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Een robijnen jubileum, 40 jaar burgerparticipatie
Door Arjan Speelman

In 1980 werden door twee daartoe gemachtigde 
vrouwen en kandidaat-notaris Meuwese de 
statuten van de WIJKVERENIGING BERG EN BOS 
opgenomen in een notariële acte.
We bestaan dus volgend jaar 40 jaar!
En dat gaan we vieren, zeker in een tijd waarin 
soms aan onze wortels wordt geknaagd alsof we 
niet representatief zijn in, zoals ons doel in de 
statuten wordt omschreven, … ‘het behartigen van 
de belangen van de bewoners, woonachtig binnen 
het gebied der vereniging’.
Bij deze dus een oproep om als burger te 

participeren in het bedenken van ideeën hoe we 
het vieren van dit jubileum het beste kunnen doen 
en om mede vorm te geven aan het uitwerken van 
deze ideeën.
We zijn alvast begonnen en hebben zowel Yvonne 
de Vries, communicatieadviseur cultuurhistorie bij 
de gemeente als Frederik Erens, historicus, schrijver 
van het boek ‘Het groene westen van Apeldoorn’ en 
mede-wijkbewoner gevraagd om mee te denken en 
mee te werken.
Daarnaast proberen we zo veel mogelijk namen te 
achterhalen van mensen die al (heel) lang in de wijk 

wonen (of gewoond hebben) om mooie verhalen 
over onze wijk te kunnen vastleggen.
Ook willen we via het Kenniscentrum van CODA 
en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid 
interessant historisch materiaal over onze wijk 
verzamelen.

Maar als participerende burger heeft u vast 
nog meer en betere ideeën. Laat het ons 
weten door een email te sturen naar bestuur@
wijkbergenbos.nl.
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Hulpverlening in Berg en Bos
Door Ronald Kort

Meer en meer speelt in den 
lande het fenomeen AED 
(automatische externe 
defibrillator) op. Dit apparaat 

wordt ingezet bij hulpverlening indien 
reanimatie gewenst is. 

Veel mensen hebben er van gehoord, 
maar weten niet precies hoe het werkt. In 
feite is het simpel. Er vindt bijvoorbeeld 
een ongeval plaats en iemand belt 112. 
Deze gaat op zoek naar geregistreerde 
hulpverleners (BHV’ers) in de buurt en 
stuurt deze op het ongeval af. 

Meerdere taken
Vaak worden er meerdere gecontacteerd 
met een onderverdeling in taken per 
hulpverlener. Eén taak zou bijvoorbeeld 
kunnen zijn om een AED te halen in de 
buurt van het ongeval en te bezorgen op 
de plaats van het bewuste ongeval. Een 
andere taak is vanzelfsprekend om zo snel 
mogelijk daadwerkelijk hulp te kunnen 
verlenen. De AED heeft een ingebouwde 
stem die de hulpverleners automatisch de 
goede richting opduwt zodat hulp ook snel 
en vooral op de juiste manier geboden kan 
worden. 

Snelheid is geboden
Bij een hartstilstand zijn de eerste zes 
minuten cruciaal. 
Bij zowel de eerste als de tweede taak 
is het dus zaak dat de hulpverleners in 
kwestie enige kennis hebben van zaken. Zij 
hebben zich normaal gesproken daarvoor 
laten opleiden middels een korte cursus 
en hebben zich vervolgens geregistreerd 

bij een centraal punt (zie hieronder). 
Alleen dan kan 112 gebruik maken van de 
vaardigheden van deze personen. 

Beschikbaarheid in de wijk Berg en Bos
Nu wil het geval dat in onze wijk zowel de 
aantallen AED’s als BHV’ers op een zeer 
laag peil staan, waarbij opgemerkt dient 
te worden dat er op zich voldoende AED’s 
aanwezig zijn, alleen zijn deze niet 24/7, elke 
dag 24 uur, beschikbaar. Desalniettemin 
is het wenselijk om ook deze AED’s aan te 
melden bij het landelijk punt, zodat bij hoge 
nood hier toch gebruik van gemaakt zou 
kunnen worden. Al was het alleen maar ten 
tijde van de openstelling van de AED. De 
wijkvereniging zal hiertoe initiatief nemen 
richting de eigenaren van de AED’s. 
Verder moeten we willen streven naar 
een groter deel 24/7 AED’s. Op dit 
moment zijn er slechts 2 (Jachtlaan 73 
en Amersfoortseweg 15A) beschikbaar, 
waardoor op basis van het 500 meter 
afstandsprincipe blinde vlekken ontstaan 
in de wijk. Om deze blinde vlekken weg te 
werken hebben we als wijkvereniging reeds 
een eerste resultaat geboekt, met dank aan 
Accres, en zal op het voorplein bij de ingang 
van het park Berg en Bos een AED geplaatst 
worden in een zogenoemde buitenkast. 
Daarmee blijft er nog slechts een klein deel 
ongedekt binnen de wijk. Voor dit laatste 
deel zal tevens worden gezocht naar een 
oplossing zodat daarmee heel Berg en Bos 
afgedekt is.

BHV’ers
Terug nu naar de hulpverleners. Deze zijn 
in aantal helaas voor de wijk Berg en Bos 

ontoereikend. Niet alleen op basis van de 
grootte van de wijk, gemiddelde leeftijden 
e.d., maar ook t.o.v. andere wijken scoren 
we op dit vlak niet goed. Wat op zich 
opmerkelijk is, gezien het relatief hoge 
aantal mensen dat werkzaam is in de zorg 
en in de wijk woonachtig is. 
In de wijk zijn momenteel zo’n 10-15 
(afhankelijk van of je beide zijden van 
de Jachtlaan wel of niet beschouwd 
als behorend bij onze wijk) BHV’ers 
geregistreerd. Een aantal van minimaal 30 
zou echter wenselijk zijn. Het aantal BHV’ers 
zou op twee manieren kunnen worden 
verhoogd. Enerzijds mensen die reeds 
een cursus hebben afgesloten en mogelijk 

wijkbewoners uit de zorg oproepen om zich 
te registreren, en anderzijds gewoon meer 
mensen opleiden tot BHV’er. Hiertoe bieden 
veel zorgverzekeringen zelfs mogelijkheden 
aan met al dan niet gedeeltelijke of gehele 
dekking van de cursuskosten. Daarnaast 
schijnen er links en rechts nog potjes te zijn 
die mogelijkerwijs aangesproken zouden 
kunnen worden. Dit wordt momenteel 
onderzocht. In volgende uitgaven van de 
wijkkrant zullen wij u op de hoogte houden 
van de voortgang van dit project. In de 
tussentijd hopen we uiteraard van harte dat 
u als wijkbewoner zich wilt gaan registreren 
of laten opleiden tot BHV’er. 

Kaartje: de groene koffertjes zijn 24/7 AED’s. De blauwe icoontjes zijn BHV’ers. 
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Samenvattend
Samenvattend zullen we als wijkvereniging 
gaan inspelen op:
1. Stimulering van registraties AED’s en 

BHV’ers

Naar minder afval
Gemeente Apeldoorn, persbericht

Een groot deel van de stad Apeldoorn 
dat ten zuiden van de spoorlijn ligt, is dit 
voorjaar en eerder in 2018 overgegaan 
op de nieuwe manier van inzamelen. 
Noordelijke wijken en delen van de stad 
zijn in het najaar van 2019 aan de beurt. 
In een bijeenkomst voor wijkraden legde 
de gemeente uit wat er gaat gebeuren en 
waarom. Hieronder een samenvatting. 

Wat gaat er veranderen?
In het najaar gaat een aantal zaken 
veranderen in de inzameling. Plastic 
verpakkingen, metalen verpakkingen zoals 
blik en drankpakken (PMD) gaat Circulus-
Berkel aan huis ophalen met een container 
die is voorzien van een oranje deksel, voor 
het gemak ook wel de ‘oranje container’ 
genoemd. Deze oranje container vervangt 
de grijze container voor restafval. Wat u aan 
restafval overhoudt, brengt u straks zelf 
weg naar een ondergrondse container voor 
restafval bij u in de buurt.  
Daarmee ziet het ‘standaardpakket’ er 
straks als volgt uit:
• Grondstoffen zoals Plastic verpakkingen, 

metalen verpakkingen en drankpakken 
(PMD), Groente-, fruit- en tuinafval (GFT), 
papier en karton en BEST (boeken, 
e-goed, speelgoed en textiel) halen we 
aan huis op. Voor het PMD en GFT komt 
Circulus-Berkel eens per twee weken 
langs. Papier en karton 1 x per 4 weken, 

en BEST 3 x per jaar. 
• Restafval brengt u zelf weg naar een 

ondergrondse ‘buurtbak’. Bestaande 
ondergrondse buurtbakken houden 
1 opening voor een zak van 60 liter. 
De nieuwe buurtbakken krijgen twee 
openingen: een voor een zak met een 
inhoud van 60 liter, een voor een zak van 
30 liter. 

• De service op de inzameling van luiers 
en incontinentiemateriaal wordt 
uitgebreid: ook daarvoor komen 
speciale ondergrondse buurtbakken. 
Inwoner kunnen na aanmelding daar 
gratis gebruik van maken. 

U ontvangt voor het gebruik van de 
ondergrondse container een milieupas, 
waarmee u de klep van de trommel kunt 
openen. Brengt u liever zelf uw afval weg? 
De voorzieningen bij winkelcentra voor 
PMD, glas, papier en textiel blijven bestaan.

Communicatie
U wordt over deze wijzigingen uitgebreid 
geïnformeerd via nieuwsbrieven en via 
www.circulus-berkel.nl/minder-afval. Deze 
communicatie start zodra de planning 
rond is; begin september ontvangt u de 
eerste nieuwsbrief met een uitnodiging 
voor een inloopbijeenkomst. Daar worden 
er in Apeldoorn-Noord ongeveer 10 van 
georganiseerd in de tweede helft van 
september. Bij de eerste nieuwsbrief zit ook 

een planning, die per adres verschilt. 
Afval? Haal er uit wat er in zit!
De gemeente Apeldoorn streeft naar minder 
restafval, namelijk 30 kg per inwoner per 
jaar in 2025. In 2018 was dat nog bijna 140 
kg. Ongeveer tweederde van het materiaal 
dat nu nog in het restafval in Apeldoorn 
zit, kan gescheiden worden. Een groot deel 
daarvan bestaat uit PMD en GFT. Ook papier 
en textiel zijn grondstoffen die het waard 
zijn om (nog beter) te scheiden. Ook moeten 
we vervuiling voorkomen: hoe ‘schoner’ het 
afval, des te beter het te hergebruiken of te 
recyclen is.
Waarom zetten we in op minder afval?
Het verhaal achter afval en grondstoffen 
is complex en raakt aan politieke 
en economische ontwikkelingen op 
wereldniveau. Eenvoudig en kort 
uitgelegd, komt het erop neer dat de 
wereldconsumptie van materialen en 
fossiele brandstoffen, zoals olie, in de 
afgelopen eeuw enorm is gestegen. Die 
vraag blijft stijgen, met name in Aziatische 
landen waar de welvaart toeneemt. 
Maar voor een aantal materialen is ook 
het einde in zicht. Denk aan fossiele 
brandstoffen, waar we sterk van afhankelijk 
zijn voor ons dagelijkse functioneren. 
Experts waarschuwen ervoor dat die 
afhankelijkheid risico’s inhoudt. Meer 
hergebruiken en recyclen, is het advies. 
Daar komt nog een heel belangrijk 

argument bij: het milieu en het klimaat. De 
CO2-uitstoot door productie en consumptie 
moet (snel) omlaag. 
 

2. Verhogen aantal 24/7 AED’s
3. Stimulering van het doen van cursussen 

voor BHV

Registreren
Mocht u zich willen registreren als 
hulpverlener of wilt u uw AED laten 
registreren, dan is dat mogelijk op de 
volgende website: https://mijnhartslagnu.

nl/#/page/register. Tevens is hierop heel 
veel informatie te vinden aangaande dit 
onderwerp. 

De overheid zet om die twee redenen 
in op het aanjagen van de circulaire 
economie. Dat is een economie waarin 
we zuiniger zijn op grondstoffen en ze zo 
lang en hoogwaardig mogelijk in omloop 
houden. Belangrijke onderdelen zijn 
recyclen (omvormen tot een nieuw product, 
bijvoorbeeld bodemsnippers maken van 
snoeihout) of hergebruiken (opnieuw 
gebruiken, zoals glas maken van glas). Dat 
levert banen op, zorgt voor minder CO2 
uitstoot en meer zelfvoorzienendheid. 
De gemeente Apeldoorn wil daar samen 
met inwoners actief aan bijdragen, 
onder meer door de uitvoering van 
het plan Recycleservice 2025 waar de 
bovengenoemde maatregelen deel van 
uitmaken. 
 
Van de redactie: een uitgebreide presentatie 
over dit onderwerp vindt u op onze website 
www.wijkbergenbos.nl 
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Huis verschijnt, huis verdwijnt
Door Gustaaf van den Brand

Tientallen jaren stond het verscholen 
achter grote rododendrons en andere 
struiken, dit pareltje van een huis op 
de hoek van de Wildernislaan en de 
Sparrenlaan. Tientallen jaren rijd je 
er langs en zie je alleen de achter- en 
zijmuur vanaf de Sparrenlaan. Niet zo’n 
fraai aanzicht, naar mijn mening. En 
daardoor was mijn verwachting voor de 
rest van het huis ook niet zo bijzonder. 
Nu is het huis verkocht en zijn de struiken 
verdwenen. Plotseling verscheen het huis 
aan de voorkant en andere zijde. Een heel 
ander gezicht, een heel andere kijk op de 
villa. 
 
Een bijzondere, fraaie bouwstijl die je in 
onze wijk verder niet ziet. Kan iemand meer 
over de architectuur vertellen? En wat een 
prachtig ruim perceel. Dat viel eerder niet 

op door het verwilderde struikgewas. Het 
perceel blijft, maar het huis gaat verdwijnen 
om plaats te maken voor een nieuwe 
verschijning. 

Zo zal het er over een jaar uitzien.

Verkeer en parkeren
We modderen voort
Door Jan Wassink

Zoals u wellicht in de Stentor van 3 
september hebt gelezen ‘boycotten 
de wijkraden” een interviewronde 
van de Gemeente Apeldoorn. 
Vertegenwoordigers van de Gemeente 
Apeldoorn zijn in de avonduren op pad 
geweest om deur-aan-deur te vernemen 
of omwonenden overlast ervaren van het 
verkeer en parkeren rond de Apenheul 
en Stadspark Berg en Bos. Dit lijkt een 
prijzenswaardig initiatief. Waarom 
stellen de wijkraden zich dan zo star op, 
zult u wellicht denken.

Aanleiding
Een stukje voorgeschiedenis: Sinds het 
moment dat de J.C. Wilslaan niet meer 
illegaal gebruikt wordt als overloop-
parkeerplaats op dagen van topdrukte 
(voor het laatst in 2015) en hiervoor een 
deel van het AGOVV terrein wordt gebruikt, 
is de overlast voor de wijkbewoners 
van Berg en Bos stukken minder. Deze 
informatie behoeft geen enquête want dit 
is allang bekend bij de verantwoordelijken 
werkzaam voor de Gemeente Apeldoorn. 
Wat nu speelt, is dat de in 2015 gecreëerde 
overloop parkeerplaats op het AGOVV 
terrein van tijdelijke aard is. Dit is door 
toenmalig wethouder J. Kruithof beloofd 
aan de Wijkraad Brink en Orden. Na 2022 
moet er een nieuwe oplossing zijn. En daar 
wringt de schoen.

‘Boycot’
De ‘boycot’ van de wijkraden van Berg en 
Bos, Brink en Orden en De Sprengen heeft 

alles te maken met de gewantrouwde 
motieven van de Gemeente Apeldoorn in dit 
dossier. We vermoeden dat de Gemeente 
Apeldoorn, met het deur-aan-deur gaan, 
via een omweg een legitimatie probeert 
te zoeken, die ze bij de wijkraden niet gaat 
krijgen. De Gemeente Apeldoorn staat op 
het punt om eerder gemaakte beloften te 
breken, dan wel onwenselijke plannen te 
ontwikkelen, zoals de bouw van een groot 
parkeerdek of -garage aan de Roosmale 
Nepveulaan. 

Transferium
Ruim vijftien jaar geleden ontstond het 
idee om een transferium in te richten 
buiten de bebouwde kom van Apeldoorn. 
Juist bedoeld voor het opvangen van 
dagjesmensen op dagen met topdrukte. 
Inmiddels zijn overal in Nederland 
transferia. Voor de niet-ingewijden, dit zijn 
plekken met voldoende parkeerplaatsen 
waar bezoekers gemakkelijk hun auto 
kwijt kunnen en verder met de bus worden 
vervoerd naar hun bestemming. Voor dagen 
met topdrukte is dat een zeer voor de hand 
liggende optie. Temeer, omdat het een 
beproefd concept is gebleken in tal van 
andere plaatsen in binnen- en buitenland. 
Niet alleen voor steden als Amsterdam, 
maar ook Utrecht, Den Bosch, Nunspeet 
en Nijmegen hebben goed werkende 
transferia.

Gemeente frustreert
Er is dus allang een voor de hand liggende 
en alleszins betaalbaar gebleken oplossing 
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voor het verkeer- en parkeerprobleem in 
Apeldoorn-West. Het komt desondanks niet 
van de grond want de Gemeente Apeldoorn 
frustreert de planvorming hiervan. Enkele 
voorbeelden:
• Onder verantwoordelijkheid van de 

Gemeente Apeldoorn zijn onjuiste 
berekeningen gepresenteerd, die als 
rode draad hadden, dat de ontwikkeling 
en exploitatie van een transferium 
bij Apeldoorn veel te duur is. Zelfs 
een leek kon zien dat de cijfermatige 
onderbouwing van niet klopte. 

• Een alternatief, maar een wél degelijk 
onderbouwd plan voor een transferium 
nabij Hotel Restaurant De Cantharel bij 
de afslag van de A1 aan de Europaweg, 
opgesteld door actieve burgers 
(Werkgroep Asselsestraat), is door het 
College van B&W niet serieus genomen 
en de afgelopen jaren in de la gebleven. 
Onder druk van de wijkraden wordt er 
nu opnieuw naar gekeken. 

Verlengstuk Apenheul
We kunnen alleen maar raden naar de 
motieven van het bestuur van de Gemeente 
Apeldoorn, maar duidelijk is wel, dat het 
huidige bestuur en zijn voorgangers de 
oren te veel laat hangen naar de wensen 
van dierenpark Apenheul. En dit speelt 
al tientallen jaren. Dit is ook nu weer 
een probleem, omdat Apenheul niet wil 
meewerken aan een transferium, maar er 
stelselmatig voor pleit om zo veel mogelijk 
parkeerplaatsen zo dicht mogelijk bij 
de ingang van het park te creëren. Het 
gevolg: meer auto’s binnen de bebouwde 
kom, terwijl dit alleen maar leidt tot meer 
verkeer en opstoppingen rond het park. 
Wij vinden het prima als Apenheul floreert 
en wij begrijpen de sympathieën van de 
Gemeente Apeldoorn voor het dierenpark. 
Echter, wij vinden dat je in het openbaar 

bestuur gehouden bent om te allen tijde 
de onafhankelijkheid te bewaren en niet 
als verlengstuk van een commerciële 
organisatie op te treden. 
Daar komt nog bij dat over 2 jaar het 
vernieuwde Paleis het Loo 150.000 
bezoekers meer wil ontvangen, wat zo’n 
70.000 extra auto’s in de bebouwde kom 
betekent.

Apeldoorn. Al vele jaren zitten we om tafel 
met de Gemeente Apeldoorn, waarbij 
elke keer weer nieuwe praatgroepen 
worden geïnstalleerd en het vraagstuk 
rond parkeren en verkeer onnodig wordt 
gecompliceerd. Telkens worden er nieuwe 
‘deskundigen’ ingevlogen en in 2017 werden 
er zelfs ‘stakeholders’ aan tafel gebracht 
die niets met het probleem van doen 
hebben en al helemaal geen oplossing 
kunnen brengen. Met het creëren van 
ruis en het eindeloos verbreden van een 
probleemstelling is nog nooit een praktisch 
probleem is opgelost.

Luchtkwaliteit
Wie een beetje het nieuws volgt, weet dat 
er grote zorgen zijn rond de luchtkwaliteit 
in Nederland. Enerzijds betreft dit de 
gezondheid voor de mens en anderzijds 
de effecten op de natuur. Dit laatste punt 
heeft kort geleden zeer veel aandacht 
gekregen in het nieuws als gevolg van 
de Stikstofuitspraak door de Raad van 
State. De betekenis hiervan is dat de 
vergunningverlening voor projecten die 
kunnen leiden tot een toename van de 
uitstoot van stikstofoxiden veel strenger zal 
moeten verlopen. Aangezien autoverkeer 
de grootste veroorzaker is van de uitstoot 
van stikstof, kun ja als gemeente niet driest 
doorgaan met het aantrekken van nog meer 
auto’s naar de bebouwde kom.  
Daarnaast geldt dat de luchtkwaliteit in 
Apeldoorn gemiddeld genomen ‘matig” 
is, zoals ook dagelijks op https://www.
luchtmeetnet.nl/kaart te zien is. Wat de 
Gemeente Apeldoorn kennelijk graag 
mogelijk wil maken, namelijk het faciliteren 
van nog meer auto’s in de woonomgeving, is 
een doodlopende weg. 

Hoe verder?
Mocht de Gemeente Apeldoorn kiezen voor 

Kabels?
Door Gustaaf van den Brand
Bij kruispunten met de Soerenseweg 
verschenen vreemde, onbekende groene 
‘kabels’ die blijkbaar onder de zijwegen 
door waren gelegd.

Vraagtekens bij een boel wijkbewoners! 
Bij navraag blijken het geen kabels te zijn, 
maar holle pijpen waar later waarschijnlijk 
glasvezelkabels doorheen worden 
getrokken. Een en ander is echter op het 
moment van schrijven nog niet bevestigd 
door de gemeente. Wordt er dan toch een 
aanvang gemaakt met het leggen van 
glasvezelkabels in de wijk?

Wie is de baas in het Gemeentehuis? Foto Stentor.

Verkeersvisie
Nu dreigen eerder gemaakte toezeggingen 
naar de omwonenden te worden 
opengebroken door toch vol in te zetten 
op parkeren in het woongebied. Dit is nota 
bene in strijd met de in 2016 gepubliceerde 
Verkeersvisie van de Gemeente Apeldoorn 
zelf, waarin uitdrukkelijk wordt gesteld 
dat verkeer zoveel mogelijk buiten de 
woongebieden gehouden moet worden 
om redenen van verkeersveiligheid en 
leefbaarheid. 

Onverdroten
We gaan onverdroten door en blijven als 
wijkvereniging (en wijkraad) natuurlijk 
on speaking terms met de Gemeente 
Apeldoorn en Apenheul, ook al is het 
rendement van de vele besprekingen 
mager. Wij zijn in de loop der tijd wel 
superkritisch geworden, vooral vanwege 
het niet nakomen van afspraken op dit 
én op andere dossiers door de Gemeente 

bijvoorbeeld de bouw van een parkeerdek 
of -garage aan de Roosmale Nepveulaan, of 
anderszins uitbreiding van parkeerplaatsen 
in het woongebied willen stimuleren, dan 
zullen we dit met alle wettige middelen 
proberen te verhinderen. Het blijft nog wel 
even doormodderen…
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Bronnen van Berg en Bos (52)
Weldadigheid met allure
Door Bart Meyer en Ron Reinders, wijkbewoners

Dennenlaan 8 omstreeks 1930 (tekening)

Weldadigheid
Ondanks de neutraliteit van Nederland 
deed de Eerste Wereldoorlog zich voelen. 
Aan bouwmaterialen was moeilijk te komen, 
wat bouwen erg duur maakte. Het probleem 
van huisvesting, wonen in een huurhuis 

Rond 1900 schoten ze in Nederland als paddenstoelen uit de grond, de huizen van 
weldadigheid. Huizen waar kinderen werden opgevangen en gedurende een bepaalde 
tijd verzorgd. Weeskinderen vormden in die tijd een relatief grote categorie, evenals 
zieke kinderen, maar er waren ook kinderen die voor korte of langere tijd gescheiden 
van hun ouders in een pension of ‘tweede thuis’ woonden. Ook Apeldoorn kende 
onderkomens voor jeugdigen die werden toevertrouwd aan zorg door anderen. 
Een bekend verschijnsel deed zich voor bij gezinnen die met verlof uit Indië naar 
Nederland kwamen; het gebeurde regelmatig dat de kinderen dan in speciale tehuizen 
werden ondergebracht. De wijk Berg en Bosch telde vóór de Tweede Wereldoorlog 
meerdere opvangplaatsen voor verschillende soorten van hulpverlening, meestal in 
een ruime woning of villa.

of laten bouwen op 
een eventueel zelf 
verworven perceel, 
kwam regelmatig terug.  
De maatschappelijke 
elite had zich sinds 
de negentiende 
eeuw massaal op de 
weldadigheid gestort. 
In de loop der jaren kon 
het aantal particuliere 
initiatieven voor 
kinderen die hulp en 
opvang nodig hadden 
daardoor fors groeien. 

Het doen van iets goeds 
maakte deel uit van het dagelijks leven van 
de gegoede burgerij. Het was geen willekeur 
of opgedrongen plicht. Het ijveren voor 
menselijke vooruitgang vond inspiratie 
in de maakbaarheid van de samenleving. 
Onderwijs en opvoeding moesten hieraan 
bijdragen en individuele initiatieven konden 
samengebracht worden tot algemene 

hulp, bijvoorbeeld in verenigingen.                                                                                                                                    
Koning Lodewijk Napoleon had de toon 
gezet voor de filantropie. De volgende 
koningen en koninginnen namen zijn 
voorbeeld hierin over en dat had weer 
z’n uitwerking op de gevoelens van de 
betere kringen. Daarbij speelde nog een 
ander aspect van de weldadigheid: voor 
een deel was het een vrouwenzaak. Met 
name de vrouwelijke elite zag daarin een 
kans om haar leven zin te geven. Het was 
niet ongewoon dat in dorpen en steden  
tehuizen voor kinderen werden opgericht 
door plaatselijke freules, jonkvrouwen 
en douairières en evenzeer door 
maatschappelijk vooraanstaande vrouwen. 
Daarbij gold dat deze invloedrijke dames 
soms op enige afstand woonden van hun 
kindertehuis en maatwerk nastreefden.

Toepasselijk                       
‘De Sparkamp’ onderhield contacten met 
Amsterdam waar belangrijke besluiten 
werden genomen door een arts, mevrouw 
E.W. Wijers. Er waren tot in de 20e eeuw 
wel degelijk redenen voor de Hollandse 
elite om bij dergelijke ondernemingen de 
blik te richten op Apeldoorn en omgeving. 
Allereerst was daar de aanwezigheid 
van Paleis Het Loo en haar bewoners, 
gelegen in een bosrijke omgeving met een 
nabijgelegen wijk in opbouw waar huizen 
verrezen die geschikt werden bevonden 
voor het onderbrengen van een relatief 
grote groep jeugdige bewoners en hun 
verzorgers. Al met al een volmaakte locatie 
en entourage die in advertenties van 

plaatselijke en landelijke kranten breed 
werden uitgemeten. Bijkomend gevolg voor 
de bewoners van Berg en Bosch was dat 
hen een ‘spiegel van weldadigheid’ werd 
voorgehouden.
Men kan zich afvragen of de bewoners 
van de villawijk blij waren met de komst 
van deze zorginstellingen. Het is wellicht 
leerzaam te weten hoe zij in de heersende 
tijdgeest omgingen met dit verschijnsel. 
En kan weldadigheid eenvoudig afgedaan 
worden als sussen van het geweten of 
economisch belang van de elite? In ieder 
geval kreeg het begrip in Berg en Bosch een 
toepasselijke invulling. 

Schuldgevoel     
De schaarse berichten over weldadigheid 
in documenten en geschriften wijzen op 
een nog nawerkend collectief schuldgevoel 
dat in ieder geval heeft geleid tot een 
zekere mate van acceptatie binnen de 
wijk. Bij de welvarende middenklasse 
was een grote sociale energie aanwezig, 
onder andere door de zelfbeheersing die 
de maatschappij eiste. Die zelfbeheersing 
bracht ook schuldgevoelens naar boven, 
omdat de controle eigenlijk niet goed 
slaagde. Vermengd met maatschappelijke 
bezorgdheid en plichtsbesef werden de 
eigen schuldgevoelens geprojecteerd op 
de noden en behoeften van het kind in 
de samenleving. De elite koesterde haar 
eigen fantasieën voor hulpverlening. In dát 
opzicht verschilde Berg en Bosch niet van 
het landelijk beeld.
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en voor oudere kinderen de mogelijkheid 
van huisonderwijs. Alle activiteiten op een 
dag verliepen volgens een bepaald schema. 
In de folder sprak men over ‘kinderen uit 
beschaafde kringen’ die voortdurend onder 
toezicht stonden, gegroepeerd naar leeftijd. 
Nadrukkelijk waren de tehuizen gesitueerd 
in een gezonde natuurrijke omgeving van de 
Soerense bossen.  
In een reclamefolder uit 1948 wordt de 
locatie aan de Vonderlaan aangeduid 
als ‘toeristenpension De Uitkijk’ met 
gezinsaccomodatie. Daarin is ook veel 
aandacht voor uitstapjes naar plaatsen 
met recreatie. Weldadigheid maakte steeds 
meer plaats voor ontspanning.

in ‘roughcast’ uitgevoerd, maar de ramen 
van dit huis werden voorzien van glas in 
lood. Bijzonder is dat het aanvraagformulier 
bouwverordening en materiaalstaten, 
bouwtekeningen en Besluit Burgemeester 
en Wethouders van Apeldoorn nog steeds 
aanwezig zijn. Het fraaie, op het karakter 
van het bosperceel afgestemde tuinplan 
werd verzorgd door Klaas van Nes. Voor 
zover bekend de eerste keer dat zij samen 
aan een project werkten.

Berg en Bosch was als villapark toen 
nog volop in ontwikkeling. Veel nieuw 
gebouwde villa’s werden in gebruik 
genomen als pensions voor toeristen die 
van de fraaie bossen en gezonde lucht in 
west-Apeldoorn wilden genieten. Ook het 
nabijgelegen Kroondomein en Paleis Het 
Loo oefenden aantrekkingskracht uit op 
allerlei welgestelde burgers die een woning 
‘op stand’ zochten. Natuurpark Berg en 
Bosch en het Boschbad zouden later nog 
extra cachet geven aan het villapark dat 
uitgroeide tot de absolute topwijk van 
Apeldoorn.

Mevrouw Beschero-Nortier betrok met 
Lydia Nortier en haar dienstbode Cornelia 
Looiz het huis in 1912. In 1919 werd 
‘Spitshuize’ verbouwd en vergroot nadat 
Lydia Nortier kennis had gemaakt met 
de heer Nieuwenhuyzen met wie zij in 
1920 trouwde. Tevens betrok een tweede 
dienstbode, Gerritje van Essen, het huis 
in dit jaar. In 1921 overleed mevrouw 
Beschero-Nortier. Van 1921 tot 1925 werkte 
Martha Buck als dienstbode in de woning. 
Op 27 augustus 1922 overleed ook de heer 
Boymans die inmiddels was getrouwd 
met Johanna Nortier. In 1925 overleed 
bovendien de heer Nieuwenhuyzen.

Van 1928 tot 1937 was ‘Spitshuize’ een 

Spitshuize
‘Spitshuize’, in 1911 gebouwd door de 
bekende architect Henk Wegerif, is een 
mix van historie en klassieke allure, 
omringd door het groen van een originele 
bostuin.  
In 1911 kreeg Henk Wegerif, neef van 
architect/meubelmaker Chris Wegerif, 
opdracht om  een landhuis te ontwerpen 
met een opvallend spits dak en een zeer 
ruime bostuin aan de 2e Beukenlaan 
in het nieuwe plan Berg en Bosch. Voor 
mevrouw Johanna H.E. Beschero-Nortier, 
afkomstig uit Leerdam, tekende hij een 
huis met een karakteristiek profiel dat de 
naam ‘Spitshuize’ ging dragen. Het werd 

Advertentie in de Nieuwe Apeldoornse Courant 
van 23 juli 1949

Vakantie
In de wijk Berg en Bosch waren in het begin 
van de 20e eeuw een aantal bijzondere 
opvanghuizen voor jeugdigen. Die hadden 
landelijke bekendheid en waren gevestigd 
aan de Vonderlaan 27, Dennenlaan 8 en 2e 
Beukenlaan 4. Twee ervan werkten onder 
de naam ‘Willemsoord’. Kinderhuis ‘De 
Sparkamp’ met rooms-katholieke signatuur 
was gelegen aan de Dennenlaan. Alleen het 
pand aan de 2e Beukenlaan (Spitshuize) 
heeft de veranderende tijdgeest overleefd.                                                                                                                                       
Deze mogelijkheden tot opvang waren 
zelfs bekend in Nederlands Oost-Indië 
waar een vooraanstaand dagblad een 
lijst publiceerde met kindertehuizen 
‘die blijvend of doorloopend kinderen in 
verschillende leeftijden herbergen (…..) 
voor degenen die , met verlof in Europa, hun 
kroost niet overal mee kunnen sleepen”. 

‘De Sparkamp’, later geleid door zr. Riet 
Klokgieters, richtte zich voornamelijk 
op de opvang van kinderen wier ouders 
zonder kroost op vakantie wilden. Zr. 
Klokgieters werd geassisteerd door twee 
meisjes van boven de twintig, gekleed in 
katoenen japon met wit en bont schort. In 
‘Willemsoord’ werden sedert de opening 
in 1928 kinderen opgevangen van alle 
leeftijden, voor vakantie of herstel. Dat 
kon zijn voor korte tijd of langdurig. In 
het pension aan de Vonderlaan was een 
speciale afdeling voor kleuters en baby’s 

kindertehuis en vakantieoord, genaamd 
‘Willemsoord’ onder leiding van zr. C.E. 
Bakker, voormalig hoofdverpleegster van 
het `Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam.

‘Spitshuize’ is een landhuis met vele 
verhalen waarvan er ongetwijfeld al 
vergeten zijn. Neem bijvoorbeeld het 
verhaal van een Britse piloot die in de 
Tweede Wereldoorlog in ‘Spitshuize’ 
ondergedoken zat. Op zich misschien niet 
zo vreemd, maar de geschiedenis krijgt een 
verbazingwekkend karakter als blijkt dat 
op de begane grond van de woning Duitsers 
hun kwartier hadden gemaakt. Sterker nog: 
heel Berg en Bosch was toen vergeven van 
de Duitsers aangezien Reichskommissar 
Arthur Seyss-Inquart in de nabijheid zijn 
tweede hoofdkwartier had gevestigd. 
De Britse piloot moet muisstil hebben 
geleefd op de bovenverdieping aangezien 
het huis houten vloeren heeft. In die 
periode woonde in ‘Spitshuize’ het gezin 
van de heer Schoot, een vertegenwoordiger 
in sigaren, die het huis in 1939 had gekocht 
en er tot 1969 gewoond heeft.

Van 1969 tot 1979 woonde er een tandarts 
die zijn praktijk aan huis had. Hij liet het 
pannendak vervangen door een rieten kap 
Vanaf 1979 hebben nog drie families veel 
plezier aan deze woning beleefd.

( vervolg op pagina 8
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In de periode 2005-2011 onderging 
‘Spitshuize’ diverse grondige renovaties om 
aan de eisen van deze tijd te voldoen.
Wie nu in en rond ‘Spitshuize’ loopt proeft 
nog steeds iets van de historie die nu 
eenmaal rond klassieke huizen hangt.

Hoewel Berg en Bos later een 
verdichtingsproces meemaakte dat soms 
ten koste ging van het rijkelijk aanwezige 
groen, is daar bij ‘Spitshuize’ weinig van te 
merken. Het landhuis staat op een van de 
grootste kavels in de wijk en kent nog een 
originele bostuin die ’s middags en 
’s avonds volop zon krijgt. Voor de kenner 
is de hand van Henk Wegerif herkenbaar in 
onder andere de markante trapgevelramen 
in de woning. Wie door het huis dwaalt 
valt verder op dat het vele ruimtes kent, 
maar toch zijn knusse karakter heeft 
behouden. Aan ruimte in ieder geval geen 
gebrek. De kinderen en hun verzorgers van 
‘Willemsoord’ zullen dat indertijd ook zo 
hebben ervaren.

Bronnen:
Bank, J. en M. van Buuren, 1900. Hoogtij van 
burgerlijke cultuur. Den Haag 2000.
Maas, S., Leefruimte.
Thomas, H., Het bezield modernisme 
van A.H. Wegerif, Architectuur als 
beschavingsideaal, Rotterdam 2018.
Coda Apeldoorn, digitale collectie.
Nieuwe Apeldoornse courant, 23 juli 1949.
Soerabaijasch handelsblad, 29 augustus 
1936. 

( vervolg van pagina 7) Uitbreiding buitenschoolse opvang
Door Gustaaf van den Brand

Op het terrein van de Scoutinggroep 
Stadhouder Willem III / Lady Baden-
Powel aan het begin van de Jachtlaan, 
bij de Naald, in het gebouw Ekersnest is 
al sinds 2011 een buitenschoolse opvang 
(BSO) gevestigd.
 
Eerst als een vestiging van de Stichting 
OOK, sinds kort van De Hoepel. Er was tot 
nu toe een vergunning voor 2 dagen opvang, 
dinsdag en donderdag, maar De Hoepel 
wil graag de openingstijden uitbreiden 
en heeft daartoe inmiddels toestemming 
van de Gemeente Apeldoorn verkregen 
op voorwaarde dat de Wijkvereniging 
Berg en Bos daarover zou worden 
geïnformeerd door de beheerstichting van 
de scoutinggroep. Tijdens een aangename 
bijeenkomst hebben wij die informatie 
ontvangen en een rondleiding over het 
terrein gekregen, dat al sinds 1918 wordt 

gebruikt door scoutinggroepen.
Elke werkdag
Sinds het begin van het nieuwe schooljaar, 
na de afgelopen zomervakantie, is 
de BSO nu elke werkdag open. Dat is 
vanzelfsprekend handig voor jonge 
gezinnen met schoolgaande kinderen die 
zich gelukkig steeds vaker in onze mooie 
woonwijk vestigen waardoor verjonging 
ontstaat en vergrijzing van de wijk 
vertraagd wordt.

Glasvezelkabel
Door Peter Odehaus, wijkbewoner

Inhakend op het stukje in het vorige 
wijkblad dat gaat over dat er in Berg en 
Bos (nog) geen glasvezelkabel ligt, kan ik 
u berichten dat deze er al jaren wél ligt. 
In ieder geval een stukje.

Er ligt een glasvezelkabel naar het 
kantorengebouw aan de Amersfoortseweg 
15. Deze is aangelegd ten behoeve van de 
kantoren aldaar. 
De kabel is gelegd via de Genistalaan, 
Dennenlaan, 2e Beukenlaan, naar de 

Amersfoortseweg. Hoe de kabel loopt 
naar de Genistalaan weet ik niet, maar 
vermoedelijk via Jachtlaan de Soerenseweg 
in en dan vertakking de wijk in richting 
Genistalaan/Dennenlaan.

De aanleg via de Genistalaan heb ik zelf 
gezien. Ook heb ik destijds gevraagd aan 

de opzichter ter plekke wat dit voor kabel 
is die middels een zogenoemde torpedo 
ondergronds door de berm werd geschoten.
Het moet dus helemaal niet moeilijk zijn om 
Berg en Bos te ontsluiten. Navraag bij de 
eigenaar/verhuurder van de kantoren zal 
nadere informatie kunnen opleveren. Of bij 
de gemeente opvragen waar de kabels in de 
wijk lopen.

Het kostenplaatje is het probleem in deze 
wijk, vertelde de opzichter mij destijds. 
Aanleg naar de gevel van ieder huis is duur, 
dit in tegenstelling tot rijtjeswoningen 
elders in Apeldoorn.
Het bizarre geheim van Berg en Bos….
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Sporten naast de deur? Dat kan in Sportpraktijk Apeldoorn
Door Liza Bruggeling

Berg en Bos is vanaf april dit jaar een 
sportstudio rijker: Peter Haisma startte 
in deze maand met zijn sportpraktijk 
voor personal training in het Fletcher 
Hotel aan de Soerenseweg. Hij biedt er 
training op maat, leefstijlbegeleiding, 
voedingsadvies en massages in een 
kleinschalige studio waar mensen in alle 
rust én met volledige aandacht van een 
personal trainer kunnen sporten. 
 
Haisma, getrouwd en twee kinderen, is 
van origine sportdocent en speelde op 
topniveau volleybal. ‘De liefde voor sport is 
er altijd geweest’, legt hij enthousiast uit. 
‘Na het doorlopen van de Sportacademie 
werkte ik al sportdocent in het mbo-
onderwijs, totdat ik daar vorig jaar mee 
stopte om me volledig te richten op mijn 
eigen sportpraktijk voor personal training 
en leefstijlbegeleiding én mijn massage-
opleidingscentrum en -studio.’

Fitnesstrainingen en massages
In 2018 stopte het fitnessbedrijf waar 
Haisma tot dat moment als personal trainer 
werkte. ‘Dat zette me aan het denken over 
de beste manier om verder te gaan’, legt hij 
uit. ‘Ik kwam omstreeks die tijd in contact 
met de manager van het Fletcher Hotel aan 
de Soerenseweg. Hij wilde zijn gasten graag 
meer fitnessmogelijkheden aanbieden en 
ik zocht een goede fitnessruimte, waar ik 
ook eigen klanten zou kunnen ontvangen. 
Zo begon onze samenwerking. We hebben 
deze uitgebreid met massages, die in de 
wellnessruimte naast de sportstudio in het 
hotel worden gegeven.’ 
Haisma biedt de personal trainingen en 

massages aan zowel hotelgasten als aan 
mensen uit de wijk Berg en Bos. ‘Voor de 
wijkbewoners zit ik op een ideale plek op 
de kruising van de Soerenseweg en de 
Jachtlaan: letterlijk naast de deur.’

Voor jong en oud
‘Personal training is zeker niet alleen voor 
jonge en sterke mensen’, zegt Haisma. 
‘Het is juist ook heel goed voor mensen 
op leeftijd, die fysiek achteruit gaan en 
bijvoorbeeld conditionele klachten hebben, 
revaliderend willen trainen of willen trainen 
om fit te blijven. Ongeacht of je 30 of 70 
bent: training en begeleiding zijn altijd 
goed voor je. Een personal training kan 
alleen, maar ook samen om de kosten 
lager te houden. Ik ben ook van plan om 
kleine groepstrainingen te gaan geven van 
maximaal vier mensen, de zogenoemde 
small-group training. De tijden zijn in 

overleg met de klant, maar bij voorkeur 
overdag.’
De trainingen die Haisma geeft zijn bedoeld 
voor het verbeteren van de leefstijl, 
fitheid en conditie. Maar ze dienen ook 
als verlengstuk van reguliere therapieën, 
bijvoorbeeld voor mensen die uitbehandeld 
zijn bij de fysiotherapeut en hun spierkracht 
weer willen opbouwen. Haisma kan 
mensen daarnaast helpen om af te vallen, 
want hij is ook gewichtsconsulent. ‘Ik geef 
voedingsadvies en laat zien hoe je beweging 
beter kunt integreren in je levensstijl. We 
geven de trainingen op een speciale manier 
om goed af te vallen.’

Massage Studio Apeldoorn
Naast personal training heeft Haisma 
zich de afgelopen tien jaar ook 
bekwaamd in massages en het geven 
van massageopleidingen. In zijn 

Massageopleidingscentrum in Apeldoorn 
geeft hij massagecursussen en opleidingen. 
‘In het opleidingscentrum hebben we 
ook een massagestudio waar we de 
behandelingen geven. Wij doen dit met 
een team van vier masseurs. Uit naam 
hiervan ben ik ook begonnen met massages 
te geven in het hotel. De eerste klanten 
uit Berg en Bos zijn al geweest. Ik geef 
verschillende soorten massages, afhankelijk 
van wat nodig is. Denk hierbij aan 
sportmassage, massage om te herstellen 
van klachten, maar ook wellnessmassage 
en ontspanningsmassage.’

Personal training,  hoe werkt dat?
‘Wijkbewoners die geïnteresseerd zijn in 
personal training kunnen gerust eerst een 
kijkje komen nemen’, aldus Haisma. ‘We 
kunnen dan een kennismakingsgesprek 
voeren om te kijken of deze manier van 
sporten bij ze past.’ Als mensen verder 
willen, dan volgt een intakegesprek 
waarin Haisma de gegevens noteert en de 
doelstellingen bespreekt. ‘Daarna ga ik aan 
de slag met een passend trainingsplan en 
eventuele leefstijl- en voedingsadviezen. 
Mensen bepalen zelf hoe vaak ze trainen. 
Dat kan van meerdere keren in de week 
tot eens per maand. De behoefte van 
mijn klanten staat altijd centraal. De 
eerste groep sporters is in ieder geval erg 
enthousiast!’

Kijk voor meer informatie over 
prijzen en mogelijkheden op www.
massagestudioapeldoorn.nl en www.
sportpraktijkapeldoorn.nl. 

Uitbreiding buitenschoolse opvang
Door Gustaaf van den Brand
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TopPlusFun
Tennissen voor het goede doel
Door Gustaaf van den Brand

Ieder najaar wordt er bij tennisvereniging 
Quick aan de Pijnboomlaan een 
tennisweekend georganiseerd waarvan 
de opbrengsten ten goede komen aan 
een goed doel.
Dit jaar wordt voor Stichting De Klup 
gepeeld op 27, 28 en 29 september.

Het TopPlusFun Toernooi is een initiatief 
uit 2004 van enkele Apeldoornse tennissers 
die als idee hadden om een weekend 
tennistoernooi te organiseren met 
goede spelers (topspelers) en ‘plezier’ 
tennisspelers (Plus- en Fun-spelers), met 
veel gezelligheid in een ongedwongen sfeer.

Vanaf 2005 is besloten om de opbrengsten 
van het toernooi aan een goed doel te 
schenken.
Een aantal bedrijven, met name uit de 
directe omgeving van Apeldoorn, werd 
bereid gevonden dit unieke toernooi te 
sponsoren. Dit concept van mooi tennis met 
veel gezelligheid en een hoge opbrengst 
voor het goede doel werd zo’n succes, dat 

het een jaarlijks terugkerend evenement 
is geworden. Elk jaar wordt er drie dagen 
‘Rock ’n Roll tennis” gespeeld op de banen 
van ALTV Quick in Berg en Bos.
In principe is TopPlusFun een 
invitatietoernooi, maar iedereen die graag 
mee wil doen en een positieve bijdrage 
voor het goede doel wil leveren, kan zich via 
deze website inschrijven. Deelname wordt 
bepaald op basis van eerdere deelname 
in het verleden, aangevuld met nieuwe 
inschrijvingen.
De Klup is een dynamische ontmoetingsplek 
voor mensen met en zonder beperking in 
het centrum van Apeldoorn. Wekelijks zijn 
er aan de Mariastraat 52 ruim 30 activiteiten 
op het gebied van hobby en creativiteit, 
dans en zang, ontmoeting en sport. Deze 
worden begeleid door 140 enthousiaste 
vrijwilligers en stagiaires.
De Klup: er gewoon zijn voor de ander, 
wederkerigheid en jezelf mogen zijn in een 
prettige en veilige omgeving.

´Maurice Weber was de grote promotor 
en bedenker van het toernooi. Hij verzette 
achter de schermen veel werk en legde 
contacten met sponsoren, goede doelen, 
maakte de websites, de shirts enzovoorts.
De positieve energie die Maurice in het 
toernooi stak, willen wij graag voortzetten 
en daarom zullen wij dit toernooi met 
groot enthousiasme en ter nagedachtenis 
van Maurice, die helaas in maart 2014 is 
overleden, blijven organiseren.́

Sportveld Christelijk Lyceum
Door Gustaaf van den Brand

Begin juli ontvingen de omwonenden van het sportveld tussen de Callunalaan, 
Burgemeester Roosmale Nepveulaan, de Felualaan, de Zwarte Kijkerweg en de Groene 
Kijkerweg, een brief van de gemeente Apeldoorn over het toekomstig gebruik van het 
gerenoveerde veld waarvan de hekken rondom zijn verwijderd.
Wij plaatsen deze brief in het wijkblad omdat niet alleen de direct omwonenden hier belang 
bij hebben, maar alle wijkbewoners van het veld gebruik kunnen maken.



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 9 11

Eglantier 231,
Koninginnelaan 67,

Schuttersweg 139

Apeldoorn

Ugchelseweg 189

Ugchelen

www.maassenbanket.nl Van jong tot oud helpen in Berg en Bos 
Door Liza Bruggeling

Sonja van Beek en Hilde Romkes vonden 
elkaar via hun bevriende dochters. Al 
snel zagen ze raakvlakken: oog voor de 
wijk, de sociale contacten en een hart 
voor werken met kinderen én ouderen. 
Samen namen ze het initiatief voor de 
tussen schoolse opvang (TSO) op de Berg 
en Bosschool en Het kleine Vermaeck; 
een dienstverlening die ouderen 
particulier gezelschap en begeleiding op 
maat biedt. Hoe staat het nu met deze 
initiatieven?

De Berg en Bosschool biedt TSO 
(overblijven) aan kinderen uit alle klassen. 
Hilde en Sonja namen de uitdaging aan 
om de TSO zelf vorm te geven. Sonja 
was al actief bij peuterspeelzaal Het 
Boskaboutertje aan de Bosweg en kende 
het klappen van de zweep. ‘We begonnen 
in het seizoen 2014-2015”, vertelt Sonja. 
‘We willen het zo laagdrempelig mogelijk 
maken; ouders hoeven van tevoren niet te 
melden dat hun kind gaat overblijven en 
betalen via incasso achteraf. Ze krijgen op 
een A4’tje ter controle overzichtelijk te zien 
wanneer hun kind is opgevangen tussen de 
middag.”

Ouders welkom!
Ouders van kinderen uit alle jaarlagen 
helpen mee met het overblijven, tegen 
een geringe financiële vergoeding. Op dit 
moment zijn er zo’n 15 ouders die wekelijks 
klaarstaan tussen 12:00 en 13:00 uur. 
Sonja maakt de roosters en samen zorgen 
zij voor de algehele coördinatie. ‘Voor 
de onderbouw bieden we de TSO aan op 
maandag, dinsdag en donderdag. Ouders 

die op vrijdag voor hun kind ook gebruik 
willen maken van de TSO, kunnen dat bij 
ons aangeven. Dan zorgen wij ervoor dat 
het kind bijvoorbeeld bij een oudere broer 
of zus of in een andere klas kan overblijven. 
Ouders die willen helpen, zijn overigens van 
harte welkom. We hebben eigenlijk altijd 
wel extra handjes nodig.”

Gezellig en leuk moment
De doelstelling van de TSO is helder, vindt 
Sonja. ‘We willen van het overblijven 
een gezellig en leuk moment maken. Zo 
spelen we buiten, maar krijgen kinderen 
die willen lezen of andere spelletjes 
willen doen daar ook de ruimte voor. 
Zo verzorgen wij ook wekelijks de tosti-
donderdag en maandelijks een bingo. We 
zijn een luisterend oor voor zowel kinderen 
als ouders en staan open voor allerlei 
initiatieven.”

Voor meer informatie over de TSO kunnen 
ouders contact opnemen met 
tso-bergenbos@hotmail.com. 

Senioren in Berg en Bos 
Vanuit hun samenwerking in de TSO zetten 
Hilde en Sonja in 2015 Het kleine Vermaeck 
op. ‘Hilde en ik wilden graag iets voor de 
senioren in de wijk doen omdat we zagen 
dat die behoefte er was.” Met succes! De 
eerste cliënten meldden zich medio 2015. 
Diverse activiteiten
Het kleine Vermaeck biedt uiteenlopende 
diensten. Ze kunnen variëren van 
boodschappen doen, theatervoorstellingen, 
toeren, begeleiden bij doksterafspraken, 
wandelen, een kopje koffie op het terras 

of gewoon een goed gesprek thuis. ‘Onze 
activiteiten zijn heel divers”, zegt Sonja. 
‘Hierdoor hebben we bijvoorbeeld ook 
een goed contact met instanties als 
Vérian of Buurtzorg en de verschillende 
huisartsenpraktijken. Niet iedereen 
heeft een indicatie voor zorg en mede 
daardoor is ons werk ook zo belangrijk 
voor onze cliënten. Ons doel is ouderen 
te ondersteunen om zo lang mogelijk 
zelfstandig te kunnen blijven wonen in hun 
vertrouwde en veilige omgeving.”

Verbinding
Hilde en Sonja zitten in de unieke positie 
dat zij de verbinding maken tussen peuters, 
basisschool en de ouderen in de wijk. 
‘Hierdoor kennen we veel jongen ouders, 
maar ook de oudere mensen in de wijk”, 
vertelt Sonja. ‘Dat we dit kunnen doen is 
fantastisch. Berg en Bos is een levendige 
wijk en wij zitten er letterlijk middenin!” 
 
Meer informatie over Het kleine 
Vermaeck is te vinden op https://www.
hetkleinevermaeck.nl/ of via info@
hetkleinevermaeck.nl.
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BERG EN BOS SPECIALIST

ROB BAKKER

BENT U VAN PLAN 
OM UW HUIS TE 
VERKOPEN?

BEL DAN 
ROB BAKKER 
VOOR EEN 
GRATIS 
WAARDEBEPALING!

WOONT AL BIJNA ZIJN HELE 
LEVEN IN UW MOOIE WIJK!

 HUNINK 
& HOLTRIGTER
WONING- EN BEDRIJFSMAKELAARS

055 - 52 202 26

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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Per 1 juli: ook appen op de fiets verboden
Door Sharon Koenders, wijkagent

Vanaf 1 juli 2019 is het 
verboden om mobiele 
elektronische apparaten 
in de hand te hebben 
terwijl u een voertuig 
bestuurt. 
 
Met het verbod wordt 

geprobeerd afleiding in het verkeer tegen 
te gaan. Wie bijvoorbeeld een telefoon 
gebruikt tijdens het rijden loopt (volgens 
berekeningen) minstens 25 keer meer 
risico op een ongeluk. Jaarlijks vallen door 
afleiding in het verkeer tientallen doden en 
honderden gewonden.

Niet alleen voor fietser 
De media hebben het vooral over een 
app-verbod voor fietsers. Maar het gaat 
verder dan dat. Het verbod geldt voor 
alle bestuurders van voertuigen. In de 
wet staat letterlijk: ‘Het is degene die een 
motorvoertuig, bromfiets, snorfiets of 
gehandicaptenvoertuig dat is uitgerust 
met een motor bestuurt verboden tijdens 
het rijden een mobiele telefoon vast 
te houden.’ Je mag dus geen telefoon 
vasthouden, terwijl je met een auto of een 
ander motorvoertuig aan het rijden bent. 
Het maakt niet uit waarvoor je de telefoon 

gebruikt; je hoeft niet eens contact met een 
ander te hebben. Ook de telefoon tussen je 
oor en schouder klemmen wordt door de 
rechter gezien als ‘vasthouden’ en is een 
overtreding. 
Een mobiele telefoon gebruiken, terwijl die 
in een houder staat, is toegestaan. Je belt 
dan handsfree. Als het bedienen van de 
telefoon gevaarlijk weggedrag oplevert, kun 
je een bekeuring krijgen. Maar let op, ook 
bij handsfree gebruik van je telefoon kan je 
worden afgeleid.
De boete voor het vasthouden van een 
mobiel apparaat op de fiets is 95 euro! Er 
zijn al de nodige bekeuringen uitgedeeld.
Ik zou zeggen; ‘Laat de smartphone lekker 
in je zak zitten’. 

Herfst
Door Lisette Cuperus, Vigilat

De zomer is bijna voorbij en het is alweer 
bijna herfst. Nu ik dit stukje schrijf, regent 
het buiten en voelt het of de zomer ver 
achter ons ligt. Je merkt dat het nu eerder 
donker wordt en ’s avonds ook een stuk 
kouder is in huis. De meeste mensen zijn 
weer terug van vakantie en het gewone 
leven begint weer. Kinderen gaan weer naar 
school en je merkt aan de files dat iedereen 
weer aan het werk is. We hebben een 
heerlijke zomer gehad met extreme hitte 
maar ook regenachtige dagen. Ik hoop dat u 
ook heerlijk heeft genoten en uitgerust bent 
thuis gekomen. Met het oog op de komende 
maanden waarin het weer vroeg donker 
zal worden wil ik u de volgende tips doen 
toekomen:

• Zorg voor voldoende verlichting rondom 
de woning. De meeste inbraken worden 
gepleegd bij woningen waar weinig tot 
geen buitenverlichting aanwezig is.

• Zorg voor goede sloten op ramen en 
deuren, vergeet hierbij dan niet de 
kleine badkamer- en toiletraampjes. Ook 
de poorten en hekwerken moeten netjes 
afgesloten zijn.

• Probeer de begroeiing in de tuin beperkt 
te houden zodat voorbijgangers en 
buren kunnen zien wat er gaande is en 
wie er bij de deur staat.

• Stel tijdschakelaars in. Vooral in de 
woonkamer en keuken is het verstandig 
om een lampje te laten branden, maar 
ook in de hal is het verstandig om licht te 
hebben.

• Laat geen gereedschap en of ladders in 
de tuin achter.

• Indien u langdurig weg bent, zorg dan 
dat de brievenbus niet overvol raakt.

• Laat nooit sleutels aan de binnenkant 
van het slot hangen.

• Ruim je kostbare spullen op en laat deze 
niet in het zicht staan.

• Laat een alarm installeren door een 
erkend installatiebedrijf en toon ook aan 
de buitenkant van de woning aan dat de 
woning beveiligd is.

• Het komt tegenwoordig vaker voor dat 
er onbekende personen met minder 
goede intentie uw huis proberen 
binnen te komen door middel van een 
babbeltruc. Deze mensen doen zich 
zielig voor om binnen te komen en om 
stiekem geld of andere kostbaarheden 
mee te nemen. Het is dus verstandig 
om eerst goed te kijken voordat u open 
doet. Gebruik hiervoor een intercom, 
kierstandhouder, een raam of een 
deurspion.

Daarnaast kunt u ook altijd contact 
opnemen met Vigilat Beveiligingen om 
geadviseerd te worden hoe u het beste uw 
woning kunt beveiligen. Bel ons gerust bij 
vragen op telefoonnummer: 055-5424149
Ik wens u een heel mooi en veilig najaar toe.
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Kijk op de wijk
Door Wim Bergink, Stadsdeelmanager Noordwest

nu het park Berg en Bos aantreft.
 
Heel veel mensen wonen er niet: met iets 
meer dan 2.000 inwoners en nog geen 
900 woningen is het de minst bevolkte 
wijk van Apeldoorn. Het aantal inwoners 
is vrij constant. De bevolkingsopbouw is 
wel vrij bijzonder: het aantal ouderen is 
relatief hoog, waarbij m.n. het aandeel 
70+ toeneemt. Het aantal kinderen is 
redelijk stabiel: na een daling in het eerste 
decennium van deze eeuw, lijkt er nu weer 
een (lichte) groei te zijn. Heel afwijkend is 
het uiterst geringe aandeel van de groep 
20 – 39 jaar. Vooral de groep 25-34 springt 
eruit: hun aandeel van 3% is maar een 
kwart van het Apeldoorns gemiddelde van 
12%. Dat zien we ook terug in het cijfer 

U woont, misschien al heel 
lang, misschien nog maar 
kort, in de wijk Berg en 
Bos. Maar hoe goed kent u 
uw wijk eigenlijk? Wat voor 
wijk is Berg en Bos?
Om te beginnen: Berg 
en Bos is een heel 
bijzondere wijk. De wijk 

is goed herkenbaar, behoorlijk homogeen 
en wijkt flink af van een gemiddelde wijk in 
Apeldoorn. De wijk is zo’n 100 jaar oud en 
is ontwikkeld op het voormalige landgoed 
Berg en Bos van J.C. Wils. De later naar 
hem vernoemde laan vormt nu globaal de 
grens tussen het deel van het plan dat wel is 
gerealiseerd (ten noordoosten van de laan) 
en het deel dat niet is gerealiseerd en waar u 
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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

voor de zogenaamde ‘demografische druk’: 
het aandeel jongeren onder de 20 jaar en 
ouderen boven de 64 jaar, als percentage 
van de bevolkingsgroep 20 t/m 64 jaar. Dat 
is met 113% het hoogste van Apeldoorn en 
fors hoger dan het gemiddelde van 74%.
 
Berg en Bos is misschien wel de enige wijk 
in Apeldoorn waar geen winkels zijn; daar 
staat weer tegenover dat u wel zowel een 
basisschool als middelbaar onderwijs in de 
wijk hebt.
En ik vertel u uiteraard niets nieuws 
als ik meld dat de wijk er economisch 
uitstekend voor staat (verreweg de hoogste 
inkomens en nauwelijks werkeloosheid). 
Ook qua gezondheid en veiligheid staat 
de wijk er goed op, zij het dat het aantal 
woninginbraken wat hoger dan gemiddeld 
in Apeldoorn is.
De woningen in de wijk zijn niet alleen 
groot, maar ook behoorlijk oud. Driekwart 
is gebouwd vóór 1965. Dat heeft ook 
z’n invloed op het energiegebruik. Het 
elektriciteitsverbruik is fors hoger dan 
gemiddeld, maar vooral het gasgebruik 

springt er extreem uit: waar een gemiddelde 
Apeldoornse woning 1380 m3 gas gebruikt, 
is dat in Berg en Bos maar liefst 3470 m3. Op 
dat vlak ligt nog een forse uitdaging!
 
Al met al, maar dat wist u natuurlijk al 
lang, een prima wijk om in te wonen. Dat 
wordt ook bevestigd door de (landelijke) 
leefbarometer. Deze geeft informatie over 
de leefbaarheid in alle buurten en wijken 
van Nederland, waarbij de leefbaarheid van 
een wijk wordt weergegeven op een schaal 
van zeer onvoldoende tot uitstekend. Berg 
en Bos heeft de hoogste score: uitstekend.
Ik hoop dat u het ook zo ervaart en wens u 
nog veel leefplezier in uw mooie wijk.
En mocht u nu nieuwsgierig zijn geworden 
en nog veel meer willen weten: via de 
site https://apeldoorn.incijfers.nl/ kunt u 
uitgebreid grasduinen in tal cijfers over 
(buurten en wijken in) Apeldoorn. En alle 
informatie uit de leefbarometer kunt u 
terugvinden op: https://leefbaarometer.nl/
home.php.
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Koffie en thee en verhalen uit de oude doos
29 oktober in de Berg en Bosschool
Door Irene Steendam

Na een mooie zomer is de herfst alweer in 
aantocht. Voor velen een periode om het 
gezellig in huis te maken, voor anderen een 
confrontatie met de eenzaamheid. Op 29 
oktober organiseren wij voor de derde keer 
een koffie en theemoment, een gezellig 
moment om andere mensen uit de wijk te 
ontmoeten. 

Presentatie over Hugo Polderman
De kleinzoon van kunstschilder Hugo 
Polderman zal ook aanwezig zijn. Met een 
speciale blik op Berg en Bos gaat hij ons 
wat vertellen over en wat laten zien van 
het werk van zijn grootvader. In het vorige 
nummer van het wijkblad heeft Bart Meyer 
een mooi artikel geschreven over deze 
kunstschilder die in onze wijk gewoond 
heeft. Misschien zijn er onder u die hem 
persoonlijk gekend hebben, of misschien 
zelfs een schilderij van hem in de kamer 

hebben hangen. Misschien kent u zelf nog 
leuke nostalgische verhalen over Berg en 
Bos, altijd leuk om te horen en door te 
vertellen aan medewijkbewoners.

Wij hopen van harte u te mogen ontvangen 
op 29 oktober om 15.30 uur in de Berg en 
Bosschool. 

Meld u aan
Aanmelden door een mail te sturen naar 
bestuur@wijkbergenbos.nl is handig voor 
ons in verband met de te reserveren ruimte. 
Ook zonder aanmelding bent u echter van 

harte welkom en neem gerust uw buurman, 
buurvrouw of vrienden uit de wijk mee. 
Graag tot dan!

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  


