
Bewoner Berg en Bos is rijk en gul  

door LEX VAN KOOTEN 

De dorpen- en wijkenserie IN van de Stentor doet in januari de rijkste wijk van 

Apeldoorn aan: Berg en Bos. Vandaag het startschot met de resultaten van een 

groot onderzoek naar de lifestyle van de wijk. 

 

Bewoners in de wijk Berg en Bos  

Steenrijk, grote huizen op een ruime lap grond, Volvo staat met stip op één en de 

bevolking is buitengewoon sterk vergrijsd, maar actief en verzot op een potje golf. 

Berg en Bos was ooit voorbestemd als volkswijk in het bos. Maar gemeentelijk 

stedenbouwkundigen haalden al heel erg lang geleden bakzeil. Een economische 

crisis veranderde de ambities. Berg en Bos ontwikkelde zich als dé villawijk voor 

welgesteld Apeldoorn. 

 

De dik 2000 inwoners mogen met elkaar zes vierkante kilometer grond verdelen en -

dat zal niemand echt verbazen- genieten een zeer hoge welstand, zo blijkt uit het 

grote lifestyle -onderzoek van de Stentor/ Apeldoornse Courant in het kader van de 

dorpen en wijkenserie IN.  

 

Berg en Bos is met afstand de rijkste wijk van de stad. Het lifestyletype ‘ambitieuze 

beleggers’ scoort er torenhoog. Werkloosheid en minima kent Berg en Bos niet of 

anders zo weinig dat de onderzoekers te ver achter de komma moesten kijken om 

serieus mee te tellen.  

 

Zeilboten 

Er wonen amper tweeverdieners, veel directeuren, maar nog veel meer 

gepensioneerden: bijna de helft van de villawijkbewoners heeft het arbeidzame leven 

al achter zich gelaten. Ongeveer eenderde heeft wetenschappelijk onderwijs gevolgd 

en dat is veel. In de rest van de gemeente is dat ongeveer vijf procent. Ze sparen erg 

veel, lenen weinig en wonen in peperdure huizen. In de populaire prijsklasse tot 

225.000 euro is in Berg en Bos niets te koop. Ruim de helft van de huizen kost 

500.000 euro of veel meer. 

Opvallende toppers in de categorie luxe goederen: zeilboten, airconditioning en 

sauna’s. Letterlijk veel is er voor inbrekers niet te halen: veel huizen zijn goed 



beveiligd.  

Berg en Bossers houden van een gokje -vooral Dayzers is er opvallend populair- 

kopen heel veel boeken -veel meer dan gemiddeld in Apeldoorn- en zijn zeer 

vrijgevig: de wijkbewoners geven veel aan goede doelen. Vooral het Rode Kruis, de 

kankerbestrijding, Hartstichting, Unicef en Natuurmonumenten kloppen zelden 

vergeefs aan. Roddelbladen hebben er weinig te zoeken, glossy tijdschriften, opinie- 

en managementbladen, woon- en tuinbladen vallen bij de wijkbewoners juist weer 

heel erg in de smaak. 

 

In 

Hot en ‘in’ zijn cultuur en natuurvakanties, bridge, golf, hockey, skiën en tennis, maar 

ook klassieke muziek, jazz, opera, lezen, tuinieren, wijn, postzegels en munten 

verzamelen, antiek, musea, restaurants, klassieke concerten, theater, de kerk, 

financiële bladen, het regionale dagblad en -heel opvallend- de NCRV-gids. De 

christelijke omroep verslaat er met afstand Veronica, dat in de rest van Apeldoorn 

ongekende populariteit kent.  

Net zoals radioluisterend Berg en Bos het meest afstemt op Radio 1, terwijl in de rest 

van Apeldoorn Sky Radio verreweg de hoogste ogen gooit op de populariteitsladder. 

 

Uit 

‘Uit’ zijn voetbal, darts, folk, dance, house, hardrock, pop en rap, taart bakken, 

computerspelletjes, zelf kleding maken, uitstapjes in eigen land, popconcerten, 

bioscoop, bladen als Weekend en Story, Spits, Metro. 

Boodschappen doen de meeste Berg en Bossers bij Albert Heijn, maar een 

opvallende tweede plaats bezet Aldi. Relatief gezien doen meer villawijkbewoners 

inkopen bij de discounter dan gemiddeld in Apeldoorn. Dat mag niet helemaal meer 

verbazen: ook Parken-bewoners -na Berg en Bos de rijkste wijk van Apeldoorn- 

komen graag en vaak bij Aldi en Lidl. 

Belangrijkste overweging bij de keuze voor een supermarkt vormt ‘kwaliteit’. 

Dat klinkt logisch, maar voor de meeste Apeldoorners is de belangrijkste overweging 

de prijs en staat kwaliteit letterlijk op de tweede plek. Berg en Bossers kopen ook 

bewuster in: ecologische producten, gezonde voeding en merken als Max Havelaar 

genieten relatief grote populariteit. 

 



Volvo 

De helft van de bewoners van Berg en Bos heeft twee of meer auto’s voor de deur 

staan en Volvo is met afstand het geliefdste automerk: een op de drie gaat er mee op 

pad. De wijkbewoners zijn een stuk minder gericht op internet en als, dan vooral om 

te e-mailen, reizen te boeken of prijsvergelijkingen van producten te bekijken.  

 

Cijfers 

De resultaten van het Berg en Bos-onderzoek komen uit een groot aantal data-bases 

en lifestyle-bronnen waarin vele miljoenen gegevens staan. Belangrijkste leverancier 

is de Grote Consumenten Enquête van Wegener Direct Marketing, waarin inmiddels 

gegevens van vijf mi ljoen Nederlanders staan en er elk kwartaal 500.000 bij komen. 

Andere hofleverancier is het Grote Buurt Onderzoek (jaarlijks 100.000 enquêtes) en 

Wij Special Media Data (informatie van en over zwangere vrouwen), allebei ook 

onderdeel van Wegener Direct Marketing. Andere bronnen zijn onder meer CBS, 

Interlanden en de gemeente. 

 

Nederland in lifestyle-typen 

Aan de hand van de onderzoeksresultaten stellen onderzoekers bepaalde lifestyle- 

typen samen. Totaal zijn er twintig typen. In Berg en Bos springen er vier in het 

bijzonder uit: Ambitieuze beleggers, Actieve sporters, Gulle donateurs en Huis- en 

Tuingenieters. 

Ambitieuze beleggers 

Absolute koploper in Berg en Bos. Ambitieuze beleggers lezen graag financiële 

bladen, zoals Geld & Beleggen en Beleggersbelangen. Daarnaast opiniebladen 

(zoals Elsevier en Intermediair). Er wordt veel belegd en opleiding en inkomen zijn 

hoog. Ambitieuze beleggers zijn geïnteresseerd in wijnen en golfen. Zij rijden vaak in 

een dure auto. Credo is: ‘Zowel onze boterham als ons geld is goed belegd’. 

Actieve sporters stevig op twee 

Stevig op een tweede plaats staat het lifestyletype Actieve sporters. Snowboarden, 

skiën, golf, hockey en zeilen zijn ‘in’. Actieve sporters hebben door de bank genomen 

een hoge opleiding genoten en smaken het genoegen van een hoog inkomen. 

Bijenkorf, Esprit en Benneton zijn ‘hot’ net als duurdere auto’s en financiële bladen. 

Berg en Bossers gulle donateurs 

Hartenkreet van de Gulle donateur is: ‘Wij vinden het belangrijk aan goede doelen te 



geven’. En niet zo zuinig ook. Daarnaast bezoeken zij graag musea, 

theatervoorstellingen en concerten. Op tv scoren vooral documentaires en muziek 

hoge kijkcijfers bij Gulle donateurs. 

Gek op tuinieren en de natuur 

De Berg en Bos- bewoners, dat zal niet verbazen, zijn echte Huis- en tuingenieters. 

Credo is: ‘ Wij leven voor onze vele hobby’s’. Zij houden van bloemen, planten, 

tuinieren en de natuur. Maar ook lekker koken, doe- hetzelven, handwerken, antiek, 

wijnen en uitstapjes maken in eigen land zijn populair. Voor veel andere 

lifestyletypen minder belangrijk, maar voor Huis- en tuingenieters een topper: 

lichaamsverzorging. Zij geven bovendien relatief veel aan goede doelen met name 

op het gebied van natuur - en bezoeken regelmatig musea en restaurants. 

bron De Stentor 

 


