvoorbeeld tot uiting in een uitspraak 

broodjes die hij ’s morgens bij de bakker 
had gehaald, als hij ze blij kon maken met 
de vruchten of bloemen van de markt 
of zo maar een cadeau. En ging hij met 
de auto op reis dan zong hij zijn lijflied: 
‘Kleine jodeljongen’. Overtuigingen die 
hem op goede tijden transformeerden 
van een ouder wordende man met 
zorgen en gezondheidsproblemen in 
een levensgenieter die zich graag met 
een geurtje besprenkelde. Dat had niet 
van doen met narcisme, wel met enige 
mate van ijdelheid. Precies daar zat het 
pijnpunt.  Afhankelijkheid openbaarde zich 
met name ten aanzien van kleine dingen. 
De thuisomgeving werd daarvoor steeds 
belangrijker. 
Meneer Cor was een praktisch ingestelde 
man. Hij had een veelzijdige kennis van 
zaken, wist het essentiële te doen zonder 
de dwang om zich in ieder detail van zijn 
exploitaties te verliezen.  Daarvoor koos 
hij mensen die voor hem wilden werken of 
hem steunden, niet in de laatste plaats zijn 
vrouw Hanka. Het was een patroon dat ook 
in zijn kleine wereld te pas kwam: computer, 
televisie, scooter, hij had er eigenlijk geen 
geduld voor en ging er onhandig mee om. 
Zelfs met het medicijnenstripje kon hij ruzie 
maken. 

Schaduw
Het maakte hem onrustig en veranderlijk 
voor zijn vrouw en kinderen. Zijn 
zelfredzaamheid verminderde en daarmee 
het besef van eigenwaarde dat bij hem zo 
sterk verbonden was met werkzaam zijn. 
Ieder mens heeft een schaduw die fungeert 
als begraafplaats van alle gevoelens en 
vermogens  die vanaf de kindertijd door het 
ego werden afgewezen. Niet alles wat als 
negatieve karaktertrek beschouwd wordt 
is evenwel  echt negatief. Die duistere kant 
bevat ook onze sluimerende talenten en 

gaven, zelfs het creatieve kunnen we daar 
voelen. Zo staat ook zijn schaduw in contact 
met de teloorgegane diepten van ziel, 
leven en vitaliteit. Voor de naaste familie 
betekent het dat het ego en de schaduw in 
hem onlosmakelijk met elkaar verenigd zijn. 
Een winnaar is geen pedagoog, wel iemand 
met vooruitziende blik. Wie wint wordt 
niet bemind, is alleen en eenzaam, maar 
wie verliest… Deze echtgenoot, vader en 
grootvader draagt die geest met zich mee 
en wordt gekend.

“Oh kleine jodeljongen 
Jij heb voor mij gezongen                
En jou liedje was mij in gedachten           
En de bergen met hun wond’re nachten                
(……………………………………………)                    
Kleine jodeljongen waarom zing je niet                        
Zeg mij toch eens waarom jij het dal verliet                                       
Lonken jou de lichten van de stad zo aan           
Ben je daarom uit je dorp gegaan”

Met dank aan de familie Jonker.

Cor Jonker achter het bureau in zijn jachtkamer, 
omgeven door vele trofeeën
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Zomerse dagen zorgen voor
drukte bij Julianatoren
Door Britte van Erven, wijkbewoner

De hete, droge zomer van dit jaar kan 
hoogstwaarschijnlijk de boeken in als 
één van de allerwarmste zomers ooit 
gemeten. Bij de Julianatoren zorgde het 
warme weer voor een hoop bezoek, maar 
wanneer het kwik echt te hoog stijgt, 
kiest men misschien liever voor het 
strand.

Te mooi weer
Er is absoluut sprake van enorme 
zomerdrukte in het park, laat Boy Breuker 
(PR) van de Julianatoren weten. “Zeker 
tijdens deze zomerse vakantiedagen komen 
er veel bezoekers naar het pretpark. Vele 
dagen is het eigenlijk perfect weer geweest 
voor een dagje uit, maar er waren natuurlijk 
uitzonderingen. De dagen dat het echt 37 
graden was zie je toch dat er wat minder 
bezoekers zijn. Dan is het eigenlijk té mooi 
weer. Mensen kiezen met die temperaturen 
toch eerder voor de stranden of de 
zwembaden voor een beetje verkoeling.”
Hoeveel meer bezoekers er precies komen 
tijdens deze drukte vindt hij moeilijk te 
zeggen: “Het kan heel erg verschillen 
per dag door slecht weer of te hoge 
temperaturen. Er komen absoluut veel 
meer mensen binnen de schoolvakantie, 
maar daarbuiten komen er vaker groepen 
en bijvoorbeeld schoolreisjes.”

Minder bezoek mag
In een artikel van begin 2017 in De Stentor 
vertelt Jeroen Buter, directeur van 
Julianatoren, dat wat minder bezoekers 
ook prima zou zijn. Het park is relatief klein 

vergeleken met andere attractieparken 
en daardoor kan het er snel druk worden. 
De directeur geeft in het artikel aan dat 
de bezoekersaantallen op zomerse dagen 
hoog kunnen oplopen en dat komt de 
wachttijden (en dus het plezier van de 
kinderen) niet ten goede. “Dat is in feite 
eigenlijk ook wel gelukt daarna, wat minder 
bezoekers”, licht Breuker toe. “Onze 
doelgroep bestaat vooral uit kinderen 
tot tien jaar en dan kan een wachtrij niet 
eeuwig duren. Als volwassene in een 
wachtrij van drie kwartier staan is al geen 
pretje, dus voor kinderen al helemaal niet.”

Om de extra bezoekers die de mooie 
zomer met zich mee brengt aan te 
kunnen, schakelt Julianatoren tijdens het 
zomerseizoen en de schoolvakanties een 
hoop extra werknemers in. “Met behulp 
van extra vakantiekrachten kunnen 
we de zomerdrukte zo goed mogelijk 
laten verlopen. We hebben dus vaak 
vakantiebaantjes in de aanbieding!”
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www.maassenbanket.nlZwijnen in de wijk
Door Gustaaf van den Brand

Onlangs stuurde een wijkbewoner deze 
foto via Nextdoor met de boodschap dat er 
ongewenst bezoek in de tuin was geweest. 
Wilde zwijnen! Door de aanhoudende 
droogte worden de dieren gedwongen 
buiten hun normale leefgebied naar 
voedsel te zoeken. De schade die zij daarbij 
aanrichten is groot. Blijkbaar zijn de 
geplaatste afrasteringen en de aangelegde 
wildroosters niet afdoende om de dieren uit 
de woonwijk te houden.

Evert, zwijn uit de wijk
Door Gustaaf van den Brand

Onlangs is ´Evert. Het Groot 
Veluwe Vakantiedoeboek´ 
verschenen. Wijkbewoners Patricia 
Groenendaal en Jan Pranger, 
eigenaren van communicatiebureau 
VanBinnennaarBuiten, hebben het 
bedacht en er een prijs mee gewonnen. 

 
Met ´Prijsvraag De Veluwé  haalden de 
provincie Gelderland en de VeluweAlliantie 
312 ideeën op om de Veluwe “nog mooier 
en aantrekkelijker te maken voor bewoners, 
bedrijven en bezoekers”. Aanleiding voor 
de prijsvraag was in 2017 de verkiezing 
van de Veluwe tot een van de mooiste 
natuurgebieden van Nederland. Het geld 
dat het Rijk toen ter beschikking stelde, 
benut de regio nu om de tien prijswinnende 
ideeën mede te realiseren. Een daarvan is 
Evert. Het Groot Veluwe Vakantiedoeboek. 
De prijs werd uitgereikt door Bea Schouten, 
gedeputeerde bij de provincie Gelderland. 
Zij is ondermeer verantwoordelijk voor 
recreatie en toerisme. Met de prijs werd het 
mogelijk het vakantiedoeboek uit te geven. 
Patricia en Jan liepen al twintig jaar rond 

met het idee van dit winnende boek. `̀ De 
inspiratiebron ervoor waren de vakanties 
met onze kinderen in de natuur̀ .̀ Ze 
bedachten wildzwijn Evert als symbool van 
de Veluwe, de plek waar kinderen van alles 
kunnen ontdekken, beleven en doen. Hun 
missie: “Evert zet kinderen in beweging.” 
Een stichting is in oprichting om die missie 
te verwezenlijken, onder andere met de 
uitgave van het vakantiedoeboek. 
Het boek van 144 bladzijden voor kinderen 
van negen tot twaalf jaar staat vol actie, 
puzzels en spelletjes voor buiten en binnen. 
 
Voor oudere kinderen, ouders en opá s en 
omá s is het eveneens een inspirerend boek 
om meer van de Veluwe te weten te komen. 
Evert. Het Groot Veluwe Vakantiedoeboek 
is in onze wijk verkrijgbaar bij de Berg 
en Bos Garage, bij de kiosk bij de ingang 
van Stadspark Berg en Bos en via www.
evertvandeveluwe.nl.
Inmiddels is de zomervakantie van de 
scholen voorbij, maar over een paar weken 
is het alweer herfstvakantie en ook in 2019 
is het vakantiedoeboek zeker nog actueel. 
Voorjaar 2020 verschijnt er een nieuwe 
Evert.
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What’s up?
Door Wim Bergink, stadsdeelmanager Noordwest

 
We leven in een 
informatiemaatschappij. 
Via facebook, twitter, 
websites, televisie, maar 
ook nog ‘ouderwets’ via 
kranten en tijdschriften, 
komt de hele wereld 
binnen. En natuurlijk 
komt via uw onvolprezen 

wijkblad ook de wijk bij u thuis.
Maar welke informatie is nu interessant? 
Waar hebt u echt behoefte aan en hoe vindt 
u de juiste informatie? Hoe zie ik door de 
bomen het bos nog?
Als het gaat om informatie over uw stad, 
wijk of buurt, kan ik u misschien een beetje 
op weg helpen.

U leest nu het blad van uw wijkvereniging 
Berg en Bos. Daar staat veel interessants 
in over uw wijk, maar misschien bent u ook 
wel benieuwd wat er net buiten de wijk 
speelt. Alle wijkraden hebben een eigen 
website en via https://www.apeldoorn.nl/
Contact-met-uw-wijk vindt u de links naar 
alle website van de dorps- en wijkraden in 
Apeldoorn. Zo kunt u desgewenst ook eens 
kijken op sites van aangrenzende wijkraden 
als De Naald of de Sprengen, om na te gaan 
wat daar speelt.
 
Maar misschien wilt u juist heel specifieke, 
actuele informatie over uw buurt hebben. 
Bijvoorbeeld over (aanvragen voor) 
kapvergunningen, bouwvergunningen, 
evenementen en dergelijke. In het verleden 
werden die gepubliceerd in het Stadsblad, 
maar tegenwoordig kunt u via een heel 
eenvoudige manier (zonder elke week weer 

de krant te spellen) nagaan wat er binnen 
uw interessegebied speelt.
Op de website https://overuwbuurt.
overheid.nl/ kunt u zich aanmelden en 
aangeven welke informatie (over welke 
onderwerpen en binnen welke straal van 
uw woning) u wilt ontvangen. Als u zich 
daar eenmalig hebt aangemeld ontvangt u 
daarna automatisch een e-mail als er iets is 
gepubliceerd binnen uw interessegebied. 
Pas wel op dat u het gebied waarover u 
informatie wilt ontvangen niet te groot 
maakt; voordat u het weet wordt u 
overstelpt met informatie. En ziet u alsnog 
door de bomen het bos niet. Maar ook 
dat is op te lossen: u kunt uw voorkeuren 
eenvoudig weer aanpassen. Probeer het 
maar eens.
 
w.bergink@apeldoorn.nl
Twitter: @055Noordwest
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Boschbad druk bezocht 
Door Britte van Erven, wijkbewoner

Met de drukkende warmte van de 
afgelopen zomer gaat Apeldoorn 
vanzelfsprekend op zoek naar een 
beetje verkoeling. Het Boschbad, dat 
tevens het grootste openluchtzwembad 
van Nederland is, is hiervoor de 
perfecte plek en dat blijkt ook uit de 
bezoekersaantallen.

Hoge bezoekersaantallen
Het liep deze zomer op zijn zachtst gezegd 
storm bij het zwembad in Berg en Bos. 
Manager Patrick Versteeg ligt de drukte toe: 
“Voor de buitenzwembaden is het natuurlijk 
echt een heel goed seizoen. Dat geldt denk 
ik ook wel voor elk buitenbad in Nederland 
en dus ook specifiek voor het Boschbad.” 
Die grote stroom aan mensen op zoek naar 
verkoeling doen de bezoekersaantallen flink 
stijgen. “We hebben hier zelfs het dubbele 
aantal bezoekers in vergelijking met vorig 
jaar. We zijn inmiddels over de 100.000 
bezoekers heengegaan”, vertelt Patrick.
Echt te vol wordt het in het Boschbad 
volgens hem niet zo snel. “Het is ook maar 
wat je te vol vindt natuurlijk. Heel vroeger 
toen alleen het Boschbad nog bestond, 
en Bussloo en andere binnenbaden er 
nog niet waren, hadden we hier wel eens 
bezoekersaantallen van dik 12.000 mensen 
per dag. Zoiets redden we bij lange na niet 
nu. Met die hete dagen van afgelopen tijd 
komen we vaak wel over de 5.000 mensen 
heen. Het terrein is groot zat, dus men 
heeft toch altijd alle ruimte. De dagen dat 
het echt richting de 37 graden was, waren 
voor ons juist de drukste dagen van het 
hele seizoen. We hebben gelukkig genoeg 
schaduwplaatsen waar mensen kunnen 

liggen dus zo hoeft men niet per se in de 
volle zon”, legt Patrick uit.

Recente aanpassingen
De drukte heeft volgens Patrick meerdere 
redenen: “Die grote hoeveelheden 
bezoekers hebben natuurlijk alles te maken 
met de enorme hitte en daarom kunnen 
zo veel mensen het zwembad juist nu zo 
goed vinden. Daar bij komt dat we steeds 
bekender worden, dus van verder weg 
komen er ook meer mensen deze kant 
op. Ook dat komt door het mooie weer 
natuurlijk, maar daarnaast hebben we ook 
een aantal aanpassingen gedaan die van 
invloed zijn.”
“Wat betreft de openstelling van het 
zwembad is er wat veranderd: we zijn langer 
open en vaker open, dus dat is een groot 
verschil. Zeker voor de mensen die vaak 
banen komen trekken en hier dagelijks 
komen zwemmen is dat iets heel positiefs”, 
legt Patrick uit. “Daarnaast hebben we ook 
een hele nieuwe verwarmingsinstallatie, 
waardoor het water net even wat warmer 
is. Dat zwemt dan ook net even prettiger 
voor de bezoekers. Dat zijn allemaal 
componenten bij elkaar die de beleving 
vergroten.”

Op de zomerse dagen kunnen 
zwemliefhebbers dus iets langer genieten 
van het verkoelende water. “We zijn tot half 
acht open op de mooie dagen. Normaal 
gesproken gingen we vanaf mei open en 
waren we dan vijf momenten in de week 
open. Dit jaar hebben we voor het eerst dat 
we vanaf mei echt elke dag open zijn. En dan 
van ’s ochtends tot het einde van de dag. 

Dat is wel een groot verschil wat natuurlijk 
ook ten gunste is voor het bezoekersaantal. 
Het zijn dus en de aanpassingen die we 

recent hebben gedaan, en het mooie weer”, 
aldus Patrick.
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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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Informatie avond zonnepanelen groot succes
Door Gustaaf van den Brand

Op dinsdagavond 3 juli organiseerde 
Energiek Apeldoorn een informatieve 
bijeenkomst over het nut en de noodzaak 
van zonnepanelen. De bijeenkomst 
was bedoeld voor alle inwoners van 
Apeldoorn. Of je nu woningeigenaar bent 
of huurt van een woningcorporatie of 
onderdeel uitmaakt van een Vereniging 
van Eigenaren: iedereen was welkom! 
De bijeenkomst vond plaats in de 
Burgerzaal van het Gemeentehuis aan 
het Marktplein.
 

De rode draad door het programma waren 
nut en noodzaak van zonnepanelen, die 
een bijdrage leveren aan de verduurzaming 
van Apeldoorn. Naast inhoudelijke 
informatie, verteld door Projectleider 
Taskforce Zon, Anne ten Brummelhuis, 
over het product zonnepanelen en het 
gebruik en het rendement, kwam ook 
aan bod wat de gemeente Apeldoorn zelf 
aan verduurzaming doet. Voor haar eigen 
panden en middelen, maar ook hoe ze 
als gemeente inwoners faciliteert om in 
beweging te kunnen komen.
Wethouder Mark Sandmann  opende de 

avond enthousiast dat hij heel verheugd 
was met het grote animo en dus de 
interesse in het onderwerp: “wegens het 
overweldigend aantal aanmeldingen 
hebben we de inschrijving voor deze 
informatiebijeenkomst moeten stoppen. 
Maar als ik zie hoe groot de opkomst is, 
gaan wij als gemeente meer van dit soort 
bijeenkomsten organiseren. Hierin zullen 
meerdere onderwerpen aan de orde komen, 
naast zonne-energie”.
 
Barbara Middelhoff, coördinator van 
Energiek Wonen, nam de mensen mee in 
de verschillende middelen en diensten 

die ontwikkeld zijn voor inwoners. Naast 
het Energieloket voor advies op maat 
en een eerste globaal bezoek aan huis 
van een energiecoach, kwam ook de 
website energiekapeldoorn.nl ter sprake. 
Op dit platform is alles te vinden over 
de Apeldoornse energietransitie waar 
inwoners baat bij hebben.
Het laatste programmaonderdeel werd 
gevuld met ervaringen van inwoners. Zowel 
Fred Put als Peter Ambagtsheer namen 

iedereen mee in hun persoonlijke motivatie 
om zonnepanelen aan te schaffen, hetgeen 
door de deelnemers zeer op prijs werd 
gesteld.

De avond werd afgesloten met een 
informatiemarkt waar bedrijven en 
initiatieven klaarstonden om mensen 
concreet te informeren over (de aanschaf 
van) het product zonnepaneel. Op de 
website van energiekapeldoorn.nl staan 
op energieke bedrijven en energieke 
initiatieven deze bedrijven en organisaties 
genoemd.
   
De avond was een groot succes. Bezoekers 
gaven terug veel geleerd te hebben en 
geïnspireerd en voldaan gingen ze terug 
naar huis.
In de maand november wordt er het een en 
ander georganiseerd rondom het thema 
isolatie.
De presentatie van Barbara Middelhoff 
kun je vinden op de website van de 
wijkvereniging evenals de presentatie over 
zonnepanelen van Anne ten Brummelhuis.
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Verdwijnen de rododendrons uit Berg en Bos?
Door Gustaaf van den Brand

Het zal de bewoners en bezoekers van Berg 
en Bos ongetwijfeld zijn opgevallen dat 
het niet goed gaat met de rododendrons 
in de wijk. In het voorjaar bloeiden ze nog 
prachtig op vele plekken, in tuinen maar 
zeker ook langs wegen en op kruispunten. 
Jarenlang, decennialang zelfs, kenmerkten 
ze met hun bloemenpracht de lente in de 
wijk. Door de enorme droogte gedurende de 
zomer is er helaas ongelofelijk veel schade 
aangericht. De bladeren zijn bruin, takken 
sterven af en het is maar de vraag hoe het 
met het wortelgestel is. Sommige struiken 
zijn maar liefst 50 jaar oud en dreigen nu 
te sterven door de uitzonderlijke droogte. 

Ze hebben een oppervlakkig worstelgestel 
en zijn daardoor nogal afhankelijk van 
regenwater. Als ze het moeilijk krijgen 
krullen ze de bladeren waardoor er 
minder water verdampt wordt omdat het 
bladoppervlakte kleiner wordt. Andere 
bomen en struiken laten in een dergelijke 
situatie hun blad gewoon vallen. Dat zie je 
dit jaar ook al heel vroeg gebeuren. Als de 
bladeren van de rododendron helemaal 
bruin zijn geworden, dan gaat de stuik 
gewoon dood. Heel misschien dat in de 
onderstam en in de wortels nog wat leven 
zit. Dan is er een kans dat ze volgend jaar 
weer uit gaan lopen. Het zal echter dan nog 

wel heel lang duren voordat ze weer in oude 
glorie bloeien en hun pracht uitstralen. 
Vele stuiken zullen het echter niet redden. 
We moeten maar afwachten hoeveel 
kenmerkende rododendrons volgend jaar 
niet meer zullen bloeien en hoe de struiken 
waar nog wat leven in zit zich volgend jaar 
ontwikkelen. De wijk en het park zouden 
er wel eens anders uit kunnen gaan zien. 
Hopelijk valt het mee en blijft de schade 
beperkt.


