
BEHEERPLAN WIJK BERG EN BOS
De gemeente Apeldoorn is op dit moment 
bezig met het opstellen van een beheerplan 
voor uw bijzondere wijk Berg en Bos. Om 
de karakteristieke kenmerken van de wijk in 
stand houden te houden en waar nodig te 
herstellen is het van belang dat de wijk op 
de juiste manier onderhouden wordt. Met 
het beheerplan geven we hieraan richting 
en duidelijkheid. Het beheerplan dient niet 
alleen als leidraad voor de beheerders van 
de wijk, het biedt ook kaders aan de huidige 
en toekomstige bewoners van de wijk.

Op deze pagina’s leest u de belangrijkste 
punten uit het beheerplan. Het hele plan en 
meer informatie vindt u op www.apeldoorn.
nl/bergenbos. 

Vanwege Corona kunnen wij op dit moment 
geen reguliere inloopavond organiseren. 
Maar we willen we wel graag met u in ge-
sprek. We zullen daarom naar een andere 
manier van communicatie moeten zoeken. 
Om te weten welke vorm hiervoor geschikt 
is, is het van belang te weten hoeveel 
mensen belangstelling hebben voor een 
gesprek. Wilt u graag in gesprek? Meldt u 
dan aan via onderstaand mailadres. Graag 
voor 14 augustus 2020.   

Heeft u alleen een opmerking of vraag, dan 
kunt u ook mailen met: 

Wijkbeheerder Gijs van de Ridder: 
g.vanderidder@apeldoorn.nl

De grasbermen zorgen (samen met de bomen) voor het groene beeld 
van de wijk. Er is in het beheerplan een verdeling gemaakt van woon-
straten met natuurlijke en cultuurlijke bermen. Daarnaast is aangegeven 
in welke bermen we eventueel houten paaltjes kunnen zetten om in de 
berm parkerende auto’s tegen te gaan.

natuurlijke berm: kruidenrijk gras (zeer 
weinig gemaaid gras, waardoor ook andere 
kruiden een kans krijgen) met bomen

 natuurlijke berm: kruidenrijk gras, struweel 
(hier en daar een struik zorgt voor een nog 
natuurlijker beeld) en bomen

zone waar eventueel paaltjes gezet kunnen 
worden door de gemeente wanneer nodig tbv 
voorkomen parkeren auto's

BERMEN BOMEN

WEGEN

Zoals bekend is Berg en Bos zeer rijk is aan (monumentale) 
bomen. De bomen vormen de belangrijkste karakteristiek van de 
wijk. Bomen langs de weg en in de tuinen bepalen het bosbeeld, 
ze zorgen ervoor dat zelfs grote huizen minder massief ogen 
omdat het huis achter de bomen staat. De gehele wijk is kapver-
gunningsplichtig. In de APV van de gemeente Apeldoorn staat 
beschreven wat dit precies inhoudt. Kappen van bomen staan we 
alleen toe als het totale bosbeeld niet verstoord wordt. Bij uitval 
(bijvoorbeeld door ziekte) van bomen in de openbare ruimte plaat-
sen we in principe een boom terug. Tenzij deze te weinig ruimte 
heeft om uit te groeien tot een volwaardige boom. Bij de soortkeu-
ze van de nieuwe boom houden we rekening met biodiversiteit en 
brandveiligheid.

Om het rustige beeld van de wijk te behouden hanteren we bij on-
derhoud aan wegen deze principes: asfaltwegen zijn niet te breed 
en hebben waar nodig een molgoot om regenwater op te vangen. 
Parkeren in de grasbermen is niet gewenst, dit is schadelijk voor 
de kwaliteit van het gras. Autorijden, parkeren, fietsen en wande-
len vindt allemaal op de weg plaats. 
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drempelmarkering

 cultuurlijke berm: grasberm (geen net gazon 
maar gras dat groeit op schrale grond en 
minder vaak gemaaid wordt) met bomen



gebroken 'Apeldoorns' grind betonstraatsteen keiformaat grijs

kleine 
rododendronkruising

rododendronkruising met 
grasberm en eventueel boom

kruising gras met bomen

boskruising, grasberm, kruidlaag, struweel en bomen

BOS

UITWEGEN GROENE KRUISINGEN

Nieuwe uitwegen op gemeentegrond voeren we bij voorkeur 
uit in ’Apeldoorns’ grind of wanneer gewenst met een grijze 
betonstraatsteen. Daarnaast benoemen we in het beheerplan 
maximale breedtes en andere regels over uitritten. Dit om het 
rustige beeld van de wijk met zoveel mogelijk ruimte voor de 
groene grasberm te versterken. 
We hopen dat u als bewoner het groene beeld van de wijk net 
zo belangrijk vindt als wij. Om dit beeld te behouden, of op 
sommige plekken te herstellen of versterken, heeft de gemeente 
uw hulp nodig. Sommige uitwegen in de wijk zijn in de loop der 
tijd flink verbreed of vallen om een andere reden uit de toon. 
Als u uw uitweg wilt aanpassen naar de originele situatie (een 
smalle uitweg gemaakt van Apeldoorns grind of eventueel be-
tonstraatsteen) dan kunnen we daarbij helpen en gaan we daar 
graag met u over in gesprek. 

In de bossen in de wijk en aan de rand van de wijk mag de natuur zijn 
gang gaan. Dood hout mag blijven liggen, wanneer een boom wegvalt 
hoeft deze in tegenstelling tot de losse bomen in de wijk niet herplant 
te worden. De reden hiervoor is dat een open ruimte in het bos nieuwe 
kansen geeft voor de ontwikkeling van de onderlaag en het bos uiteindelijk 
vanzelf weer dichtgroeit. 
Het spreekt voor zich dat dit natuurlijke beeld niet betekent dat snoeiafval 
uit de tuinen hier gedumpt mag worden. Dit zorgt namelijk voor verstoring 
van het natuurlijke evenwicht. 

Er zijn drie typen groene kruisingen: ten eerste de kleine kruising 
met rododendron, al dan niet met een rand van gras. Ten tweede 
een kruising met gras en bomen en tot slot de grotere kruising van 
bos met struweel en kruiden als onderbegroeiing. Deze diversiteit is 
passend bij het informele karakter van de wijk. De kruisingen gaan 
op in het totaalbeeld van de wijk. 
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