
Uitbreiding Piramide op komst  

Binnen een jaar fors aantal stenen  

door GEP LEEFLANG  

 

Het instituut achter de Piramide in Park Berg en Bos, Bibliotheca Biographica, 

verwacht binnen een jaar een groot aantal stenen te zullen bijplaatsen op het 

monument. Sinds de bouw van de Piramide met in totaal dertig granieten stenen, is 

er geen verandering meer in aangebracht. 

 

De bouw van de Piramide is van meet af aan omstreden geweest.  

Vanuit de wijk Berg en Bos werd tot aan de Raad van State geprobeerd om het 

monument uit het Park Berg en Bos te weren. Wijkbewoners vreesden dat de 

Piramide veel bezoekers zou trekken die met hun auto’s voor verkeers- en 

parkeeroverlast zouden zorgen. 

Politiek gezien was het een ‘ hoofdpijndossier’. Nadat een bouwvergunning was 

afgegeven, bleek dat het bestemmingsplan helemaal niet voorziet in de beoogde 

bouwhoogte. De granieten blokken van het monument zouden uiteindelijk vijftien 

meter hoog moeten worden gestapeld. Maximaal twee meter hoog past binnen het 

bestemmingsplan. Om schadeclaims te voorkomen werd, met minimale 

raadsmeerderheid ( PvdA, CDA en Leefbaar Apeldoorn), een vrijstellingsbesluit 

genomen. Daarna werd de basis van de Piramide in vier lagen (vier keer vier stenen, 

drie keer drie, et cetera), gebouwd. Tijdens de Politieke Markt Apeldoorn werd 

onlangs gemopperd over het monument. Bij de bespreking van de plannen voor Park 

Berg stelde Gerhard Bos ( CDA): ‘ De Piramide is een blok aan ons been. Leg die 

stenen ergens in het park neer zodat ze als bank kunnen fungeren. Dan hebben ze 

tenminste een nuttige functie.’ Symbool Het instituut Bibliotheca Biographica zegt 

achter de schermen echter gestaag door te werken aan het opbouwen van een 

eeuwigheidsdocument, waarbinnen iedere piramidesteen een levensverhaal 

symboliseert. 

Met de optelsom van die levensverhalen wil Bibliotheca Biographica een 

tijdsmonument scheppen. Latere generaties en eventuele volgende beschavingen 

zouden zo een goed beeld krijgen van de huidige tijd. 

Daarbij is de Piramide in Park Berg en Bos, die officieel EON heet, slechts het 

symbool dat naar het archief van verhalen verwijst. Die verhalen worden digitaal 



bewaard. Via het internet is te zien welke steen in de Piramide naar welk 

levensverhaal verwijst.  
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