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Van de voorzitter: Covid-19 en noaberschap
Door Arjan Speelman

Het zijn bizarre tijden, veroorzaakt door het coro-
navirus. Ook voor ons als wijkbewoners van Berg 
en Bos. Hoewel er inmiddels een versoepeling van 
de maatregelen heeft plaatsgevonden, is het nog 
onduidelijk hoe en wanneer het mogelijk is om het 
‘normale’ leven weer op te pakken. Als bewoners 
van onze fraaie, groene, bosrijke woonwijk met 
ruime tuinpercelen hebben we wellicht minder 
behoefte erop uit te trekken dan zij die ergens op 
een flat wonen. Toch is het heel goed mogelijk dat 
eenzaamheid optreedt bij alleenstaanden, oude-
ren veelal. 

In het kader van goed noaberschap doe ik graag 
een beroep op allen om goed op de buren en ove-
rige straatbewoners te letten. Een beetje aandacht 
schenken of een boodschap doen voor iemand 
is een kleine moeite en kan veel betekenen. 
Vanzelfsprekend blijft het aanbod van de bestuurs-
leden van de wijkvereniging, zoals vermeld in de 
bijgesloten brief bij het vorige nummer van het 
wijkblad, van kracht. U kunt ons altijd benaderen 
indien nodig of gewenst. Onze contactgegevens 
staan op de achterzijde van het wijkblad vermeld.

Uitstel feestelijk jubileumprogramma
Het is wellicht overbodig te melden dat wij ons door 
het rondwarende coronavirus genoodzaakt zien het 
feestelijk jubileumprogramma van dit jaar verder uit 
te stellen. Ook kunnen wij nog geen datum melden 
voor de jaarvergadering van onze wijkvereniging. 

De 1,5 meter samenleving is moeilijk te hanteren 
bij bijeenkomsten met grotere groepen mensen. 
Vooralsnog zullen wij die dan ook niet organiseren. 
Zodra het weer verantwoord is, zullen wij het pro-
gramma weer oppakken en er mededelingen over 
doen.

1980 - 2020
40 JAAR

Logo en website vernieuwd
Het zal een aantal lezers misschien opgevallen 
zijn dat het logo van de Wijkvereniging Berg en 
Bos op de voor- en achterpagina van dit wijk-
blad enigszins gewijzigd is. Die zal in en op alle 
uitingen worden toegepast. De website wordt 
technisch vernieuwd, de uitstraling wordt opge-
frist en er kan nog beter op worden gezocht naar 
onderwerpen. Kijk maar eens op www.wijkber-
genbos.nl.

Tot slot wens ik alle wijkbewoners een mooie, 
coronavrije, zomer toe!

wijkblad
informatie van uw wijk
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Uitstel Pizzafeest
Door Diederik Meeusen, Thomashuis

Gezien de coronacrisis zien wij ons genood-
zaakt om het op woensdag 19 augustus ge-
plande Thomashuis Berg en Bos Pizzafeest 
uit te stellen. Feest met onze bewoners is 
namelijk pas écht feestelijk, als er nabijheid 
mogelijk is. Daarom zullen wij ruim na alle 
coronaperikelen een nieuwe feestdatum 
kiezen.

Blijf gezond, houd de moed erin en hopelijk 
tot snel!

Namens onze bewoners hartelijke groeten,  

Laura en Diederik Meeusen
Thomashuis Apeldoorn Berg en Bos

Invloed coronavirus op parken en attracties
Door Irene Steendam

Vanzelfsprekend heeft het rondwarende 
coronavirus ook effecten op de parken en 
attracties in onze wijk. Daarom maar een 
rondje gebeld en gemaild om een indruk 
te krijgen van de gevolgen.

Welke invloed heeft het coronavirus op 
Apenheul? 
Het coronavirus heeft grote impact op 
het park (gehad). Op 4 april zouden we 
opengaan en ons nieuwe gebied zou op 2 
april feestelijk geopend worden door Hare 
Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet. Dit 
kon helaas niet doorgaan. We hopen dit op 
een later moment alsnog te laten plaatsvin-

den. Daarnaast zijn alle geplande congres-
sen vanaf 16 maart jl. verzet of geannuleerd. 

En op de dieren?
Gelukkig merken de dieren er weinig van; 
het gaat goed met de dieren en dat is 
het allerbelangrijkste! Voor de zekerheid 
werken dierverzorgers in gescheiden shifts 
en hebben zij mondkapjes op. Daarnaast 
zijn de dieren ook gewend een bepaalde 
periode van het jaar het park voor zichzelf te 
hebben. In de wintermaanden is Apenheul 
gesloten voor publiek.

Welke omzetschade heeft het park 
opgelopen?
We zijn 6 weken later voor publiek open 
gegaan dan normaal en wij kunnen nu veel 
minder bezoekers per dag ontvangen dan 
we gewend zijn. Dat scheelt uiteraard in de 
omzet, wij denken zo’n twee derde om-
zetverlies te gaan lijden. Daarnaast zijn de 
congressen en evenementen geannuleerd 
of verzet, ook dat zorgt voor omzetdaling. 
De kosten voor de dieren lopen gewoon 
door. Daarom roepen wij iedereen dan ook 
van harte op om Vriend van Apenheul te 
worden, alle steun is welkom! Gelukkig zijn 
we nu weer open en kunnen we de schade 
verder beperken.

Per wanneer is het park weer open? 
Vanaf maandag 18 mei is Apenheul weer 
geopend.

Hoe gaat een intelligente opening er uit 
zien en hoe wordt die gehandhaafd?
Apenheul gaat gefaseerd open. Dit gebeurt 
op aangepaste wijze en in eerste instantie 

met een beperkt aantal gasten. De eerste 
drie dagen waren er alleen kaarten voor 
seizoenkaarthouders en Vrienden van 
Apenheul beschikbaar. Vanaf donderdag 
21 mei kan iedereen met een gereser-
veerde toegangskaart het park bezoeken. 
Alle gasten (dus ook seizoenkaarthouders 
of mensen die al een toegangskaart heb-
ben) moeten een online reservering en/
of aankoop doen. Mensen reserveren voor 
een dag én een tijdslot. Dit is nodig om een 
optimale spreiding aan te brengen in het 
park. Speciaal voor seizoenkaarthouders en 
Vrienden van Apenheul gaat Apenheul iede-
re dag exclusief een half uurtje eerder open. 
De komende weken gaan we samen met 
onze bezoekers ontdekken hoeveel mensen 
we op een dag aankunnen. We verwachten 
dat dit op drukke dagen ergens tussen een 
derde en de helft van het normale aantal zal 
uitkomen. Voor bezoekers alleen maar heel 
fijn natuurlijk, want een dagje Apenheul 
wordt daarmee extra bijzonder.

Bijna alle apensoorten blijven zichtbaar 
voor de gasten. Wel is er een aantal door-
loopgebieden met loslopende apen geslo-
ten om zo de veiligheid van mens en dier 
te waarborgen. De apen zijn in dit geval 
dan vaak zichtbaar via uitzichtpunten. 
Daarnaast hanteert Apenheul een eenrich-
tingsroute en is het park voorzien van hel-
dere informatie rondom de regels zoals af-
stand houden en hygiëne. Ten slotte vraagt 
Apenheul haar bezoekers zoveel mogelijk 
met het eigen vervoer te komen, zodat er 
geen gebruik gemaakt hoeft te worden van 
het openbaar vervoer.

Hoe worden de dieren, verzorgers, werk-
nemers en bezoekers beschermd?
Apenheul volgt strikt de richtlijnen van het 
RIVM. Medewerkers en bezoekers moeten 
1,5 meter afstand houden van elkaar en van 
de dieren. Er wordt extra op de hygiëne ge-
let; zo staan er op diverse punten ontsmet-
tingsmiddelen en worden de toiletten zeer 
regelmatig schoongemaakt. De dierverzor-
gers dragen mondkapjes voor hun veilig-
heid en die van de dieren.

Welke invloed heeft het coronavirus op 
het park Berg & Bos en het Boschbad?
Voor Stadspark Berg & Bos is niet heel veel 
veranderd. Het park is de hele periode ge-
opend geweest. Het enige is dat wij dage-
lijks tot 18.00 uur geopend zijn in plaats van 
21.00 uur. Veel Apeldoorners genoten, zeker 
vanwege het mooie weer, van ons park 
en trokken er even op uit. Wij hanteren de 
richtlijnen vanuit het RIVM. Dat betekent dat 
groepsvorming (drie of meer personen) niet 
is toegestaan en dat  we 1,5 meter afstand 
houden.

Is er toezicht in Stadspark Berg & Bos en 
hoe wordt het gehandhaafd? 
Onze eigen groenploeg is dagelijks aanwe-
zig voor het groenonderhoud. De planning 
gaat gewoon door en onze medewerkers 
werken (met enige aanpassingen) door. Er 
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zijn bij dagen met mooi weer onder andere 
extra vuilrondes ingepland, zodat het park 
ook schoon blijft. Verder is er handhaving 
vanuit de gemeente Apeldoorn, zij rijden 
vaker een rondje over het park om vernie-
ling en vandalisme zoveel mogelijk tegen te 
gaan. 
 
Wanneer gaat het Boschbad open?
Wij kunnen nu geen 100% zekerheid geven 
over het wel of niet openstellen van het 
Boschbad. We houden de ontwikkelingen 
nauwlettend in de gaten en volgen het be-
sluit vanuit de gemeente Apeldoorn. 
 
Wat is het aantal mensen dat maximaal in 
het Boschbad mag zijn?
Als het Boschbad geopend kan worden, 
dan wordt het aantal mensen bepaald 
aan de hand van de oppervlakte van het 
water. Daar zal een berekening voor worden 
gemaakt, zodat het aantal behapbaar en 
conform maatregelen blijft.
 
Hoe regelen jullie de bezoekersstroom 
met 1,5 meter afstand?
Indien van toepassing wordt dit nog nader 
bepaald.
 
Hoe zien jullie de uitdaging in de zomer-
periode in bezoekersaantallen?
Voor het Boschbad is het nog de vraag of en 
hoe we open gaan, dus daar kunnen we nog 
niet veel over vertellen.

Voor Stadspark Berg & Bos is dit afhankelijk 
van de openstelling van de Apenheul. Hoe 
drukker het daar is, hoe meer mensen er 
ook door het park lopen en parkeren. Het 
zal wel rustiger in het park zijn dan we nor-
maal gewend zijn in de zomer. De drukte in 
het park zelf is goed bij te benen en we doen 
er, ondanks alle maatregelen, alles aan om 
bezoekers een mooi dagje uit te bieden.

Corona en politiewerk
Door Sharon Koenders, wijkagent

Is er meer blauw op straat of juist min-
der? En waarom?
Op sommige plekken is meer blauw op 
straat, op andere minder. Veiligheid is ons 
vak en daarom gaat de hulp aan hen die 
dit nodig hebben, de handhaving van de 
openbare orde en de opsporing van straf-
bare feiten, door. De ontwikkelingen gaan 
heel snel en de politie bekijkt dat per dag. 
Samen met het bevoegd gezag (burge-
meester en Openbaar Ministerie) besluiten 
we wat we wel en wat we niet doen. Onder 
andere zijn grote verkeerscontroles op voor-
hand afgezegd. 

Is het nu rustiger voor de politie of zijn er 
juist meer meldingen?
Door de maatregelen is het rustiger op 
straat. Dat betekent bijvoorbeeld minder 
geweldsincidenten in de horeca en wonin-
ginbraken. Hoewel we nog geen enorme 

stijging zien, zien we wel dat (cyber)cri-
minelen gebruik maken van de actualiteit 
om mensen op te lichten. Houd hier dus 
rekening mee. 

Waarom houden jullie nog steeds 
snelheidscontroles?
Veiligheid blijft belangrijk. Politiewerk gaat 
daarom zo normaal mogelijk door. Het is 
niet zo dat te hard rijden, dronken achter 
het stuur kruipen of fietsen zonder licht 
ineens is toegestaan als er een virus heerst. 
We hebben de laatste tijden trouwens 
opvallend veel meer rijbewijzen in moeten 
nemen. Let dus op je snelheid. Ook nu!

Hoe moet ik nu aangifte doen?
In verband met de coronacrisis zijn we 
genoodzaakt het aantal persoonlijke con-
tacten te verminderen. Alleen in dringende 
gevallen spreken we nog af op het politiebu-
reau. We proberen zoveel mogelijk aangiftes 
telefonisch af te handelen of via internet 
op te nemen. Kijkt u op www.politie.nl of 
online aangifte voor u mogelijk is. Niet? Bel 
ons dan op 0900-8844. Dan kijken we of 
het telefonisch kan, of dat het toch op een 
politiebureau mag. Sommige aangiftes zijn 
namelijk te complex of gevoelig om telefo-
nisch te doen.

Voor de richtlijnen en algemene vragen 
met betrekking tot het coronavirus kunt u 
terecht op de site van het RIVM. Ook is er 
een telefoonnummer beschikbaar gesteld. 
U kunt contact opnemen met het RIVM via 
0800-1351. 

Blijf gezond! 

Wat een bizarre tijd met gevolgen voor 
ons allemaal. Ik hoop dat u en uw fami-
lie in goede gezondheid verkeren. Het 
coranavirus houdt ons in de greep en dat 
zal voorlopig nog wel blijven. De komst 
van het virus heeft ook effect op het poli-
tiewerk. In dit artikel antwoorden op de 
meest gestelde vragen.

Zijn jullie verplicht om te blijven werken?
Ja, de politie is verplicht om te blijven wer-
ken. Politiewerk gaat altijd door. Dat weet 
je als je agent wordt en het is ook belangrijk 
om ervoor te zorgen dat het land veilig blijft. 
Waar mogelijk werken politiemensen thuis; 
niet iedereen heeft een straatfunctie. 

Hoe doen jullie je politiewerk met 1,5 
meter afstand?
In de noodverordening zijn wij als politie, 
samen met andere vitale beroepen, uitge-
zonderd van de regels. Wij kunnen namelijk 
ons werk niet doen als we 1,5 meter afstand 
moeten houden van elkaar. Maar we doen 
wel ons best om die afstand aan te houden. 
Zo nemen we nu sneller de motor of de 
fiets, en gaan we liever met de politiebus op 
pad dan met de auto. Dan zitten we net iets 
verder bij elkaar vandaan. 

Hoe doen jullie dat als je nu iemand moet 
aanhouden of fouilleren?
In principe dragen we bij aanhouding en 
fouillering medische handschoenen. Soms 
is er geen tijd om die aan te trekken. In dat 
geval is dat helaas het risico van ons vak. 
We zullen alles doen wat we kunnen om niet 
besmet te raken en om te zorgen dat we niet 
bijdragen aan het verspreiden van het virus.



w i j k b l a d  b e r g  e n  b o s  •  n r . 2  j u n i  2 0 2 044

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. 

molgoot

kolk

kolkrand

kolkrand

drempelmarkering

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

kolkrand
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Bronnen van Berg en Bos (55)
Feest
Door Bart Meyer

Na al het doorstane leed van vijf jaar bezetting en onderdrukking moest de ontlading 
wel komen. Ook in Apeldoorn waar de materiële schade relatief beperkt was geble-
ven, maar dat aan mensenlevens een gevoelig verlies had geleden. De eerste uitingen 
van openlijke blijdschap waren getoond tijdens de feestelijke intocht van de Canadese 
bevrijders op 17 april 1945. Het bracht mensen ertoe door bijvoorbeeld ongeremd op 
een boerenkar door de straten van het dorp te rijden.  
  
Voelen
Overal in de gemeente werden door groep-
jes personen plannen gemaakt waarbij de 
grenzen van spontaniteit en improvisatie 
soms werden overschreden. Agressie richtte 
zich vooral op foute Nederlanders, zowel 
mannen als vrouwen. Hier en daar werden 
straatfeestjes georganiseerd voor kinderen 
en volwassenen, wegen en paden omgeto-
verd tot feestterreinen. Anderen bezonnen 
zich op het realiseren van een groots bevrij-
dingsfestival, een feest van Apeldoorners en 
bevrijders. Maar hoe kon hieraan vorm en 
inhoud worden gegeven?

Feest is een breed begrip. Nergens was 
vastgelegd hoe dit gevierd moest worden, 
of met wie. Je kon desgewenst in je uppie 
een feestje bouwen, maar het lag voor de 
hand dat in dit geval te doen in groepsver-
band. Een belangrijke constatering, want 
hierin schuilde een wezenlijk deel van het 
feestgevoel of nauwkeuriger gezegd: het 
festiviteitsgevoel. Frappant is dat deze term 
afkomstig blijkt te zijn uit het Duitse taal-
gebied en al vóór de oorlog in Nederland 
werd geïntroduceerd. Het werd niet als be-
zwaarlijk ervaren om ‘das Festivitätsgefühl’ 
weer op te poetsen. De organisatie kwam 
uiteindelijk in handen van een aantal civiele 

en militaire vertegenwoordigers, waarbij de 
oplevende buurtvereniging een ondersteu-
nende taak kreeg toegewezen. Men wilde 
duidelijk maken dat er iets te vieren viel en 
daarbij hoorde een harmonieus samenzijn, 
gepaard aan een gevoel van saamhorigheid.

veel aandacht. Voor de nabestaanden was 
dit een donkere periode.                                                        

Dat medeleven hield zeker verband met 
opvattingen en initiatieven van Koningin 
Wilhelmina die op een steenworp afstand 
woonde. Zij zorgde op Het Loo voor opvang 
en afleiding voor gewonde en getraumati-
seerde ‘soldaten van de vrijheid’ en zou in 
de jaren daarna de weduwen en kinderen 
van haar helden niet vergeten. In die ont-
moetingen kwamen gevoelens naar boven 
die onuitgesproken bleven. Iets daarvan 
werd ontraadselt op de avond van de vierde 
mei. Dan stond de majesteitelijke standaard 
boven het paleis als een dode paal, maar 
hing een kleine rood-wit-blauwe vlag half-
stok uit het raam van het privékamertje van 
Wilhelmina.

Herdenken
Op initiatief van het Apeldoornsche 
Boekverkoopers College werd besloten een 
herinneringsalbum uit te geven voor de prijs 
van twee gulden. Dit was ‘ter eerbiedige 
nagedachtenis opgedragen aan hen die 
hun leven offerden in den strijd van verzet 
en voor de bevrijding van Apeldoorn en het 
vaderland’. Door eerst stil te staan bij de 
offers die gebracht werden om de vrijheid 
te herwinnen kon het grote feest van de 
bevrijding op waardige wijze met elkaar 
georganiseerd en beleefd worden. 
Vanaf 1946 werd volgens deze gedachte de 
nationale herdenking en viering op 4 en 5 
mei georganiseerd.

Op 18 juli 1945 kwam een commissie uit de 
gemeente met de eerste ideeën voor een 
gezamenlijke viering van het bevrijdings-
feest. Om zeker te zijn van succes achtte 
men het raadzaam dat de gehele woon-
plaats een stemmig aanzien kreeg. Hiertoe 
dienden zoveel mogelijk wijk- en straatco-
mités te worden gevormd. Ter coördina-
tie van afzonderlijke acties werden deze 
comités verzocht hun samenstelling en hun 
adres op te geven aan de secretaris van de 
subcommissie voor optochten en versiering. 
Daarna zou breed overleg plaatsvinden. 
Voor Berg en Bosch participeerde hierin de 
buurtvereniging Noordwest-Apeldoorn.
De wijk Berg en Bosch was niet onbescha-
digd uit de oorlog gekomen. Hier hadden 
zich dramatische taferelen afgespeeld. 
Burgemeester Quarles van Ufford die sinds 
17 april weer in zijn functie was hersteld, 
had de laatste weken van de bezetting 
met zijn gezin ondergedoken doorge-
bracht in de woning op de hoek van de 
Amersfoortseweg met de 2e Beukenlaan. 
Aan de Loolaan was een tijdelijk monu-
ment geplaatst ter herdenking van de 
Apeldoornse gevallenen. Op de vooravond 
van de verjaardag van koningin Wilhelmina 
werd daar een bloemenhulde gebracht door 
autoriteiten en particulieren. In aanwe-
zigheid van een talrijk publiek sprak de 

Het festiviteitsgevoel en met name het 
Duitse equivalent had een bijzondere 
inhoud. Het moest een feeststemming 
teweegbrengen waarbij plaats was voor ver-
schillende emoties. Het betekende voor ‘de 
dolle, dwaze zomer van 1945’ dat vreugde 
een keerzijde kende. Die keerzijde was 
bedrukt met slachtoffers van terreur en on-
vrijheid; met name de omgekomen verzets-
lieden van wie sommigen enkele dagen voor 
het aanbreken van de vrede, kregen relatief 
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burgemeester een kort woord en legde een 
krans namens de gemeente. De spreker 
was moeilijk te verstaan, maar de namen 
van tientallen slachtoffers waren in veler 
gedachten aanwezig, waaronder een aantal 
uit Berg en Bosch:             

 M.A. van Bemmel, Jachtlaan 138
 J.C. Bitter-van der Noorda, Jachtlaan 134
 H. Kieviet, Boschweg 81
 A.C. Koot, Dennenlaan 20 
 F.H. Meijer, Jachtlaan 168
 W. Oosterbaan, 2e Beukenlaan 20
 B. Oosterbaan, 2e Beukenlaan 20
 Roomer, 1e Beukenlaan 18
 D.H. Wijma, Vliegerlaan 38

“Zij zijn niet waarlijk dood die in ons harte 
leven”

Vieren
Op donderdag 30 en vrijdag 31 augustus 
1945 heeft Apeldoorn met optochten, 
muziek en sport zijn bevrijding gevierd, 
stijlvol maar zeker niet zonder jubelstem-
ming. Het was ook een blijk van hulde en 
verbondenheid jegens de ‘Moeder des 
Vaderlands’ die haar verjaardag weer op 
vaderlandse bodem kon vieren. De festivi-
teiten die de belangstelling van tienduizen-
den trokken waren verspreid over het dorp.                                                                 
De chroniqueur doet in lyrische bewoordin-
gen verslag van de tweede dag waarop een 
groot deel der activiteiten plaats vond in 
‘ons fraaie Berg en Bosch’. Deelnemers aan 
verschillende demonstraties stonden op-
gesteld op het hoofdterrein van voetbalver-
eniging AGOVV: muziekkorpsen, sportver-
enigingen en hobbyclubs. De hoofdschotel 
werd gevormd door de jeugdwedstrijden, 
terwijl acrobaten op motoren een ‘enorme 
belangstelling genoten’ tijdens hun show. 
“Ook de laatste dag der feesten, slaagde in 
alle opzichten”.

Apeldoornse Jeugd Luchtvaart Club van ‘vliegveld 
Soerenscheweg’         

Canadezen en Apeldoorners streden om 
de eer tijdens een voetbalwedstrijd tus-
sen een legerelftal en een plaatselijke club. 
Een bevrijdingstoernooi vond plaats op de 
banen van tennisvereniging Daisy aan de 
Callunalaan waar de finalisten op de foto 
gingen. 
Bij de schietwedstrijden wist een team van 
Canadezen het meest in de roos te schieten. 
 
In de doldwaze zomer van ’45, met regie 
van achter de coulissen, liet Apeldoorn zich 
niet verleiden tot exorbitant feestgedrag. 
Na een kort verschijningsverbod schreef 
de Nieuwe Apeldoornsche courant op 2 
mei 1947 over de kunst van het ingetogen 
gedenken ‘welke het zijn zin en rechtvaardi-
ging moet geven’. Door gevoelens van haat 
te veroordelen werd gewezen in de richting 
van vergevingsgezindheid. Bovendien sprak 

men in bepaalde kringen over het lijden 
dat niet alleen verlamt, maar ook loute-
rend kan werken. In die context waren de 
festiviteiten in Apeldoorn het begin van een 
helingsproces.

Bronnen:
Booy, Th., Het Loo was hun huis, Baarn 1974 

Lulofs, N., Herinneringsalbum, gewijd aan 
de bevrijding van Apeldoorn, 17 april 1945
Romein, J. en A., De Lage Landen bij de zee, 
Utrecht 1949
Nieuwe Apeldoornsche courant, 2 mei 1947
Trouw, 18 juli 1945
Apeldoorn 1945-1946, Nederlandsche 
Smalfilmliga, afdeling Apeldoorn

Digitaal contact
Door Maarten van Vierssen, wijkwethouder

 
Beste inwoner van  
Berg en Bos,
Er gebeurt in deze 
tijd heel veel niet in 
stadsdeel Noordwest. 
Evenementen gaan 
niet door en ook de 
jaarvergaderingen van 
uw wijkraden moesten 

geannuleerd worden. Maar dat betekent 
niet dat we nu helemaal stilzitten. Denk 
bijvoorbeeld aan de ondernemers die hun 
bedrijf aanpassen aan de 1,5 meter samen-
leving, mensen die in de zorg werken en 
dagelijks aan de frontlinie staan of wat te 
denken van de mensen die in het belang 
van de samenleving vooral thuis zijn.
Ondanks dat ons stadsdeel zich keurig 
houdt aan alle afspraken, is er ook veel 
leed. Ouderen die nu vereenzamen omdat 
ze geen bezoek ontvangen, families die 
vaak maar in hele kleine kring afscheid kun-
nen nemen van een overledene. Of de stress 
die nu in sommige huizen ontstaat doordat 
families veel meer op elkaars lip zitten dan 
voorheen. Het laat zien in wat voor lastige 
en rare tijd we nu leven. 
Maar we zitten nu eenmaal allemaal in het-
zelfde schuitje. Daarbij is het geweldig om te 

zien welke positieve energie en creativiteit 
er loskomt onder de mensen. Zo halen men-
sen nu in verschillende buurten boodschap-
pen voor elkaar of bellen net even wat vaker 
met die eenzame buurtbewoner. Kortom, 
we zijn er voor elkaar! Dat is heel mooi om 
te zien. 
Als kersverse wethouder van dit mooie 
stadsdeel had ik graag persoonlijk en 
face to face kennis met u gemaakt. Ik was 
bijvoorbeeld van plan om naar alle jaarver-
gaderingen te gaan van alle wijken. Maar 
toch wil ik graag kennis met u maken. Dat 
zou ik graag digitaal doen want een fysieke 
ontmoeting zit er helaas voorlopig niet in. 
Dus laten we elkaar thuis via de digitale 
weg ontmoeten. Heeft u een vraag aan mij? 
Of wilt u gewoon gezellig met mij praten 
over hoe het gaat met u en met de wijk? 
Stuur dan een mail naar stadsdeelmanager 
Wim Bergink  w.bergink@apeldoorn.nl. We 
nemen dan zo snel als mogelijk contact 
met u op om digitaal één op één of in kleine 
groepen met elkaar in gesprek te gaan. Ik 
zie er naar uit!

Met hartelijke groet,
Maarten van Vierssen

fo
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s
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Preventieve surveillance
Door Lisette Cuperus, Vigilat

In de maanden maart en april is het rustig 
geweest in uw woonwijk en zijn er weinig 
bijzonderheden voorgevallen.  Dit kwam 
mede doordat we zo veel mogelijk thuis 
moesten blijven in verband met de beper-
kende maatregelen die door de overheid 
naar aanleiding van het coronavirus zijn ge-
nomen. In de periode van januari tot heden 
hebben onze medewerkers onder andere 
de volgende bijzonderheden geconstateerd 
een daar actie op ondernomen:
- prullenbakken vernield en opgeblazen;
- kapotte straatverlichting en dit doorge-

geven aan de gemeente Apeldoorn;
- verdachte voertuigen gesignaleerd en 

kenteken doorgespeeld naar de politie;
- afval van lachgaspatronen en ballonnen 

gevonden op het parkeerterrein van het 
Boschbad;

- onbeheerde scooter achtergelaten mid-
den op de weg. Politie ingeschakeld en 
bij het willen verwijderen van de scooter 
ging het alarm af. Eigenaar kwam 
op het alarm af en de zaak is verder 
afgehandeld;

- midden in de nacht een verdachte bus 
met aanhanger gesignaleerd en politie 
gebeld. In overleg met de politie de bus 
gevolgd tot aan de snelweg. Kenteken 
doorgespeeld naar de politie;

- ontgrendeld voertuig met open raam 
geconstateerd en via gegevens van 
een buurman contact met de eigenaar 
gezocht. Aanvankelijk niet te pakken 
kunnen krijgen, maar uiteindelijk kwam 
de eigenaar thuis;

-  in januari en februari, voordat het coro-
navirus ons thuishield, veel woningen 
gecontroleerd tijdens de afwezigheid 
van de bewoners.

We hebben gemerkt dat er veel nieuwe 
bewoners in Berg en Bos zijn en een aantal 
mochten we ook verwelkomen als deel-
nemer voor het collectief mobiele surveil-
lance. De wijk is in beweging en er wordt 
momenteel veel gebouwd en verbouwd. 
Bent u ook die nieuwe bewoner en wilt 
u meer weten over onze dienstverlening 
collectief mobiele surveillance of het 
opvolgen van uw alarmmelding? Belt u mij 
dan gerust. Ik kan u uitleg geven over ons 
dienstenpakket en wat wij voor u en uw wijk 
kunnen betekenen. 

Eglantier 231,
Koninginnelaan 67,

Schuttersweg 139

Apeldoorn

Ugchelseweg 189

Ugchelen

www.maassenbanket.nl
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Overloop-parkeren rond Apenheul
Een nieuw jaar en een nieuw hoofdstuk
Door Jan Wassink

Op 19 maart 2020 heeft de Gemeenteraad 
een besluit genomen over het overloop-
parkeren rond Apenheul. Door de coron-
acrisis lijkt alles in een ander daglicht te 
staan. Desondanks is er begin dit jaar op 
verschillende niveaus (gemeenteraad en 
in afzonderlijke fractievergaderingen) 
flink gedebatteerd over dit onderwerp. 
De Stentor heeft hierover enkele malen 
verslag gedaan. 

De Wijkvereniging Berg en Bos heeft zich 
hierbij niet onbetuigd gelaten. Dit vanuit 
de opvatting dat het verder uitbouwen van 
parkeerplaatsen binnen de bebouwde kom 
niet de weg is waarop de attractieparken 
hun verdere groei mogelijk moeten maken. 
Samen met onder andere de wijkraden 
voor De Sprengen, Brink en Orden en de 
Werkgroep Asselsestraat en Milieuzorg 
Apeldoorn (SWMA) zijn we van mening dat 
de gemeente de verdere uitbreiding van 
parkeerplaatsen buiten de bebouwde kom 
moet zoeken. Bij voorkeur door een begin 
te maken met de aanleg van transferia. 
Eigenlijk deelt  de gemeente Apeldoorn 
deze mening, getuige de ambities zoals 
neergelegd in de Verkeersvisie 2016-2030. 
De lobby van de attractieparken, in het 
bijzonder Apenheul, die parkeren voor de 
eigen voordeur prefereren, is echter sterk. 
Zij pleiten daarom voor het definitief maken 
van de tijdelijke parkeerlocaties achter 
AGOVV.

Waarom ligt dit zo gevoelig? 
Kortgezegd is het een optelsom van vrees 

voor toegenomen verkeersoverlast en ir-
ritatie en frustratie over de wispelturigheid 
van de politiek verantwoordelijken. Dit zal ik 
verder toelichten. Sinds een jaar of drie wor-
den twee oude voetbalvelden van AGOVV, 
die eigenlijk al door de natuur waren opge-
nomen, gebruikt als overloop-parkeerplaats 
op dagen van topdrukte. Voor de wijk Berg 
en Bos was dit destijds goed nieuws, want 
hiermee kwam een einde aan het parkeren 
op de J.C. Wilslaan, die hiervoor tientallen 
jaren met grote regelmaat werd afgesloten. 
Voor de omwonenden van AGOVV en de 
Asselsestraat was het minder goed nieuws. 
Immers, de toch al drukke ringweg Laan van 
Spitsbergen in het bijzonder de kruising met 
de Asselsestraat, zou hierdoor te maken 
krijgen met extra verkeersdruk. Dit viel de 
afgelopen twee jaren nog wel mee. De extra 
drukte was minder dan verwacht, maar dit 
kwam zeker ook door de nogal warme zo-
mers van 2018 en 2019, waardoor bezoekers 
wegbleven. 
De vrees dat een eenmaal geannexeerde 
parkeerlocatie gaat uitdijen en op termijn 
tot grotere overlast gaat leiden, is begrijpe-
lijk en ook reëel gezien de ontwikkelingen in 
het verleden. 

Politieke toezeggingen
Evengoed hebben de omwonenden in 2018 
hun verzet laten varen, omdat vanuit de 
politiek toezeggingen zijn gedaan, namelijk 
dat het parkeren op de oude AGOVV-velden 
hooguit  een tijdelijke oplossing is. Namelijk 
voor vijf jaar. Toenmalig wethouder Kruithof 
heeft deze toezegging gedaan in 2018. Deze 

expliciet op schrift gestelde toezegging 
bevatte weliswaar disclaimers, maar kon 
toch niet anders worden opgevat dan als 
een belofte. Veel stelliger was destijds de 
heer Wim Willems, toen nog fractievoorzit-
ter van Lokaal Apeldoorn. De strekking van 
zijn toenmalige betoog was dat er niet meer 
met de omwonenden ‘gesold’ moest wor-
den. Hierbij onderstreepte hij het belang 
van de tijdelijkheid van de geïmproviseerde 
parkeervoorziening. 

Het voorgenomen besluit
De heer Willems werd kort na zijn uitspra-
ken zelf de verantwoordelijk wethouder en 
bleek begin 2020 van mening te zijn veran-
derd. Afgelopen januari maakte hij bekend 
dat het College toch wenst dat de als tijde-
lijke bestemde parkeerplaatsen bij AGOVV 
permanent zullen worden. 

Reactie van de raadsfracties
Uit het overleg dat wij (Wijkvereniging Berg 
en Bos samen met andere wijkraden) met 
fracties hebben gevoerd, bleek al snel dat 
een aantal politieke partijen met de voor-
genomen beslissing in hun maag zat. Het 
meeste begrip kregen we van de Partij voor 
de Dieren, die samen met Lokaal Apeldoorn 
een motie heeft ingediend om het gewraak-
te besluit te verzachten. Wij denken dat dit 
grotendeels gelukt is. 

Overloop-parkeren bij AGOVV gaat toch 
door, maar onder specifieke voorwaarden
De overloop parkeerplaatsen achter AGOVV 
zullen langer worden gebruikt, maar onder 

randvoorwaarden, ingegeven door de aan-
genomen motie van de Partij voor de Dieren 
en Lokaal Apeldoorn. Enkele hoofdpunten 
uit deze motie: 
1. Er zullen nagenoeg geen wijzigingen 

aangebracht worden in de kwaliteit 
van de huidige parkeervoorziening op 
het AGOVV-terrein. Dus die moeten 
sober en doelmatig worden gehouden 
en gestreefd moet worden naar zo min 
mogelijk gebruik. 

 Winstpunt: Geen verdere verstening en 
ook geen dure infrastructuur die zichzelf 
moet terugverdienen.

2. Bij een bestemmingswijziging zullen de 
parkeerterreinen bestemd worden als 
bos en natuur, naast de specifieke doel-
bestemming ‘Natuur met specifiek over-
loop parkeren Apenheul’. Winstpunt: 
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Ontwerp bestemmingsplan Stadsdeel Noordwest: herstelplan
Door Jan Wassink

Medio april heeft de Gemeente Apeldoorn 
een ontwerp-bestemmingsplan ter inzage 
gelegd dat betrekking heeft op de Wijk Berg 
en Bos. Dit ‘herstelplan’ is een partieel 
bestemmingsplan, dat zowel te zien is als 
een correctie op en als een correctie van als 
aanvulling op het geldende bestemming-
plan. Dit herstelplan betreft een relatief 
klein, maar wel belangrijk deel van de wijk. 

Het gaat in hoofdzaak om twee typen 
gebieden:

1. Het scoutingterrein aan de Jachtlaan
 Het gaat hier om de aanpassing van de 

bestemming voor wat betreft het gebied 
waar de scouting aan de Jachtlaan 
(huisnummer 4-6) is gevestigd. Hier zijn 
in het verleden enkele bouwwerken ge-
realiseerd zonder vergunning. Daarnaast 
zijn er ook bouwwerken neergezet met 

omgevingsvergunning die echter niet 
waren toegestaan volgens de regels van 
het bestemmingsplan. Ook wordt in dit 
herstelplan geregeld binnen welke gren-
zen het scoutingterrein (beperkt) aange-
wend mag worden voor buitenschoolse 
opvang. Met de huidige herziening van 
het plan worden de ongerijmdheden op 
papier rechtgetrokken en onduidelijkhe-
den weggenomen.

2.  Diverse in de wijk verspreide 
 bos- en parkstroken 
 Het gaat hierbij om tal van andere groe-

ne zones, veelal bosgedeelten in onze 
achtertuinen. Daarnaast ook specifieke 
stukjes bos en groen, zoals bijvoorbeeld 
de twee driehoekvormige bosperceeltjes 
aan de Valkenberglaan, ter hoogte van 
de Genistalaan en de 2de Beukenlaan. 
Andere voorbeelden zijn de bos- en 

parkstroken rond het sportveld van het 
Christelijk Lyceum en Tennisclub Daisy. 

Uitgangspunt
Uitgangspunt voor het bestemmingsplan 
voor onze wijk is de handhaving van het 
boskarakter en meer in algemene zin de 
sfeer van groen. Dit staat door allerlei ont-
wikkelingen onder druk, niet in de laatste 
plaats door activiteiten van de wijkbe-
woners zelf. Denk aan de illegale kap van 
bomen, het plaatsen van tuinhuisjes, de 
aanleg van terrassen enzovoorts.
In het nu voorliggende herstelplan wordt 
geregeld dat in de aangewezen groen-, 
park- en bosstroken niet zonder expliciete 
aanlegvergunning mag worden gebouwd, 
maar ook mag geen enkele terreinverhar-
ding worden aangelegd. En ook anderszins 
mag het gebied niet worden aangetast, 
zoals ophogen, egaliseren of afgraven van 

de bodem.

Geboden en verboden
Wellicht overbodig om aan te geven, maar 
al deze geboden en verboden gelden on-
geacht het eigendom. Dus ook als het uw 
eigen tuin betreft, mag u niets veranderen 
aan de bos- en parkstrook. Oftewel, hou het 
groen en laat de natuur zijn werk doen. Het 
is daarom goed om te weten of het perceel 
waarop uw woning staat gedeeltelijk is aan-
gewezen als bos- en parkstrook. 

Dit ontwerpbestemmingsplan is te verkrij-
gen bij de Gemeente Apeldoorn, of digitaal 
te raadplegen, via www.apeldoorn.nl/
inzage.

geen bestemmingsplanwijziging naar 
parkeerplaatsen, wat wel het plan was.

3. De oproep om een verkeerscirculatie-
systeem, startend vanaf de snelweg, tot 
stand te brengen, waarin gestuurd kan 
worden op het aanbod en overlast van 
verkeer op de  toeloopwegen naar de 
attracties in Apeldoorn-West. 

 Winstpunt: betere verkeersregeling, 
beter afgestemd op de actuele verkeers-
ituatie op de toevoerwegen.

4. De oproep aan het College om met 

bedrijven, waaronder Apenheul, 
Julianatoren, Paleis het Loo, 
Marechaussee, Belastingdienst en inwo-
ners, in gesprek te gaan over de verkeer-
sproblematiek in Apeldoorn-West.  De 
inzet is dat de bedrijven zelf met ver-
voersplannen moeten komen om het au-
toverkeer te verminderen en te verduur-
zamen. Winstpunt: een pro-actievere 
gemeente die betrokkenen aanspreekt 
op hun verantwoordelijkheid.   

Tot slot
We vinden het jammer dat de gemeente 
de aanleg van transferia voor zich uit blijft 
schuiven, maar begrijpen de gemaakte keu-

zes. Het besluit om de tijdelijke overloop-
parkeerplaatsen te blijven gebruiken, niet 
langer dan nodig, is het hoogst haalbare 
gebleken.
Wij zien het als winst dat er een serieuze 
uitwisseling van argumenten heeft plaats-
gehad waarbij de politieke fracties naar ons 
gevoel geluisterd hebben naar de bezwaren 
van omwonenden. Dit blijkt volgens ons 
ook uit de tekst van de motie. Een blijk van 
waardering is hier op zijn plaats voor de 
rol die de fracties en fractievoorzitters van 
Partij voor de Dieren (Maaike Moulijn) en 
Lokaal Apeldoorn (Peter Messerschmidt) in 
deze discussie hebben gehad.  
De aangenomen PvdD/LA motie zorgt 

ervoor dat de ‘Grote Verstening’ van dit 
gebied niet doorgaat en de bestemming als 
natuur maakt het ook expliciet mogelijk het 
gebied terug te geven aan de natuur zodra 
de parkeerplaatsen niet meer nodig zijn.  
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14e editie Atlas van Apeldoorn naar 2021: 
Berg en Bos staat volgend jaar centraal
Door Tanja Offerein, Coda

Als gevolg van het coronavirus en de 
daarbij geldende maatregelen is besloten 
de ‘Atlas van Apeldoorn: Berg en Bos’ en 
de bijbehorende activiteiten te verplaat-
sen naar volgend jaar. 
 
De ‘Atlas van Apeldoorn’ is een samen-
werking tussen CODA en leden van het 
Erfgoedplatform, wijkbewoners en andere 
samenwerkingspartners waarin jaarlijks 
één wijk of dorp in de gemeente Apeldoorn 
in de schijnwerpers wordt gezet. Dit jaar 
zou dat de Apeldoornse wijk Berg en Bos 
zijn, maar vanwege de maatregelen met 
betrekking tot het coronavirus kan deze 
editie van de Atlas dit jaar helaas niet 
doorgaan. De samenwerkende partners 
(CODA, Erfgoedplatform Apeldoorn en de 
Wijkvereniging Berg en Bos) oriënteren zich 
momenteel op een nieuwe startdatum in 
2021. Andere organisaties die een bijdrage 
aan deze Atlas leveren zijn IVN, Stichting 
Apeldoornse Monumenten, Apeldoorns 
Gidsen Collectief, Fietsgilde, Vereniging Oud 
Apeldoorn en Gemeente Apeldoorn. Op ver-
zoek van de wijkvereniging wordt momen-
teel gewerkt aan het boek ‘Wijk in Beeld - 
Berg en Bos’ en ook schreef de Apeldoornse 
stadsdichter Herman Kattemölle een 
gedicht over deze wijk. 
 
Wandel- en fietsroutes online 
beschikbaar
De wandel- en fietsroutes die in samenwer-
king met IVN, Apeldoorns Gidsen Collectief 
en Fietsgilde al uitgezet waren, zijn ove-
rigens momenteel wel beschikbaar. Wilt 

u hier fietsend of wandelend gebruik van 
maken, neemt u dan de maatregelen in acht 
die op dat moment van kracht zijn. U vindt 
deze onder andere op de site van het RIVM. 
De wandel- en fietsroutes zijn via de site van 
Erfgoedplatform Apeldoorn te downloaden.
 
Eerder genoemde partners zijn nog in over-
leg over de exacte data. Zodra hier meer 
over bekend is, wordt dit onder andere 
via de website en social media kanalen 
van CODA en Erfgoedplatform Apeldoorn 
gedeeld. 



w i j k b l a d  b e r g  e n  b o s  •  n r . 2  j u n i  2 0 2 012

Lijst met hulpinstanties        
Spoedeisend alarm    
Ambulance, brandweer en politie  112

Niet-spoedeisend alarm

Ambulance  (055) 360 01 89
Brandweer  (055) 548 35 60
Politie  0900 8844 
www.geenspoedwelpolitie.nl

Gezondheidsdienst

Huisartsenpost  0900 600 90 00
Albert Schweitzerlaan 31, 7334 DZ
Gelre Ziekenhuis (055) 581 81 81
Albert Schweitzerlaan 31, 7334 DZ
GGD Noord en Oost Gelderland 
ggd@ggdnog.nl (088) 443 30 00 
Dierenambulance  0900 999 19 99

Advies-, meld- en steunpunten

Discriminatie  (055) 522 55 55
Kindermishandeling  0800 2000
Huiselijk geweld  0800 2000
Veilig Thuis, www.huiselijkgeweld.nl 
 0800 2000
Loverboys/Jeugdprostitutie  0900 500 70 70
www.bewareofloverboys.nl
Stimenz, Brinklaan 268, 7311 JD
 (088) 7846464
Verward gedrag  088-9335500

Gemeente Apeldoorn

Algemeen, Buitenlijn, Klachtenlijn  14 055
gemeente@apeldoorn.nl
Bureau Buurtbemiddeling  (088) 784 64 64
info@buurtbemiddeling.nu,
www.buurtbemiddeling.nu
WMO loket: 14 055. 
Het Wmo-loket is telefonisch bereikbaar 

van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 
12.00 uur. 
Website: www.apeldoorn.nl/wmo-loket

Informele zorg

Stichting De Kap (055) 5295520
Regentesselaan 2-B, 7316 AC
De ouderenadviseurs van Stimenz voor 
Berg en Bos zijn:
Marina Dekkers, bereikbaar op maandag en 
dinsdag en  Corinne de Groot, bereikbaar op 
maandag, dinsdag en donderdag.
Telefoonnummer 088-7846464.

Buurtgroepen sociale media

Aanmelden bij BERG EN BOS ALERT, de 
Whatsappgroep voor melden van mis-
drijven en verdachte situaties waarbij de 
politie is ingeschakeld: stuur een mail naar 
redactie@wijkbergenbos.nl met vermelding 
van je naam, woonadres, mobiele telefoon-
nummer en e-mailadres. 

Aanmelden voor de Whatsappgroep 
NEXTDOOR BERG EN BOS, voor alle soorten 
buurtberichten: ga naar www.nextdoor.nl 
en volg de eenvoudige instructies. 

Aanmelden voor FACEBOEKPAGINA BERG 
EN BOS SOCIAAL: ga naar www.facebook.
com en meldt je aan bij de besloten groep, 
eveneens voor alle buurtberichten.

AED in de wijk

Baptisten Gemeente, Bosweg 
77. Telefonisch contact via dhr. 
Groothedde: 06 42 18 72 19
ALTV Quick, Pijnboomlaan 30,
(055) 3552559

Advies- en meldpunt verward gedrag
Door Gustaaf van den Brand

Inwoners en professionals die zich zorgen 
maken over iemand in hun omgeving, 
kunnen vanaf 1 december 2019 terecht 
bij het Advies- en Meldpunt Verward 
Gedrag. Dit is dagelijks bereikbaar tussen 
08.30 en 23.00 uur via 088-9335500. 

Wie belt, wordt door professionals voorzien 
van advies. Als advies niet volstaat, wordt 
voor passende opvolging gezorgd. Inwoners 
en professionals kunnen hier vanaf 1 januari 
2020 ook melding doen in het kader van de 
Wet verplichte ggz (Wvggz).

Wanneer belt iemand het advies- en 
meldpunt?
Inwoners en professionals kunnen dit num-
mer bellen als zij zich zorgen maken over 
iemand die verward gedrag vertoont. Het 
kan bijvoorbeeld gaan om een buurvrouw 
die al een tijd haar gordijnen dicht heeft. Of 
over een kennis die in een sociaal isolement 
is beland en zichzelf verwaarloost. Als een 
hulpverlener bekend is, kan deze natuurlijk 
beter direct gebeld worden.

Hoe werkt het advies- en meldpunt?
De beller krijgt een ervaren hulpverlener 
aan de lijn. Deze geeft de beller advies of zet 
de melding door naar de gemeente waar 
betrokkene woonachtig is. In het laatste 
geval zal de gemeente op korte termijn 
kijken welke ondersteuning nodig is in de 
specifieke situatie.

Waarom dit advies- en meldpunt?  
Gemeenten willen tijdig ondersteuning 
bieden aan kwetsbare mensen. Hierbij is 
vroegtijdig signaleren belangrijk. Om deze 
signalen op de juiste plek binnen te krijgen, 

is het Advies- en Meldpunt Verward Gedrag 
in het leven geroepen. Op deze manier kun-
nen inwoners en professionals tijdig hun 
zorgen uiten en kan de gemeente, indien 
nodig, ondersteuning starten of zorgprofes-
sionals inschakelen. 

Per 1 januari 2020 is de Wet verplichte 
ggz van kracht.
Heeft u het vermoeden dat iemand gedwon-
gen zorg nodig heeft? Dan kunt u vanaf 1 
januari 2020 hiervan ook melding doen bij 
het Advies- en Meldpunt Verward Gedrag. 
Daarvoor is de nieuwe Wet verplichte ggz 
het kader. De Rijksoverheid informeert over 
de kaders die voor gedwongen zorg gelden.

Praktische informatie over het Advies- en 
meldpunt.
Het Advies- en Meldpunt Verward Gedrag 
neemt meldingen in ontvangst voor de 
zestien gemeenten van de regio’s Midden-
IJssel/Oost-Veluwe en Achterhoek. Het 
telefoonnummer is dagelijks bereikbaar van 
08:30 tot 23:00 uur via 088-9335500. 



w i j k b l a d  b e r g  e n  b o s  •  n r . 2  j u n i  2 0 2 0 13

( vervolg op pagina 14)

De mannen die ons een fijn woonklimaat geven
Een kijkje in de wereld van bomenbeheer en –onderhoud
Door Jeanette van Dijk Regisseur Openbare ruimte stadsdeel Noordwest 

In de hitte van de afgelopen zomers is 
er niets zo fijn als de schaduw van een 
boom. Dat we in de gemeente Apeldoorn 
kunnen genieten van zoveel bomen is 
echter helemaal niet zo vanzelfsprekend. 
Zo staan er in onze gemeente maar liefst 
71.000 bomen die worden onderhouden 
door de mensen van de bomenploeg. 
Namens beheer en onderhoud zijn Ernst 
Jan Mulderij (vakspecialist groen) en 
Peter Huis in ’t Veld (technisch beheerder 
bomen) dagelijks bezig met het bomen-
beheer en -onderhoud van gemeentelijke 
bomen. 

Zorgplicht voor onze bomen
In de wet is vastgelegd dat bomen, door de 
eigenaar, zorgvuldig onderhouden moeten 
worden. Peter vertelt: “Iedere gemeente 
is verplicht om bomen gezond en veilig te 
houden. Hier geven we bij de gemeente 
Apeldoorn invulling aan met ons ‘hand-
boek bomen’ en het ‘bomenpaspoort’. In 
het handboek staat onder meer dat iedere 
boom eens in de vier jaar wordt gecon-
troleerd. Na iedere controle worden de 
gegevens van de bomen genoteerd in het 
bomenpaspoort. Hierin staan ook de zoge-
naamde attentiebomen die meer aandacht 
verdienen en ieder jaar worden gecheckt.”

Bedreigingen voor de boom
Er zijn veel bedreigingen voor bomen 
zoals verhardingen, ondergrondse kabels, 
woningbouw en verkeer. Ernst Jan vertelt: 
“Bedreigingen tasten vaak op de lange 
termijn de gezondheid van bomen aan. 

Een teken van een ongezonde boom is 
vaak dat er zwammen op de stam groeien. 
Zwammen zijn in de meeste gevallen niet 
goed voor bomen, maar zijn niet altijd scha-
delijk. Het komt soms voor dat bewoners 
zwammen verwijderen, maar dit is juist niet 
de bedoeling. We signaleren deze het liefst 
zelf zodat we de situatie kunnen beoorde-
len. Als we vervolgens signaleren dat een 
boom niet meer gezond is, of zelfs onveilig 
is, kan er besloten worden dat de boom 
wordt gekapt.

Kappen en vervangen of juist niet?
Bomen worden gemiddeld zo’n 100 jaar 
oud. Wanneer de boom op is, wordt deze 
gekapt. Voor iedere boom die gekapt wordt, 
wordt niet standaard een nieuwe boom 
geplaatst. Ernst Jan legt uit: “Wanneer 

een boom gekapt wordt, kijken we eerst 
hoe de situatie in de wijk is. Soms krijgen 
andere bomen hierdoor juist meer ruimte 
om te groeien. We gaan dus voor kwaliteit 
van de bomen, niet voor kwantiteit. Bij elke 
nieuwe boom wordt er zorgvuldig gekeken 
of er zowel ondergronds als bovengronds 
voldoende ruimte is. De steeds drukker wor-
dende ondergrondse situatie met kabels en 
leidingen geeft soms belemmeringen. Waar 
mogelijk maken we ruime boomgroeiplaat-
sen. De grond wordt goed los gemaakt en 
voorzien van voldoende organische stof. 
Dit is noodzakelijk om het regenwater en 
water vanuit de watergiften langer vast het 
houden. In gebieden waar het ondergronds 
druk is, bijvoorbeeld in de binnenstad, 
worden vaak ondergrondse boombunkers 
gebruikt om de bomen te beschermen.”

“Wanneer we nieuwe bomen plaatsen, kij-
ken we vooruit naar het veranderde klimaat. 
En passen we boomsoorten toe die zich 
goed ontwikkelen onder drogerere omstan-
digheden. Enkele voorbeelden hiervan zijn: 
acacia’s, tamme kastanjebomen, honing-
bomen of tulpenbomen. We zijn terughou-
dend met het plaatsen van eikenbomen in 
verband met de eikenprocessierups.”

Verschillende typen onderhoud
De bomen in de gemeente Apeldoorn 
worden door onderhoud in de best mo-
gelijk conditie gehouden. Peter vertelt: 
“We hanteren twee verschillende typen 
onderhoud, namelijk: begeleidend snoeien 
en onderhoudssnoei. Door begeleidend 
snoeien kunnen bomen in een stedelijke 
omgeving blijven staan. Hierbij snoeien we 
de stammen zodat de takken tot maxi-
maal 4.60 meter rijhoogte doorhangen en 
verkeer er dus ongestoord onderdoor kan 
rijden. Onderhoudssnoei houdt in dat we 
dode en slechte takken verwijderen. Naast 
de onderhoudswerkzaamheden boven de 
grond, geven we de bomen ook onder de 
grond veel aandacht. Zo brengen we bij-
voorbeeld extra lucht en organische stoffen 
in de grond. Waar mogelijk, laten we zoveel 
mogelijk organische stoffen als bladeren bij 
de bomen liggen.”

Betrokken bewoners met aandacht voor 
bomen 
In het openbaar, maar ook zeker bij bewo-
ners thuis staan vele bomen die al 80 jaar of 
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ouder zijn. Deze bomen krijgen de titel ‘bij-
zondere bomen’. “Deze bomen mogen niet 
zomaar gekapt worden en in een straal van 
tien meter mogen er, zonder vergunning, 
geen andere dingen worden geplaatst”, 
vertelt Peter. “Particulieren kunnen sub-
sidie krijgen voor het onderhoud van deze 
bijzondere bomen. We willen bewoners 
dan ook graag vragen om deze bijzondere 
bomen bij ons te melden. Dit kan via de 
website van de gemeente. Wanneer bewo-
ners klachten hebben over bomen kunnen 
ze dit via het algemene nummer van de 
gemeente melden. De wijkbeheerder kijkt 
op basis hiervan wat de situatie is. Kan hij 
het niet oplossen, dan worden wij ingescha-
keld. We kijken wel eerst wanneer er weer 
onderhoud uitgevoerd gaat worden. Is dat 

bijvoorbeeld al over een jaar? Dan gaan we 
niet direct over tot actie. Tenzij de veiligheid 
in het geding is natuurlijk.”

Trots op prachtige bomen in Apeldoorn
In 2018 was Apeldoorn de Europese bomen-
stad. Het laat zien dat de bomen hier struc-
tureel op een goede manier worden be-
heerd. Dit houden we graag vol, maar het is 
uitdagend. Ernst Jan vertelt: “Het blijft een 
uitdaging om een prettig woonklimaat op 
de lange termijn te realiseren. Een boom die 
je vandaag plant, wordt alleen maar meer 
waard.” Peter vervolgt: “Ondanks de drukte 
in de stad willen we oude bomen graag 
behouden. Dit is niet altijd makkelijk, maar 
wij zien het als een mooie uitdaging. Wij zijn 
ervan overtuigd dat bomen bijdragen aan 
het woonplezier en de gezondheid van de 
bewoners van de gemeente Apeldoorn.”
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Cederlaan 11 
beekersadvocatuur.nl

Advocaat nodig?
Joost Beekers 
natuurlijk!

arbeidsrecht
ondernemingsrecht

bel voor een afspraak
06 53 93 38 47

deskundig  betrokken  betrouwbaar  effectief

Beekers advocatuur 
arbeidsrecht & mediation

Aan de stekker
Door Wim Bergink, stadsdeelmanager Noordwest

doende laadpalen in onze gemeente. Daar 
hebben we, samen met 43 andere gemeen-
ten in Gelderland en Overijssel, spelregels 
voor gemaakt. Bewoners en werknemers 
die geen mogelijkheid hebben om op te 
laden op eigen terrein, komen in aanmer-
king voor een oplaadpunt aan de openbare 
weg. Als zij ook voldoen aan de aanvullende 
voorwaarden, wordt op een passende plek 
in de omgeving (op maximaal 250 meter 
loopafstand van de woning of het werk-
adres) een openbare laadpaal gerealiseerd. 

Wij zijn ons ervan bewust dat dit gevolgen 
heeft voor anderen in de buurt. Dat is een 
probleem dat landelijk speelt en in de toe-
komst misschien nog groter wordt door de 
verwachte toename van het aantal elektri-
sche auto’s. Op de korte termijn hebben we 
daar ook nog geen oplossing voor. Wel is 
het zo dat auto’s alleen tijdens het daad-
werkelijk opladen op zo’n aangewezen plek 
mogen staan. De openbare ruimte is soms 
erg schaars en dat vraagt van ons allen enig 
inschikken. In dichter bebouwde buurten 
zal het soms onvermijdelijk zijn de eigen 
auto niet direct voor de deur, maar iets 
verder weg te zetten. Maar daar zult u in uw 
eigen wijk niet veel last van hebben.
Mocht u meer willen weten over de laad-
punten voor elektrische auto’s, dan vindt u 
alle relevante informatie op https://www.
apeldoorn.nl/elaadpunt.

Meer en meer rijden we 
met elektrische auto’s. 
Dat is mooi om de uit-
stoot en het geluid in 
de stad terug te drin-
gen, maar al die auto’s 
moeten wel ergens 
worden opgeladen. En 
omdat niet iedereen de 

gelegenheid heeft dat op eigen terrein te 
doen, plaatsen we als gemeente laadpa-
len aan de openbare weg. Fijn voor de 
bezitters van een e-auto, maar soms wel 
lastig omdat die plekken dan niet meer 
beschikbaar zijn voor mensen met een 
andere auto. Hoe zit dat in Berg en Bos?

Eén van de voordelen van het wonen in 
Berg en Bos is dat u over het algemeen 
veel ruimte heeft, ook op eigen terrein. 
Maar ook voor uw wijk is niet op voorhand 
uit te sluiten dat er vraag naar een laad-
paal op de openbare weg komen en, zo is 
de verwachting, zullen mogelijk ook nog 
enkele laadpalen op centrale locaties in de 
wijk verschijnen. Als bewoner van Berg en 
Bos komt u met uw auto, wellicht al een 
elektrische auto, op plekken elders in onze 
gemeente waar een deel van de openbare 
parkeerplaatsen gereserveerd zijn voor het 
opladen van elektrische auto’s.

De gemeente heeft haar beleid om aanschaf 
of gebruik van elektrische auto’s te bevor-
deren vastgelegd in de Verkeersvisie 2016-
2030 en de Parkeervisie (2019). Wij willen de 
toename van het aantal elektrische auto’s 
stimuleren en vooral faciliteren. Daarom 
werken we mee aan het realiseren van vol-
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Villapark Berg en Bos
Door Arjan Speelman

wijkblad
informatie van uw wijk

Heeft u zich wel eens afgevraagd waar de 
Berg, het Bos en de villa’s in onze mooie 
wijk vandaan komen? Wij hebben dat 
voor u uitgezocht en zullen het hieron-
der kort uitleggen. Wilt u er meer over 
weten? Reserveer dan een exemplaar van 
hét boek over onze wijk, dat momenteel 
wordt samengesteld door een uitgelezen 
gezelschap personen die allemaal een 
steentje bijdragen.

De Berg
200.000 jaar geleden is de Berg ontstaan 
als onderdeel van de grote Oost-Veluwse 
stuwwal. In de derde ijstijd stuwde een 
gigantische gletsjer uit Scandinavië via het 
IJsseldal kolossale hoeveelheden zand, 
grind en leem omhoog tot een 60 kilometer 
lange en 200 meter hoge stuwwal.

In de laatste ijstijd (12.000 jaar geleden) 
werd veel zand naar beneden geschoven 
over de permanent bevroren ondergrond 
(permafrost) wanneer ’s zomers de boven-
ste laag ontdooide. In de brons- en ijzertijd 
(circa 3.000 jaar geleden) hebben, getuige 
de vele grafheuvels, hier voor het eerst 
mensen gewoond. Zo’n 1.000 jaar geleden 
was onze wijk zelfs, met het Orderbos, het 
economisch hart van het toenmalig be-
woonde Nederland.

Het Bos
Lang geleden was het gebied tussen Hoog 
Soeren en Apeldoorn een open gebied 
met nauwelijks bos. Vanaf de Valkenberg 
konden door de Royal Loo Hawking Club 
daarom omstreeks 1845 internationale 
valkenjachten worden georganiseerd. Vanaf 
de Valkenberg kon je bij goed weer Hoog 
Soeren, Deventer en Zutphen zien liggen. 
Als in 1887 J.C. Wils het terrein Berg en Bos 
koopt (537 hectare voor fl. 30.000,-) zorgt hij 
voor bebossing door veel dennenhout ten 
behoeve van de mijnbouw aan te planten.

De Villa’s
J.C. Wils laat ter hoogte van het voormalige 
vischrestaurant Lido een villa voor zichzelf 
bouwen, die later onderdeel wordt van het 
sanatorium Berg en Bosch. In 1906 begin-
nen de erven van J.C. Wils gronden uit te 
geven ten behoeve van de woningbouw. In 
1917 koopt de gemeente, op initiatief van 
burgermeester Roosmale Nepveu, het ter-
rein. En in 1923 krijgt de wijk op basis van 
het toen vastgestelde bestemmingsplan 
een villawijkkarakter.

Veel meer
Natuurlijk valt er veel meer te vertellen over 
onze prachtige woonwijk. Niet alleen over 
het ontstaan, maar ook over wat er zich 

allemaal heeft afgespeeld en nog afspeelt. 
Het fraaie groene karakter, de veelal onder 
architectuur gebouwde huizen op grote 
percelen. De bewoners, sportverenigingen, 
scholen en ga zo maar door.

Reserveren met speciaal aanbod
In het kader van het 40-jarige bestaan 
van Wijkvereniging Berg en Bos is er voor 
leden van de wijkvereniging een speciaal 
aanbod in de vorm van € 10 korting op de 
winkelverkoopprijs van hét boek over onze 
wijk. Er kan op worden ingetekend door uw 
interesse, naam en adresgegevens ken-
baar te maken en te sturen aan bestuur@
wijkbergenbos.nl. Zij die tijdens de nieuw-
jaarsreceptie al een exemplaar hebben 
gereserveerd, hoeven dat niet nogmaals te 
doen. Er zijn 300 boeken beschikbaar. Op 
is op, dus reserveer snel! Bent u nog geen 
lid van Wijkvereniging Berg en Bos? Meld u 
dan direct aan via de website of stuur een 
mailtje naar bestuur@wijkbergenbos.nl met 
de boodschap dat u het inschrijfformulier 
wilt ontvangen en van het speciale aanbod 
gebruik wilt maken. De jaarlijkse contributie 
voor het lidmaatschap is al jaren slechts 
€ 20, dus dat zal wellicht geen drempel zijn.
Het boek over de wijk Berg en Bos zal ook 
in een aantal reguliere boekwinkels in 
Apeldoorn verkrijgbaar zijn.
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Schadefonds Geweldsmisdrijven: erkenning voor slachtoffers
Door Sharon Koenders, wijkagent

In ons werk hebben we vaak te maken met 
slachtoffers van geweldsmisdrijven en hun 
naasten en/of nabestaanden. In een aantal 
gevallen is er geen sprake van een dader of 
een verzekering die een schadevergoeding 
betaalt. Voor een financieel steuntje in de 
rug kunt u een aanvraag indienen bij het 
Schadefonds Geweldsmisdrijven voor een 
eenmalige uitkering. 
 
Wat doet het Schadefonds 
Geweldsmisdrijven? 
Het Schadefonds is onderdeel van het 
ministerie van Justitie en Veiligheid en geeft 
een eenmalige uitkering aan: 
slachtoffers van geweldsmisdrijven die hier-
door ernstige lichamelijke en/of psychische 

problemen hebben of hebben gehad;
nabestaanden van slachtoffers van een 
geweldsmisdrijf of dood door schulddelict;
naasten van slachtoffers die door een ge-
weldsmisdrijf ernstige en blijvende licha-
melijke en/of psychische problemen (letsel) 
hebben. 
Met dit geldbedrag wil het Schadefonds er-
kenning geven aan slachtoffers van situaties 
die nooit hadden mogen gebeuren. Op deze 
manier wil de overheid bijdragen aan het 
herstel van uw vertrouwen in de samenle-
ving. Het bedrag kunt u besteden waaraan 
u wilt.

Voorbeelden van geweldsmisdrijven
De geweldsmisdrijven kunnen heel verschil-
lend zijn, zoals geweld op straat, tijdens het 

werk, bedreiging met een wapen, beroving, 
verkrachting, huiselijk geweld, seksueel 
misbruik en sexting. Het Schadefonds 
neemt aanvragen in behandeling over situ-
aties die terug kunnen gaan tot 1973. Een 
aangifte is handig, maar niet verplicht. Voor 
de voorwaarden en slachtofferverhalen: kijk 
op www.schadefonds.nl.
Tip: Denkt u dat u in aanmerking komt? 
Bel of mail dan even met Slachtofferhulp 
Nederland, 0900- 0101 of zoek contact via 
www.slachtofferhulp.nl (mailfor-
mulier, chatfunctie). Hier werken schade-
fondsspecialisten die u kosteloos verder 
kunnen helpen met het invullen van het 
aanvraagformulier.
 
Belangrijk om te weten:

Het Schadefonds neemt nooit contact op 
met de dader.
Er hoeft geen sprake te zijn van een rechts-
zaak of veroordeling. 
Het Schadefonds kan helpen met het ver-
zamelen van informatie bij bijvoorbeeld de 
politie of het Openbaar Ministerie.


