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De helft van de kopers van een huis in Berg en Bos komt uit Apeldoorn, zegt 

makelaar Hans van Vliet, die met zijn kantoor aan de Jachtlaan precies aan de rand 

van de wijk zit. Dat betekent dat een flinke groep kopers van elders komt, meestal uit 

het westen van het land. 

 

Geen wachtlijsten voor de zo fraai aangelegde villawijk  Geen wachtlijsten voor de zo 

fraai aangelegde villawijk aan de westrand van Apeldoorn. Van Vliet (59) noemt 

vraag en aanbod met elkaar in evenwicht, al jaren eigenlijk. Veel woningen komen er 

niet te koop, maar de groep gegadigden is door de hoge prijs beperkt.  

 

Veel druk op de woningmarkt is er dan ook niet in Berg en Bos. De meeste kopers 

kunnen binnen een jaar in de wijk terecht, heeft iemand specifieke eisen dan kan het 

een jaartje langer duren. Voordeel is dat Van Vliet alle kandidaten voor een woning in 

Berg en Bos kent. ‘Ze komen allemaal bij mij langs, omdat ik met mijn kantoor aan de 

rand van de wijk zit. Ook in Berg en Bos ken ik heel veel mensen, omdat ik zelf aan 

de westkant van Apeldoorn woon. Je moet toch een beetje dezelfde taal spreken.’ 

 

Tweedeling 

Van Vliet ziet een tweedeling in de kopersgroep voor Berg en Bos. De helft komt uit 

Apeldoorn, heeft soms lang gedroomd van een huis in de prestigieuze wijk en 

probeert de overstap te maken. ‘Vaak hebben ze toch een te laag budget. Kom je 

met een gezin en wil je een huis van zes ton, dan moet je flink aan het verbouwen. 

Je slaagt eerder als je op een huis van zeven tot acht ton mikt. Daar staan er nu tien 

van te koop.’ 

 

De andere groep komt veelal uit het westen, zegt Van Vliet. ‘Ze krijgen een baan als 

specialist bij het ziekenhuis of de Belastingdienst. Maar er zijn er ook die in het 

westen blijven werken. In Amsterdam of Amersfoort. Ze zoeken een mooie 

omgeving, wat rustiger. Hier zijn de scholen dichtbij, de sport voor de kinderen en 

zelf wonen ze prachtig.’ 

Van Vliet noemt het niet vreemd dat ze in Berg en Bos terechtkomen en wat minder 

in De Parken, die andere villawijk van Apeldoorn. Berg en Bos is de eerste wijk van 



Apeldoorn die opdoemt na een autotocht uit het westen. ‘Ze beginnen hier te zoeken 

in een van de mooiste villawijken van Oost-Nederland. Ze zoeken een huis van 

zeven tot negen ton, maar zijn niet getrouwd met Apeldoorn. Met zo’n bedrag kun je 

ook naar Epe of naar Gorssel.’ 

 

De keus tussen Berg en Bos en De Parken heeft volgens Van Vliet ook te maken met 

de omvang van de kavels. ‘In De Parken staan natuurlijk prachtige huizen, hoewel ze 

meer onderhoud vergen dan die in Berg en Bos, die nieuwer zijn. Maar de tuinen zijn 

klein. Berg en Bos is veel groener.’ 

Concurrentie van de nieuwe villawijk op de voormalige camping De Veldekster vreest 

Van Vliet allerminst. ‘Je hebt daar toch de drukke Europaweg en de A1. Er zullen 

prachtige villa’s worden gebouwd, je hebt er machtige kavels, maar het haalt het niet 

bij Berg en Bos.’  

 

Appartementen zijn er nagenoeg niet in Berg en Bos. Ook de ruimte om ze te 

bouwen ontbreekt, zegt makelaar Hans van Vliet. Toch zijn er veel inwoners van de 

wijk die naar een appartement willen verhuizen, zegt hij. ‘Ze hebben zeven ton te 

besteden en willen aan de westkant van Apeldoorn blijven. Dan kom je uit op de 

Loolaan of Residentie Wilhelmina in De Parken.’ Volgens Van Vliet ligt er een 

prachtige kans op het terrein van het Juliana-ziekenhuis. ‘Het is de laatste toplocatie 

van Apeldoorn. Als ze naar zo’n appartement kunnen verhuizen, zijn ze binnen drie 

jaar weg uit de wijk.’  

 


