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1  INLEIDING
1.1 Aanleiding

De wijk Berg en Bos is een bijzondere wijk met diverse specifieke 
kenmerken. Om deze karakteristieke kenmerken in stand houden te 
houden en waar nodig te herstellen is het van belang dat de wijk op de 
juiste manier onderhouden wordt. 
 
Het beheerplan geeft richting in de manier van beheren en geeft 
duidelijkheid of de huidige situatie in stand gehouden, hersteld of 
gewijzigd moeten worden. 

1.2 Doel en looptijd van het beheerplan

Dit beheerplan geeft een visie op het gewenste ruimtelijk beeld van de 
woonwijk. Daarnaast laat het zien welke ecologische en cultuurhistori-
sche waarden in stand gehouden of versterkt kunnen worden. Tenslotte 
geeft het aan welke concrete inrichtingsmaatregelen genomen moeten 
worden om het gewenste eindbeeld te bereiken. 

Het beheerplan dient als leidraad voor de beheerders van de wijk en 
biedt kaders aan de huidige en toekomstige bewoners van de wijk. Het 
beheerplan maakt duidelijk welke beheereenheden te onderscheiden zijn 
en welke partijen verantwoordelijk zijn voor het onderhoud. 

Deze informatie wordt door de beheerders opgenomen in het beheersys-
teem. De looptijd van dit beheerplan is 10 jaar, hierna dient een actuali-
sering plaats te vinden. Mochten er op basis van ontwikkelingen veran-
deringen worden doorgevoerd in de opzet van (delen van) de wijk dan 
kan er ook voor gekozen worden het beheerplan eerder te actualiseren.

1.3 Opzet van het beheerplan

In het volgende hoofdstuk wordt een visie gegeven op de ruimtelijke 
opbouw en de kwaliteiten van de wijk. De ontwerpvisie is in hoofdstuk 
3 vertaald in streefbeelden, concrete beheereenheden en materialen. 
Hoofdstuk 4 geeft aan welke partijen verantwoordelijk zijn voor 
het beheer en wat de spelregels zijn voor het onderhoud en nieuwe 
initiatieven. De concrete maatregelen worden besproken in hoofdstuk 5. 

ligging plangebied binnen Apeldoorn
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In de noordwest hoek van het ambitieuze uitbreidingsplan uit 1923 staan de plannen voor de ontwikkeling van Berg en Bos. De witte lijn van linksboven naar rechtsonder werd uiteindelijk de J.C. Wilslaan en vormde de globale 

scheidingslijn tussen het deel van het plan dat ten uitvoer kwam en het deel dat niet of in andere vorm is ontwikkeld (zuidwesthoek).



                     9

2  ONTWERPVISIE
2.1 Geschiedenis van de wijk

In 1906 overleed J.C. Wils, de eigenaar van het ruim vijfhonderd hectare 
grote landgoed Berg en Bosch. De erfgenamen  besloten een exploitatie-
vennootschap op te richten met als doel de gronden voor woningbouw 
uit te geven. Vrij snel daarna begon een aantal particulieren in het 
noordoosten van het landgoed met het bouwen van villa’s. In 1917 kocht 
de gemeente het totale landgoed op en gaf landschapsarchitect K.C. van 
Nes de opdracht om een uitbreidingsplan te maken. 

De keuze voor een landschapsarchitect als ontwerper maakt duidelijk 
dat de gemeente grote waarde hechtte aan het behoud van het natuur-
schoon. Het plan voorzag dan ook in een parkachtige opzet met grote 
kavels voor ruime, vrijstaande woningen en reserveringen voor bossen 
en bosstroken die niet bebouwd mochten worden. Daarnaast werden 
regels gesteld aan de plaatsing van de gebouwen op de kavels en de 
architectuur om een samenhangend geheel te laten ontstaan. 

Het plan bevatte ook de ontwikkeling van het deel ten zuiden van de J.C. 
Wilslaan. Hier zouden woningen voor middenstanders en arbeiders, een 
winkelcentrum en een begraafplaats komen. Als gevolg van de economi-
sche crisis zag de gemeente hier in 1938 definitief van af. Daardoor is 
Berg en Bos als woonwijk beperkt gebleven tot het deel ten noorden van 
de J.C. Wilslaan. In het zuidelijke deel waren de wegen al wel aangelegd. 
De vraag ontstond wat ermee moest gebeuren. Als werkverschaffings-
project werd het gebied ontwikkeld tot wandelpark en natuurgebied met 
een vijver en wandelpaden, het huidige Park Berg en Bos. In de loop der 
tijd is het park uitgebreid met onder andere de Apenheul, voetbalvelden 
van AGOVV en het Boschbad. 

Na de Tweede Wereldoorlog zijn de nog niet ingevulde kavels in het 
noordelijke deel bebouwd. Vaak werden kleinere kavelmaten gehanteerd 
dan in de vooroorlogse periode. Ook werden delen van grote tuinen 
verkaveld en met bungalows bebouwd. 
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2.2 Eenvoud en rust

Schilderachtig geënsceneerd stadsontwerp 
Berg en Bos ligt op de flank van de stuwwal. Tussen de oostelijke en de 
westelijke grens is een hoogteverschil van wel veertig meter. Dit 
beïnvloedde de aanleg van de wegen en vormde de basis voor het 
stedenbouwkundig plan. Dat plan ging uit van de gedachte dat Berg en 
Bos een grote tuinstad moest worden, waar mensen in harmonie met de 
natuur en met een maximum aan privacy konden wonen. Grote kavels 
met ruime woningen aan slingerende lanen moesten ervoor zorgen dat 
iedere straat een eigen karakter kreeg.

Om de beleving van het wonen in het bos zo sterk mogelijk te maken, 
werd bos gespaard, kregen wegen geen stoepen en kwamen nieuwe 
bomen langs de wegen niet in het gelid maar willekeurig verspreid te 
staan. Hierdoor ontstond er een weelderige groene buurt met een grote 
aantrekkingskracht.

Het bijzondere van Berg en Bos is dat de ontwikkeling lang heeft 
geduurd, maar dat de principes al die tijd zijn gerespecteerd. De 
woningen staan op ruime afstand van de weg en hebben een royale 
tussenruimte, waardoor er ook ruimte is voor groen tussen de woningen. 
Vanaf de straat lijkt het soms alsof de woningen in hun eentje in het bos 
staan; de buurwoningen gaan schuil achter de beplanting. 

Er zijn veel soorten woningen in Berg en Bos, maar ze hebben ook 
overeenkomstige principes: ze zijn óf smal en hoog óf breed en laag 
maar nooit breed en hoog. De keuze tussen hoog of breed is wezenlijk; 
daarmee komt het bosachtige karakter het best tot zijn recht. Bij de 
smalle woningen is er veel tussenruimte met beplanting en bij de brede 
woningen torent de achterliggende beplanting boven de daken uit.

Eenvoud en rust in de openbare ruimte 
De openbare ruimte in Berg en Bos is rustig en eenvoudig. Het zijn de 
bomen en woningen die de aandacht krijgen. Doordat alle wegen 
hetzelfde basisprofiel hebben, heeft de wijk een grote samenhang.
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Het zwartgrijze asfalt van de wegen zonder strepen, opvallende drem-
pels of een afwijkende kleur van de goten past goed bij het robuuste 
beeld van de groene bermen en de volwassen bomen. Op plekken waar 
wegen op elkaar aansluiten, gebeurt dat op een natuurlijk ogende 
manier met vloeiende bogen. Het zijn geen formele symmetrische 
oplossingen, maar eerder toevallige kruisingen van lijnen, waarbij 
driehoekige stukjes bos overblijven. 

Inritten naar de woningen zijn van oorsprong zo onopvallend mogelijk 
vormgegeven en uitgevoerd in Apeldoorns grind. Een streekeigen 
materiaal dat inmiddels als een karakteristiek materiaal voor Apeldoorn 
kan worden beschouwd.

RUST, EENVOUD EN 
GROEN

Bosbeeld 
De bomen in de openbare ruimte verwijzen zowel door de soortkeuze 
(o.a. eik, beuk, berk, grove den en acacia) als de manier waarop ze 
willekeurig in de bermen staan naar het bos. 

De eenvoud en landschappelijkheid van de openbare ruimte van Berg en 
Bos is kwetsbaar voor verstoringen. Gebiedseigen details zorgen ervoor 
dat het rustige beeld blijft behouden en de materiaalkeuze en detaille-
ring bij het bosbeeld past. 

Mensen die in Berg en Bos wonen doen dat waarschijnlijk omdat ze de 
bosrijke woonomgeving aantrekkelijk vinden. Bij de aanleg van de wijk is 
die kwaliteit deels gegarandeerd door de aanleg van grasbermen met 
bomen en het behoud van bospercelen. Al honderd jaar wordt die 
kwaliteit in stand gehouden door met respect de wijk te vernieuwen. 
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Bewoners dragen ook bij aan het in stand houden van die kwaliteit. Bij 
(her)ontwikkeling kan ondanks de grote kavel en veel architectonische 
vrijheid niet alles. 

De bomen langs de weg en in de tuinen bepalen het bosbeeld. Ze zorgen 
ervoor dat zelfs grote huizen minder massief ogen en scheppen een 
gevoelsmatige afstand tot de weg, omdat het huis ‘achter’ de bomen 
staat. Hoe meer bomen er op de kavel (blijven) staan, hoe meer architec-
tonische vrijheid er vaak mogelijk is. 

Hoe groot kan een huis worden? 
Bij woninguitbreiding of nieuwbouw is het belangrijk om te kijken of het 
grotere huis niet het bosbeeld aantast. Hoe groot een huis kan worden, 
hangt samen met de maat van de kavel en met de huizen op de kavels 
ernaast. Het belangrijkste uitgangspunt is dat een woning voldoende 
omgeven moet blijven door het groen. Dit maakt het verschil tussen een 
straat met rijen huizen en af en toe wat groen, en een bosbuurt met af 
en toe een huis. Daarom is een villa altijd of hoog en smal of breed en 
laag.

De tuin als onderdeel van het decor 
Opvallend is dat woningen in Berg en Bos zich niet afschermen van de 
straat zoals in veel villawijken gebeurt, maar dat ze zich laten zien en het 
contact met de omgeving opzoeken. Dat gaat zover dat waar een 
erfafscheiding aan de voorzijde ontbreekt, bewoners zelf de berm 
maaien als onderdeel van hun tuin zonder deze in bezit te nemen.

Die bescheiden markering van erfgrenzen aan de voorzijde maakt dat de 
straat, de berm en de tuin op een natuurlijke manier in elkaar overlopen 
en de woningen vrij in het bos lijken te staan. Is de grensmarkering aan 
de voorzijde hoger en harder, dan werkt deze eerder als een afscher-
ming en keren de kavels zich meer van de omgeving af. Ook strak 
geschoren hagen komen door hun formele uitstraling over als een 
onderbreking van het groene bos. Het beeld van woningen in een 
doorlopend boslandschap is dan ook het meest geslaagd, wanneer de 
kavels niet worden afgebakend met harde erfafscheidingen. 

Om goed aan te sluiten bij het natuurlijk ogende boskarakter werkt het 
beter om een losse struikenrij aan te planten, eventueel met een 
gaashekje erin verstopt. Daarmee worden twee vliegen in één klap 
geslagen. De tuin is onbereikbaar voor wilde zwijnen en andere onge-
wenste indringers, en de struiken zorgen ervoor dat de privacy gegaran-
deerd is. 
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bosrand annex brandsingel

natuurlijke woonstraat

bos in de wijk

aaneengesloten boomstructuur

wildrooster en wildraster

ECOLOGIE
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2.3 Ecologie

De vele bomen in de wijk, op gemeentegrond maar vooral ook in de 
particuliere tuinen, zorgen samen voor een grotendeels aaneensgeslo-
ten bladerdek.  Dit zorgt voor het boskarakter maar is ook van ecologi-
sche waarde. Het is dan ook van groot belang om zeer spaarzaam om te 
gaan met de bestaande bomen. 

De wijk heeft potentie om ecologisch nog aantrekkelijker te worden. Het 
is de kunst dit alleen te doen wanneer dit het overwegend statige, nette 
karakter van de wijk niet aantast. Kruidenrijk gras dat extensief beheerd 
wordt is bijvoorbeeld minder passend dan een regelmatig gemaaide 
grasberm, maar ecologisch gezien heeft het een hogere waarde. Om het 
beeld van de wijk te behouden wordt hier voor het grootste deel van de 
wijk gekozen voor een strakkere grasberm. 

Wel zijn er plekken in de wijk die hierop een uitzondering vormen, zoals 
in de bossen in en rondom de wijk waar de natuur wel zijn gang kan 
gaan. Wanneer mogelijk kan aan deze bossen een mantel-zoomvegetatie 
worden toegevoegd. 

geluidsarm wildrooster

Ook zijn of worden enkele woonstraten natuurlijker ingericht. Vleermuis-
kasten ophangen op deze plekken is een waardevolle toevoeging. 
Daarnaast kunnen stinzeplanten worden toegevoegd in de grasberm op 
enkele plekken in de wijk als waardevolle toevoeging voor insecten in het 
vroege voorjaar. 

Een wijk aan de rand van de Veluwe brengt ook wel eens ongewenste 
gasten in de tuin zoals wilde zwijnen en dassen. Wilde zwijnen worden 
zoveel mogelijk buiten gehouden door een wildraster en wildroosters. 
Mocht er desondanks overlast zijn dan is het belangrijk dat men dit 
meldt zodat er actie ondernomen kan worden door faunabeheer.  

2.4 Natuurbrandpreventie

Om de brandveiligheid van de wijk te vergroten, wordt op advies van de 
Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland, in het bos grenzend aan de wijk 
een bufferzone gecreëerd. In deze brandsingel, die in samenwerking met 
de brandweer tot stand is gekomen, worden brandgevoelige boomsoor-
ten op bepaalde plekken verwijderd. Het gaat dan om bepaalde naald-
boomsoorten: de grove den, fijnspar en de chamaecyparis. Deze soorten 
zijn brandgevaarlijk omdat de naalden in enkele seconden ontvlammen. 
Loofbomen behouden meer vocht in het blad en zijn daarmee veel 
minder brandbaar. Brandgevoelige naaldbomen die geïsoleerd staan 
tussen loofbomen zijn daarom veel minder brandgevaarlijk dan brandge-
voelige naaldbomen die in grote groepen bij elkaar staan.  Het zijn dan 
ook de grote groepen coniferen die in de brandsingel verwijderd zijn. 

In de woonwijk zelf is de grove den echter wel een zeer passende 
boomsoort. Daarom worden dennen alleen bij omvallen of natuurlijke 
sterfte waar nodig vervangen voor andere, minder brandbare boom-
soorten. Op deze manier wordt het aandeel dennen in de wijk langzaam 
verlaagd tot een niveau waarbij ze voldoende geïsoleerd staan zodat het 
gevaar van overslaan van de brand wordt verkleind. Op particuliere 
grond wordt aangeraden om dennen die zijn uitgevallen ook te vervan-
gen voor andere, minder brandbare boomsoorten. 
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 cultuurlijke berm: grasberm met bomen

natuurlijke berm: kruidenrijk gras met bomen

 natuurlijke berm: kruidenrijk gras, struweel 

en bomen

zone waar eventueel paaltjes gezet kunnen 

worden door de gemeente wanneer nodig tbv 

voorkomen parkeren auto's

BERMEN



cultuurlijke berm: grasberm met rondhouten paaltjes ter voorkoming parkeren 

natuurlijke berm: kruidenrijke gras met verspreid staande bomen
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3  STREEFBEELDEN 
3.1 Bermen

Beheereenheid
grasberm, bloemrijk gras, heesters, bosplantsoen, paaltjes

Streefbeeld
• Groene grasbermen geven een rustig en groen beeld. Omdat het 

gras groeit op schrale grond en in de schaduw van bomen groeit het 
gras minder hard en hoeft er minder gemaaid te worden dan op 
andere plaatsen in Apeldoorn. Het eindbeeld is daardoor geen 
perfect gazon.

• Naast de vlakke grasberm komt er ook gras voor op taluds en 
bermen met veel hoogteverschil. Dit zijn veelal relicten uit de 
historie waarin de wijk nog bos was. Deze bermen worden extensief 
beheerd en groeien zo uit tot kruidenrijk gras. Op deze plekken 
krijgen bijzondere flora en fauna een kans. Bovendien is het vaak 
bijna ondoenlijk om de hobbelige bermen met hoogteverschil te 
beheren als grasberm met kortgemaaid gras. 

• In enkele straten is het karakter van de berm nog ruiger, hier mogen 
naast het bloemrijk gras ook heesters als onderbegroeiing aanwezig 
zijn. 

• Daar waar heesters vanuit een particuliere tuin te ver uitgegroeid 
zijn zodat zij het open beeld van de groene grasberm belemmeren 
wordt gevraagd deze terug te snoeien.

• Parkeren bij voorkeur op eigen erf zodat een rustig en groen 
straatbeeld ontstaat. De tweede keuze is op de rijbaan en niet in de 
berm. Op deze manier worden het gazon en de bomen zo min 
mogelijk belast. Door de auto op de rijbaan te parkeren zal boven-
dien de snelheid van het verkeer worden geremd. 

• Wanneer nodig wordt parkeren in de berm voorkomen door het 
plaatsen van onopvallende houten paaltjes door de gemeente. Dit is 
alleen mogelijk in de gebieden zoals aangegeven op de links 
afgebeelde kaart. Het gaat dan om plekken waar de parkeerdruk 
hoger is door de aanwezigheid van voorzieningen zoals een school, 
attractiepark of hotel. 

• Obstakels zoals keien, kettingen en paaltjes door particulieren 
geplaatst verstoren het rustige beeld en vormen een belemmering 
in het beheer van de grasberm, ze zijn daarom niet toegestaan.

• In de cultuurlijke berm wordt het blad geruimd en wordt vervolgens 
om de bomen wel voldoende voeding te geven compost opgebracht. 
In de natuurlijke berm mag het blad blijven liggen zodat deze als 
vanzelf weer als voeding voor de bomen terugkeert. 
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principeprofiel cultuurlijke berm: grasberm met willekeurig verspreidstaande bomen

bijvoorbeeld: 
Soerenseweg (gedeeltelijk) 
Genistalaan (gedeeltelijk)
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principeprofiel natuurlijke berm: kruidenrijk gras met bomen

principeprofiel natuurlijke berm: kruidenrijk gras, struweel en bomen

Ahornlaan (gedeeltelijk)
Burgemeester Nepveulaan (gedeeltelijk)

Callunalaan (gedeeltelijk)
Felualaan (gedeeltelijk)

Genistalaan (gedeeltelijk)
Jasmijnlaan

Lijsterbeslaan
Magnolialaan (gedeeltelijk)

Vijfspronglaan

Bosweg (gedeeltelijk)
Soerenseweg (gedeeltelijk)
Wildernislaan (gedeeltelijk)
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boom op gemeentegrond

BOMEN
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3.2 Bomen

Beheereenheid
bomen

Streefbeeld
• 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. Kappen van bomen kan dan ook 
alleen toegestaan worden als het totale bosbeeld niet verstoord 
wordt. 

• De toegepaste boomsoorten zijn allen van de eerste grootte, dit 
houdt in dat zij groter worden dan 15m. Dit is een vereiste om het 
bosbeeld in stand te houden.

• De volgende toe te passen soorten groeien allen goed op droge 
zandgrond: inlandse eik, beuk, berk, grove den**, europese linde, 
larix, tamme kastanje, boomhazelaar, doornloze valse Christus-
doorn, honingboom en acacia. De laatste zeven soorten zijn 
weliswaar niet inheems, ze vormen wel een goede aanvulling als het 
gaat om de biodiversiteit. 

• Er zijn straten met een bomenrij in de grasberm, waar de bomen op 
onregelmatige afstand van elkaar staan maar wel in een rechte lijn, 
zoals de Valkenberglaan. En er zijn er straten met willekeurig 
verspreidstaande bomen in de berm, zoals de Soerenseweg.

• Per straat worden meerdere soorten door elkaar heen geplant. Niet 
alleen omdat dit goed past in het bosbeeld maar ook om de 
kwetsbaarheid van de bomen te verminderen als het gaat om 
boomziekten- en plagen. Bij straten waarbij één boomsoort het 
straatbeeld domineert is het streven hier een diverser beeld van te 
maken door het bomenbestand langzaam om te vormen en bij uitval 
een andere soort in de plaats te zetten. 

• Diversiteit als het gaat om boomsoorten is ook op wijkniveau en 
stadsniveau van belang. Om plagen te voorkomen dient bij aanplant 
van nieuwe soorten gekeken te worden naar de hoeveelheid bomen 
die reeds van die soort aanwezig is in de omgeving, zodat een beter 

evenwicht ontstaat in de toekomst.  
• De standplaats van de bomen dient voldoende te zijn voor de boom 

om uit te groeien tot een boom van goede kwaliteit en een volle 
kroon. De berm dient derhalve minimaal 2m breed te zijn. De 
boomwortels en boomkronen zullen daarnaast extra ruimte moeten 
kunnen vinden in de voortuinen. 

• Wanneer een boom uitvalt zal eerst gekeken worden of de stand-
plaats voor een nieuwe boom ook kansen biedt, of dat de omrin-
gende bomen zoveel dekking geven dat een nieuwe boom geen kans 
van slagen heeft.

• De gehele wijk is kapvergunningsplichtig. In de APV van de gemeen-
te Apeldoorn staat beschreven dat het verboden is zonder vergun-
ning van het bevoegde gezag houtopstand te vellen of te doen 
vellen anders dan bij wijze van dunning. Er zijn enkele uitzonderin-
gen te maken, deze staan tevens beschreven in de APV. 

• ** Het aanplanten van de grove den dient met mate te gebeuren. De 
boom is zeer passend bij de indentiteit van de wijk maar hij dient 
met mate aangeplant te worden in niet al te grote groepen vanwege 
brandgevaar. 
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doorgaande weg (buiten plangebied)

woonstraten

voetpad bij verzorgingshuis

zichtlijn richting Valkenberg

WEGEN



                     25

rijweg zonder molgoot en infiltratieput rijweg met molgoot

3.3 Wegen

Beheereenheid 
asfalt, molgoot betonstraatsteen, infiltratiekolken

Streefbeeld
• Eenvoudig, eenduidig, onopvallend profiel.
• Rijweg asfalt maximaal 5,5m breed.
• Auto (ook parkeren), fiets en voetganger gezamenlijk op rijbaan, dit 

om het beeld van de weg rustig te houden.
• Voetpaden zijn in principe niet aanwezig. In een enkele straat zijn ze 

aanwezig als olifantenpaadje in de grasberm. Bij het verzorgings-
huis aan de Soerenseweg wordt een uitzondering gemaakt, hier 
loopt een wandelpad langs de Soerenseweg en de Burgemeester 
Roosmale Nepveulaan zodat een ommetje ook voor minder validen 
prettig te maken is.

• De zichtlijn over de Valkenberglaan richting de Valkenberg dient 
behouden te blijven.

• Molgoot betonstraatsteen grijs keiformaat, 5 strekken, bij wegen 
waar dit nodig is voor de afvoer van het regenwater ivm hoogtever-
schil. Dit gecombineerd met verticale infiltratie van het regenwater 
middels infiltratieputten direct naast de molgoot of wanneer het 
hoogteverschil dit nodig maakt op enige afstand daarvan.

• Natuurlijke infiltratie regenwater in de bermen van de vlakke wegen. 
• Drempels, plateaus en poortentrees 30km/u als verkeersremmende 

maatregelen met eenvoudige vormgeving: witte belijning op asfalt.  
• Geen markering fietssuggestiestroken, geen rood asfalt.
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uitwegen woning op openbaar terrein

UITWEGEN 
WONINGEN
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3.4 Uitwegen woningen

Beheereenheid 
grind / halfverharding en betonstraatsteen / elementverharding

Streefbeeld
• Minimalisering uitwegen zodat een zo groen mogelijk beeld het 

resultaat is.
• Uniformiteit uitwegen voor een rustig straatbeeld.
• De standaard uitweg is van gebroken 'Apeldoorns' grind, wanneer 

gewenst wordt een inrit van grijze betonstraatsteen in keiformaat 
aangelegd.

• In reguliere situaties is de maximale breedte van de uitweg voor 
auto ś 3,5m op de overgang van openbaar naar privé. Wanneer 
noodzakelijk kan gekozen worden voor een bredere uitweg van 
maximaal 5m breedte indien een perceel breder is dan 25m. Als er 
twee uitwegen direct naast elkaar liggen, op twee naast elkaar 
gelegen percelen, dan is de maximale gezamenlijke breedte 6m.

• Toegang naar de voordeur vindt plaats via de auto-uitweg. Op die 
manier wordt de groene grasberm zo min mogelijk doorsneden.

• Er mag maximaal 1 uitweg worden aangelegd per terrein. Alleen een 
terrein van minimaal 25m breedte mag voorzien worden van twee 
uitwegen. De afstand tussen beide uitwegen, gemeten aan de 
wegzijde van het kavel, is dan tenminste 15m.  

• De uitweg wordt aangelegd op maaiveldhoogte, hoogteverschillen 
worden opgelost op privé-terrein.

• Het grind wordt niet opgesloten. Een uitweg van betonstraatsteen 
wordt wel opgesloten, middels een enkele centimeters onder het 
maaiveld verzonken betonband. 

gebroken 'Apeldoorns' grind betonstraatsteen keiformaat grijs
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Apeldoorns grind zonder opsluiting wordt gebruikt als materiaal voor de inritten. Een grijze betonstraatsteen in keiformaat geldt als alternatief voor het Apeldoorns grind.

Om de eenheid te bewaren behoren enkel en alleen de grijze betonstraatsteen in keiformaat en 

het Apeldoorns grind tot de keuzemogelijkheid. 

Om de eenheid te bewaren behoren enkel en alleen de grijze betonstraatsteen in keiformaat en 

het Apeldoorns grind tot de keuzemogelijkheid. 
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Het verhogen van de inrit ter hoogte van de openbare berm is niet bevorderlijk voor de beheers-

baarheid en de rust en eenheid in het beeld. Het hoogteverschil dient op eigen terrein opgelost 

te worden.

Een te brede oprit zorgt ervoor dat de grasberm te lang onderbroken wordt, waardoor de 

eenheid in het beeld niet optimaal is. 

Een grindberm is typisch Apeldoorns, maar niet typisch voor de wijk Berg en Bos, daar hoort de 

berm groen te zijn.

Een te brede oprit, gecombineerd met een voetpad, zorgt ervoor dat de grasberm te lang en 

teveel onderbroken wordt, waardoor de eenheid in het beeld niet optimaal is. 
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GROENE
KRUISINGEN

kruising Rhododendron

kruising gras met bomen

kruising bos
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3.5 Groene kruisingen

Beheereenheid 
grasberm, bloemrijk gras, heester, bomen, bos

Streefbeeld
• Er zijn drie typen groene kruisingen: kleine kruising met Rhododen-

dron, al dan niet met een rand van gras, kruising met gras en bomen 
en de grotere kruising met gras en bos. Deze diversiteit is passend 
bij het informele karakter van de wijk. De kruisingen gaan op in het 
totaalbeeld van de wijk. 

• Rhododendronkruising: Deze bestaat uit een Rhododendron 
'Fantastica'. Wanneer er voldoende ruimte is wordt de Rhododen-
dron omgeven door een grasberm van ca 1-2m breed. Een groenvak 
moet daarvoor een minimale doorsnee hebben van 10m. Wanneer 
het vak kleiner is wordt het hele vak beplant met Rhododendron. 
Bomen kunnen hieraan worden toegevoegd als de kruising groot 
genoeg is en de bomen informeel geplaatst kunnen worden. Eén 
boom in het midden van de groene kruising geeft snel een te 
formeel karakter en zorgt ervoor dat er meer aandacht dan nodig 
uitgaat naar de groene kruising.

• Kruising gras met bomen: het rustige beeld van de wijk komt perfect 
tot uiting op de groene kruisingen met gras en bomen. Hierin wordt 
het beeld van de grasbermen met bomen doorgezet op de open 
ruimtes tussen de wegen. 

• Boskruising: Enkele grotere kruisingen zijn momenteel ingericht als 
kleine natuurlijke bosjes met kruidenrijk gras en heesters als 
onderbegroeiing. Het bos wordt omzoomd door een strook strakker 
gemaaide grasberm voor een net beeld. Het streefbeeld van het bos 
is zoals beschreven in het volgende hoofdstuk. 

• De randen van het groenvak dienen vloeiend te lopen, dus zonder 
rechtstanden en knikken.

kleine Rhododendronkruising Rhododendronkruising met grasberm en 

eventueel boom (niet in het midden)

kruising gras met bomen
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boskruising, grasberm, kruidlaag, struweel en bomen
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Een kleine kruising met alleen Rhododendron.

Een kruising met gras en bomen. De beste manier om het beeld van de wijk met zijn grasbermen 

door te zetten. 

Kruising met gras en bomen. De hoeken van het vak zouden een meer vloeiend verloop moeten 

hebben.

Een grote kruising met een klein bos als middelpunt. In het bos kan de natuur zijn gang gaan. De 

grasberm langs de rand zorgt voor eenheid met de rest van de wijk. 
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bosranden

bos in de wijk

BOS

aaneengesloten boomstructuur
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3.6 Bos

Beheereenheid 
ecologisch beheerd bosplantsoen, hekwerk

Streefbeeld
• 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 niet herplant te worden omdat een open ruimte 
weer nieuwe kansen geeft voor de ontwikkeling van de onderlaag en 
het bos uiteindelijk vanzelf weer dichtgroeit. 

• Net als in de woonstraten worden diverse soorten bomen (zie 
paragraaf 4.2 voor de soortkeuze) van de eerste grootte willekeurig 
door elkaar heen geplant. 

• De bosrand bestaat uit een struiklaag en een kruidlaag. De struik-
laag bevat zoveel mogelijk inheemse soorten waarmee de biodiver-
siteit vergroot wordt: waardplanten, drachtplanten en besdragende 
planten. (hulst, taxus, Drents krenteboompje, hazelaar, vlier, 
egelantier, sleedoorn)  Dichtgroeiende struiken zijn gunstig voor de 
mussenpopulatie. Aansluitend is er de kruidlaag als overgang naar 
het strakker gemaaide gazon. De kruidlaag ontstaat vanzelf door 
extensief beheer.

• Hekwerken staan op minimaal 3m afstand van de berm, zodat ze 
grotendeels wegvallen in het groen

•  Vleermuiskasten ophangen aan bomen, bijvoorbeeld in de bosjes 
ingeklemd tussen woonkavels, levert een ecologische meerwaarde 
op.



36 



                     37

4  BEHEER
4.1 Wie beheert wat?

Eenheid Beheer en Onderhoud
Het beheer van het openbare deel van de wijk valt onder de verantwoor-
delijkheid van de Eenheid Beheer en Onderhoud van de gemeente 
Apeldoorn. De wijkbeheerder van deze eenheid is verantwoordelijk voor 
het totaalonderhoud. Daaronder vallen de groene onderdelen de wijk, 
zoals de grasbermen en bomen en het onderhoud van de ‘grijze’ delen 
van het park, zoals de rijbaan en inritten op openbaar terrein.

Overgangszone privé - openbaar
Kenmerkend voor de wijk zijn de brede grasbermen langs de openbare 
weg die vaak vloeiend overgaan in het gazon van de voortuinen. Het 
meemaaien van de grasbermen op openbaar gebied wanneer men het 
eigen gazon maait is toegestaan. Het draagt bij aan het gewenste beeld 
waarbij het openbare gebied en de privé-tuinen naadloos in elkaar 
overlopen. Op de volgende twee pagina's is weergegeven met behulp 
van foto's hoe de overgang tussen openbaar en privé passend vormge-
geven kan worden. 

4.2 Algemene spelregels

Cyclisch beheer
Het beheer van de woonwijk is grotendeel cyclisch, waarbij dezelfde 
beheermaatregelen steeds terugkeren. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om 
het snoeien en maaien van beplanting maar ook om het schoonhouden 
en het uitvoeren van reparaties aan het wegdek.
Deze terugkerende werkzaamheden zijn vastgelegd in het gemeentelijk 
beheersysteem, waarbij standaard beheereenheden met bijbehorende 
maatregelen benoemd zijn. De openbare ruimte wordt onderhouden op 
basis van het door de raad vastgestelde kwaliteitsniveau, gekoppeld aan 
de kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte van het CROW. 

Vervangingen en aanpassingen
Het vervangen van meubilair, verhardingen of beplanting moet gebeuren 
volgens onderstaande spelregels:

De wijkbeheerder is eerste aanspreekpunt en beoordeelt of vervanging 
of aanpassing zinvol is. Bij reparaties worden in principe dezelfde 
materialen toegepast, tenzij in dit beheerplan anders wordt omschreven. 
Dit geldt voor zowel de groene onderdelen als voor de verhardingsmate-
rialen of het meubilair. Bij wijzigingen in de inrichting zijn de streefbeel-
den die beschreven staan in hoofdstuk 3 leidend. Ingrepen die niet in het 
beheerplan zijn omschreven worden vooraf door de wijkbeheerder 
besproken met het Ingenieursbureau van de gemeente Apeldoorn. Ook 
wordt de wijkraad vooraf van significante maatregelen op de hoogte 
gesteld. 

4.3 Spelregels nieuwe initiatieven

De gemeente Apeldoorn wil de betrokkenheid vanuit de samenleving 
stimuleren en kunnen reageren op initiatieven die mensen aandragen. 
Tegelijkertijd kan niet alles in dit kwetsbare gebied. Daarom geeft de 
visie van dit beheerplan ook richting aan het beoordelen van dergelijke 
initiatieven. Hiervoor zijn de volgende uitgangspunten opgesteld: 
Initiatieven voor participatie in beheer of het realiseren van kleinschalige 
elementen worden aangemeld bij de wijkbeheerder. Als het initiatief 
mogelijk strijdig is met de uitgangspunten uit dit beheerplan legt hij het 
voor aan (minimaal) de regisseur openbare ruimte en het ontwerpatelier 
openbare ruimte zodat gezamenlijk bekeken kan worden of het initiatief 
passend is of passend is te maken.   
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Openbaar en privé lopen vloeiend in elkaar over, het gras van de berm loopt gedeeltelijk door 

de tuin in en er is geen fysieke erfafscheiding. 

Doordat het gras van de berm vloeiend overgaat in het gras van de voortuin is ook hier de 

scheiding tussen openbaar en privé zeer subtiel. Het lage hekje vormt in dit geval de duiding 

van de grens.

Er is geen fysieke erfafscheiding, heesters zorgen voor verschil tussen openbaar en privé. 

Doordat het gras niet doorloopt, zoals in de linker situatie wel het geval is, is de scheiding in 

dit geval iets harder. 

Deze situatie is vergelijkbaar met bovenstaande situatie: de voortuin is groen en gevuld met 

heesters, waarmee het onderscheid met de openbare grasberm wordt aangeduid. 
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Deze situatie is vergelijkbaar met de afbeelding linksonder op de vorige pagina. Echter 

doordat het hekwerk duidelijker aanwezig is, is de scheiding tussen openbaar en privé alweer 

iets minder subtiel.

Een muurtje is een minder passende erfafscheiding in deze wijk. Het is een harde, duidelijk 

aanwezige scheiding waardoor het ideale beeld van een groene ruimte tot aan de woning 

vervalt. 

Een haag als erfafscheiding is in principe een goede, groene keuze, echter in deze bijzondere 

wijk vormt een haag wel een vrij abrubte, harde scheiding tussen openbaar en privé. 

In dit geval vormt het muurtje een minder harde scheiding tussen openbaar en privé doordat 

het gras doorloopt in de voortuin en vanwege het talud ook zichtbaar is, waardoor alsnog een 

eenheid ontstaat tussen openbaar en privé. 
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