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Koningsdag: traditie wordt voortgezet!
Door Irene Steendam en Fraukje Taselaar (wijkbewoner, organisator)

Even zag het er naar uit dat Koningsdag dit jaar 
niet gevierd kon worden in Berg en Bos.
Een organiserend team ontbrak. Na een tweede 
oproep in het wijkblad en een bericht via de 
nieuwsbrief en de schoolapp van de Berg en 
Bosschool, werden er toch enkele wijkbewoners 
bereid gevonden om de viering van Koningsdag 
te organiseren.
Regen en zon wisselden elkaar die dag af, maar op 
het plein van de Berg en Bosschool was het gezellig 
druk! Tijdens de kleedjesmarkt werden er door de 
kinderen weer goede zaken gedaan. Even energie 

kwijtraken? Het springkussen was wederom een 
grote favoriet! Ook voor de inwendige mens werd 
goed gezorgd. Traditiegetrouw volgde om half vijf 
het Wilhelmus en het glas oranjebitter. Ondanks de 
vakantie en de regenachtige weersvoorspellingen, 
kijken wij terug op een gezellige en goed bezochte 
bijeenkomst!

Voor volgend jaar zijn wij al volop aan het 
brainstormen. De optocht door de wijk met de 
versierde kinderfietsen, een oude traditie, wordt 
in ere hersteld. En een ander ding dat wij willen 

verklappen is dat de catering volgend jaar een 
nieuwe look en taste zal krijgen.
Tijdens deze Koningsdagviering waren er veel 
ouders en kinderen van de Berg en Bosschool. 
Met een vernieuwd programma hopen wij ook 
dat de meer oudere wijkbewoners van Berg en 
Bos aansluiten.

Zet alvast in de agenda: 
´Koningsdag 27 april 2020 voor jong en oud .́
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Begraafplaats Soerenseweg: Rijksmonument in beweging
Door Liza Bruggeling

De begraafplaats aan de Soerenseweg is 
toe aan een nieuw beheerplan. De eerste 
stappen van de uiteindelijke 4 fases zijn 
hiervoor eind 2018 gezet. Inmiddels zit 
het project in de keuzefase. Hierin maakt 
de gemeente Apeldoorn, in samenspraak 
met belanghebbenden zoals bewoners en 
de wijkraad Berg & Bos, afwegingen waar 
ze rekening mee houdt bij de verdere 
invulling van het beheerplan. 

De toekomst van de begraafplaats was 
op woensdagavond 10 april onderwerp 
van gesprek tijdens een bijeenkomst van 
gemeente en belanghebbenden. Maar liefst 
75 mensen bezochten de bijeenkomst en 
grepen de kans aan om mee te denken 
over de nieuwe beheervisie voor de 
begraafplaats.

Patrick Hulshof, projectleider beheervisie 
Soerenseweg van de gemeente Apeldoorn, 
begeleidde de gang van zaken tijdens de 
bijeenkomst. Hij kijkt positief terug op 
de constructieve gesprekken en op de 
terugkoppeling van de aanwezigen. De 
avond startte met een plenair gedeelte, 
waarin bezoekers uitleg kregen over de 
historie van de begraafplaats Soerenseweg 
en de landelijke ontwikkelingen.

Nederland en historische 
begraafplaatsen
Funerair deskundige Leon Blok schetste 
in zijn presentatie onder andere een 
beeld van historische begraafplaatsen in 
Nederland. Ons land telt zo’n 4.500 van deze 
begraafplaatsen, waar van er maar liefst 
1.200 dateren van voor 1500. Ongeveer 

1.100 begraafplaatsen zijn beschermd, 
hetzij gemeentelijk, hetzij van rechtswege. 
De begraafplaats aan de Soerenseweg, 
waar in 1896 voor het eerste begraven is, 
is een samengesteld Rijksmonument, dat 
bestaat uit de begraafplaats zelf en het 
poortgebouw.

Flora en fauna floreren
Ook ontwerper openbare ruimte van de 
gemeente Apeldoorn,, Karsten Orth, gaf 
de aanwezigen een presentatie. Hij toonde 
hen hoe de begraafplaats vanaf begin 1900 
is veranderd en uitgebreid en welke flora 
en fauna er zich bevinden. Zo herbergt 
de begraafplaats maar liefst 90 soorten 
paddenstoelen, waarvan 20 zeer zeldzame 
soorten. Ook zijn er 30 soorten vogels 
waargenomen, waarvan er 1 op de rode lijst 
staat.

Aandachtspunten
Orth liet daarnaast zien dat de gemeente 
onder andere aandacht heeft voor het 
terugbrengen van de landschappelijke 
struiklaag, het subtiel benadrukken 
van landschappelijke paden en de 
boomsoortkeuze van de bomenstructuur. 

Resultaten enquête 
Na de presentatie van Orth werd 
een enquête besproken die door 257 
respondenten is ingevuld. De enquête 
is stadsbreed uitgezet en aangrenzende 
bewoners kregen de enquête ook per post 
toegestuurd. De vragenlijst bestond uit 
10 vragen in de categorieën ‘Beleving’, 
‘Gebruik’, ‘Begraven’ en ‘Meedoen’. De 
enquête vormde de basis voor de discussie 
tussen de aanwezigen en de gemeente. 
Enkele punten die de respondenten van 

de enquête aanstipten, waren dat er op dit 
moment genoeg ingangen zijn, ze het gevoel 
hebben dat de begraafplaats verloedert en 
dat de gemeente meer geld beschikbaar zou 
moeten stellen voor onderhoud, gezien de 
status van Rijksmonument.
50% van de aanwezigen gaf aan zelf 
begraven te willen worden aan de 
Soerenseweg. Ze merkten hierbij op 
dat het begraven relatief duur is, de 
ontvangstruimte klein en er geen 
crematorium aanwezig is. Ook werd gemeld 
dat de informatie over de begraafplaats 
beter zou moeten worden verstrekt aan 
geïnteresseerden, omdat men vindt dat er 
nu te weinig over te vinden is.

Definitief plan eind 2019
“De avond heeft veel resultaten opgeleverd 
die wij de komende tijd gaan verwerken”, 
aldus Hulshof. “Uit deze resultaten worden 
de uitgangspunten geformuleerd en keuzes 
gemaakt voor de nieuwe beheervisie van 
de begraafplaats Soerenseweg. Dit zullen 
wij te zijner tijd delen met de aanwezigen. 
Medio november 2019 hebben we de het 
definitieve plan gereed en kan het voor 
besluitvorming worden voorgelegd aan het 
college van Burgemeester en Wethouders.”
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Notulen Jaarvergadering 2019 van Wijkvereniging Berg en Bos
Gehouden op dinsdag 16 april 2019 in Restaurant de Boschvijver
 Ledenvergadering en die toestemming is 

niet gevraagd.
Arjan geeft aan eerst wat toe te lichten over 
de actuele zaken. Dit heeft ook te maken 
met het onderwerp Bosweide en Otto 
Verkerke zal dit item toe lichten. 
De notulen van de jaarvergadering 2018 
worden verder door de vergadering 
ongewijzigd vastgesteld.   

3. Jaarverslag over het jaar 2018
Er volgt een toelichting op het jaarverslag 
2018 met ondersteuning van een 
PowerPoint presentatie.

Actuele lopende zaken:
Burgerparticipatie (Jan Wassink)
De wijkvereniging is ooit begonnen als een 
actiegroep aan het einde van de jaren 70. Er 
kwam protest tegen de vestiging van drie 
bordelen in de wijk. 
In 1980 is het in juridische zin een 
wijkvereniging geworden, welke tevens 
op is gaan treden als wijkraad (in 
overeenstemming met de verordening 
dorps- en wijkraden). Wijkraden zijn door 
de gemeente ingesteld als onafhankelijk 
belangenbehartiger, dat haar gevraagd en 
ongevraagd adviseert, zodat burgers meer 
en eerder invloed kunnen hebben op het 
beleid. Problemen kunnen en worden door 
de wijkvereniging bij de gemeente aan 
de kaak gesteld en ontwikkelingen op de 
agenda geplaatst.
De gemeente wil nu burgerparticipatie op 
een hoger plan brengen, wat in beginsel 
een goed streven is. Dit houdt o.a. in dat er 

1. Opening door de voorzitter
Om 20.00 uur opent Arjan Speelman 
(voorzitter van de wijkvereniging), de 
jaarvergadering en heet de ongeveer 70 
aanwezigen van harte welkom, met een 
speciaal welkom aan algemeen directeur 
Apenheul Roel Welsing, stadsdeelmanager 
Wim Bergink, wijkbeheerder Gijs van 
de Ridder, wijkagent Sharon Koenders, 
Gijs van de Ridder beheerder groen 
Noordwest, Lambert Hoving van de 
werkgroep Asselsestraat, André Staal van 
wijkraad De Sprengen en René List van de 
Baptistenkerk. Ook een speciaal welkom 
aan een aantal mensen uit de politiek: van 
het CDA Henk Verheul, Danny Huizer van 
Groen Links, Roel van Swam van de VVD. 
Daarnaast Gep Leeflang van de Stentor, Jan 
van Eijk van Stimenz en Theo van Kerkhof 
van SWMA.
In verband met de nieuwe privacywet AVG 
is de vraag gesteld of er iemand is, die 
bezwaar heeft tegen het maken van foto’s 
om te publiceren in het wijkblad. Er is geen 
bezwaar gemaakt onder de aanwezigen.
De voorzitter legt aan de hand van de 
agenda uit wat er vanavond zoal besproken 
gaat worden.

2. Vaststelling notulen jaarvergadering 
gehouden op donderdag 11 april 2018
Jos van der Veeken heeft een opmerking 
betreffende de evenementen op de 
Bosweide. De wijkvereniging heeft besloten 
in beroep te gaan bij de rechter, maar de 
wijkvereniging zal daarvoor toestemming 
moeten hebben van de Algemene 

bredere betrokkenheid kan ontstaan, meer 
burgerinitiatieven, naast die van de dorps- 
en wijkraden. Het bericht van afgelopen 
december om de positie van de wijkraden af 
te bouwen kwam echter nogal onverwacht. 
Een dag voordat het besluit genomen 
zou worden is er toch nog, op de valreep, 
overleg geweest tussen de gemeente en 
de 23 raden. Deze waren het unaniem 
met elkaar eens dat deze manier van het 
bevorderen van burgerparticipatie te ver 
en te snel gaat. Je gaat immers geen oude 
schoenen weggooien voordat je nieuwe 
hebt, zeker niet als een wijkraad ook binnen 
het stelsel goed functioneert.
Om een lang verhaal kort te maken, 
we weten nog niet wat e.e.a. voor de 
toekomst gaat inhouden. Mogelijk zullen 
we als wijkraad minder invloed hebben, 
maar per saldo zal de Wijkvereniging 
Berg en Bos, met zo’n groot ledenaantal 
naar verwachting wel een zekere positie 
kunnen behouden. En dat is van belang, 

( vervolg op pagina 4)

omdat we de enige groep zijn die zich 
al tientallen jaren onafgebroken inzet 
voor ons wijkbelang, in het bijzonder de 
leefkwaliteit van de wijk. Wel zal, als de 
subsidie van de gemeente onverhoopt zou 
gaan stoppen, over alternatieven nagedacht 
moeten worden. Vraag vanuit de zaal of de 
gemeente kijkt naar het aantal leden. Het 
antwoord luidt dat de gemeente, voor zover 
bekend, hieraan geen beslissende invloed 
toekent voor wat betreft het voorliggende 
besluit. Arjan voegt toe dat er een 
werkgroep uit alle dorps-en wijkraden bezig 
is om te kijken waar de sterke en zwakke  
punten zich bevinden 
en waar de eventuele bedreigingen zitten 
om door te gaan als wijkraad. Dit wordt 
ondersteund en begeleid door de gemeente.

Transferium (Arjan Speelman)
Lambert Hoving (van de werkgroep 
Asselsestraat) heeft ruim 2 jaar geleden het 
initiatief genomen om direct naast de afslag 
van de A1 een transferium te realiseren. 
Dit werd ondersteund door de betrokken 
wijkraden. 
Dat zou door de gemeente serieus bekeken 
worden.  Maar het is dusdanig onderzocht 
dat er veel te veel partijen bij zijn betrokken 
en er veel te veel (vaak irrelevante) 
oplossingen in overweging zijn genomen.  
Dat heeft grote verwarring veroorzaakt 
en het heeft ertoe geleid dat de externe 
projectleider op non-actief is gesteld. 
Een nieuwe projectleider van binnen de 
gemeente is reeds aangesteld en gaat er na 
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een inwerkperiode mee verder.

Evenementen op de Bosweide (Otto 
Verkerke)
Een evenement dat de wijkvereniging 
heeft beziggehouden is ‘Burning Man’ op 
de Bosweide. Een aantal jaren geleden 
hebben we getracht de Bosweide uit 
te sluiten van evenementen. Door een 
uitspraak van de Raad van State is dat 
echter niet gelukt. Wat er wel en niet kan 
op evenementenlocaties in Apeldoorn is 
vastgelegd in locatieprofielen, ook voor de 
Bosweide. Het toestaan van het Burning 
Man evenement past volgens het bestuur 
niet in dat locatieprofiel. Daarnaast hebben 
we vanuit veiligheidsoogpunt grote moeite 
met het toestaan van open vuur op deze 
locatie. Tot slot is het toestaan van campers 
en tenten op de Bosweide volgens ons geen 
evenement, maar mogelijk een opmaat voor 
de ontwikkeling van een camping. Reden 
te meer om hiertegen, samen met Stichting 
Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn (SWMA), te 
protesteren. De bezwarencommissie stelde 
de wijkvereniging in eerste instantie in het 
gelijk. Het college ging echter contraire op 
dat besluit en legt het terzijde. Voldoende 
aanleiding om het hier niet bij te laten 
zitten en ons gelijk zo mogelijk bevestigd 
te krijgen via de rechter. De voorgenomen 
gerechtelijke procedure lijkt nu echter geen 
doorgang te vinden omdat het evenement 
dit jaar naar verluid in Zeewolde zal 
plaatsvinden. In de discussie met de leden 
kwam nog naar voren dat de wijkvereniging 
immer toestemming van de ALV zou moeten 
vragen om naar de rechter te gaan. Het 
bestuur is van opvatting dat, bijvoorbeeld in 
geval van een ophanden zijnd evenement, 

het niet verzoeken om toestemming 
onder omstandigheden gerechtvaardigd 
kan worden, indien toestemming te laat 
verkregen zou worden. 

Veiligheid (Ronald Kort) 
Collegá s van Gep Leeflang (Stentor) te 
Rotterdam (Algemeen Dagblad) hebben 
een update gemaakt van steden en/of 
gemeentes, die het meest of het minst 
crimineel zijn. 

spreken we van een toename van 2 naar 
4 gevallen. Vraag: wonen we in een veilige 
wijk? Het antwoord kan ronduit ´já  zijn 
gezien het geringe aantal incidenten. 
 De positie van Apeldoorn 2018 is landelijk 
gezien slechter geworden ten opzichte 
van 2017. Van positie 86 naar 106. Dit heeft 
o.a. te maken met de herindeling van de 
gemeentes die heeft plaatsgevonden en de 
in verhouding grotere verbeteringen in het 
gehele land ten opzichte van Apeldoorn.
Er is maar 1 AED elke dag 24 uur in de wijk 
beschikbaar. De rest van de AED’s zijn alleen 
beschikbaar tijdens openingsuren van de 
desbetreffende eigenaar/houder van de 
AED. Bij het Fletcher hotel is er ook een 
aanwezig, maar deze is helaas kapot. De 
gemeente streeft ernaar een goede dekking 
met altijd bereikbare AED ś te realiseren. De 
wijkvereniging heeft hierover overleg met 
de gemeente. Een vraag vanuit het publiek: 
kan het voor Vigilat een extra service zijn, 
en een mogelijkheid om extra deelnemers 
aan het preventieve surveillance collectief 
te trekken, als elke auto een AED aan boord 
heeft? Momenteel heeft alleen de centrale 
auto een AED. Ronald heeft aangegeven dit 
voor te leggen aan Vigilat.

4. Financieel jaarverslag  
over het jaar 2018
Penningmeester Paul Dekens doet verslag 
van de financiële (gezonde) situatie van 
de wijkvereniging en licht de cijfers toe. Bij 
de ingang van de zaal heeft iedereen een 
samenvatting van de cijfers mee kunnen 
nemen, Paul heeft een opstelling gemaakt 
van de afgelopen 5 jaren. Het door de 
kascommissie beoordeelde financieel 
jaarverslag 2018 van de wijkvereniging 
(inclusief wijkraad) is bij hem te verkrijgen. 
De cijfers laten de afgelopen periode een 

vrij constant beeld zien. Er zijn twee zaken 
die opvallen:
1. Het ledenaantal daalt licht. In 2014 ligt 
het aantal op 632 en eind 2018 op 583. 
Drukken we dit uit in percentages dan gaan 
we ongeveer van 80% naar 75% van alle 
adressen in de wijk. Verhoudingsgewijs 
nog steeds een behoorlijke participatie. 
De daling is wellicht een teken des tijds, 
in ieder geval doet het bestuur er veel aan 
het ledenbestand zo mogelijk weer te laten 
stijgen.
2. Het reservefonds is gestegen naar 
€ 27.000 en in liquide vorm beschikbaar. 
Bijna was er, in het kader van het festival 
´Where the sheep sleeṕ  (Burning Man), 
in 2019 een beroep op gedaan. In 2018 
hebben we extra kosten gemaakt voor de 
Berg en Bosversie van het Dik Apeldoorns 
Stadskookboek, die onder bewoners, 
makelaars, aannemers, hoveniers, 
enzovoorts wordt verspreid. De contributie 
voor onze leden blijft conform de, met 
de Gemeente afgestemde, begroting 
ook in 2019 op € 20 gehandhaafd. Het 
bestuur stelt voor het resultaat over 2018 
(€ 385) aan het vermogen toe te voegen, 
waarna dit € 11.207 bedraagt. Nadat de 
vergadering, desgevraagd, ten aanzien van 
de cijfers geen vragen stelt, verzoekt de 
penningmeester de kascommissie om haar 
bevindingen uit te spreken.

5. Bevindingen van de kascommissie (bij 
monde van Jan Kreeft)
De kascommissie heeft alle ruimte gekregen 
om de administratie door te nemen. De 
wijkvereniging staat er goed en gezond 
voor. De kascommissie stelt aan de 
ledenvergadering voor het bestuur en de 
penningmeester over het verenigingsjaar 
2018 decharge te verlenen. Zij dankt het 

( vervolg van pagina 3)

In dit schema kun je het verschil zien 
tussen 2017 en 2018. Er heeft een daling 
plaatsgevonden op bijna alle gebieden van 
criminaliteit die hier worden aangemerkt. 
Een aantal vormen van criminaliteit die niet 
aangegeven worden op de afbeelding zijn 
verder ook niet besproken. 

Vanaf het jaar 2015 vindt er jaar op jaar een 
daling plaats. Op het schema is te zien wat 
de verschillen van de wijk in vergelijking 
met de verschillen van de stad zijn.
Op een aantal punten scoren wij hoger qua 
criminaliteit ten opzichte van de gehele 
stad, waar in alle categorieën een daling 
zichtbaar is. E.e.a. is echter logisch te 
verklaren aangezien het aantal voorvallen 
erg beperkt is. Als er bijvoorbeeld bij 
Autokraak sprake is van 100% stijging, dan 
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bestuur en de penningmeester voor de door 
hen verrichte werkzaamheden.

Vaststelling en decharge
De ledenvergadering stemt in met het 
onder 5 genoemde voorstel van de 
kascommissie. De voorzitter bedankt de 
kascommissie voor haar werkzaamheden.

6. Benoeming nieuwe kascommissaris
Gezien het aftreden van Jan Kreeft verzoekt 
de voorzitter de vergadering iemand 
die diens positie wil innemen vanaf het 
boekjaar 2019. De heer Langeveld is bereid 
dit op zich te nemen en zal met Jos van der 

Veeken in 2019 
de kascommissie 
vormen.

7. Bestuurszaken 
Voordragen en 
benoemen nieuwe 
bestuursleden
Gustaaf van 
den Brand geeft 
aan dat in de 
statuten een 
bestuurstermijn 

van 3 jaren voor bestuursleden geldt en dat 
ze daarna eventueel weer herbenoembaar 
zijn. Op dit moment is Arjan Speelman al 9 
jaar lid van het bestuur en Otto Verkerke en 
Gustaaf van den Brand beide 6 jaar. Alle drie 
willen nog een paar jaar doorgaan en zijn 
dus herbenoembaar. De vergadering stemt 
van harte in met dit voorstel, waarmee het 
bestuur weer compleet is.

8. Uitreiking van de ‘warme douche’ 
Er is een wijkbewoner die zich meer dan 
gemiddeld heeft ingezet voor de wijk. Bart 
Meijer willen wij graag speciaal bedanken 

voor zijn inzet 
voor het wijkblad. 
Hij heeft de 50ste 
Bronnen van 
Berg en Bos voor 
het wijkblad 
geschreven. We 
kunnen hier zeker 
spreken van een 
mijlpaal. Zijn 
onderwerpen 
zijn vaak divers, 
meestal over het 
verleden, soms controversieel, soms over 
het heden. Een paar jaar geleden heeft 
Bart al een ‘warme douche’ voor zijn inzet 
ontvangen. Daarom ontvangt hij nu een bos 
bloemen voor zijn vele bijdragen. 
De heer Meijer legt uit dat hij af en toe in de 
echoput kijkt en daar om raad vraagt. Vorig 
jaar heeft hij de vraag gesteld of men nog 
tevreden is over het wijkblad als abonnee. 
Hierop heeft hij een paar keer het antwoord 
nee, gehoord in echo. Hij vroeg zich toen 
af of hij hier wel moest doorgaan. Vorige 
week is hij teruggegaan naar de echoput 
met de vraag of zijn verhalen over Berg en 

Bos nog behoren 
tot ons erfgoed? 
Hierop was het 
antwoord in echo 
goed. Hiermee 
geeft hij aan dat 
de 51ste bron 
gegarandeerd is.

Dit jaar gaat 
de ‘warme 
douche’ naar 
Banketbakkerij 
Maassen. Helaas 
kan eigenaar Gé 

Hendricksen niet aanwezig zijn in verband 
met de drukte rondom Pasen. Arjan 
Speelman gaat de volgende dag naar de 
banketbakkerij om de ´warme douché  te 
overhandigen.

9. Rondvraag
Vanuit het publiek komt er een vraag 
betreffende brandgevaar door opstapeling 
van brandhout in de bossen. Dit creëert 
een gevaarlijke situatie in periodes van 
drukte, bijvoorbeeld bij het Boschbad, 
door rokende mensen die een peuk 
weggooien. Arjan Speelman geeft aan 
dat de gemeente op de hoogte is en ook 
onze stadsdeelmanager Wim Bergink. Hij 
verzoekt ook direct de Buitenlijn te bellen, 
op het moment dat een dergelijke situatie 
wordt gesignaleerd. Het bestuur van de 
wijkvereniging kan het aankaarten, maar 
hoe vaker mensen de Buitenlijn bellen, 
hoe beter het geregistreerd staat bij de 
gemeente. Bij urgente situaties dient altijd 
de politie te worden benaderd.
Ook werd het probleem van rondhangende 
jeugd op de Valkenberg genoemd die de 
omgeving onveilig maken.

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
Verbouwing en uitbreiding Paleis Het Loo
Michel van Maarseveen, directeur van het 
museum, geeft een boeiende presentatie 
met veel beeldmateriaal en feiten over 
de werkzaamheden die vorig jaar zijn 
gestart en nog tot 2021 zullen duren. 
Het museum wordt uitgebreid met een 
ondergrondse ontvangst en ondergrondse 

expositieruimtes onder het Bassecour. 
Alle wanden, vloeren en plafonds van het 
paleis worden geheel gestript om asbest te 
verwijderen. Tevens worden alle technische 
voorzieningen 
vernieuwd en 
gemoderniseerd. 
Een enorme klus 
waar hoge kosten 
mee zijn gemoeid, 
maar waardoor 
het prachtige 
museum weer 
vele jaren verder 
kan. Wij volgen 
de vorderingen 
op de voet en regelmatig wordt daarover 
gepubliceerd in het wijkblad en op de 
website van onze wijkvereniging.

Afsluiting
Ter afsluiting van de vergadering bedankt 
Arjan Speelman Michel van Maarseveen 
voor zijn bijdrage aan de avond.
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 (51)
Hugo Polderman, waarnemer van de omgeving
Door Bart Meyer

papier of doek. De abstractie wordt steeds 
meer tastbaar als subjectieve waarneming 
terwijl hij een tekening of schilderij creëert. 
Een kunstzinnige manier om door de tijd 
een verbinding te maken tussen kunstenaar 
en kunstliefhebber. De laatste aanschouwt 
met verwondering en ontzag en geeft zo 
de schepper en zijn schepping de plaats 
die ze toekomen. Die verinnerlijking van 
kunst doet alle afstand in tijd en ruimte 
verdwijnen en brengt de kunstenaar met 
zijn werk tot leven.

De waarnemer
Wie was deze ziener en schepper van 
een werkelijkheid die aan een geest 
ontsproot en door fijne motoriek aan het 
doek werd toevertrouwd? Hoe verliep dat 
proces van waarnemen naar waarmaken? 
Welke teken- en verftechniek vormden de 
voorwaardelijke middelen om dat wat hem 
voor ogen stond te bereiken? En wat maakt 
dat wij deze mens in zijn kunstzinnige 
uitingen, door zijn sporen uit het verleden 
weer zichtbaar en tastbaar aanwezig, een 
plaats mogen geven in het cultureel erfgoed 

‘Waarnemer van de omgeving’, zo zou 
je kunstenaar Hugo Polderman kunnen 
typeren. Zittend in de woonkamer, 
starend door het raam naar de tuin 
met vormen en kleuren op enkele 
meters verwijderd om ze dan als 
een begeerde prooi te vangen en in 
het hoofd op te slaan. Hij tracht het 
onderwerp als het ware vanuit één oog 
te beschouwen; in dat ‘zien’ ligt tevens 
‘ervaren’ besloten. Een ruw schetsje 
op papier doet hem even bewegen. De 
kunstenaar brengt op een plat vlak een 
beeld van een onderwerp aan waarin 
de ervaring is verwerkt. Zo doende 
maakt dit beeld op zijn bewustzijn 
de indruk alsof hij het onderwerp 
onmiddellijk bekijkt. Hij noemt een 
dergelijke weergave met vertekeningen 
en verkortingen een perspectivische 
afbeelding of kortweg perspectief.                                                                                                                                     

Dan zet de kunstenaar de eerste punten en 
lijnen om die later in het atelier met uiterste 
concentratie en gewenste aanpassingen uit 
te werken tot een nieuwe werkelijkheid op 

van Berg en Bos? Niet alleen het product 
maakt de kunstenaar, maar bovenal de 
weg naar zijn schepping. Hij is kunstenaar 
omdat hij met creatieve gaven bezig was 
iets te maken in een grote tijdruimte; zo 
wilde hij op individuele en ongebonden 
wijze de wereld om hem heen vastleggen. 
Die omschrijving past geheel bij Hugo 
Polderman die wij om die redenen kunnen 
leren kennen.
Hugo Nicolaas Polderman wordt geboren 
op 17 april 1886 te Nieuwland, in het Zuid-
Hollandse polderland. Na het behalen van 
zijn HBS-diploma, volgt hij In Rotterdam 
de opleiding tot onderwijzer aan de 
Kweekschool. In Amsterdam studeert hij 
voor de MO-akte tekenen. In 1916 trouwt 
hij te Gorinchem met Cornelia Albertina 
Blondina Hemerijck. Ze krijgen drie 
kinderen, twee zoons en een dochter. Na in 

verschillende plaatsen te hebben gewoond, 
vestigt het gezin Polderman zich in 1920 
te Apeldoorn en aan het begin van de 
jaren dertig in de wijk Berg en Bos op een 
schilderachtig plekje:  2e Beukenlaan 23 (nu 
Wildernislaan 19), gebouwd in 1928. Tot aan 
zijn dood in 1977 blijft dat zijn adres. 
                                          
Polderman is gedurende zijn verblijf 
in Apeldoorn leraar handtekenen en 
schilderen aan de Koninklijke HBS en korte 
tijd aan het Gymnasium. Ook is hij schrijver 
van artikelen en illustrator van boeken. 
Een schepper van beeldende kunst die 
de rode draad vormt in zijn lange leven. 
Deze toewijding bezorgt hem in de school 
als leraar tekenen  een zekere mate van 
populariteit. Leerlingen die tijdens de les 
beschrijvende meetkunde niets van het 
onderwerp snappen gaan te rade bij ‘onze 
lieve meneer Polderman’ die aan de hand 
van voorbeelden uit de tekenpraktijk 
ruimtelijk begrip uitlegt en nog eens 
uitlegt…   

Tekenen is evenals schilderen en 
beeldhouwen een ruimtekunst. Ontwerpen 
gaat over in creëren om uiteindelijk 
te resulteren in een eindproduct. 
De waarnemer oefent geduld en de 
perspectief stelt hem in staat op een 
plat vlak volumen van tuinobjecten 
ruimtelijk af te beelden en voor te stellen. 
Tussen het af te beelden onderwerp en 
het schildersoog van de waarnemer (O) 
‘ziet’ hij de geleidelijke wording van het 
tafereel. Bij de uitwerking van plannen 
kan de perspectief besparing van tijd en 

2e Beukenlaan 23 met het echtpaar Polderman 
gezien door een poortje 
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ergernis geven, omdat van de geometrische 
gegevens een beeld van de werkelijkheid 
gevormd kan worden. In zijn tekenontwerp 
probeert Polderman zich derhalve eerst 
het ruimtelijk begrip op beeldende wijze 
voor te stellen. Doordat hij de intentie 
heeft zijn eigen werkelijkheid te scheppen 
kan hij daarin naar believen elementen 
toevoegen of weglaten, onderdeel van 
het zoeken naar de gewenste compositie.                                                                                                                                      

Deze perspectiefconstructie komt tot 
stand met behulp van de zogenaamde 
‘oogstraalmethode’. In dit geval past de 
kunstenaar deze wijze van construeren 
toe op tuindetails bij zijn woning aan 
de 2e Beukenlaan: de boogpoort in de 
beukenhaag (zijde Wildernislaan). 

het wordingsproces van een kunstwerk. 
Het gekozen onderwerp wordt vervolgens 
met een zacht potlood of houtskool op 
papier geschetst, de tekening met potlood 
2B of 3B verfraaid. Details in het licht 
worden weggelaten en in de schaduw wat 
doorgewerkt, terwijl de slagschaduwen 
(met overdrijving van de reflecties) sterke 
accenten hebben. De omgeving krijgt van 
de kunstenaar een enigszins schematisch 
aanzien. Van zo’n potloodtekening kan 
door opzet en lijnvoering al veel bekoring 
uitgaan en de planmatige aanpak 
bevat altijd onverwachte details om 
de kijker te verrassen. Zie het vogeltje 
(signering) rechts onderaan de tekening.                                                                                                               
In een latere fase maakte Polderman 
hiervan een olieverfschilderij. Het 
atelier is hiervoor de uitgekozen plaats. 
Nadat met potlood in grove contouren 
het onderwerp op papier of doek is 
gezet, worden de kleuren met penselen 
aangebracht: een korte van dassenhaar 
voor het aanleggen van vlakke tinten of 
het vervloeien van kleuren en een lange 
kostbare van marterhaar voor een meer 
fijne verftechniek.

De omgeving
Bekendheid verkreeg Hugo Polderman 
met zijn aquarellen en tekeningen, waar 
invloeden van de Haagse School soms 
herkenbaar zijn. Zijn werken, met een 
variatie aan onderwerpen en een geschat 
aantal van enige duizenden, zijn over de 
gehele wereld verspreid geraakt. Enige 
daarvan zijn in het bezit van de koninklijke 
familie, indertijd aangekocht na een bezoek 
van koningin Wilhelmina en Juliana aan 
huis en atelier aan de 2e Beukenlaan. Het 
gaat o.a. om bosgezichten binnen het 
kroondomein van Het Loo. Naar aanleiding 
van een tentoonstelling in de gemeentelijke 
Van Reekum Galerij te Apeldoorn in 1965 

werden diverse aquarellen van Polderman 
verkocht, o.m. aan bewoners van Berg 
en Bos. Hij behoorde tot de groep van 
Apeldoornse kunstenaars De Bent.

pad met tekenattributen en opvouwbaar 
driepootkrukje en altijd in het bezit van de 
‘camera’:  het schetsboekje met potlood of 
staafje houtskool. In eigen land vond een 
‘bohemien’ genoeg favoriete plekjes, maar 
hij werkte ook wel in het buitenland. De 
vrije natuur vond in hem een liefhebber en 
beschermheer, gewoonlijk gekleed in pak. 
De term kunstschilder ging moeiteloos over 
in ‘tuinkunstenaar’. Zijn oudste kleinzoon 
zegt daarover: “ Door zijn grote kennis 
van planten, vormgeving en de kunst van 
het toepassen van kleurencombinaties 
toverde hij de tuin elk jaargetijde weer 
om tot een kleurrijk schilderspalet”.                                                                                    
De waarnemer ín zijn omgeving, anders 
gezegd: P op de denkbeeldige lijn OV.
                   Tuin en boogpoort met op de achtergrond contouren 

van huizen bij de kruising Wildernislaan/2e 
Beukenlaan (olieverf)                                                    

Zijn grote werklust en aandacht voor de 
kunst is af te lezen aan zijn tekeningen 
en schilderijen. Het leraarschap bleek 
een verrijking voor zijn creativiteit. Hij 
heeft in een gemoedstoestand elk van die 
werken  doorleefd en gekend. Het is niet 
verwonderlijk te constateren dat deze 
interesse alles te maken had met aandacht 
voor mensen om hem heen, in ruime zin.                                                      
Hugo Polderman heeft ook nog enige 
tijd als voorzitter deel uitgemaakt van 
de oudercommissie van de Berg en 
Bosschool. Bij de officiële opening in 1932 
werd zijn toespraak voor genodigden 
sterk ingekleurd door een kunstzinnige 
en pedagogische achtergrond. Kijkend 
naar de grote lijnen en detailleringen 
noemde hij het gebouw een sieraad voor 
Apeldoorn, terwijl in de school ‘het zaad 
der aesthetiek’ moest worden gelegd.                                                                                                                                          
Het stukje grond in Berg en Bos met 
zijn woning en atelier had voor hem een 
bijzondere betekenis. Van hieruit ging hij op 

Polderman kan gebruik maken van één 
verdwijnpunt (V), het andere valt ver buiten 
de tekening. De verschillende punten en 
lijnen der plattegrond zijn door hem in 
perspectief gebracht; bij voorkeur blijven 
hulplijnen achterwege. Het gaat om de 
perspectief van een tuin en ofschoon grote 
nauwkeurigheid hierbij geen vereiste is 
vond Polderman deze fase essentieel in 

Hugo Polderman en spelend kind bij de tuinvijver met 
op de achtergrond de afgebeelde boogpoort (zijde 
Wildernislaan) 

Bronnen
Archief Polderman                                                                                                                                      
Collectie E. Staller                                                                                                                                          
Herinneringen van F. van der Maas (†), 
voormalig bewoner van Berg en Bos en 
medewerker van tuintijdschrift Groei & Bloei                                                                                                                        
Nieuwe Apeldoornsche Courant, 
29 augustus 1932
Met dank aan Hugo Nicolaas Polderman jr.      
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Gemeentelijk onderzoek naar bereikbaarheid ouderen
Door Eva Rispens, stagiaire Gemeente Apeldoorn

Beste buurtbewoner van Berg en Bos,
Ik ben Eva Rispens, een masterstudente 
Planologie en loop momenteel stage 
bij de gemeente Apeldoorn. Voor mijn 
afstudeeronderzoek heb ik gekozen om te 
kijken naar de bereikbaarheid van ouderen 
in deze stad.

Wat is er aan de hand?
Ouderen blijven steeds langer thuis wonen. 
Dat is erg fijn, zo kunnen mensen oud 
worden in hun vertrouwde omgeving. 
Echter worden mensen wel minder mobiel 
naarmate ze ouder worden. U kunt niet 
even makkelijk meer overal naartoe, en dat 

kan nadelig zijn voor je sociale contacten, 
boodschappen doen en uitstapjes maken. 
Maar wat vinden ouderen daar nu zelf van? 
Wat belemmert hen nu het meest? De 
gemeente weet het eigenlijk niet, en heeft 
mij eropuit gestuurd om dit uit te zoeken.

Wat gaan we doen?
Om hier antwoord op te geven, ben ik 
opzoek naar mensen uit Berg en Bos die 
(bij voorkeur) 75 jaar of ouder zijn en nog 
zelfstandig wonen. In een gesprek van een 
half uur tot een uur (chocolaatjes worden 
verzorgd!), wil ik graag met u praten over uw 
bereikbaarheid: waar u wel naartoe gaat, 

wat u vervelend vind onderweg, en welke 
plekken u juist helemaal niet meer bezoekt. 
Samen brengen we in kaart waar het goed 
gaat, en waar niet.

Wat gebeurt ermee?
Twee dingen om precies te zijn: allereerst 
krijgt de gemeente dankzij u een beter 
beeld van de bereikbaarheid van ouderen, 
specifiek in Berg en Bos. Dit geeft 
mogelijkheden om negatieve ervaringen 
aan te pakken en ook de positieve te 
versterken! En ten tweede helpt u mij met 
het afronden van mijn masteronderzoek! 
Alle informatie die u mij vertelt zal natuurlijk 

vertrouwelijk worden behandeld en u blijft 
anoniem.

Heeft u interesse om mij te helpen?
Geef dan alstublieft uw gegevens (naam en 
telefoonnummer) door aan het bestuur van 
de wijkvereniging, of neem rechtstreeks 
met mij contact op via 06-40076091 of mijn 
e-mail: e.rispens@apeldoorn.nl
Alvast dank voor uw mogelijke interesse 
voor dit onderzoek!

Concert Harpiste Regina Ederveen
Door Berenda Brouwer, Baptisten Gemeente

Op 25 augustus zal de bekende harpiste 
Regina Ederveen optreden. Zij verzorgt 
een programma ‘Muziek aan de Bosrand’. 

Regina speelt prachtige muziek op haar 
gouden harp, en deze muziek wordt 
afgewisseld met korte teksten, waarin de 
humor niet ontbreekt. Ook zal zij enkele 
hymnen spelen. Een concertvoorstelling 
die boeit van A tot Z en die de onverwachte 
kanten van de harp laat horen.
Regina Ederveen behaalde aan het 
Utrechts Conservatorium het diploma 
Uitvoerend Musicus Harp. Op het Orpheus-
Concours won Regina de hoofdprijs voor 
de beste interpretatie van hedendaagse 
kamermuziek. Zij gaf als enige harpiste in 
een internationaal samengesteld orkest 
een concert in Carnegie Hall, New York. Zij 
speelt in verschillende ensembles, o.a. met 
fluit, orgel, sopraan. Ook werkt ze samen 
met een woordkunstenaar waarmee zij 

een programma brengt over Vincent van 
Gogh als ook een Joods programma. Meer 
informatie over haar vindt u op: 
www.reginaederveen.nl.

Zondag 25 augustus, Baptistengemeente 
Bosweg 77 Apeldoorn, aanvang 15.30 uur 
(zaal open 15.00 uur). Aan de zaal kunt u 
een kaartje kopen voor € 5,00.

Naast dit concert worden er meer 
activiteiten georganiseerd in ons 
kerkgebouw. Zo is er bijvoorbeeld twee 
keer per maand op maandagmiddag 
een haakcafé. Daarnaast huurt de 
scrabblevereniging twee keer per maand op 
de maandagavond een zaal in ons gebouw. 
Wilt u meer informatie over activiteiten ga 
dan naar: www.ontmoetelkaarinapeldoorn.
nl/ontmoetingsplekken/baptisten-
gemeente-apeldoorn of stuur een e-mail 
naar missionair@baptisten-apeldoorn.nl

Wegwerkzaamheden
Door Gustaaf van den Brand

Dit voorjaar is weer verder gegaan met 
het verbeteren van de wegen in Berg en 
Bos. KWS is nu ook aan de noordzijde 
van de wijk aan het werk gegaan. Het 
wegdek wordt verbeterd, kruispunten 
aangepast, drempels worden aangelegd 
om de snelheid te verminderen zoals in 
de Wildernislaan, die voorheen vooral 
een racebaan was voor wijkbewoners en 
hondenuitlaters. Ook verschijnen hier en 
daar nieuwe ŕotondeś  op kruispunten 
waar in het midden een ruimte is gecreëerd 
voor rododendrons. Dat remt ook de 
snelheid en versterkt bovendien nog eens 
het groene, bosrijke karakter 
van de wijk. Het werk is 
nog lang niet overal af. We 
moeten nog even geduld 
hebben voordat de hele wijk 
van een nieuw wegdek is 
voorzien en het overal een 
stuk mooier is geworden.
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Koffie en thee in de Berg en Bosschool
Door Irene Steendam

In het kader van Noaberschap hebben 
de Wijkvereniging en de Berg en 
Bosschool voor alle wijkbewoners op 28 
mei van 15.30 uur tot 17.00 uur voor de 
tweede keer een koffie- en theemoment 
georganiseerd.

Dit met de bedoeling om elkaar beter te 
leren kennen en de saamhorigheid en de 
aandacht voor elkaar te laten toenemen. 
Maar ook om de oudere en eenzame 
bewoners van dit moment gebruik te laten 
maken. Dankzij de Berg en Bosschool 
hadden we wederom een ruimte tot onze 
beschikking gekregen, waarvoor wij hen 
graag hartelijk willen bedanken. Deze 
middag hebben wij ook positief ervaren 
door de goede opkomst en de gezelligheid, 

gecombineerd met bijzondere verhalen. Een 
bijeenkomst die we in de toekomst vaker 
willen organiseren. We denken erover na 
hoe de bijeenkomsten verbeterd zouden 
kunnen worden. Misschien door ze in een 
thema te plaatsen en een spreker uit te 

Fijn leren op Berg en Bos
Door Nanda Bolt, directeur openbare basisschool Berg en Bos

Een sfeervolle, 
overzichtelijke 
school in een 
prachtig 
monumentaal 
gebouw, waar 
iedereen elkaar 
kent.
Dat is de Berg en 
Bosschool.

De Berg en Bosschool is een dorpsachtige 
school. Iedereen kent elkaar. Dat stimuleren 
we ook. Onderwijsinhoudelijk hebben we 
een jarenlange traditie in gedegen en goed 
onderwijs. 

Internationale blik
We kijken in ons onderwijs nadrukkelijk 
over de landsgrenzen heen. Dit jaar zijn we 
gestart met een driejarig traject om een 
VVTO-school te worden. (Vroeg Vreemde 
Taal Onderwijs Engels). Dat doen we 
aan de hand van de drie pijlers van de 
methode EarlyBird. We zetten in op Engels 
vanaf groep 1, maar daarnaast ook op 

internationalisering en cultuur. Meerdere 
keren per week doen de leerkrachten 
hun Union Jack badge op (vlag van het 
United Kingdom). Op dat moment wordt 
er alleen nog maar Engels gesproken door 
de leerkrachten en de kinderen. Dat was 
even wennen in het begin, maar dat gaat 
al steeds beter. Over twee jaar willen we 
het officiële keurmerk voor VVTO-school 
behalen!

Voor de wijk
We willen graag als school ook iets 
betekenen voor de buurt. Daarom hebben 
we in januari voor het eerst een ruimte 
beschikbaar gesteld voor een koffie en 
theemiddag voor ouderen. Omdat het een 
fijne middag was met veel belangstelling, 
is er op 28 mei weer een middag bij ons op 
school geweest.
Tijdens verkiezingen kunt u onze school 
bekijken: er is altijd een stembureau in de 
school. Ook op Koningsdag stellen we graag 
het plein ter beschikking voor de buurt! Wie 
weet treffen we elkaar eens in de buurt of 
op school!

nodigen die over het thema een presentatie 
houdt. U wordt op de hoogte gehouden.
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Kleinschalige en vertrouwde peuterspeelzaal:  
gewoon in Berg en Bos!
Door Liza Bruggeling

Een klein beetje verstopt achter de 
grote bomen aan de Bosweg 77 vind je 
peuterspeelzaal ’t Boskaboutertje. Deze 
kleinschalige premium-opvang opereert 
geheel zelfstandig en heeft maar één 
doel: plezier en een vertrouwde plek voor 
de kinderen. 
 
Leidster Leonie Evers vertelt
Lang niet alle bewoners van Berg en Bos 
weten dat ’t Boskaboutertje bestaat. Het 
gebouw van de Baptistengemeente is 
een herkenbaar punt in de wijk, maar de 
vrolijke tekeningen achter de ramen aan de 
linkerkant worden nog wel eens over het 
hoofd gezien. “En dat terwijl onze opvang 
toch al zo’n 30 jaar bestaat”, vertelt Leonie. 
“Enkele jaren geleden besloot OOK, de 
overkoepelende kinderopvangorganisatie, 
te stoppen met deze kleine peuterspeelzaal. 
Het is tekenend voor de betrokkenheid 
van de ouders dat enkelen van hen op dat 
moment besloten om ’t Boskaboutertje 
als een stichting, dus zelfstandig, verder te 
laten gaan. Annelieke Jong en ik werkten 
destijds voor OOK en hebben hier hard aan 
meegewerkt. Met resultaat! We draaien 
sinds die tijd enorm goed.”

Weinig verloop onder leidsters
In de afgelopen 30 jaar zijn er talloze 
kinderen door de deuren van ’t 
Boskaboutertje gegaan. Opvallend is dat 
de leidsters en de vrijwilligers die elke dag 
assisteren, lang blijven. Leonie werkt nu 
bijna 10 jaar als leidster, vrijwilligsters Giny 

van de Blankevoort en Anne-Miek Remmers 
zelfs ruim langer dan 20 jaar. Hun eigen 
kinderen speelden er altijd met veel plezier. 
Het team wordt verder versterkt door 
leidsters Romee Kars, Liesbeth Dubbelman 
en door vrijwilligster Sonja van Beek.

Meeste kinderen uit Berg en Bos
Er zitten nu zo’n 30 kindjes bij ’t 
Boskaboutertje, in de leeftijd van 2 tot 4 
jaar. Ouders kunnen kiezen uit vijf dagdelen 
van ongeveer 09:00 tot 12:00 uur. “We 
kunnen maximaal 16 kindjes per ochtend 
verwelkomen”, legt Leonie uit. “De meesten 
komen uit Berg en Bos; we merken dat de 
wijk behoorlijk aan het verjongen is. Veel 

ouders vertellen vrienden of collega’s over 
ons en zo weten steeds meer ouders ons te 
vinden.”

Korte lijnen
De lijnen met de ouders zijn kort bij ’t 
Boskaboutertje: de leidsters kennen 
mensen bij naam en een appje is gauw 
gestuurd. Ook ’s avonds. “Ouders met 
ideeën kunnen ze gemakkelijk bij ons 
neerleggen en betrokkenheid wordt 
enorm gewaardeerd”, glimlacht Leonie. 
“Zo zijn ouders welkom om met onze 
uitjes mee te gaan, graag zelfs. Dit jaar zijn 
we bijvoorbeeld naar de Schaapskooi in 
Loenen geweest. Waar het elders nog wel 
eens moeilijk is om ouders te vinden die 
tijd kunnen vrijmaken om te rijden, is dat 
hier binnen no-time geregeld. Ook helpen 
de ouders graag in het gebouw. Als er bij 
wijze van spreken een schroefje loszit, is 
er altijd wel een handige ouder die dat 
snel repareert. En met de vieringen van 
Sinterklaas en kerst is bijna iedereen er. 
Zelfs als er schoongemaakt moet worden, 
maken we daar nog een gezellige boel van 
samen!”

Kleinschalig en direct
Ouders die hun kinderen bij ’t 
Boskaboutertje hebben of hebben gehad, 
geven Leonie vaak terug dat het gezellige, 
kleinschalige en directe ze zo goed bevallen 
is. De meeste kindjes zien elkaar terug 
in de klas op de Berg en Bosschool of 
de Heuvellaan. Leonie, die op zaterdag 

verkoopster is op de markt, ziet ‘haar’ 
kindjes regelmatig langskomen en dan kan 
ze altijd rekenen op een praatje. 

Plezier en een veilige, vertrouwde 
omgeving
Plezier voor de kinderen staat voor alle 
leidsters voorop. “De kinderen moeten zich 
veilig voelen”, zegt Leonie stellig. “Ik vind 
het prachtig als de kids vrolijk binnenkomen 
en nog vrolijker weer weggaan. En dat 
gebeurt bijna zonder uitzondering. Dan is 
het als ouder ook fijn weggaan: als je weet 
dat je kind op zijn of haar plek is. Andersom: 
als het niet gaat, zullen wij dat ook altijd 
snel en in een vroeg stadium met de ouders 
bespreken. Dan helpt het ook enorm dat de 
kinderen elke week dezelfde leidsters zien.”

Wil je meer informatie over ’t 
Boskaboutertje? Kijk dan op http://www.
kind055.nl of neem contact op met Leonie 
Evers via evers_leonie@hotmail.com 
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Eglantier 231,
Koninginnelaan 67,

Schuttersweg 139

Apeldoorn

Ugchelseweg 189

Ugchelen

www.maassenbanket.nl Dieper gaat het niet worden
De opbouw kan beginnen
Door Gustaaf van den Brand

Zaterdag 25 mei kregen buren en andere 
genodigden de kans om het diepste punt 
van de werkzaamheden aan Paleis Het 
Loo te betreden. 

 
Ongeveer 1000 geïnteresseerden werden 
persoonlijk door Michel van Maarseveen, 
directeur van het museum welkom geheten 
met een kopje koffie, thee, een glaasje fris 
en een gebakje erbij. Het hele Bassecour is 
uitgegraven. 45.000 kubieke meter grond is 
verplaatst. 35.000 kubieke meter water is 
afgevoerd. De vleugels van het paleis rusten 
nu op tijdelijke funderingen. De bouwput 

heeft een betonnen vloer van ongeveer een 
meter dik gekregen door het storten van 
4.000 kubieke meter onderwaterbeton.
   
Heel bijzonder om op 10 meter diepte 
tegen het paleis aan te kijken. En wat een 
enorme ruimte krijgt het museum extra. 
Maar liefst ruim 5.000 vierkante meter 
aan extra tentoonstellingsruimte en 
bezoekersfaciliteiten. De oppervlakte van 
de bouwput is enorm. Daar vanuit zie je 
ook nog een stuk van het aller oudste deel 
van het paleis: een houten fundering die 
geplaatst is toen het paleis werd gebouwd 
in de 17de eeuw. 
Heel bijzonder is ook om vanuit de bouwput 
dwars door de tijdelijke funderingen naar de 
zolder van de oostvleugel te kijken. Nu de 

funderingen voor de nieuwe ondergrondse 
ruimtes zijn gemaakt, volgt de volgende 
fase: het opbouwen. Daarna natuurlijk nog 
het afwerken en inrichten. De planning is 
dat het museum in 2021 helemaal klaar is 
voor de komende decennia. Meer lezen en 
zien over deze gigantische klus? 

Kijk op www.paleishetloo.nl/vernieuwing.
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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

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
De ouderenadviseurs van Stimenz voor 
Berg en Bos zijn:
Marina Dekkers, bereikbaar op maandag en 
dinsdag en  Corinne de Groot, bereikbaar op 
maandag, dinsdag en donderdag.
Telefoonnummer 088-7846464.

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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Kap fijnsparren noodzakelijk door schorskever
Door Adri Dijkhuizen, gemeente Apeldoorn

Schorskevers 
hebben in Apeldoorn 
zo’n vierhonderd 
fijnsparren zodanig 
aangetast dat de 
bomen gekapt 
moeten worden. De 
meeste aangetaste 
bomen staan in het 
Orderbos en op de 
begraafplaatsen 
Heidehof en 
Soerenseweg. De fijnsparren zullen 
vervangen worden door nieuwe 
loofbomen. 
 
Voor deze aangetaste fijnsparren 
is inmiddels een aanvraag 
omgevingsvergunning aangevraagd en 
verleend. Omdat afgestorven bomen een 
gevaar vormen en omdat de voortplanting 
van de kevers gestopt moet worden, is er 
gebruik gemaakt van een spoedprocedure. 

Letterzetter
De schorskever die zo huis heeft gehouden 
in Apeldoorn draagt de naam letterzetter 
(Ips typographus). Het is maar een klein 
kevertje, maar het richt op dit moment 
op meerdere plekken in Nederland grote 
schade aan. 

 
De letterzetter heeft het voorzien op 
(bij voorkeur oudere) fijnsparren. Veel 
fijnsparren zijn door de droogte van vorige 
zomer en de zachte winter extra gevoelig 
voor de letterzetter. Keverpaartjes nestelen 
zich achter de schors en wanneer eitjes 
uitkomen vreten de larven zich een weg 
door het hout. Op deze manier wordt de 
sapstroom in de boom afgebroken en sterft 
de boom langzaam af. 
 
Als de boom is afgestorven kan hij breken 
of omvallen, met alle risico’s van dien. Om 
dat te voorkomen is besloten de aangetaste 
bomen te vellen. Maar de aangetaste 
bomen moeten ook geveld worden om te 
voorkomen dat de kever aan de tweede 
cyclus kan beginnen en zich opnieuw 
voortplant. 

Schade in onze gemeente
Uit een eerste inventarisatie blijkt dat op 
dit moment circa 400 fijnsparren door de 
letterzetter zijn aangetast. Deze bomen 
moeten we als verloren beschouwen. 
Het merendeel (circa 200 stuks) van de 
aangetaste fijnsparren bevindt zich in het 
Orderbos, vooral in de omgeving van het 
sportpark Orderbos. Ook in de bosgebieden 
Dennenheuvel en Berg en Bos (incl. het 
park) zijn de eerste aangetaste bomen 
aangetroffen. Verder zijn aangetaste 
bomen gesignaleerd op de begraafplaatsen 
Heidehof (ruim 100), Soerenseweg (30) en 
Beekbergen (5). De genoemde aantallen zijn 
niet definitief. Door de snelle verspreiding 
van de letterzetter is de verwachting dat er 
nog meer bomen worden aangetast. 

Na de velling geldt een herplantplicht. Er 
zullen voornamelijk loofbomen worden 
geplant op de plaats van de sparren. Door 
voor gevarieerde beplanting te kiezen, 

propberen we ervoor te zorgen dat ziekten 
en boomkevers als de letterzetter in de 
toekomst minder vat op het bos krijgen. 

In geval van nood
Door Lisette Cuperus, Vigilat

Vanzelfsprekend kent u ons van de 
collectieve dagelijkse preventieve 
wijksurveillance in Berg en Bos, maar 
onze dienstverlening kan ook verder 
gaan. 

We merken dat veel mensen tegenwoordig 
een eenpersoons huishouden hebben 
en het prettig vinden om een vangnet te 
hebben als men zich onveilig of onwel 
voelt. Vigilat heeft sinds kort een mobiel 
persoonlijk alarmeringssysteem waarmee 
u eenvoudig hulp kunt inschakelen. Dit 
persoonlijke alarmeringssysteem bestaat 
uit een kleine noodknop die eenvoudig 
om de nek of om de pols gedragen kan 
worden. Wanneer u op de noodknop drukt 
wordt er direct verbinding gemaakt met 
de meldkamer. U kunt vervolgens spreken 
met de centralist van de meldkamer. Die zal 
vragen of alles in orde is en kan indien nodig 
de dichtstbijzijnde beveiliger of een andere 
hulpdienst inschakelen. Wij kunnen snel ter 
plaatse zijn en u de hulp bieden die u nodig 
heeft. Het persoonlijk alarmeringssysteem 
is uitgerust met een GPS locatiebepaling 
en met een zogenaamd´down systeem .́ 
Dit houdt in dat als u valt en onwel wordt 
er een melding wordt gemaakt naar de 

meldkamer en direct geanticipeerd kan 
worden op de melding. Van de meeste 
deelnemers die aangesloten zijn bij het 
surveillancecollectief hebben wij ook de 
huissleutels, zodat we bij nood altijd uw 
woning in kunnen. Wilt u hier meer over 
weten, neem dan gerust contact met mij 
op. Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag 
en donderdag en ik ben te bereiken op 
telefoonnummer 055-5424149. Mailen 
kan natuurlijk ook. Mijn e-mailadres is 
l.cuperus@vigilat.nl
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Gezinsstad Apeldoorn
Door Wim Bergink, Stadsdeelmanager Noordwest

U hebt deze kreet 
misschien wel eens 
ergens gelezen of 
gehoord: Gezinsstad 
Apeldoorn. Maar 
wat behelst dat nu 
eigenlijk?
Gezinsstad Apeldoorn 
is een strategisch 

programma van de gemeente Apeldoorn. 
Apeldoorn is een fijne gezinsstad waar 
je lekker kunt wonen, werken, leren, 
opgroeien en oud worden. Dat willen 
we graag zo houden en daar gaat 
Gezinsstad Apeldoorn over. Samen 
met alle inwoners, instellingen en het 
bedrijfsleven willen we onze stad en de 
omliggende dorpen nóg aantrekkelijker 

maken. Zodat iedereen zich er helemaal 
thuis voelt; nu en in de toekomst.
 
Met Gezinsstad Apeldoorn richten we ons 
op drie belangrijke thema’s: Buitenruimte 
voor iedereen, Gezond en veilig opgroeien, 
Generaties Verbinden. Het eerste thema 
is wellicht het meest zichtbaar. Onder 
deze noemer willen we de komende jaren 
extra inzetten op het realiseren van speel- 
en beweegprojecten. Vorig jaar zijn we 
begonnen met de voorbereidingen voor 
een aantal projecten in de binnenstad 
(Markstraat en Museumpassage) en zijn 
de eerste grote speel-en beweegproject in 
Zuidwest (Zichtweg), en Noordoost (een 
nieuwe Cruyffcourt bij het Gentiaancollege) 
gerealiseerd. Dit jaar en volgend jaar 
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Ondermijning 
Door Sharon Koenders, wijkagent

Die winkel om de 
hoek waar nooit 
klanten komen… 
De kapper zonder 
stoel… De huurder 
die grote bedragen 
alleen contact wil 
betalen… De buurman 

die altijd afgeplakte ramen heeft… Een 
kennis met een veel te dure auto en een 
kleine portemonnee…  Dit zijn verdachte 
situaties die te maken kunnen hebben met 
georganiseerde criminaliteit.
Ondermijnende criminaliteit, wat is 
dat nou eigenlijk? De exacte definitie is 
moeilijk in een zin samen te vatten, maar 
grofweg betekent het de vermenging 
van de onderwereld en de bovenwereld. 
Voorbeelden zijn het kweken van 
wietplanten (hennepteelt), zorgfraude, 
geld witwassen en criminele motorbendes. 
Of het dumpen van giftig afval uit illegale 
fabrieken van drugs, zoals de drug 
ecstasy (XTC). Gewone mensen, kinderen 
soms, vinden dat gevaarlijke afval dan 

Cederlaan 11 
beekersadvocatuur.nl

Advocaat nodig?
Joost Beekers 
natuurlijk!

arbeidsrecht
ondernemingsrecht

bel voor een afspraak
06 53 93 38 47

deskundig  betrokken  betrouwbaar  effectief

Beekers advocatuur 
arbeidsrecht & mediation

willen we ook in andere stadsdelen 
speelprojecten realiseren. In ons stadsdeel 
Noordwest starten we binnenkort met 
enkele initiatieven. Omdat we zichtbaar 
willen maken wat er al gebeurt, hebben we 
ons het afgelopen jaar ook gericht op het 
ontwikkelen van een interactief platform. 
Hier staan al onze activiteiten en projecten 
op, en bezoekers kunnen ook overal op 
reageren. Hiervoor hebben we de website 
www.gezinsstadapeldoorn.nl in het leven 
geroepen.

Op de website staat bijvoorbeeld 
een door de gemeente ontwikkelde 
‘Buitenspeelkaart’. Hier vindt u niet alleen 
alle speelplekken in de stad op terug, maar 
u kunt ook uw reactie achter laten. De site 
is interactief. Zo werken we samen aan een 
nog mooiere stad. Er staat nog veel meer 
op die site; neem gerust eens een keer een 
kijkje en reageer als u iets kwijt wilt, of 
misschien zelf een idee hebt waarmee u aan 
de slag zou willen. Wij vernemen het graag.

langs de weg. Wietplantages zijn vaak 
onprofessioneel aangelegd. Hierdoor is er 
kans op brandgevaar of waterschade. Je 
zou er maar naast wonen met jouw gezin. 
Ook mensen in kwetsbare posities worden 
vaak de dupe. Zij worden bijvoorbeeld door 
criminelen benaderd om wietplantjes te 
telen. Vaak gaan er achter ondermijning 
criminele organisaties schuil die enorme 
winsten maken met hun activiteiten. Illegaal 
verkregen vermogen wordt geïnvesteerd in 
legale branches, zoals vastgoed, horeca en 
het verkrijgen van vergunningen. Dergelijke 
organisaties schuwen geen geweld, 
afpersing of corruptie. Gezien de impact 
op de samenleving heeft de aanpak van 
ondermijning een hoge prioriteit. 
We proberen de veelal onzichtbare 
ondermijning zichtbaar te krijgen. Samen 
met signalen vanuit bewoners, gemeenten 
of particuliere organisaties zoals banken 
en verzekeraars geeft dit een completer 
beeld en treedt de overheid waar mogelijk 
strafrechtelijk of bestuurlijk op.  
Ook uw hulp kunnen we hard gebruiken. 
Zijn er verdachte situaties die niet kloppen. 
Wil een crimineel zaken met u doen? Neem 
dan contact op met de politie op nummer 
0900-8844 of meld misdaad anoniem 
middels 0800-7000. 
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wijkvereniging

Berg en Bos
wijkblad
informatie van uw wijk

Glasvezelnetwerk (2)
Door Hans Dinklo, wijkbewoner

In maart 2017 heb ik de bewoners van 
Berg en Bos via het wijkblad geïnformeerd 
over de mogelijke aanleg van een 
glasvezelnetwerk. Het bleek toen dat de 
aanleg van glasvezel in Apeldoorn sinds 
2014 stillag en dat er geen plannen van 
KPN waren om iets te gaan doen. Dat gaat 
nu veranderen. Op 23 maart meldde De 
Stentor dat na 5 jaar van stilstand het 
aanleggen van glasvezel in Apeldoorn 
weer gaat beginnen. Met de aanleg wordt 
begonnen in Noordoost Apeldoorn in 
de wijken Woudhuis, Osseveld, Anklaar 
en Sprenkelaar. Het glasvezelnetwerk 
wordt aangelegd door KPN NetwerkNL 
de opvolger van Reggefiber. De naam 
Reggefiber is per 15 april 2019 verdwenen. 
Voor meer informatie zie www.kpnnetwerk.
nl en telefonisch 0880063710. Op 3 april 
2019 is met de aanleg van glasvezel in 
de wijk Anklaar begonnen. Wethouder 
Willems van Apeldoorn, die samen met de 
regiodirecteur van KPN de eerste schop 
in de grond zette, zegt dat de rest van het 
stedelijk gebied nu ook aan de beurt komt. 
(De Stentor van 4 april 2019 “Snel Internet 
voor heel Apeldoorn”). Dit zijn duidelijk 
andere geluiden van de gemeente en KPN 
dan een paar jaar geleden. Bijgaand plaatje 
geeft aan welke delen van Apeldoorn 

volgens de huidige planning glasvezel 
hebben en krijgen. 

Navraag over de verdere aanleg van 
glasvezel bij Reggefiber, wat nu dus KPN 
NetwerkNL heet, levert geen nieuwe 
informatie op. De planning over 2 jaar 
is nog niet bekend. Wel is het mogelijk 
een nieuwsbrief aan te vragen, waarbij 
gesuggereerd wordt dat interesse uit de 
wijk het proces kan versnellen, wat ik niet 
geloof. Het is duidelijk dat glasvezel van 
KPN concurreert met de snelle kabel van 
Ziggo. Netwerksnelheden zullen elkaar in 

de toekomst 
vermoedelijk 
niet zoveel 
ontlopen. 
Het open 
netwerk van KPN, dus voor iedere provider 
te gebruiken, is in tegenstelling tot het 
gesloten netwerk van Ziggo, bruikbaar en 
geschikt voor toekomstige nieuwe en nog 
onbekende toepassingen. Helaas zit Berg 
en Bos, ondanks de enthousiaste verhalen 
over de aanleg van glasvezel, niet in de 
planning van de komende twee jaar.
Berg en Bos zal dus moeten wachten!

Vervangen van spoelwaterinstallatie
Lotte Rorije, Projectmanager Ontwerp en Aanleg, Vitens

Op het productiebedrijf van Vitens aan de 
Amersfoortseweg zuiveren wij grondwater 
om er kraanwater van te maken. Voor 
het maken van kraanwater gebruiken 
wij filters. Deze filters worden periodiek 
schoongemaakt/gespoeld. Het water 
om de filters te spoelen, noemen wij 
spoelwater. Dit water is geen product wat 
wij gebruiken voor ons kraanwater. Vitens 
vervangt de huidige spoelwaterreservoirs 

door twee ronde betonnen tanks met een 
doorsnede van ongeveer 15 meter. Vitens 
is in de tweede week van januari gestart 
met voorbereidende werkzaamheden. 
Wij hopen eind 2019/begin 2020 de 
werkzaamheden af te ronden. Tijdens de 
bouwperiode is er meer (bouw)verkeer. 
Omwonenden kunnen hier last van hebben. 
Informatie: project.amersfoortseweg@
vitens.nl  


