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Jaarvergadering Wijkvereniging  
Berg en Bos op dinsdag 11 mei

Het bestuur van de Wijkvereniging Berg en Bos 
is voornemens om op 11 mei een jaarvergade-
ring voor de bewoners van de wijk te organise-
ren. Hoe en waar is nog onduidelijk. Leidend 
voor de organisatie zullen de coronamaatrege-
len en adviezen van de overheid zijn. Mochten 

informatie van uw wijk

wijkblad

Nieuwe bestuursleden 
gezocht
Door Gustaaf van den Brand

Wij zijn op zoek naar twee nieuwe bestuurle-
den voor de Wijkvereniging Berg en Bos. Irene 
Steendam en Ronald Kort hebben aangegeven te 
willen stoppen met hun bestuursfuncties vanwege 
drukke andere bezigheden. Irene Steendam zorgde 
voor de secretariële ondersteuning. Die activiteit 
kan eventueel ook gekoppeld worden aan de 
formele functie van Secretaris. Ronald Kort had als 
bestuurslid Veiligheid en Stadspark Berg en Bos als 
aandachtsgebied. De verdeling van de aandachts-
gebieden van alle bestuursleden kan worden 
heroverwogen. Heb je altijd al iets meer voor de 
wijk willen betekenen en heb je interesse in een 
bestuurdersfunctie? Stuur dan even een bericht 
met je gegevens en motivatie aan bestuur@wijk-
bergenbos.nl. In een persoonlijk gesprek maken 
we dan graag met je kennis.

Historisch Café, vrijdag 2 april
Atlas van Apeldoorn: Berg en Bos
Door Gustaaf van den Brand

Tijdens de eerste online bijeenkomst van het 
Historisch Café op vrijdag 2 april staat de 
‘Atlas van Apeldoorn: Berg en Bos’ centraal. 
De Atlas van Apeldoorn is een samenwer-
kingsverband tussen CODA, leden van het 
Erfgoedplatform Apeldoorn, wijkbewoners en 
andere samenwerkingspartners, waarin jaarlijks 
één wijk of dorp in de gemeente Apeldoorn in de 
schijnwerpers wordt gezet. In 2020 zou dat de 

wijk Berg en Bos zijn, maar vanwege de corona-
maatregelen is dat uitgesteld naar 2021.
Aan de online bijeenkomst kunnen via Zoom 
100 personen deelnemen. Ook is het mogelijk 
de bijeenkomst via YouTube te volgen. U kunt 
zich aanmelden via de website van Coda www.
coda-apeldoorn.nl. Meer informatie kunt u ook 
vinden op de website van de wijkvereniging www.
wijkbergenbos.nl.

die zodanig zijn dat er weer samenkomsten moge-
lijk zijn op die datum, dan zal met inachtneming 
daarvan een jaarvergadering worden georgani-
seerd. Op onze website www.wijkbergenbos.nl zult 
u verder worden geïnformeerd hierover. Houdt in 
ieder geval al 11 mei vrij in uw agenda.

1980 - 2021
41 JAAR



2 w i j k b l a d  b e r g  e n  b o s  •  n r . 1  m a a r t  2 0 2 1

Jaarverslag
Van het bestuur

Algemeen

Elk begin van een nieuw jaar doet het be-
stuur van de wijkvereniging verslag van de 
activiteiten van het jaar ervoor. Zo ook deze 
keer over 2020, het jaar dat zich kenmerkte 
door de coronapandemie. Dat had ook zijn 
invloed op onze wijk en de werkzaamheden 
van het bestuur. In de volgende clusters 
wordt verslag gedaan van de belangrijk-
ste onderwerpen die in 2020 de revue 
passeerden:

• gemeentelijke aangelegenheden;
• verkeer en parkeren;
• attracties en evenementen;
• bouwen en wonen in het groen;
• veiligheid;
• noaberschap;
• wijkvereniging.

Gemeentelijke aangelegenheden

Gemeentelijke vergunning De Manege
De Gemeente Apeldoorn heeft eind 2019 
een vergunning verleend aan de uitbater 
van de horecagelegenheid op het terrein 
van de voormalige tennisclub De Manege. 
Dit betrof een omgevingsvergunning voor 
het realiseren van een zelfstandig hore-
cabedrijf. De direct omwonenden aan de 
Vonderlaan en Jachtlaan hadden al erva-
ring met geluidsoverlast en betwijfelden 
ten zeerste of deze vergunning wel terecht 
was afgegeven. Naar het oordeel van het 
bestuur van de Wijkvereniging Berg en Bos 
en de geraadpleegde advocaat was dit niet 
het geval. Zo werd in de vergunning een 

beroep gedaan op het overgangsrecht, 
terwijl hiervoor geen juridische grond aan-
wezig was. Samen met omwonenden heeft 
de Wijkverenging Berg en Bos opdracht 
gegeven aan een bestuursrechtadvocaat 
een bezwaarschrift in te dienen. De hierop 
volgende hoorzitting stond gepland op 17 
maart 2020, maar ging onverwacht niet 
door. Door een verwoestende brand in 
de nacht van 8 op 9 maart 2020 bleef van 
het voormalige clubhuis van De Manege 
niets over. Een triest slotakkoord van wat 
ooit een succesvolle tennisclub was. Na de 
brand was het onzeker wat de status van 
de verleende vergunning was, maar uitein-
delijk is deze eind 2020 door de Gemeente 
Apeldoorn ingetrokken. 

Van wijkraad naar ‘vanzelfsprekende 
gesprekspartner’
De gemeenteraad heeft het besluit geno-
men om per 1 januari 2021 de verordening 
Dorps- en Wijkraden in te trekken. Dit 
betekent dat de formele status van de 
wijkraad verdwijnt. Het College van B&W wil 
hiermee burgerparticipatie op een hoger 
plan brengen. De effecten zijn nog niet 
merkbaar in Apeldoorn. Integendeel, in de 
tussentijd heeft een aantal wijkraden van 
grotere wijken in Apeldoorn hun activiteiten 
gestaakt en/of zijn de bestuursleden collec-
tief afgetreden. Voor de Wijkvereniging Berg 
en Bos geldt dit uiteraard niet. Als sinds 
1980 heeft de wijkverenging een autonome 
positie en een eigen taakopvatting als het 
gaat om de belangenbehartiging voor de 
wijk. Wijkraadstatus of niet. Dit is geba-
seerd op de permanente grote steun van 

de bewoners van Berg en Bos. Bijna 70% 
van de huishoudens is lid van de wijkver-
eniging. Belangrijk is nog om te vermelden 
dat de gemeenteraad het oorspronkelijke 
collegevoorstel flink heeft geamendeerd 
ten gunste van de wijkraden. Hierdoor zal 
de Wijkvereniging Berg en Bos als vanouds 
worden gezien als een ‘vanzelfsprekende 
gesprekspartner’ voor de gemeente. Dit 
betekent dat we telkens vroegtijdig wor-
den geïnformeerd en betrokken bij plan-
nen en beleid voor zover dat onze wijk 
aangaat. Samengevat: de Verordening 
Dorps- en Wijkraden is ingetrokken en de 
Subsidieregeling Gebiedsparticipatie is per 
gelijke datum (1 januari 2021) ingevoerd. 
Voor de Wijkvereniging Berg en Bos ver-
andert er weinig. Al met al, oude wijn in 
nieuwe zakken. 

Vitaliteitsagenda
Onder regie van de Gemeente Apeldoorn 
is een zogenoemde Vitaliteitsagenda 
Berg en Bos opgesteld om in nauwe sa-
menwerking de wijk vitaal te houden. 
Vertegenwoordigers vanuit verschillende 
achtergronden en disciplines (wijkvereni-
ging, politie, welzijn, stedenbouw, ruimtelijk 
beheer en planologie) hebben zich gebogen 
over de vraag wat er nodig is om de leef-
baarheid van de wijk te behouden, dan wel 
te versterken. De enquête die de wijkvereni-
ging een paar jaar geleden heeft gehouden 
onder de inwoners van de wijk leverde veel 
informatie op vanuit de bewoners zelf. Voor 
Berg en Bos zijn vier themá s benoemd die 
als relevant voor de komende jaren worden 
beschouwd:
• een herkenbaar eigenkarakter van de 

wijk;
• een stevige duurzame gemeenschap 

voor alle generaties;
• een goede balans tussen wonen en 

recreëren;

• aandacht voor het energiegebruik.
Op de website van de wijkvereniging kunt u 
meer over deze vier themá s lezen.

De geschiedenis van de wijk leert dat er 
steeds weer bewoners bereid zijn om op 
vrijwillige basis pal te staan voor het be-
houd van de unieke kenmerken van Berg en 
Bos. De toekomst kan daarom, ondanks de 
vele uitdagingen, met vertrouwen tegemoet 
worden gezien.

Verkeer en parkeren

Nieuwe parkeerplaatsen voor Apenheul
In maart 2020, kort na de eerste lockdown, 
heeft de gemeenteraad een beslissing 
genomen over het gebruik van oude AGOVV-
velden als permanente overloop parkeer-
plaats voor Apenheul. Vanwege eerder 
gewekte verwachtingen in de richting van 
Wijkraad Brink en Orden en de Werkgroep 
Asselsestraat, kwam dit als een onaangena-
me verrassing. Wat bleek? Opeenvolgende 
stadsbestuurders hadden politieke beloften 
gedaan richting omwonenden, die bij nader 
inzien toch niet ingelost konden worden. Zo 
had de voorgaande wethouder nog in 2018 
beloofd dat het gebruik van deze velden 
slechts tijdelijk zou zijn. Ook de huidige 
wethouder, die als raadslid nog een 180 
graden ander standpunt huldigde, besloot 
desondanks om de tijdelijke parkeeroplos-
sing als permanente parkeerplaats voor 
Apenheul aan te wijzen. Het bestuur van 
de Wijkvereniging Berg en Bos, dat in deze 
kwestie waar mogelijk samen optrekt met 
de omliggende wijkraden, vond dat het 
College van B&W hier om meerdere reden 
een slecht besluit dreigde te nemen. Met de 
Wijkraad Brink en Orden heeft de wijkver-
eniging zich door gesprekken met gemeen-
teraadsleden ingespannen het College 
op andere gedachte te brengen, wat voor 
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een deel ook gelukt is. Als gevolg van een 
aangenomen motie van de Partij voor de 
Dieren (gesteund door Lokaal Apeldoorn) is 
het oorspronkelijke collegebesluit afge-
zwakt. De overloopparkeerplaatsen blijven 
voorlopig in gebruik, maar er volgt geen 
verandering van de planologische bestem-
ming, noch zullen de parkeerplaatsen ver-
der worden versteend. Daarmee is in ieder 
geval voorkomen dat er een definitieve 
annexatie plaatsvindt van deze velden voor 
toeristische doeleinden ten koste van de na-
tuur. Het laatste woord is hierover nog niet 
gezegd. De betreffende grond is eigendom 
van AGOVV, dat kenbaar heeft gemaakt dat 
zij de grond niet onder dwang wil verkopen 
aan de Gemeente Apeldoorn. 

Infrastructuur
In 2020 is er geen verder groot asfalton-
derhoud uitgevoerd in onze wijk. Wel is 
het werk voor begin 2021 aanbesteed en 
gegund aan KWS.

Voetpad Burg. Roosmale Nepveulaan
In 2020 is het lang besproken onderhoud 
van het voetpad langs de Roosmale 
Nepveulaan eindelijk opgepakt. Dat stukje 
voetpad is onderdeel van een wandelroute 
voor ouderen die het te gevaarlijk vinden 
om over de naastgelegen weg te lopen. Het 
pad was in slechte staat en was eigenlijk on-
begaanbaar geworden door boomwortels 
en alsmaar uitgesteld onderhoud. Waar de 
gemeente in eerste instantie had besloten 
dit pad te verwijderen, is na overleg met 
de wijkvereniging besloten het voetpad te 
herstellen.

Het oude asfalt is afgevoerd, alle oneffenhe-
den zijn gladgestreken en het pad is nu af-
gewerkt met grijze betonklinkers. Daarmee 
wordt het mogelijk om het pad plaatselijk 
te herstellen wanneer boomwortels het pad 

weer onbegaanbaar dreigen te maken. De 
aansluiting van het voetpad op de ventweg 
aan de Soerenseweg zal vorm krijgen zodra 
de Soerenseweg ook ingericht als  30 km/
uur-zone.

Voetpad en fietspad Soerenseweg
De gemeente is een studie gestart over de 
haalbaarheid van een voet/fietspad langs 
de Soerenseweg vanaf de komgrens bij het 
wildrooster tot aan de kruising met de JC 
Wilslaan. Ofschoon de toegestane snelheid 
is beperkt tot 60 km/uur, nodigt dat weg-
gedeelte automobilisten nog steeds uit tot 
gas geven. Daarmee is het gevaarlijk voor 
zowel fietsers, maar ook bijna onmogelijk 
voor voetgangers om de weg als voetpad te 
gebruiken. Een nieuw gecombineerd fiets/
voetpad langs dit weggedeelte zou een 
welkome en veilige verbetering zijn.

Het Bergje
Na consultatie van aanwonenden heeft de 
gemeente een alternatief voorstel gepre-
senteerd. In dat voorstel was het Bergje 
niet langer toegankelijk voor autoverkeer 
vanaf de Jachtlaan. Gemeente publiceerde 
het voornemen tot implementatie van de 
wijzigingen met een wijzigingsbesluit. Een 
aantal aanwonenden was het niet eens met 
de gekozen oplossing en maakte bezwaar. 
De bezwarencommissie adviseerde de 
bezwaren gegrond door het ontbreken 
van voldoende draagvlak voor de gekozen 
oplossing. Ook constateerde de commissie 
dat de maatregelen rond het Bergje omzeild 
konden worden op meerdere andere loca-
ties. De gemeente accepteerde het advies 
van de commissie en besloot recent het 
voorstel niet door te zetten en dit mogelijk 
in een later stadium opnieuw te bezien.

Sluipverkeer
Corona heeft ook gevolgen gehad voor het 

sluipverkeer dat dagelijks de noordwest-
hoek van de wijk doorkruist om files bij De 
Naald te ontwijken. Er waren nauwelijks 
files door de lockdown en het vele thuis-
werken. Het valt te bezien of dit een tijde-
lijke rustpauze is of dat de oude situatie 
met spitsfiles en sluipverkeer zich weer zal 
aandienen.

Openbaar vervoer
Buslijn 16 is per medio december gestopt 
en dus rijdt er nu geen openbaar vervoer in 
de wijk. Slechts aan de randen, bij Apenheul 
en bij de Naald, is het mogelijk om op een 
bus te stappen. Het bestuur van de wijkver-
eniging heeft tevergeefs geprobeerd deze 
stopzetting te voorkomen. Inmiddels wordt 
met verschillende partijen overleg gevoerd 
om alternatieven te ontwikkelen. Met onder 
andere Provincie Gelderland, Gemeente 
Apeldoorn en vervoerders wordt onder-
zocht op het mogelijk is een buurtbus te re-
aliseren met vrijwilligers. Ook wordt samen 
met de ANWB en Gemeente Apeldoorn door 
een paar initiatiefnemers onderzocht of het 
Automaatje-concept van de ANWB ook in 
Apeldoorn zou kunnen worden opgestart.

Attracties en evenementen

Elk nadeel heeft zijn voordeel: een jaar 
vol coronaproblemen maar daardoor ook 
weinig tot geen traditionele problemen als 
parkeer- en verkeeroverlast, lawaaiproble-
men door festivals of door attractieparken.

Julianatoren
In 2020 is het bijzonder stil geweest in het 
pretpark door de verplichte sluiting in het 
voorjaar. Bezoek tot het park was beperkt 
door coronamaatregelen.

Apenheul
Ook Apenheul heeft geleden onder de co-

ronacrisis, doordat er maandenlang geen of 
weinig bezoekers mochten komen. Hierdoor 
traden er dan ook vrijwel geen verkeers- of 
parkeerproblemen op rond het park en in 
de wijk.

Bouwen en wonen in het groen

Groen
Dit jaar werden vele naaldbomen in de 
bossen rond Apeldoorn het slachtoffer van 
de ‘letterzetter’, een klein kevertje dat zich 
nestelt onder de schors van bomen. Dat ver-
stoort de voedselvoorziening van bomen, 
die daardoor afsterven. De kevers banen 
zich dan een weg naar naastgelegen bomen. 
Het kevertje heeft het vooral voorzien op de 
fijnspar, maar bijvoorbeeld ook de lariks en 
douglasspar staan op het menu. In de spar-
ren rond het sportveld aan de Roosmale 
Nepveulaan werd de kever ook aangetrof-
fen, waardoor daar helaas een groot aantal 
sparen worden moest worden geveld.
Een ander probleem lijkt te worden dat 
veel (nieuwe) bewoners het bos van Berg 
en Bos niet waarderen. Wekelijks worden 
meerdere vergunningen aangevraagd om 
bomen te kappen. De gemeente lijkt daar 
redelijk makkelijk in mee te gaan, gezien het 
grote aantal kapvergunningen dat afgege-
ven wordt. De wijkvereniging betreurt deze 
trend en vraagt wijkbewoners zuinig om te 
gaan met onze bomen.

Groen lichtpuntje: het groene aanzien van 
de wijk is afgelopen jaar weer wat verbeterd 
door een relatief nat jaar. Zo vertonen veel 
van de grote rododendrons die waren ge-
kortwiekt na de droogte van 2018 fris nieuw 
groen. 

( vervolg op pagina 4)
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Wonen
In 2020 zijn maar liefst rond de vijftig wonin-
gen verkocht in onze wijk en hebben even-
veel nieuwe huishoudens zich er gevestigd. 
Veelal worden de gekochte panden gereno-
veerd en uitgebreid. Ook zien we regelmatig 
dat oude huizen worden afgebroken en 
nieuwe verrijzen. Veelal groter dan de pan-
den die werden afgebroken. Soms zijn de 
nieuwe huizen zo groot dat het karakter van 
het aanzicht in de straat verandert omdat 
er nog nauwelijks ruimte naast de panden 
overblijft en daarmee ook het groene karak-
ter van de wijk minder wordt.

Kookboek
Nadat in 2019 het Kookboek voor de wijk 
Berg en Bos aan alle huisadressen in de 
wijk is rondgedeeld en ook makelaars, 
hoveniersbedrijven en bouwbedrijven die 
regelmatig actief zijn in de wijk exemplaren 
hebben ontvangen, hebben in 2020 ook 
alle nieuwe bewoners een exemplaar van 
het Kookboek ontvangen. Het Kookboek 
biedt ingrediënten om er voor te zorgen dat 
het bijzondere groene karakter van de wijk 
bewaard blijft en waar mogelijk verbeterd 
wordt. Het bestuur van de wijkvereniging 
vindt dit uitermate belangrijk en blijft hame-
ren op het instant houden van de plezierige 
aspecten van het wonen in onze prachtige 
woonwijk.

Veiligheid

Criminaliteit
Nadat we in 2019 hebben moeten consta-
teren dat onze wijk getroffen was door 
een bende die het had gemunt op BMW 
’s en Mini’s, kunnen we vaststellen dat in 
het jaar 2020 een stuk minder incidenten 
hebben plaatsgevonden. We kunnen in 

het algemeen dan ook wel stellen dat de 
wijk er niet minder veilig op is geworden. 
Hoogstwaarschijnlijk heeft het coronavirus 
hier positief aan bijgedragen. We zijn er 
dit jaar mede daardoor relatief goed vanaf 
gekomen, uitzonderingen daargelaten. De 
aanwezigheid van de WhatsApp-groepen 
Berg en Bos Alert en de dagelijkse surveil-
lance door Vigilat werken ook zeker pre-
ventief richting het dievengilde waardoor 
tevens de veiligheid wordt bevorderd. 

Camerá s en verlichting
Wellicht ten overvloede, maar in het kader 
van onze individuele veiligheid kan worden 
geconstateerd dat een groot deel van de 
veiligheid nog altijd in onze eigen handen 
ligt, door bijvoorbeeld zaken als verlichting 
en camera’s rondom onze huizen op orde 
te brengen. Steeds meer particulieren gaan 
hun eigendommen beveiligen met ca-
mera’s. Om de kosten hoeft u het niet meer 
te laten. Camerasystemen zijn betaalbaar 
geworden. Eveneens hoeft de installatie u 
er niet van te weerhouden. Veel camera’s 
werken op wifi en een stroompunt. SD-
kaartje erin of opslag in de cloud en u bent 
in business.

Samenwerking politie
De politie gebruikt in haar dagelijkse werk 
vaak camerabeelden van burgers om 
misdaden op te lossen. Om te weten waar 
camera’s geïnstalleerd zijn en wat zij ‘zien’, 
maakt de politie gebruik van een databank, 
genaamd ‘Camera in Beeld’. Met deze da-
tabank kan de politie nog sneller zien waar 
in de buurt van een misdaad zich camera’s 
bevinden die mogelijk beelden van de dader 
hebben. Deze databank is gelinkt aan een 
website waar normale burgercamera’s kun-
nen worden geregistreerd. Bij incidenten 
kan de politie deze beelden bij de diverse 
eigenaren in de buurt van het incident 

opvragen. U vindt de website door ‘politie 
en camera in beeld’ in Google in te typen. 
Tevens kunt u daar ook de regels vinden 
die te maken hebben met het gebruik van 
beveiligingscamera’s.

Vigilat
Het dagelijks preventief surveilleren door 
Vigilat draagt in belangrijke mate bij aan 
de veiligheid in Berg en Bos. Helaas is het 
aantal deelnemers nog niet de helft van het 
aantal huishoudens in de wijk. Het bestuur 
blijft erop aandringen mee te doen met deze 
vorm van surveilleren. Hoe meer deelne-
mers, hoe meer Vigilat kan surveilleren en 
hoe veiliger het in de wijk wordt. Vigilat en 
de politie werken nauw samen. Onveilige 
situaties die door surveillanten worden 
geconstateerd, worden direct door gegeven 
aan de politie.

AED’s 
Op initiatief van de Wijkvereniging Berg 
en Bos is een overleg gestart met diverse 

partijen over het plaatsen van een AED 
in de buurt van het park. Door een goede 
samenwerking van de Wijkvereniging met 
de Gemeente Apeldoorn, Apenheul en 
Accres zijn de vier partijen er in geslaagd om 
in augustus van vorig jaar een AED op het 
voorplein van Park Berg & Bos te realiseren.  
De AED is inmiddels geïnstalleerd en vol-
ledig operationeel. 
 
De AED is aangemeld bij 112, inclusief de 
SMS-service. Dit betekent dat personen die 
zich hebben aangemeld bij hartfalen via 112 
een SMS ontvangen met locatie en code om 
de AED-kast te openen.
Daarnaast is er op de AED-kast een extra 
telefoon-noodnummer van Vigilat vermeld 
(088-100 92 58) zodat personen die niet via 
de SMS-service worden bereikt, de AED ook 
kunnen gebruiken (24/7).
Met deze AED erbij hebben we in de wijk 
zelf nu twee AED’s. In de wijkblad en op de 
site van de Wijkvereniging zullen alle AED’s 

Het voorplein bij de ingang van Park Berg & Bos (in-
gang bij de fietsenstalling). 

( vervolg van pagina 3)
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BERG EN BOS SPECIALIST

ROB BAKKER

BENT U VAN PLAN 
OM UW HUIS TE 
VERKOPEN?

BEL DAN 
ROB BAKKER 
VOOR EEN 
GRATIS 
WAARDEBEPALING!

WOONT AL BIJNA ZIJN HELE 
LEVEN IN UW MOOIE WIJK!

 HUNINK 
& HOLTRIGTER
WONING- EN BEDRIJFSMAKELAARS

055 - 52 202 26

worden vermeld.  

Waar we helaas nog geen slag hebben kun-
nen slaan, is in de aanwas van hulpverleners 
in Berg en Bos. Belangrijk is namelijk dat 
naast de AED’s ook dat bestand op peil is. 
Hier zouden nog wel aanmeldingen welkom 
zijn. Bij genoeg meldingen zijn wij voorne-
mens om een cursus via de gemeente te 
regelen, die er in voorziet dat de beoogde 
hulpverleners ook een adequate opleiding 
kunnen genieten.

Berg en Bos Alert
In 2020 hebben deelnemers aan Berg en 
Bos Noord die op hetzelfde adres wonen 
het verzoek gekregen om één deelnemer 
aan te wijzen die blijft in de WhatsApp-
groep omdat het maximaal haalbare aantal 
deelnemers van 257 was bereikt. Dat heeft 
er toe geleid dat een aantal afmeldingen 
hebben plaats gevonden zodat er nu weer 
wat ruimte is voor nieuwe deelnemers. In 
Noord doen nu 239 mensen mee in Zuid 
155. Regelmatig komen er nieuwe aanmel-
dingen van nieuwe bewoners.

Noaberschap

Zeker in deze bizarre coronatijden is aan-
dacht voor elkaar, zij het op enige afstand, 
heel belangrijk. Zo ook in onze wijk, waar 
veel ouderen en alleenstaanden wonen. 
Zorg en welzijn en het sociale domein zijn 
voortdurend aan wijzigingen onderhevig 
en steeds meer trekt de overheid zich 
terug op deze gebieden. Daarom blijft het 
bestuur van de wijkvereniging hier ruim 
aandacht aan geven en entameert en 
initieert initiatieven die de saamhorigheid 
bevorderen. Helaas kon door de coro-
nasituatie in 2020 weinig georganiseerd 
worden, terwijl juist in het jubileumjaar 
veel op de agenda stond. Alleen in januari 

was er bijeenkomst die druk bezocht werd: 
de Nieuwjaarsbijeenkomst in het Fletcher 
Hotel. Andere plannen blijven op de agenda 
staan en kunnen hopelijk in de loop van 
2021 worden uitgevoerd.

Via de WhatsApp-groepen Berg en Bos 
Alert kunnen wijkbewoners elkaar uitslui-
tend informeren over dringende zaken 
die de veiligheid betreffen en waarbij de 
politie ook is geïnformeerd. Via WhatsApp-
groep Nextdoor Berg en Bos en via de 
Facebookpagina Berg en Bos Sociaal kan 
men elkaar informeren over allerlei andere 
zaken als gevonden voorwerpen en wegge-
lopen huisdieren.

Wijkvereniging

40-jarig jubileum Wijkvereniging Berg en Bos
In 2020 bestond de Wijkvereniging Berg en 
Bos 40 jaar. Bijna alle geplande jubileumac-
tiviteiten zijn uitgesteld als gevolg van de 
coronapandemie.

HET boek
Een activiteit die in alle stilte wel is doorge-
gaan, is de totstandkoming van HET boek 
over Berg en Bos. De redactie heeft gestaag 
doorgewerkt aan dit boek, waarvan medio 
februari 2021 de proefdruk zo goed als 
gereed is. De oorspronkelijke opzet van het 
boek is aangepast, mede doordat de re-
dactie nieuwe, nooit eerder gepubliceerde 
verhalen en afbeeldingen op het spoor is ge-
komen. Het boek zal dan ook dikker worden 
dan gepland, naar schatting 180 pagina’s. 
Zolang de voorraad strekt kan eenieder nog 
intekenen op het boek, waarbij leden van 
de Wijkverenging Berg en Bos bovendien 
€ 10 korting krijgen. De vermoedelijke publi-

( vervolg op pagina 6)
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catiedatum van het boek is mei 2021. 

Financiën
Het zal u niet zijn ontgaan dat we, in 
afwachting van het vaccin, onze tijd nogal 
veel thuis moeten doorbengen. Het gel-
delijke gewin daarvan zal veelal niet om 
over naar huis te schrijven zijn. Zo ook het fi-
nanciële reilen en zeilen van uw wijkvereni-
ging. Er worden wel activiteiten ontplooid, 
bijvoorbeeld in het kader van ons 40-jarig 
jubileum, maar we mogen niet samenko-
men, zodat er voorlopig slechts kosten de 
boeken ingaan. Daar komt nog bij dat de 
Gemeente Apeldoorn met ingang van dit 
jaar een soberder subsidieregeling in het 
leven heeft geroepen. Tot en met 2020 wa-
ren we door de gemeente ook als wijkraad 
aangewezen, vanaf dit jaar moeten we zien 
hoe de burgerparticipatie verder vorm zal 
krijgen.

Op dit moment heeft de kascommissie, die 
ook al naar 2019 had gekeken, de cijfers 
over 2020 nog niet kunnen goedkeuren. 
Wij zijn erg blij dat Jos en Steven deze taak 
in deze uitzonderlijke tijden nogmaals op 
zich willen nemen. Op de jaarvergadering, 
gepland op 11 mei aanstaande, is het de be-
doeling zowel 2019 alsook 2020 de revue te 
laten passeren, het bestuur wat dat betreft 
te dechargeren, en de (nieuwe) kascommis-
sie te benoemen. Het jaar 2020 kan wat ons 
betreft worden afgesloten met een resultaat 
van € 573 (2019 € 1.063), een vermogen van 
€ 12.843 (2019 € 12.270) en een fonds des-
kundigenhulp van € 33.129 (2019 € 33.000). 
Een deel van de kosten van geplande jubi-
leumactiviteiten wordt daarbij voor € 4.000 
naar het huidige jaar doorgeschoven. 

Voor 2021 hopen we, conform de door de 

Gemeente Apeldoorn gevraagde begroting 
en ondanks een naar verwachting naar 
€ 5.000 te verlagen subsidie, weer minimaal 
quitte te kunnen spelen. In 2020 bedroeg de 
ontvangen / verlaagde subsidie nog € 8.317 
(2019 € 9.016). Wel is onze verwachting € 
3.000 tekort te zullen komen op de kosten 
van het wijkblad, die van oudsher uit de 
subsidie- en de advertentie- inkomsten 
worden gedekt (en dus niet uit de contribu-
tiebaten). Het bestuur hoopt uiteraard dat 
de Algemene Ledenvergadering dit jaar wel 
door kan gaan, evenals de jubileumactivi-
teiten (waarvoor een budget ad € 8.500 is 
gecreëerd). In 2021 wordt vooralsnog niet 
verwacht een toevoeging aan het fonds 
deskundigenhulp te kunnen doen.

Leden
Het ledenaantal schommelt nu op ca 70% 
van het aantal huishoudens. Het bestuur 
stelt voor de contributie voor 2021 op 
€ 20 te laten. In de toekomst zal bezien 
moeten worden of dit bedrag hoger moet 
worden, gezien de dalende subsidie van de 
Gemeente Apeldoorn en de door de wijk-
vereniging te ontplooien activiteiten en 
daarmee samenhangende kosten. Daarbij 
speelt onze huidige, relatief gezonde, finan-
ciële positie mee, maar het is uiteraard niet 
gezegd dat dit op termijn zo zal blijven. Wij 
als bestuur staan evenwel voor een gezonde 
en actieve Wijkvereniging Berg en Bos, met 
en voor alle inwoners van onze mooie wijk. 
Daarbij kan overigens wellicht ook gebruik 
worden gemaakt van het Gemeentelijke 
fonds ‘bewonersinitiatieven’.

Website
De website van de wijkvereniging is bereik-
baar op http://www.wijkbergenbos.nl . De 
website bevat wetenswaardigheden en 
relevante zaken betreffende de wijk, onze 
bewoners en de gemeente. Een uitgebreid 

archief is beschikbaar voor bezoekers. 

De website is afgelopen jaar opnieuw 
vormgegeven en is verhuisd en geactuali-
seerd. Het archief van dossiers en actuali-
teiten is opgeruimd en opnieuw geordend. 
De contactformulieren die via deze site 
beschikbaar zijn gemaakt, worden frequent 
gebruikt door wijkbewoners. De wijkvereni-
ging doet haar best alle vragen en opmer-
kingen zo snel mogelijk te beantwoorden. 
Inmiddels is het online inschrijfformulier 
(via de knop ‘Lid worden’ op de homepage 
van onze site kunnen nieuwe leden zich 
aanmelden) dusdanig gewijzigd dat ook het 
ondertekenen daarvan digitaal kan gebeu-
ren. Dat vergemakkelijkt het proces, al kan 
de ‘papieren weg’ natuurlijk ook nog altijd 
gebruikt worden. De Wijkvereniging han-
teert een privacyreglement, dat u eveneens 
onderaan de homepage van de site kunt 
vinden.

Wijkblad
Ook in 2020 is het wijkblad aan elk einde 
van een kwartaal verschenen en huis aan 
huis rondgebracht. Het blad is bedoeld 
als medium voor en door wijkbewoners. 
Allerlei zaken komen erin aan de orde die 
interessant zijn en in het belang van de 
wijk en haar bewoners. Naast informatie 
van onder andere het bestuur, politie en 
gemeente, is er voldoende ruimte voor 
bijdragen van wijkbewoners. Helaas schort 
het daar nogal aan. De redactie doet dan 
ook een dringend beroep op wijkbewoners 
meer kopij aan te leveren. Eigen ervaringen 
over het wonen in de wijk, de wetenswaar-
digheden over het bijzondere huis waarin 
je woont, de geschiedenis van je straat, 
de straatfeesten die worden gehouden, 
verhalen en foto’s van bijzondere tuinen: er 
zijn veel interessante onderwerpen die we 
graag in het wijkblad plaatsen.

Nieuwe bewoners
De leden van het bestuur heten persoonlijk 
alle nieuwe bewoners in de wijk van harte 
welkom door hen een informatiemap, het 
Kookboek voor de wijk Berg en Bos en 
een taart te bezorgen. Daarbij tevens het 
verzoek om lid te worden ven de vereni-
ging en deel te nemen aan de preventieve 
surveillance door Vigilat. Alle bewoners 
wordt vriendelijk verzocht aan het bestuur 
adressen waar nieuwe bewoners zijn gesig-
naleerd, door te geven.

Bestuurssamenstelling en 
portefeuilleverdeling
De samenstelling van het bestuur is in 2020 
ongewijzigd gebleven. Wel hebben Irene 
Steendam en Ronald Kort aangegeven met 
hun bestuursactiviteiten te willen stop-
pen. Er wordt gezocht naar nieuwe leden. 
Geïnteresseerden kunnen zich melden bij 
het bestuur. De verdeling van de verschil-
lende aandachtsgebieden van de bestuurs-
leden staat vermeld op de website van de 
vereniging.

Vergaderschema
Het bestuur vergadert standaard om de 5 
à 6 weken. Indien nodig worden meerdere 
vergadermomenten gepland. Er is zeer re-
gelmatig onderling contact tussen de leden 
betreffende lopende zaken. Eenmaal per 
jaar wordt er een Jaarvergadering gehou-
den waarvoor alle wijkbewoners worden 
uitgenodigd en vele andere steakholders 
ook van harte welkom zijn.

( vervolg van pagina 5)
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Wat gaat goed en wat kan beter
Door Arjan Speelman

Als bestuur maken we ons regelmatig zorgen over de kwaliteit van de gemeentelijke 
besluitvorming. Maar laten we vooral focussen op wat wel goed gaat. Dat is min-
der deprimerend in deze coronatijden. En stimulerender en motiverender voor alle 
betrokkenen.

Wat voorbeelden:
1. in nauwe samenwerking met de gemeente zijn we bezig om alternatieven te ont-

wikkelen voor het wegvallen van buslijn 16. Zowel een buurtbus als vervanging 
van lijn 16, als een initiatief om ANWB Automaatje in Apeldoorn te introduceren;

2. waar nodig vervangen van slecht asfalt, aanleg van snelheid verlagende drempels 
e.d.;

3. opruimen van de bermen om alles wat daar niet thuishoort te verwijderen;
4. overleg met andere wijkraden, politie, Stimenz e.a. in Noordwest onder leiding 

van de stadsdeelmanager, die een steeds betere positie krijgt om integraal  ter-
ritoriale  problemen aan te pakken, en dat ook doet;

5. de blijvend grote animo om lid te worden van de wijkvereniging en om bij te dra-
gen aan de surveillance van Vigilat;

6. de plezierige samenwerking met het Erfgoedplatform Apeldoorn, de Vereniging 
Oud Apeldoorn, het IVN, het CODA e.a. Dat zal resulteren in een aantal bijzondere 
activiteiten rondom de viering van ons 40-jarig bestaan als wijkvereniging. Zodra 
corona dat toelaat!;

7. het verzorgen van vier uitgaven per jaar van ons wijkblad en het bijhouden van 
onze gemoderniseerde website;

8. het ontbreken van signalen dat eenzaamheid in onze wijk een probleem is. Dat wil 
niet zeggen dat wij er niet alert op moeten blijven.

Graag verwijs ik u naar onze website, waar van het bovenstaande nader toegelicht 
wordt.
Laat het bovenstaande u niet in slaap sussen, want graag blijven wij signalen ontvan-
gen over wat (nog) beter kan.

Online lid worden!
Door Paul Dekens

Handig in tijden van corona: thuis achter 
je pc je gegevens invullen, digitaal het 
inschrijfformulier tekenen en de pdf per 
email verzenden, waarna de bevestiging 
van je lidmaatschap van Wijkvereniging 
Berg en Bos per kerende post in je mail-
box ploft. Dat betekent dus geen gedoe 
meer met het formulier uitprinten (ook 
goed voor het milieu) en dit vervolgens 
fysiek en ondertekend in de brievenbus 
van de Ledenadministratie zien te krij-
gen. Al bestaat deze laatste mogelijkheid 
uiteraard nog steeds. Een email aan de 
penningmeester volstaat daartoe. 

Wij verwelkomen nieuwe wijkbewoners en 

degenen die er al wonen maar nog geen lid 
zijn geworden, heel graag en te allen tijde. 
Het blijft belangrijk de belangen van de wijk 
en haar bewoners op adequate wijze te ver-
tegenwoordigen, in nauw overleg met, en 
zo nodig versus, de Gemeente Apeldoorn. 
Dit doen wij al meer dan veertig jaar, zodat 
u rustiger kunt slapen en genieten van het 
wonen in het mooie Berg en Bos. 

Indien u daaraan ook wilt bijdragen, drukt u 
dan op de knop ‘Lid worden?’ op de home-
page van uw wijkvereniging, 
 www.wijkbergenbos.nl.  
Waarvoor alvast dank!

Glasvezel in de wijk
Door Paul Dekens

Onlangs hebben wij als bewoners van 
Berg en Bos een brief gekregen van KPN. 
Daarin kondigt het bedrijf aan dat het een 
glasvezelnetwerk in onze wijk zal aanleg-
gen. Alle huizen kunnen hierop worden 
aangesloten en daarvoor vraagt KPN om 
voorlopige  toestemming. 

Om dit te realiseren zal worden gegraven 
in de straten en mogelijk ook in tuinen, om 
aansluiting op het thuisinternet te kunnen 
realiseren. Kijk voor de mogelijkheden van 
glasvezel, de werkzaamheden en de voor-
waarden van KPN op www.kpnnetwerk.nl. 
Het is niet zo dat de verplichting bestaat 
een KPN-abonnement af te sluiten louter op 

basis van de voorlopige toestemming. KPN 
zal zich mogelijk wel bij u vervoegen met 
vragen, bijvoorbeeld doordat een monteur 
zich bij u meldt.
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Bronnen van Berg en Bos (58)
Ongerijmd
Door Bart Meyer, wijkbewoner

‘Je loopt door het bos. Je bent nergens 
naar op zoek. Plotseling word je getrof-
fen door de pracht ervan. Een ervaring 
die rechtstreeks tot je doordringt, tot 
het uiteindelijk mysterie van het zijn en 
het leven zelf. Het is iets dat verwonde-
ring opwekt. Een soort bewustzijn dat 
kosmisch aanvoelt. Het is een spirituele 
beleving die al zo oud is als de mens die 
op aarde rondloopt.’
Deze magische ervaring overkwam 
Anneke de Witte, beeldend kunstenaar, 
toen zij haar eerste oogcontact had met 
een valk. Een soort ‘call of the wild’. De 
invloed van de mens op het landschap 
is een belangrijke inspiratiebron binnen 
haar werk.

Jacob van Maerlant
Ver vóór het Oude Egypte was de valk al een 
zeer bijzonder en belangrijk medeschepsel 
van de mens. In barre streken met voed-
selschaarste hielp hij de mens te overleven 
door voor hem te jagen. In de Middeleeuwen 
werd de valk als jachtvogel een bekend 
verschijnsel, al was dit toen een kunst, een 
sport geworden. Zó belangrijk bleek de valk 
dat de dichter Jacob van Maerlant in zijn 
‘Der naturen bloeme’ aan hem de meest 
uitgebreide bespreking wijdde, wel van 
driehonderd verzen, wat geen enkel ander 
dierlijk of plantaardig wezen overkwam. De 
mens mocht dan de koning van de schep-
ping zijn, de valk leek op z’n minst een 
goede tweede. Van Maerlant had oog voor 
het beste uit de natuur en de waarde van 
planten en dieren, niet vanzelfsprekend in 

die tijd. De valk, het oudst bekende huisdier 
en de trouwe metgezel van de mens, heeft 
zijn natuur en oorspronkelijkheid nooit 
verloren. De macht en de kracht van dit 
mythische dier zit in de eerste aanblik.
Op een schilderij uit 1487 poseert Engelbert 
II, graaf van Nassau, met een valk op zijn 
hand. De latere Oranjes zetten vanuit Het 
Loo deze traditie voort en gebruikten de 
Valkenberg voor de valkenjacht. Deze 
hoogte in het landschap was door middel 
van een laan met het paleis verbonden.

                                                                                            

in opdracht van stadhouder-koning Willem 
III. Hij liet de grootse structuur van lanen 
rond het vorstelijk verblijf aanleggen. Jac. P. 
Thijsse doet op boeiende wijze verslag van 
zijn observaties in bos en hei bij Apeldoorn, 
die hij in het begin der vorige eeuw te voet 
doorkruist. Vanuit het luchtschip Graf 
Zeppelin werden op 13 oktober 1929 foto’s 
gemaakt van paleis Het Loo en de meest 
oostelijke punt van Berg en Bosch. De foto-
graaf was in de veronderstelling een bijeen 
horend bosgebied waar te nemen.
In welhaast dichterlijke cadans vertelt de 
Amsterdamse journalist Henri Polak hoe 
hij vanaf een heuvelrug met een hoogge-
legen plateau tussen de bomen een dorp 
ontdekt: “Vandaar overziet men een deel 
van de Veluwe. In zachte glooiing daalt 
op de voorgrond de heide naar het dichte 
loofbos, in welks midden het Uddelermeer 
prijkt als een donkere edelsteen in groene 
zetting en daar achter stijgt in golvende 
lijn het uitgestrekte woud, achter hetwelk 
Apeldoorn verborgen ligt”. Tijdens het in-
terbellum krijgt Apeldoorn het etiket ‘Parel 
der Veluwe’ opgeplakt. Vaker dan erop neer 
te zien wordt vol ontzag tegen de bomen 
opgekeken, ook door de talrijke fietstoe-
risten en kampeerders die zich onder de 
‘prachtige bomenmassa’ langs de weg van 
Voorthuizen naar Apeldoorn klimmend en 
dalend voortbewegen. 

Polak die zich vóór de oorlog inzette voor 
natuurbehoud en stedenschoon wilde met 
eigen ogen zien hoe de mens in zijn woon- 
en leefgebied zich verhoudt tot de natuur. 

Daartoe nam hij onder meer de gelegen-
heid een kijkje te nemen in Berg en Bosch 
en deed een onthutsende ontdekking. Het 
bracht hem tot een pleidooi ten behoeve 
van de oude bossen “die aan winzucht, 
villabouwerij enz. opgeofferd worden, of 
welks bezitters niet langer bij machte zijn 
hen in stand te houden. De Nederlanders 
van de 20ste eeuw trekken naar deze lust-
oorden en herscheppen ze in onduldbare 
villaparken en zogenaamde tuindorpen (….) 
aldus vermindert langzaam doch voortdu-
rend het nationaal bosbezit: en het ergste 
is, dat hetgeen aan bos gewonnen wordt, 
geenszins op één lijn kan worden gesteld 
met hetgeen verloren gaat en dit dus niet 
waardig vervangt”. 
Polak zag uit het bos grote villa’s oprijzen 
die dennen en beuken gaandeweg verdron-
gen, waardoor er letterlijk een overgangsge-
bied ontstond, de bosrand. Sommige archi-
tecten en bewoners waren zich daarvan wel 
degelijk bewust.

De ‘ganzenvoet’ vormt het lanenstelsel dat het paleis 
verbindt met zijn omgeving 

Henri Polak
De verbondenheid tussen Het Loo en zijn 
omgeving is goed zichtbaar op oude kaar-
ten en veelvuldig beschreven in boeken en 
gidsen. Het paleis werd in 1686 gebouwd 

‘De Boschrand’, tegenkant van ‘berg en bos’, 
Soerenseweg hoek Genistalaan 
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Sydney Clark
Als tuinstad had 
Apeldoorn vlak na de 
oorlog de aandacht 
getrokken van de be-
kende Amerikaanse 
auteur Sydney Clark. Hij 
schreef voor zijn landge-
noten toeristengidsen 
in romanvorm en dat is 
te merken aan zijn stijl. 
Het boek ‘All the best in 
Holland’ noemt nationale 
bezienswaardigheden 
en hotels die voor een 
bezoek worden aange-
prezen. Ook het natuur-
schoon in Apeldoorn en 
omgeving passeert de revue. Wanneer de 
ruimtelijke ordening wordt aangestipt laat 
hij zich kennen als een echte Amerikaan: 
De streek is welvoorzien van bossen en 
heidevelden; de ruimte is echter beperkt, 
zodat de villa’s niet náást, maar ín het bos 
zijn gesitueerd. In zijn beoordeling die de 
romancier typeert, noemt hij de ontstane 
structuur “being largely a garden with a city 
hidden somewhere in the foliage”. Daarmee 
kneedde hij een beeld van bewoners met 
een eigen levenswandel. Genoeg stof om de 
Amerikaanse toerist hierheen te lokken. 

Boom der Kennis
De manier waarop mensen spraken en 
schreven over de natuur zegt veel over hun 
natuurbeleving, waarbij vooral de ogen een 
grote rol kregen toebedeeld. In onze huidige 
tijd spelen ook andere zintuigen daarin 
een voorname rol: voelen, horen, ruiken en 
proeven; zelfs ons evenwichtsorgaan wordt 
gebruikt en ervaren in de natuur. Je zou 
kunnen zeggen dat een gevoeligheid is ont-
staan voor de wijze waarop wij de natuur te-
gemoet treden en plant en dier zich aan ons 

presenteren. Dat geldt in bijzondere mate 
voor bomen, zowel in kwalitatieve als kwan-
titatieve zin. Om een bepaald beeld van de 
Veluwe te schetsen wilde men zich vroeger 
nogal eens uitputten in superlatieven over 
oude bossen met prachtige bomenmassa’s 
in uitgestrekte wouden. Het hield wel in 
dat men door het bos de bomen niet meer 
zag. Tegenwoordig is dat beeld 180 graden 
gekanteld en is het zo dat, met zeker gevaar 
van kortzichtigheid, veel meer wordt gelet 
op details (de boom) dan op het geheel (het 
bos). Dat is allemaal een stuk overzichtelij-
ker en persoonlijker en maakt dat mensen 
zich beter kunnen oriënteren. Het gevolg is 
bovendien dat de gewone natuurliefhebber 
niet schroomt zijn mening te geven als het 
gaat om natuurschoon en natuurbeheer.
De symboliek van deze houding is volgens 
de rechtsgeleerde Paul Scholten te vinden 
in het Bijbelse boek Genesis. De eerste 
mens heeft gegeten van de Boom der 
Kennis van Goed en Kwaad en daardoor is 
hij ethicus geworden. Dit tekent het hele 
leven en ook de huidige beschaving wordt 
daarmee belast. 

Naast de esthetische waarde biedt een 
boom ook andere voordelen: Een 100-jarige 
beuk produceert ongeveer 1,7 kilogram 
zuurstof per uur en voorziet daarmee in het 
zuurstofverbruik van 64 mensen. Hij neemt 
2,3 kilogram koolzuurgas (CO²) per uur op, 
verdampt op een zonnige dag ruim 400 liter 
water en filtert per jaar 1 ton stof uit de 
lucht die mensen inademen. Nut en waarde 
van een bosje met deze weldoeners loopt al 
gauw in de papieren. 

Mannen als Jac. P. Thijsse en Henri Polak 
waren in bepaalde opzichten pioniers 
op het gebied van natuurbescherming; 
ook de Veluwse journalist Jacobus (Jac.) 
Gazenbeek behoorde daartoe. In de loop 

der twintigste eeuw groeide bij velen het 
besef dat er een verandering in het denken 
over en omgaan met de natuur nodig was. 
Het zou steeds weer blijken hoe moeilijk het 
is om haar belangen in overeenstemming te 
brengen met economisch gewin.

Het Loo
Het Kroondomein ten noordwesten van 
Apeldoorn omvat het grootste landgoed van 
Nederland: de uitgestrekte bos- en heide-
gebieden en het paleispark van Het Loo. De 
oude en indrukwekkende bomen dateren 
uit het laatste kwart der 17e eeuw. Langs de 
Koningslaan die voor het paleis langs loopt 
in westelijke richting staan vermoedelijk de 
oudste zomereiken van ons land. In de loop 
der eeuwen is men zeer zuinig geweest op 
de toen aangeplante bomen. De beuken uit 
die periode, onder andere op het voorter-
rein, zijn in de 19e eeuw al eens vervangen. 
Op het grasveld schuin voor het paleis staat 
een van de mooiste en meest harmonieus 
gegroeide zomereiken van ons land. Deze 
is zeer waarschijnlijk tegelijk met de aanleg 
van de Koningslaan in 1686 geplant. De 
boom overtreft, dankzij zijn geheel vrije 
standplaats, alle daarin staande eiken 
gemakkelijk in dikte en kroonomvang. Een 
reus met een hoogte van 27 meter, een sta-
momtrek van 6 meter en een kroonbreedte 
van 30 meter.

Het ongemak is inmiddels verplaatst van 
het villapark naar de omgeving van Het Loo, 
natuurhistorisch gezien een twee-eenheid. 
De partijen, paleis en buurtbewoners, staan 
recht tegenover elkaar. Het verschil van me-
ning spitst zich toe op het kappen van mo-
numentale bomen en de mate waarin deze 
door ziekte zijn aangetast. In een groeitijd 
van honderd jaar is er weer een karakteris-
tiek aanzicht met biodiversiteit ontstaan. 
Een mathematisch patroon met lijnen en 

hoeken, waarover de rechter een eerste 
vonnis heeft geveld. Onderzoek naar de le-
vensvatbaarheid van de bomen heeft tot op 
heden geen definitieve oplossing teweeg-
gebracht, zodat een situatie van woord en 
wederwoord voorlopig blijft voortduren 
tussen omwonenden en museumdirectie; 
de laatste met de bijl in de hand.

Het museum proeft het economisch belang 
van vreemdelingenverkeer, hetgeen aan 
meer dan één gebeurtenis te merken is. 
Buren voelen een mix van nostalgie en zorg. 
De wet, de ethiek en ook het recht zijn 
vruchten van de Boom der Kennis, zegt 

Scholten. Ook adepten van historische 
natuurbeschermers plukken een vrucht en 
spreken hun oordeel uit: “De verloedering 
van de entourage van het Paleis wordt min 
of meer bevorderd (….) Dergelijke ingrijpen-
de aantasting van landschapsschoon met 

Restant van een oud bosperceel met eiken en beuken 
aan het begin van de Amersfoortseweg (zie kaartje)

( vervolg op pagina 10
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Waar service nog  
heel gewoon is

• Aankoop- en importservice
• Verkoop nieuwe auto’s
• Inruil en verkoop occasions
• Leasing
• Reparatie + airco-service

Burg. R. Nepvuelaan 29
7313 EX Apeldoorn
055 - 355 91 00
info@bergenbosgarage.nl
www.bergenbosgarage.nl

hoge natuur- en cultuurhistorische waarde 
mag eenvoudig niet….”

Het renovatieproces is normgevend en 
betreft een ingrijpende metamorfose: de 
trage restanten van een koninklijk paleis 
worden consequent omgevormd tot een 
hypermodern rijksmuseum, passend in de 
snelle globalisering der 21e eeuw. Dat klinkt 
als een stelling. Horen daar, ongeacht hun 
conditie, statige oude bomen bij? Vergelijk 
een dorp dat stadse allures ambieert, een 
villapark dat tevens een moderne stadswijk 
wil zijn. Het leidt als het ware tot bewijzen 

uit het ongerijmde zoals met betrekking tot 
een bekende heuvel in Berg en Bos die al 
dan niet moet worden afgegraven omdat er 
geen valken meer zijn.

Bronnen
Claringbould, C., Het Loo pleegt moord op 
bomen en historie, pamflet, januari 2021
Clark, S. A., All the best in Holland, New York 
1949
Polak, H., Het kleine land en zijn groote 
schoonheid, Amsterdam 1941
Slootweg, T., Idee, persoon en ontmoeting 
bij Paul Scholten, in Radix, jrg. 38, nr. 1, 2012

Laatste kans voor HET boek!
Door Arjan Speelman

HET boek nadert zijn voltooiing en zelfs landelijk is er belangstelling voor natuur-
inclusieve wijken. In het NRC van 2 februari is stond een artikel met de kop: ‘Gaan 
we straks echt groener wonen?’ In NRC.next is de koptitel: ‘Een groenere buurt 
is ook een fijnere buurt’. Zie onze website voor als u een link wilt naar het hele 
artikel.

Als bevoorrechte burgers wonen we al heel lang groen in Berg en Bos. Hoewel de ver-
groening en verduurzaming best een nieuwe impuls kunnen gebruiken. Wie meldt zich 
aan om met de nieuwe vormen van burgerparticipatie hier initiatief in te nemen?

Als lid van de wijkvereniging bent u ook bevoorrecht omdat u zich met € 10  korting 
kunt intekenen voor HET boek over Berg en Bos. Doet u dat wel voor 15 april 2021, 
want dan sluit de inschrijving. Niet- leden kunnen zich eenvoudig aanmelden als lid via 
onze website www.wijkbergenbos.nl en komen dan ook in aanmerking voor de korting. 
Bovendien bent u dan verzekerd van een exemplaar. Want met de bovengenoemde 
landelijke belangstelling bestaat de kans dat het boek snel uitverkocht is.

( vervolg van pagina 9)
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Van de redactie:  

Heb jij een aardig verhaal over je directe 
woonomgeving, je ervaringen als 
wijkbewoner, interessante voorvallen, 
wetenswaardigheden, enzovoorts die je 
met je wijkbewoners wilt delen? 

Stuur je verhaal, het liefst met fotó s 
erbij, naar redactie@wijkbergenbos.nl, 
zodat het geplaatst kan worden in deze 
nieuwe rubriek: Wist je dat…?

Houd uw natuurlijke omgeving natuurlijk!
oftewel dump geen (tuin)afval in het groen!
Door Gijs van de Ridder, wijkbeheerder Noordwest

Helaas treffen we in de groen- en bosvak-
ken in de omgeving van uw woning regel-
matig (tuin)afval aan, dat niet thuishoort 
in de natuurlijke omgeving. Deze hopen 
afval geven een rommelig beeld van de 
natuurlijke omgeving en zorgen voor een 
ongewenste verrijking van de grond. 

Door de verstoring van het natuurlijke 
proces zullen bramen en brandnetels de 
overhand krijgen. Ook kunnen er uit dit af-
val planten, struiken of bomen gaan groeien 

die daar niet wenselijk zijn. Zo is de Japanse 
duizendknoop er ooit ook gekomen en die 
veroorzaakt nu op veel plaatsen ernstige 
problemen.

De komende tijd zullen wij de groenstroken 
opschonen. Wij hopen dat u er daarna aan 
zult bijdragen om uw mooie natuurlijk om-
geving in stand te houden door (tuin)afval 
op een verantwoorde wijze af te voeren. Het 
groene afval kan in de groene container en 
deze wordt gratis geleegd.
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Kijkje in de dienst
Door Sharon Koenders, wijkagent

Normaal gespro-
ken bent u van 
mij gewend dat ik 
wat informatieve 
stukjes schrijf met 
daarbij de nodige 
tips. Er zijn al veel 
onderwerpen de 
revue gepasseerd. 
Dit keer gooi ik 

het over een andere boeg en neem ik u 
mee met een dienst in de wijk. De hort op 
met een nieuwe student, afspraken in de 
wijk en handhaven op het naleven van de 
coronamaatregelen en de avondklok. 

Ik heb late dienst. Als wijkagent ben ik 
redelijk vrij om mijn dienst zelf in te vul-
len. Daarnaast draai ik belaste diensten en 
dan doe ik de incidentenafhandeling, de 
112-meldingen zeg maar. Voor nu een ge-
wone avonddienst. Ik heb afgesproken met 
een nieuwe politiestudent. Ik ben coach en 
de student is vers van de academie, waar 
hij net zijn eerste stageperiode erop heeft 
zitten. Het is zijn eerste dag in het korps, 
spannend. Ik zie mezelf terug…. 

De student heeft de nodige theorie gehad, 
dus hoog tijd dat hij de praktijk gaat erva-
ren. Hij is heel enthousiast, maar ik moet 
hem toch ietwat teleurstellen. We gaan niet 
direct over tot actie, want ik heb de nodige 
mails en terugbelverzoeken. Ik kijk het dag-
rapport na over wat er in de wijk gebeurd is 
en dan ben ik redelijk up-to-date. 

Broek opbinden
Vervolgens gaan we de wijk in. Allereerst 

heb ik een afspraak met een jongere en 
zijn begeleider. Er is mij verzocht de jon-
gere de broek op te binden, omdat er iets 
voorgevallen is wat niet door de beugel kan. 
Strafrechtelijk kan ik er op dat moment niks 
mee, maar het is goed om de jongere be-
wust te maken van zijn acties en eventuele 
consequenties in de toekomst (iets naspe-
len met niet van echt te onderscheiden 
wapen en drugs, is niet zo handig). Het was 
een goed gesprek en hopelijk is de bood-
schap overgekomen. 

Avondklok
Vervolgens doen we een rondje door mijn 
wijk. We pakken wat overlastplekken mee 
en tussendoor tref ik nog wat bekende ge-
zichten op straat. Zo hoor ik nog eens wat. 
Tijd voor een hapje eten. 
Na het eten horen we van de dagcoördi-
nator de actuele informatie op straat. De 
onrust rondom de avondklok is u vast niet 
ontgaan. Is er nog nieuws?

Voordat we de straat op gaan, werk ik 
snel wat administratie bij, waaronder een 
mutatie over het eerder gehouden gesprek. 
We gaan de straat op. We gaan langzaam 
richting 21.00 uur, waarbij van ons verwacht 
wordt dat we handhaven op de avondklok. 
Eerst nog een melding tussendoor, want we 
zijn in de buurt. 

Geen contact
Er zijn zorgen om een persoon waarmee 
familie geen contact krijgt, terwijl er altijd 
dagelijks contact is. We rijden erheen. Ik zie 
dat de student iets begint te verzitten. Hij 
vraagt: “Dit gebeurt toch vaker?” Ik moet 
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lachen. Dit is natuurlijk compleet nieuw 
voor hem. Ik probeer hem gerust te stellen. 
Vaak is er niets aan de hand, maar er zijn 
ook genoeg gevallen waarin er wel wat aan 
de hand is, zoals mensen die gewond zijn. 
In het ergste geval treffen we mensen aan 
die zijn overleden. Niet bepaald iets voor 
een eerste dag. We spreken af dat hij op de 
achtergrond kan meekijken, maar dat we de 
situatie eerst ter plaatse gaan bekijken.

Alles is donker, dus onze eerste gedachte 
was: ‘oh nee het zal toch niet?’ Eerst maar 
aanbellen. We worden gelukkig snel uit de 
onzekerheid verlost: er zwaait een deur 
open op de tweede verdieping. We wisten 
niet dat die bij het appartement hoorde. 
“Wat moet dat?” roept een mannenstem. 
Het blijkt allemaal in orde, gelukkig maar. 
De student ontspant weer en samen kunnen 
we er hartelijk om lachen. 
 
Controle na 21:00 uur
We controleren wat autò s. We spreken 
jeugd aan en attenderen mensen erop dat 
ze zich richting huis moeten begeven. Een 
stel laat de hond uit. We vragen of ze zich er 
van bewust zijn dat ze na 21.00 uur de hond 
alleen dienen uit te laten, of anders nog 
maar een hond moeten aanschaffen. 
Er zijn nog redelijk wat mensen op straat, 
mensen die blokjes om lopen en mensen in 
auto’s die op tijd thuis willen zijn. 

Het is 21.00 uur geweest. Alsof ik een nacht-
dienst draai: het is stil op straat. Fijn om te 
zien dat mensen zich aan de regels houden. 
We controleren wat auto’s die ons voorbij 
komen. Mensen hebben een verklaring bij 
zich en veelal een gegronde reden om op 
straat te zijn. Dan passeert ons een jonge-
man op de fiets. Het is bijna 22.00 uur. Geen 
licht op en we vragen hem te stoppen. Hij 
geeft aan dat hij te laat is weggegaan bij een 

Uitbreiding parkeerzone rond Boschbad
Door Otto Verkerke

vriend. Daarnaast moet hij nog een half uur 
fietsen voordat hij thuis is. Hij neemt het 
allemaal niet zo nauw, zegt hij. Het is spijtig, 
maar de jongen krijgt een bon aangezegd 
voor het overtreden van de avondklok. 
Zoals bekend is de tijd van waarschuwen 
voorbij. Ik geef de jongen onze namen, want 
ik heb zo het vermoeden dat hij onderweg 
naar huis nog wel een keer aan de beurt 
komt. Ik vertel hem er wel bij dat dit geen 
vrijbrief is om op straat te blijven hangen 
en dat hij naar huis dient te gaan. Dit zou hij 
doen.

Een kwartier later de oproep van een col-
lega aan de andere kant van Apeldoorn. 
Dezelfde jongen is wederom staande gehou-
den. Ze verifiëren zijn verhaal bij ons en dan 
kan hij zijn weg vervolgen. 

Evaluatie
Wij rijden richting het bureau. Onze dienst 
zit erop en we evalueren de avond. De 
student geeft aan dat hij een leuke een 
leerzame dienst heeft gehad. Met je neus 
vooraan staan, niet weten wat je vandaag te 
wachten staat, iedere dag is anders. Een van 

de redenen dat hij bij de politie wilde. 

Met die afsluiting in mijn hoofd zie ik de 
volgende dag de nieuwsberichten. De 
avondklok moet per direct worden opgehe-
ven, oordeelde de rechter. Afwachten welk 
vervolg dit gaat krijgen. Zoals mijn student 
al zei: iedere dag is anders. 

Complimenten aan iedereen die zich houdt 
aan alle opgelegde maatregelen. Houd vol!  

Steeds meer bezoekers van het Boschbad 
hebben een parkeerplekje gevonden 
in de straten vlakbij de ingang van het 
zwembad. Waar in het overgrote deel van 
onze wijk ten zuiden van de Soerenseweg 
een parkeerregime is ingesteld, is dit 
niet het geval in de straten rond het 
Boschbad.

In deze straten is geen parkeerregeling van 
kracht, omdat de aanwonenden in eerste 
instantie geen problemen hadden met 
parkerende badgasten. Daarmee is het vrij 
parkeren in die straten.

De toegenomen parkeerdrukte leidde lang-
zamerhand tot toegangsproblemen in de 
Magnolialaan en Hazelaarlaan. Op warme 
dagen was het regelmatig zo druk dat de 
toegang compleet geblokkeerd werd. De 
overlast beperkt zich echter tot de zomer-
maanden, wanneer het Boschbad geopend 
is.
Aanwonenden hebben daarop de gemeente 

verzocht het parkeerregime dat geldt in de 
rest van de wijk ook van kracht te laten wor-
den in de Hazelaarlaan en de Magnolialaan, 
op voorwaarde dat dat alleen in de zomer-
maanden geldt. 

De gemeente heeft na rijp beraad besloten 
dit verzoek in te willigen door een parkeer-

regime in te stellen van 10.00 tot 15.00 uur 
gedurende de maanden juni, juli en augus-
tus. Bijgaand een kaartje waarop de nieuwe 
parkeerzone is aangegeven.

Op de website van de wijkvereniging is ver-
dere informatie over deze gebiedsspecifieke 
regeling beschikbaar.
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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
SBaptisten Gemeente, Bosweg 
77. Telefonisch contact via dhr. 
Groothedde: 06 42 18 72 19
ALTV Quick, Pijnboomlaan 30,
(055) 3552559
Fietsenstalling Stadspark Berg en Bos

Vigilat, Watermanstraat 41, 7324 AJ, 
Apeldoorn, tel. 055-542 41 49, 
info@vigilat.nl, www.vigilat.nl

De bermen worden opgeruimd
Door Otto Verkerke

Het nieuwe beheerplan voor onze wijk, 
zoals dat gepubliceerd is in ons wijkblad 
editie 2-2020, wordt geïmplementeerd. 
Dat betekent dat de gemeente vanaf 
februari 2021 is gaan controleren en in-
ventariseren wat de huidige toestand van 
bermen, bomen en in- en uitritten is. De 
bedoeling is dat de wijk zoveel mogelijk 
volgens de richtlijnen van het beheerplan 
wordt ingericht.

Waar sprake is van veranderingen, zal 
worden getoetst of deze voldoen aan de 
richtlijn. Bij afwijkingen van de richtlijn zal 
geen vergunning meer gegeven worden.

Een paar voorbeelden: 
• nieuwe uitwegen van een perceel over 

de gemeentelijke bermen worden bij 
voorkeur niet bestraat maar uitge-
voerd in grind, volgens specificatie van 
de gemeente. Indien men kiest voor 
bestrating, dan kan dat alleen met grijze 
betonsteen in keiformaat;

• per kavel mag er slechts een ‘uitweg’ 
(=in/uitrit) zijn van ca 3,5 meter breedte. 
Per kavel mag er alleen een 2e uitweg 
zijn indien het kavel breder is dan 25 
meter en er minimaal 15 meter tussen 
zit. Meer dan twee uitwegen mag niet;

• groenafval mag niet op gemeentelijke 
grond langs bossages, pleintjes en par-
keerzones worden gedumpt. Bij over-
treding gaat gehandhaafd worden en 
volgen boetes;

• houten paaltjes mogen alleen langs 
Vliegerlaan en Burg. Roosmale 
Nepveulaan, zoals aangegeven in het be-
heerplan en worden door de gemeente 

geplaatst en onderhouden. Paaltjes in 
bermen langs andere wegen worden 
verwijderd.

• schuttingen, hekken en tuinmuren 
zijn perceelafscheidingen, die moeten 
voldoen aan de eisen van de bestem-
mingsplannen (soort, hoogte en locatie-
beperkingen). Bij overschrijding van de 
voorwaarden dient een omgevingsver-
gunning te worden aangevraagd. 

Na de controle zal de gemeente brieven 
sturen naar de adressen waar obstakels 
zoals paaltjes, stenen en andere zaken wor-
den aangetroffen die daar niet thuis horen. 
Daarin wordt aangegeven welk probleem 
is aangetroffen en wanneer dit door de ge-
meente zal worden opgeruimd. Tot die tijd 
heeft de betreffende bewoner de kans het 
zelf op te lossen, mochten het eigendom-
men betreffen die hij wenst te bewaren.

Indien er na de opruimactie opnieuw 
paaltjes of andere obstakels in de berm 
worden aangetroffen, dan zal de gemeente 
die direct verwijderen zonder u daarover te 
informeren.

De wijkvereniging juicht toe dat gemeente 
actie onderneemt om een natuurlijke en 
rustige uitstraling van onze wijk te behou-
den of te versterken, zoals ook aangegeven 
in het nieuwe beheerplan.
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Gebiedsparticipatie: meedoen voor de wijk
Door Wim Bergink, stadsdeelmanager Noordwest

bijdragen aan de samenleving. Mensen die 
invloed willen uitoefenen op het beleid 
en op hun leefomgeving om te zorgen 
dat deze vitaal blijft of vitaler wordt. De 
gemeente Apeldoorn ondersteunt deze 
mensen graag. Dat doen we met de nieuwe 
Subsidieregeling Gebiedsparticipatie. 
Deze regeling komt in de plaats voor de 
Verordening Dorps- en Wijkraden. De nieu-
we Subsidieregeling Gebiedsparticipatie 
biedt nog steeds de mogelijkheid aan DWR 
om hun rol te vervullen, maar staat open 
maar voor iedereen die wil meedoen.

De subsidie wordt verleend voor het gebied 
waar de aanvrager zich voor in wil zetten. 
Dat mag de wijk zijn zoals we die nu kennen, 
maar het kan bijvoorbeeld ook een straat, 
buurt, of de hele stad zijn. En dat kan ook 
voor een specifiek doel zijn. Bijvoorbeeld 
om de samenwerking te bevorderen of om 
de begaanbaarheid voor mindervaliden te 
verbeteren. Als het maar in het algemeen 
belang is en bijdraagt aan de vitaliteit. 

Apeldoorn heeft een 
lange traditie op het ge-
bied van samenwerking 
met dorps- en wijkraden 
(DWR). We noemen dit 
gebiedsparticipatie. DWR 
kunnen een belangrijke 
rol spelen bij het contact 
tussen gemeente, bewo-

ners en organisaties in een wijk of dorp. U 
leest dit stukje ook in een blad dat wordt 
uitgebracht door uw wijkraad!

De afgelopen tijd heeft het gemeentebe-
stuur gezocht naar nieuwe vormen van 
gebiedsparticipatie, waarbij ook meer 
mogelijkheden zouden komen voor andere 
vormen dan alleen via DWR. Uiteindelijk 
heeft dit geleid tot een besluit eind decem-
ber over een nieuwe subsidieregeling. 

Nieuwe Subsidieregeling 
Gebiedsparticipatie
In alle wijken en buurten van Apeldoorn 
zijn er mensen die graag hun steentje 

Eglantier 231,
Koninginnelaan 67,

Schuttersweg 139

Apeldoorn

Ugchelseweg 189

Ugchelen

www.maassenbanket.nl

Beschikbare bedragen
Voor 2021 is er € 325.000,- beschikbaar met 
een maximum van € 5.000,- per aanvraag 
per jaar. De subsidie wordt toegekend per 
kalenderjaar, op basis van wie het eerst 
komt, wie het eerst maalt. Alle informa-
tie over de voorwaarden kunt u vinden 
op www.apeldoorn.nl/subsidieregeling-
gebiedsparticipatie. Deze Subsidieregeling 
Gebiedsparticipatie is aanvullend op de 
Subsidieregeling Inwonersinitiatieven die 
nieuwe en eenmalige initiatieven steunt die 
Apeldoorn mooier, leuker en beter maken. 
Wilt u daar meer van weten, kijk dan op 
www.apeldoorn.nl/inwonersinitiatieven. Of 
neem contact met mij op! Ik ga graag met 
u in gesprek hierover in het belang van de 
inwoners van het stadsdeel Noordwest.

Wim Bergink
Stadsdeelmanager Noordwest
w.bergink@apeldoorn.nl
06 54368244
twitter @055Noordwest
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Nieuws van de Berg en Bosschool
Door Marcel Wever, Berg en Bosschool

Samenwerking met de El Sol Science and 
Arts Academy in Anaheim Los Angeles en 
de Irvine University

In de afgelopen weken is er contact ge-
weest tussen directies en leerkrachten van 
de Berg en Bosschool en de El Sol Science 
and Arts Academy en docenten en studen-
ten van de Irvine University. Dit contact is 
ontstaan door de scholing die het school-
team van de Berg en Bosschool volgt om 
in de toekomst een gecertificeerde Early 
Bird (een school waarin de Engelse taal 
een steeds belangrijker plaats inneemt) te 
worden.

Afgelopen week hebben de kinderen 
van groep 8 zich verdiept in een aantal 
Engelstalige gedichten, geschreven door 

informatie van uw wijk

wijkblad

Leerlingen van de El Sol School. Tevens 
hebben ze geleerd hoe ze een Haiku moeten 
schrijven (een Japanse dichtvorm) en heb-
ben ze een ‘Andy Warhol’-stijl zelfportret 
gemaakt. Al deze activiteiten komen binnen 
een paar weken samen, wanneer ze online 
in gesprek gaan met de studenten van 
Irvine en de leerlingen van El Sol.

Het einddoel van al deze activiteiten is dat 
er een nieuw boekje wordt gedrukt met 
daarin gedichten van leerlingen van beide 
scholen en dat er een langdurige samenwer-
king gaat ontstaan.

Winterpret op school
De school opende op maandag 8 februari 
weer grotendeels na bijna zeven weken 
dicht te zijn geweest. Grotendeels, want 

een aantal leerkrach-
ten woont buiten de 
plaats en het lukte 
niet iedereen om op 
school te komen, vanwege de grote hoe-
veelheid sneeuw die was gevallen. Voor de 
kinderen was het natuurlijk een geweldige 
tijd. Misschien dat een aantal kinderen in 
deze periode zelfs heeft leren schaatsen op 
natuurijs.

Corona-aanpassingen op school
Voor de kinderen van de bovenbouw zijn 
de veranderingen na de sluitingsperiode in 
verband met corona het meest aanwezig. 
Zo zijn de leerlingen van groep 8 verhuisd 
van het eigen klaslokaal naar de centrale 
hal. Daar kunnen de kinderen goed op 1,5 
meter afstand van elkaar in kleine vaste 
groepjes les krijgen. In de gangen moeten 
de kinderen van de groepen 7 en 8 allemaal 
hun mondkapjes dragen. Wij vinden het 
heel knap dat de kinderen zich hier zo goed 
aan houden!
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