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Buurtbus Berg en Bos gaat rijden!
Door Otto Verkerke

Het is zo ver: op 27 september 2021 gaat er 
weer een bus langs de route van de oude lijn 
16 door onze wijk rijden!  De nieuwe buurtbus-
dienst zal met enig ceremonieel door gede-
puteerde Jan van de Meer in gebruik worden 
genomen. Dat gebeurt vanaf het station op 27 
september en zal bijgewoond worden door de 
waarnemend wethouder voor onze wijk.

Organisatie
De busdienst start met ruim dertig mannen en 
vrouwen uit heel Apeldoorn, die als vrijwillige 
chauffeur geheel onbezoldigd de buurtbus gaan 
besturen. Daaronder ook een tiental vrijwilligers 
uit Berg en Bos! Alle vrijwilligers hebben met suc-
ces proefritten met de bus uitgevoerd. Als laatste 
doorlopen zij nu allemaal de wettelijk verplichte 
chauffeurskeuring bij de Arbo Unie. 

Voor de uitvoering van de dienst moet een 
doelgerichte rechtspersoon in het leven worden 
geroepen. Dat is op 19 augustus ingevuld met de 
oprichting van de ‘Buurtbusvereniging Berg en 
Bos’. Anders dan een gedeeld bestuurslid staat 
deze vereniging geheel los van de Wijkvereniging 
Berg en Bos.

informatie van uw wijk

wijkblad

De vereniging krijgt een bus in bruikleen van con-
cessiehouder Keolis. Onderhoud van de bus en alle 
kosten van de bus zijn voor rekening van Keolis. De 
Provincie Gelderland subsidieert de organisatie van 
de buurtbusvereniging vanaf 2022 en betaalt de 
kosten van de vereniging voor dit jaar. Vrijwilligers 
zijn verzekerd via de gemeente, die ook zorg draagt 
voor realisatie en onderhoud van de bushaltes. 
Er wordt een website van de buurtbusvereniging 
opgezet voor informatieverstrekking aan gebruikers 
en communicatie met vrijwilligers.

Dienstregeling
Van maandag t/m vrijdag vertrekt de bus elk heel 
uur van 08:51 tot 17:51 vanaf het station, op zater-
dagen vanaf 09:51 tot 16:51. Op zon- en feestdagen 
rijdt de bus niet.
De bus vertrekt vanaf het station en rijdt via 
de Regentesselaan en Koninginnelaan naar de 
Koningstraat. Via de Zwolseweg en Jachtlaan volgt 
de buurtbus vanaf de bestaande halte Vonderlaan 
aan de Bosweg de route van de oude buslijn 16 naar 
de Arendsburght. Diezelfde route wordt verder ge-
volgd met gebruikmaking van de oude haltes via de 
Soerenseweg richting stad en station. De bus mag 
langs de route in de wijk ook stoppen voor passa-
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giers buiten de haltes, maar alleen als de situatie 
dit toelaat en de bus niet vol is.

Reizen met de bus
Een folder met detailgegevens van de busdienst 
is in voorbereiding door RRReis, de uitvoe-
rende organisatie van Keolis in Gelderland en 
Overijssel. In de dienstregeling van RRReis krijgt 
de bus nummer 512 en heet Buurtbus Berg en 
Bos.
Voor reizen met de buurtbus kan gebruik worden 
gemaakt van een OV-chipkaart. Losse ritkaartjes 
kosten € 2,40 en kunnen alleen met pin betaald 
worden.
In de bus is zitplaats voor maximaal 7 passagiers 
met verplicht gebruik van veiligheidsriemen. Er 
zijn geen staanplaatsen in de bus.
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Notulen Jaarvergadering 
7 september 2021, Theater Orpheus
Door Gustaaf van den Brand

Voor de pauze

1. Opening door de voorzitter
Om even over half acht opent Arjan 
Speelman de vergadering en heet de on-
geveer 130 aanwezigen van harte welkom. 
Een speciaal welkom voor een lange lijst 
genodigden waaronder personen van de 
Gemeente Apeldoorn en politieke partijen, 
voormalige wijkraden, personen die hebben 
bijgedragen aan de totstandkoming van het 
boek Berg en Bos, een verrassende ontdek-
king en ons erelid Rutger van Straten. 
In de loop van de avond zullen foto’s 
gemaakt worden waarvan enkele in het 
volgende nummer van het wijkblad bij de 
notulen zullen worden afgebeeld. Arjan 
vraagt of er mensen zijn die daar bezwaar 
tegen hebben. Die zijn er niet. Eenieder 
wordt gevraagd zich te houden aan de 
speciale regels die er in verband met de 
coronasituatie zijn. 
De bestuursleden worden voorgesteld en 
hun diverse portefeuilles/aandachtsgebie-

den worden genoemd. De agenda voor de 
avond wordt getoond

2. Vaststelling notulen jaarvergadering 
op 16 april 2019
Er zijn geen opmerkingen of vragen en de 
notulen worden daarmee vastgesteld.

3. Jaarverslagen over 2019 en 2020
Er zijn geen opmerkingen of vragen over de 
jaarverslagen.
Een aantal actuele lopende zaken wordt in 
het kort besproken.

40-jarig bestaan van Wijkvereniging  
Berg en Bos
In 2020 bestond de wijkverenging 40 jaar en 
in dat kader was een jubileumprogramma 
gemaakt, dat helaas door de corona-
uitbraak niet kon doorgaan. Een tweetal 
onderdelen is echter wel doorgezet en in-
middels afgerond. Ten eerste HET boek over 
Berg en Bos in het kader van Wijk in Beeld: 
Berg en Bos, een verrassende ontdekking. 
Ten tweede de samenstelling van bewe-
gende historische beelden tot een docu-
mentaire, die na de pauze wordt getoond. 
Het boek kan nog worden aangeschaft en 
bij voldoende belangstelling zal er een DVD 
worden gemaakt van de documentaire die 
dan ook kan worden aangeschaft.

Buurtbus Berg en Bos
Na het opheffen van lijn 16 loopt er geen 
buslijn meer door Berg en Bos. Alleen aan 
de westkant tikt lijn 2 de wijk bij Stadspark 

Berg en Bos aan. De buurtbus is geen 
concessie waarvoor een aanbesteding is 
geweest, maar een burgerinitiatief met 
medewerking van Provincie Gelderland 
en vervoersbedrijf Keolis. Voorwaarde 
was dat er minimaal 5000 passagiers per 
jaar verwacht kunnen worden. Via lijn 16 
werden er 5000 passagiers vervoerd, dus 
aan die voorwaarde kon worden voldaan. 
Met een dertigtal vrijwilligers gaat Buurtbus 
Berg en Bos van start. De uurdienstrege-
ling volgt in grote lijnen de route van de 
oude lijn 16, met een extra lus via Bas 
Backerlaan, Koninginnelaan, Anklaarseweg, 
Koningsstraat, Loseweg en Zwolseweg 
en vervolgens via de Jachtlaan de wijk in. 
Daarmee doet de bus ook het Blinden- en 
Slechtziendeninstituut Visio aan, waarmee 
dat ook weer met openbaar vervoer bereik-

baar is sinds de oude lijn 10 eveneens werd 
opgeheven.

Vitaliteitsagenda
Er is de laatste jaren veel te doen geweest 
met betrekking tot burgerparticipatie 
en wijkraden. De gemeente is daarin een 
andere koers gaan varen en dat heeft onder 
andere tot gevolg dat de subsidie is gekort. 
Als wijkvereniging staan wij daarin stevig 
omdat veel wijkbewoners, 67%, lid zijn van 
de wijkvereniging. Een oproep is op zijn 
plaats om ook de laatste 33% over de streep 
te trekken. Verschillende geledingen die 
te maken hebben met Berg en Bos, groen, 
grijs, bebouwingen, duurzaamheid, jeugd 
enzovoorts, zijn bij elkaar gekomen om 
zich te buigen over de vraag: hoe houden 
we de wijk zo vitaal mogelijk? De gemeente 
heeft zich daaraan gecommitteerd en 
samen met de Gebiedsmanager Noordwest, 
Wim Bergink, wordt een en ander nader 
uitgewerkt.

4. Financieel jaarverslag
Allereerst bedankt Paul Dekens de kascom-
missie die door de coronasituatie twee keer 
de jaarcijfers heeft gecontroleerd, zowel 
over 2019 als 2020. Een samenvatting van 
de jaarcijfers konden door alle aanwezigen 
worden meegenomen bij de ingang van de 
zaal. 
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( vervolg op pagina 4)

Een korte toelichting op de jaarcijfers wordt 
door Paul gegeven. Door de bijzondere 
situatie dat wij zowel wijkraad als wijkver-
eniging waren is het wat lastig de jaarre-
kening te interpreteren. Deze kan bij de pen-
ningmeester worden opgevraagd. Enkele 
personen hebben dit voor de aanvang van 
de jaarvergadering al gedaan.

De balans ziet er goed uit. We hebben een 
vrij groot fonds deskundigenhulp erop 
staan, dat we kunnen aanspreken als we ju-
ridische procedures moeten aangaan. Daar 
is nu geen sprake van. Dat soort procedures 
kosten in het algemeen veel geld. Het eigen 
vermogen is prima op orde. Het geld staat 
voornamelijk op (spaar)bankrekeningen. Na 
de vraag welke kosten zijn gemaakt, somt 
Paul er een aantal op. Ze zijn gemaakt voor 
onder andere website, wijkblad, verzeke-
ringen, IT-ondersteuning, vergaderingen, 
nieuwjaarsreceptie, HET boek, 40-jarig 
bestaan, enzovoorts. Het ledental lijkt nu 

stabiel op ongeveer 67% na jaren van lichte 
daling. Reden genoeg om daar iets aan te 
doen en daarmee ook de inkomsten van de 
vereniging weer wat op te krikken. Een van 
de nieuwe bestuursleden zal daar speciaal 
aandacht aan gaan geven. De jaarlijkse 
contributie wordt ook dit jaar op € 20 
gehouden. 

De kascommissie heeft geconstateerd dat 
de financiële rapportage in orde is en stelt 
voor het bestuur decharge te verlenen, 
waarmee de vergadering instemt. Steven 
Langeveld blijft nog een jaar in de kascom-
missie, Jos van der Veeken neemt na 3 jaren 
afscheid en wordt opgevolgd door Barbara 
Daam.

5. Bestuurszaken
Samenstelling bestuur: Zowel Irene 
Steendam als Ronald Kort hebben te ken-
nen gegeven het bestuur te willen verlaten. 
Hun termijn zit erop en ze hebben drukke 
andere bezigheden. Irene is aanwezig en 
wordt heel hartelijk bedankt voor al haar 
werkzaamheden. Als blijk van erkenning 
ontvangt ze een bos bloemen en twee 
reisboeken. Op korte termijn zal Ronald 
bedankt worden met vergelijkbare woor-
den en geschenken. Zittend blijven Arjan 
Speelman, Gustaaf van den Brand en Otto 
Verkerke. Herbenoembaar zijn Jan Wassink 
en Paul Dekens. Benoembaar zijn André 
Conradi, Anke Nijhuis en Carien Boesenach-
Akkermans.  De aanwezigen stemmen 
onder luid applaus ermee in en zo worden 
deze kandidaten (her)benoemd.

Het Huishoudelijk Reglement is samen 
met onze huisnotaris aangepast aan deze 
tijd, rekening houdend met de nieuwe 
Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen 
(WBTR). De vergadering gaat, met een 
kleine aanpassing betreffende de ver-

woording van het besluit, akkoord met de 
aanpassing. De statuten van de vereniging 
voldoen nog steeds en hoeven nu niet te 
worden aangepast.

6. Uitreiking van de warme douche
Jaarlijks deelt het bestuur een warme dou-
che uit aan een persoon die zich gedurende 
langere tijd bijzonder inzet voor de wijk. Dit 
jaar gaat de douche naar Sharon Koenders, 
onze wijkagent. Zij kon echter niet aanwe-
zig zijn op de jaarvergadering en daarom 
zullen Paul Dekens en Gustaaf van den 
Brand ervoor zorgen dat de warme douche, 
met een bos bloemen en HET boek over 
Berg en Bos, naar haar toekomen.

7. Rondvraag
In verband met het programma wordt 
verzocht alleen dringende vragen te stel-
len, minder dringende kunnen in de pauze 
gesteld worden. 

Hardrijdende motoren
Er is een opmerking over hard rijdende mo-

torrijders op de Soerenseweg die bovendien 
veel lawaai maken. Vaak zijn er gevaarlijke 
situaties, zeker al er scholieren op de weg 
zijn. Vraag is hoe er wat aan gedaan kan 
worden. Dit jaar nog zal de Soerenseweg 
worden omgezet naar een 30 kilometer zone 
met de nodige barrières voor hardrijders, 
auto’s en motoren. De vraag rijst over hoe er 
gehandhaafd wordt op de snelheid. Het be-
stuur van de wijkvereniging heeft hierover 
regelmatig contact met politie en gemeente 
en blijft dat ook doen. Er wordt niet alleen 
op de Soerenseweg hard gereden, maar dat 
komt in de gehele wijk voor. Wijkbewoners 
wordt verzocht ook zelf er aandacht voor 
te vragen bij de gemeente. Over het alge-
meen zijn het overigens de wijkbewoners 
zelf die hard rijden. Politie en handhaving 
hebben onvoldoende capaciteit om vaker te 
controleren. 

Openbaar vervoer
Er is nog een vraag over openbaar 
vervoer. Er rijden 4 buslijnen over de 
Amersfoortseweg die haltes hebben bij 
de Julianatoren en bij de Naald. De vraag 
luidt of er tussen die twee haltes nog een 
halte kan komen, bij de Sparrenlaan of 
Pijnboomlaan bijvoorbeeld, zodat bewo-
ners van dat deel van de wijk makkelijker 
van het openbaar vervoer gebruik kunnen 
maken. Het bestuur zal er over spreken met 
gemeente en provincie.

Padelbanen
Er is een issue over padelbanen bij tennis-
vereniging Daisy. Er komen veel bezwaren 
van omwonenden, hetgeen ook blijkt uit 
de grote hoeveelheid handtekeningen die 
zijn opgehaald. Vraag is welk standpunt het 
bestuur aanneemt. In afwachting van het 
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lopende proces neemt het bestuur voor-
alsnog een neutraal standpunt in. Er wordt 
door het bestuur een vinger aan de pols 
gehouden en het bestuur zal bij gebleken 
noodzaak een standpunt innemen. Het blijft 
altijd lastig te bepalen wat persoonlijke 
belangen zijn en wat het belang is voor de 
wijk.

Vandalisme
Een laatste punt is vandalisme en overlast 
op de speelplaats bij de Berg en Bosschool. 
De school dreigt nu het plein af te sluiten. 
Verzocht wordt direct de politie en de bui-
tenlijn te bellen als er sprake is van overlast 
en vandalisme. Een en ander is bekend bij 
politie en handhaving. Het bestuur volgt de 
problematiek nauwlettend, met name ook 
omdat de speelplaats de enige in de wijk is.

8. Sluiting
Niets verder aan de orde zijnde sluit Arjan 
omstreeks kwart voor negen het officiële 
deel, kondigt de pauze aan en nodigt de 
aanwezigen uit voor koffie en thee in de 
foyer. 

Na de pauze

In het tweede deel van de jaarvergadering 
wordt een film vertoond.
De film over de wijk Berg en Bos bevat veel 
oorspronkelijk bewegend beeldmateriaal.    
De beelden stammen al uit het begin van de 
vorige eeuw en zijn vrijwel alle voorzien van 
gesproken commentaar.
Straatbeelden uit de jaren 20, onder andere 
Jachtlaan en Bosweg, het Sanatorium Berg 
en Bos met de ADO-werkplaats aan de 
Soerenseweg. Amateuropnames uit 1945 
rond de Genistalaan en Dennenlaan. 

( vervolg van pagina 3) Glasvezelnetwerk
Door Gustaaf van den Brand

Afgelopen jaar is KPN Netwerk begonnen 
met de aanleg van het glasvezelnetwerk 
in Apeldoorn-West. U heeft hierover een 
brief ontvangen, waarin KPN Netwerk u 
vraagt toestemming te geven voor deze 
aanleg. Maar wie is KPN Netwerk en hoe 
gaat de aanleg van glasvezel eigenlijk in 
zijn werk? We spraken Peter Spronk, ge-
biedsmanager voor de regio Noordoost. 
Hij is onder andere verantwoordelijk 
voor de aanleg in Apeldoorn.

Wie is KPN Netwerk? 
“KPN Netwerk is een onderdeel binnen het 
grote KPN.  Wij zijn verantwoordelijk voor 
de aanleg en het beheer van het netwerk 
voor internet, televisie en telefonie. We zijn 
elke dag bezig om het netwerk te verbete-
ren voor iedereen in Nederland. Dat doet 
KPN Netwerk met de aanleg van het glasve-

zelnetwerk. We zijn een onafhankelijk partij 
onder de KPN-paraplu. We geven iedereen 
de kans om diensten te leveren over ons 
netwerk, dus niet alleen KPN.”

Wat heb ik aan glasvezel?
“In de eerste instantie heeft u wellicht het 
afgelopen jaar gemerkt dat we veel meer 
thuis zijn gaan werken. Deze trend zal zich 
doorzetten. Stabiel internet is daarbij erg 
belangrijk. Dat biedt glasvezel te allen 
tijde.  Daarnaast wordt er steeds intensiever 
gebruik gemaakt van het netwerk. Mensen 
gamen, streamen en gebruiken slimme ap-
paraten. We gebruiken het internet iedere 
dag meer. Dat vraagt om een toekomstbe-
stendig netwerk. Op steeds meer plaatsen 
in Nederland worden de bestaande koper-
kabels vervangen door glasvezel. Glasvezel 
biedt een hogere snelheid, betrouwbaar-
heid en capaciteit. Met glasvezel zijn snel-
heden van 1 Gbit/s haalbaar. Het versnelt de 
digitalisering van de samenleving door in-
novatieve toepassingen mogelijk te maken 
op het gebied van bijvoorbeeld mobiliteit, 
smart cities en de zorg. Ook telefoonmasten 
zijn aangesloten op glasvezel, zodat ons 
mobiele netwerk is voorbereid op de komst 
van 5G.”

Moet ik per se bij KPN een abonnement 
nemen om het te krijgen?
“Het nieuwe glasvezelnetwerk dat KPN 
Netwerk gaat aanleggen, is een open 
netwerk. Dit betekent dat bewoners zelf 
kunnen kiezen bij welke provider ze een 
abonnement afsluiten. Op kpnnetwerk.nl/
providers is te vinden welke providers glas-
vezelabonnementen aanbieden.”

Verder werd de Polygoonreportage met be-
trekking tot de vliegramp bij het Christelijk 
Lyceum in 1946 vertoond, evenals de land-
dagen van VARA en AVRO in 1961 en 1962 
met bekende personen/ artiesten als Willem 
Drees sr, Josephine Baker, Mieke Telkamp 
en Willy Brandt, de latere bondskanselier 
van Duitsland. Tevens waren er diverse 
beelden van Park Berg en Bos en recentere 
beelden van de ruiming van het Duitse mu-
nitiedepot uit de Tweede Wereldoorlog. De 
ruiming startte in 1998 en loopt tot de dag 
vandaag door. Bijzonder is ook een TROS 
TV-reportage uit 1979 over twee bordelen in 
Berg en Bos, inclusief enkele straatbeelden. 
De reportage vertelt het verhaal hoe de bor-
delen plots in de wijk kwamen en hoe ac-
tieve bewoners deze bordelen uit de buurt 
hebben verjaagd. Het geheel geeft een 
prachtig inkijk over wat er in onze bosrijke 
woonwijk zoal is voorgevallen. Na afloop 
van de vertoning van de film bedankte Arjan 
Speelman de aanwezigen en werd eenie-
der uitgenodigd om na te praten onder het 
genot van een hapje en een drankje.

Jongste deelnemer
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Moeten alle straten open voor de 
werkzaamheden?
“Een aannemer voert de graafwerkzaam-
heden uit en legt de kabels aan in de straat. 
Bij laagbouw komen deze kabels tot aan 
de gevels van de woningen. Bij hoogbouw 
worden de kabels op een centrale plek bij 
het gebouw gelegd. Bij hoogbouw is er nog 
een ander verschil. Om glasvezel in het hele 
gebouw aan te sluiten, trekken we de kabel 
via de meterkast van de ene woning door 
naar de andere. Zonder toestemming van 
de onderburen kan KPN Netwerk dus geen 
glasvezel aansluiten bij de bovenburen. Als 
de aannemer klaar is met graven, sluit een 
monteur op afspraak de glasvezelaanslui-
ting aan in huis.

Winkels en woningen blijven met loopplan-
ken bereikbaar. Vaak duren de graafwerk-
zaamheden een dag. De staat wordt na de 
werkzaamheden weer netjes dichtgemaakt. 
Na de graafwerkzaamheden ligt er meestal 
wat zand op straat. Dit zand zorgt ervoor 
dat de bestrating goed vast komt te liggen. 
Nadat de werkzaamheden zijn afgerond, 
steekt er een oranje kabel boven de grond 
uit. Dit is het punt van waar de kabel later 
de woning wordt binnengebracht. Het is be-
langrijk dat deze kabel niet wordt gebogen 
of doorgeknipt. De volledige lengte is nodig 
om uw aansluiting te realiseren.”

Is het dan klaar?
Nee nog niet, we leggen aan in 4 stappen. 

Stap 1: KPN Netwerk maakt een plan voor 
de buurt. Dat gebeurt samen met een aan-
nemer en de gemeente. Nadat het plan is 
gemaakt, wordt dit gecommuniceerd naar 
de bewoners.

Stap 2: Bewoners geven toestemming voor 
glasvezel. Dit is nodig, zodat er werkzaam-
heden rond de woning kunnen worden 
uitgevoerd. Bewoners hoeven hiervoor geen 
afspraak te maken met KPN Netwerk.

Stap 3: De aannemer begint met graven en 
legt kabels aan in de straat tot aan de gevel. 
Bij hoogbouw worden de kabels naar een 
centraal punt gelegd. Voordat de aannemer 
begint, krijgen bewoners bericht met infor-
matie over de werkzaamheden.

Stap 4: De bewoner kan een afspraak 
maken met de monteur, zodra de aannemer 
klaar is met de werkzaamheden. De mon-
teur monteert de aansluiting in huis. In Berg 
en Bos zijn we inmiddels aanbeland bij deze 
stap.”

Waar geven we precies toestemming 
voor?
“Voordat de glasvezelkabels vanaf de straat 

bij bewoners op het terrein gelegd kunnen 
worden, moeten bewoners toestemming 
geven. Toestemming geven kan via www.
kpnnetwerk.nl/toestemming. Ook ontvan-
gen bewoners een folder met een QR-code 
die ze kunnen scannen om toestemming 
te geven. Om toestemming te geven, is 
een persoonlijke code nodig. Deze vinden 
bewoners in dezelfde folder. Ook komen 
medewerkers van KPN Netwerk langs om 
uitleg te geven of te helpen met toestem-
ming geven.
De werkzaamheden van KPN Netwerk die 
nodig zijn om de woning aan te sluiten zijn 
kosteloos. 
Bewoners zijn niet verplicht een glasvezel-
abonnement te nemen zodra de aansluiting 
is geïnstalleerd.”

Legt u dat eens verder uit? Waarom is dit 
niet verplicht?
“Wij bieden een gratis verbinding, uiteraard 
hopen we dat veel mensen diensten gaan 
afnemen via het stabiele glasvezelnet. Maar 
we leggen de kabel altijd gratis binnen. U 
kunt over een aantal jaar ook nog besluiten 
over te gaan op diensten over glasvezel. 
Geef in ieder geval toestemming voor de 
aansluiting, dit biedt u keuzevrijheid.”

Waar legt KPN Netwerk eigenlijk glasve-
zel aan in Apeldoorn-West?
“We leggen in heel Apeldoorn aan. We zijn 
net begonnen in het deelgebied Apeldoorn 
Centrum.  Grofweg bestaat Apeldoorn-West 
voor ons als project uit het gebied tussen 
de Europaweg aan de onderkant, oostelijk 
de Wilhelmina Druckerstraat en in het noor-
den de Amersfoortseweg. 

Gebiedsaanduiding gebied Apeldoorn-West zie de 
afbeelding.

Eglantier 231,
Koninginnelaan 67,

Schuttersweg 139

Apeldoorn

Ugchelseweg 189

Ugchelen

www.maassenbanket.nl
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Recreatiezonering Veluwe
Een plan voor natuurbescherming dat leidt tot meer drukte in Berg en Bos
Door Jan Wassink

Onder regie van de provincie Gelderland 
zijn plannen ontwikkeld om de  recreatie 
op de Veluwe beter in balans te brengen 
met natuurbescherming. 

De plannen zijn nodig, aldus de provincie, 
omdat de Veluwe als natuurgebied onder 
druk staat. Dit wordt onder andere veroor-
zaakt door een toenemend aantal recrean-
ten. Hiervoor is nu een recreatiezonerings-
plan ontwikkeld. Dit beheerplan betreft 
het Natura200-gebied de Veluwe. Ondanks 
lovenswaardige motieven en doelstellin-
gen, zijn wat betreft de uitwerking van dit 
beheerplan serieuze vraagtekens te zetten.

Natura2000-gebied in relatie 
tot Berg en Bos
Een deel van onze woonwijk (gebied 
rond de Valkenberg, de Arendsburght en 
het Juniperbos) valt in het Natura2000-
gebied en daarom raakt het ook onze 
leefomgeving. Het overgrote deel van het 
Natura2000-gebied ligt, voor zover dit 
Apeldoorn betreft, in Park Berg en Bos en 
loopt door tot ver op de Veluwe. Het omvat 
onder andere de dorpen Hoog Soeren en 
Radio Kootwijk.  

Wat zijn de gevolgen?
Enkele concrete maatregelen voor Berg en 
Bos en omstreken zijn al bekend:
• enkele paden in het bos worden 

opgeheven;
• het los laten lopen van honden en het 

aangelijnd houden van honden gaat op 
enkele plekken anders geregeld worden;

• in onze wijk worden twee kleinere par-
keerplekken opgeheven. Dit zijn de twee 
parkeerplaatsen aan weerzijden van de 
Soerenseweg, net buiten de bebouwde 
kom.

Park Berg en Bos aangewezen als gebied 
voor intensieve recreatie
Er staan ook veel grotere zaken op stapel 
die minder concreet lijken, maar op termijn 
wel veel impact zullen hebben op onze wijk. 
Zo wordt een groot deel van Park Berg en 

Bos aangewezen als gebied voor ‘intensieve 
recreatie’. Het gaat om een bosgebied ter 
grootte van ca. 65 hectare. Dit gebied ligt 
naast en achter de Apenheul, omvat ook de 
Bosweide en loopt verder door in de bossen 
tot en met de Asselsestraat. Op de vraag 
wat onder ‘intensieve recreatie’ verstaan 
mag worden, krijgen we, ook bij herhaalde 
vraagstelling, geen antwoord van de ge-
meente Apeldoorn noch van de provincie 
Gelderland. Geen antwoord is natuurlijk 
ook een antwoord. Kennelijk wil men alle 

opties openhouden. Het 
is niet de bedoeling dat 
men deze bossen wil la-
ten verdwijnen, maar wel 
wil men hier veel meer 
activiteiten toestaan, 
zoals evenementen en 
andere dagrecreatie.  

De wens om het toeris-
tisch product te ontwik-
kelen, lijkt hier zwaarder 
te wegen dan natuurbe-
scherming. Omdat het 
hier een Natura2000-
gebied betreft, waar de 
hoogste graad van na-
tuurbescherming geldt, 
vinden we deze keuze van 
provincie en gemeente 
merkwaardig. Op de 
site van de provincie 
Gelderland wordt gesteld 
dat intensieve recreatie 
alleen wordt toegestaan 

‘daar waar de natuur wel tegen een stootje 
kan’. Dit klinkt alleszins plausibel, maar dan  
mag je toch ook verwachten dat dit aan de 
hand van een gedegen ecologische toets 
is vastgesteld? Daarvan is ons nog niets 
gebleken.

De kern van onze zorgen betreft vier punten:

• als men werkelijk meent dat er te veel 
recreatieve verstoring is van de natuur 
op de Veluwe, dan zou men allereerst 
moeten stoppen met het verstrekken 
van subsidies aan de vele organisaties 
en marketingplatformen die het bezoek 
aan de Veluwe juist stimuleren;

• als deze plannen onverkort doorgaan, 
is op termijn te rekenen met een be-
hoorlijke intensivering van het aantal 
recreanten en toeristen in en aan de 
rand van onze wijk. De gevolgen hiervan 
zijn niet moeilijk voor te stellen. Denk 
aan meer bezoekers, meer verkeer, meer 
geluid, meer stikstof, enzovoort. De ge-
schiedenis laat zien dat we er niet blind 
op kunnen vertrouwen dat dit goed 
gereguleerd gaat worden;

• het gaat om de bescherming van een 
natuurgebied waar het hoogste na-
tuurbeschermingsniveau (Natura2000, 
Vogel- en Habitatrichtlijn) geldt. Dit re-
creatiezoneringsplan heeft evenwel als 
effect dat grote delen van het gebied op 
voorhand dienstbaar gemaakt worden 
aan de verdere ontwikkeling van het 
‘toeristisch product’ van Apeldoorn;

• behoudens het schrappen van enkele 
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paden in het bos, zien wij op het grond-
gebied van de gemeente Apeldoorn wei-
nig maatregelen die een betere bescher-
ming van de natuur opleveren. De zones 
die niet toegankelijk zijn volgens bij-
gaande recreatiezoneringskaart (paars 
gemarkeerd op bijgaande kaart) zijn op 
dit moment ook al niet toegankelijk. 

Besluitvorming en mogelijkheid tot indie-
nen van zienswijzen 
Het heeft er alle schijn van dat de provincie 
Gelderland daarbij, onder andere gevoed 
door de gemeente Apeldoorn, het ‘recre-
atiezoneringsplan’ wil inzetten als middel 
om toerisme en recreatie ruimer baan te 
bieden in een beschermd natuurgebied, in 

plaats van betere natuurbescherming. De 
Wijkvereniging Berg en Bos volgt dit dossier 
daarom kritisch, vooral gezien de effecten 
die dit heeft op onze directe leefomgeving. 
Het concept-recreatiezoneringplan wordt 
in het najaar van 2021 vastgesteld door 
Gedeputeerde Staten van de provincie 
Gelderland, waarna zienswijzen (bij de pro-

vincie) kunnen worden ingediend.  Wordt 
vervolgd. 

Achtergrondinformatie
Recreatiezoneringskaart Apeldoorn
Link: www.recreatiezoneringopdeveluwe.nl

 

Nederlands grootste openluchtzwembad 
verder op weg naar CO2 neutraal
Door Patrick Versteeg, beheerder Boschbad

Dat de gemeente Apeldoorn stevige am-
bities heeft als het gaat om duurzaam-
heid bleek al in 2018. Door de Gemeente 
Apeldoorn en Accres, de beheerder en 
exploitant, werd de keuze gemaakt om het 
Boschbad, het grootste openluchtbad van 
Nederland, met een waterinhoud van zes 
miljoen liter, van het gas af te halen. Samen 

met Hellebrekers Water & Leisuretechniek is 
het plan uitgewerkt en werden de Cv-ketels 
voor het verwarmen van het badwater ver-
wijderd en vervangen door warmtepomp-
installaties. Tevens werden er energiezui-
nige circulatiepompen voor het badwater 
geplaatst. Ondanks dat er circa 50.000 
kWh per jaar meer aan elektriciteit wordt 

Om de energiekosten nog verder om-
laag te brengen en de watertemperatuur 
gedurende het seizoen langer op een 
gemiddelde temperatuur van 23-24 gra-
den te houden, heeft Hellebrekers Water & 
Leisuretechniek in opdracht van Accres de 
afgelopen periode nog meer optimalisaties 
doorgevoerd aan de technische installaties 
van het Boschbad. Samen met de afdeling 
Vastgoed van Accres is het idee ontstaan 
en gerealiseerd om de warmteopwekking 
voor een deel te koppelen aan de buffers 
van het zwembadwater, waardoor er in de 
nachtsituatie warmte kan worden gebufferd 
van de verschillende systemen en onnodig 
warmteverlies wordt voorkomen. Verder 
is de regeltechniek grotendeels vervangen 
door intelligente regelsystemen die vraag-
gestuurd de installaties van het Boschbad
aansturen. Door de uitgevoerde optimali-
saties zal de energierekening en de daar-
mee samenhangende uitstoot van CO2 
nog verder omlaag gaan en behoort het 
Boschbad tot één van de meest energie-
zuinige buitenbaden in Nederland. En dit is 
pas het begin. Ondertussen zijn er alweer 
nieuwe ideeën die een verdere verlaging 
van de CO2-uitstoot van het energie- en 
waterverbruik moeten gaan realiseren. Dit 
zal worden gedaan zonder in te leveren op 
het zwemcomfort en om de exploitatiemo-
gelijkheden van het bad kostenneutraal 
verder uit te breiden.

verbruikt door de warmtepompen, zijn 
de energiekosten met circa 45% gedaald 
ten opzichte van de periode voor 2018. 
Daarnaast is de CO2-uitstoot met 57.000 
kg afgenomen. Door deze aanpassing was 
het Boschbad in 2019 het eerste openlucht-
zwembad van deze omvang zonder gasaan-
sluiting en met behoud van zwemcomfort.
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Van natuur beheersen naar beheren
Door Jeanette van Dijk, regisseur openbare ruimte stadsdeel Noordwest

Wim en Henk van Beheer en Onderhoud 
van de gemeente Apeldoorn vertellen 
over ecologisch beheer en biodiversiteit

Ben jij team betegelde tuin en aangeharkt 
perkje? Of past een natuurrijke, wilde tuin 
meer in jouw straatje? Als het aan Henk 
Harmsen en Wim Mulder van Beheer & 
Onderhoud van Gemeente Apeldoorn ligt, 
heeft het laatste voorkeur. Vooral in de 
openbare ruimte. Dat is niet zozeer vanwege 
de uitstraling. “We zijn gewend om tuinen 
en parken strak en netjes bij te houden. 
Maar we hebben er uiteindelijk veel baat bij 
om de natuur meer zijn gang te laten gaan.”

Opruimdrift
Korenbloemen, klaprozen en hoge gras-
sen. Fiets of rijd je door de straten van 
Apeldoorn, dan is het je misschien wel op-
gevallen. De bermen langs de weg zijn niet 

meer strak gemaaid, maar staan vol in bloei. 
“We krijgen dagelijks veel vragen over het 
maaien van gras in de bermen, graslanden 
en perken. Ook kritiek: waarom die ‘zooi’ er 
nu nog steeds staat”, vertelt wijkbeheerder 
Henk Harmsen van de gemeente Apeldoorn. 
“We zijn gewend om veel te maaien. Alles 
moet er netjes bij liggen. Die opruimdrift 
hebben we ook voor de winter begint. We 
komen in Nederland van een situatie dat 
alles netjes aangeharkt moet zijn. Maar we 
staan voor een nieuwe opdracht.  Als we kij-
ken naar de klimaatdoelstellingen vanuit de 
overheid, moeten we ook als gemeente veel 
meer inzetten op ecologisch beheer. Die 
bloemrijke bermen? Daar willen we steeds 
een stapje verder in gaan.”

Complexe vragen
Voor Henk en Wim zijn dit soort ecologische 
vraagstukken een vast onderdeel van hun 

werkzaamheden. Henk, als wijkbeheerder, 
is verantwoordelijk voor de openbare ruim-
te in Noordoost en de wijken Zevenhuizen 
en Zuidbroek. “Ik toets nieuwe plannen, 
stuur medewerkers Groen en Onderhoud 
aan, huur aannemers in en stel renovatie-
plannen op. De meeste vragen van inwoners 
van Apeldoorn worden beantwoord via de 
melddesk van de gemeente Apeldoorn. Wij 
hebben een aantal uitvoerders en voorman-
nen die veel vragen en klachten beantwoor-
den. Bij complexere vragen kom ik in beeld.”

Gezondheid en eenzaamheid
De afdeling Beheer en Onderhoud 
heeft twee locaties in Apeldoorn. Henk 
werkt vanuit de gemeentewerf aan de 
Sleutelbloemstraat. Wim heeft de werflo-
catie in Apeldoorn-Zuid als standplaats. Als 
regisseur openbare ruimte beheert hij ‘alles 
wat onder het spoor zit’. Wim: “We krijgen 
een heleboel vragen binnen. De meeste zijn 
prima te beantwoorden, zoals vragen over 
een losse stoeptegel, of palen die scheef 
staan. De vragen waar geen standaard ant-
woord op is, komen bij mij terecht.”

Wim bijt zich het liefst vast in vraagstuk-
ken die inspelen op nieuwe strategische 
ontwikkelingen en thema’s die nu leven in 
maatschappij. “Denk aan gezondheid of 
eenzaamheid. De overheid wil dat we meer 
bewegen. Hoe stimuleer je dit en hoe ver-
taal je dit in de openbare ruimte? Hoe zorg 
je ervoor dat mensen anderen ontmoeten? 
We gaan ons steeds meer realiseren dat de 
gemeente verantwoordelijk is voor de open-
bare ruimte, maar dat we het doen voor de 
mensen die hier wonen.”

Nieuwe aanpak
Klimaat en biodiversiteit hangen nauw met 
elkaar samen. Dit vraagt om een nieuwe 
aanpak. Voor Henk is het steeds meer een 
dynamisch spel tussen natuur en mens 
geworden. Van beheersen naar beheren. 
“Biodiversiteit zorgt voor heel veel verschil-
lende plantjes. We laten planten, bloemen 
en grassen veel langer staan. Dit zorgt voor 
minder hitte en droogte. Als wij in de zomer 
vaak maaien*, wordt het gras namelijk net 
zo warm als de stoeptegels. Monoculturen, 
lange lanen met dezelfde bomen, was 
hier altijd het ideaalbeeld. Maar dit blijken 
mooie snelwegen voor plagen om toe te 
slaan. Daarom zijn wij overgestapt naar 
gemengdere beplantingen. Het levert een 
gevarieerder beeld op en is tegelijkertijd 
minder kwetsbaar voor ziekten en plagen.”

Insectenhotel
Steeds meer inwoners van Apeldoorn zetten 
zich in voor ecologisch beheer. Individueel, 
met aanpassingen in de tuin. Of gezamen-
lijk, met het aanleggen van een buurttuin. 
Wim: “Een van de bijzondere projecten is 
die van de Lions club, een groep met men-
sen uit grote bedrijven, die zich vrijwillig 
inzet voor goede doelen. Zij vroegen ons of 
ze insectenhotels mochten plaatsen in elk 
stadsdeel van Apeldoorn. Met de insecten-
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hotels willen ze de jeugd bewust maken van 
het belang van florerende natuur om ons 
heen en de rol van insecten daarbij. Al dit 
soort initiatieven zijn natuurlijk geweldig en 
juichen we vanuit gemeente Apeldoorn van 
harte toe!”

Heb je vragen over het groenonderhoud 
in jouw wijk? Neem dan contact op met 
het algemene nummer van de gemeente 
Apeldoorn 14055.

*Openbare ruimte als speelgazons vallen buiten de 
graslanden, bermen en perken. Speelgazons worden 
door Beheer & Onderhoud gemiddeld 15-20 keer per 
jaar gemaaid. 

Tips van Wim en Henk:  
zo kun jij bijdragen!
Buurttuin of border: een plek in jouw straat of wijk die wel wat groener kan? Overleg 
met de gemeente en ga aan de slag met jouw buren om deze plek om te toveren tot een 
groene oase!

Laat blad van bomen en struiken zoveel mogelijk liggen in je tuin. Dit zijn ideale nest-
plaatsjes voor bijvoorbeeld egels. Blad laten liggen is goed voor de bodemontwikke-
ling en maakt je planten sterker. Wormen trekken blad in de grond, dit wordt verteerd 
waardoor er meer mineralen en lucht in de grond komen. Hierdoor wordt de afwatering 
beter en is er minder kans op droogte.

Geef insectenplagen geen kans: breng variatie aan in je tuin. Een grotere diversiteit van 
planten, bomen en struiken geeft insecten als de buxusmot en processierups minder 
kans om zich tot een plaag uit te breiden.

Tegels eruit, groen erin. Tientallen redenen waarom meer groen in je tuin fijn is. Voor 
jezelf, want tegels zijn in de zomer snoeiheet. Maar ook voor de natuur en het klimaat. 
Regenwater kan beter weg en, heel fijn,  meer groen biedt een aantrekkelijke woonom-
geving aan bijvoorbeeld vogels en insecten. 

Soerenseweg
Door Otto Verkerke

In juni 2021 hebben wij u bericht over 
de aanstaande werkzaamheden aan de 
Soerenseweg. Inmiddels heeft aannemer 
Schagen Infra de opdracht verkregen: 
die is van plan op 20 september te star-
ten met de uitvoering.

Tijdens de werkzaamheden wordt de 
Soerenseweg afgesloten voor doorgaand 
verkeer. Dit wordt omgeleid via de JC 
Wilslaan en/of Amersfoortseweg. Fietsers 
worden omgeleid via de Soerenseweg, 
Juniperlaan en Bosweg. De aannemer start 
op 20 september met het opbreken van het 
wegvak van de kruising met de Juniperlaan 
tot de inrit naar de Arendsburcht. Het 
parkeerterrein van de Arendsburcht blijft 
daarbij bereikbaar vanaf de oostzijde. 

Op 27 september wordt gestart met het 
opbreken van de Roosmale Nepveulaan 
vanaf de Soerenseweg tot Burg. Roosmale 
Nepveulaan nr. 2.

Deze werkzaamheden nemen ca 4 weken in 
beslag. Gedurende deze werkzaamheden 
kunnen de direct aanliggende bewoners 
hun woning gedurende een aantal dagen 
niet bereiken met de auto. De aannemer 
neemt vroegtijdig contact met aanwo-
nenden op als dat aan de orde is. Omdat 
voor de werkzaamheden aan de overige 
wegvakken de wegconstructie grotendeels 
intact blijft betekent dit dat de overige 
woningen aan de Soerenseweg grotendeels 
bereikbaar blijven, ook met de auto. Wel 
kan het voorkomen dat u tijdens het frezen, 
asfalteren of het opbreken en aanbrengen 
van de goten uw woning tijdelijk even niet 

met de auto kunt bereiken. U kunt uw auto 
dan verderop in de straat of in aanlig-
gende straten parkeren. Uiteraard blijven 
alle woningen wel altijd te voet, met de 
fiets en voor hulpdiensten bereikbaar. 
Het frezen en aanbrengen van de nieuwe 
asfaltverharding staat voorlopig gepland 
in de periode tussen 18 en 29 oktober over 
het gehele traject van de Soerenseweg en 
Burg. Roosmale Nepveulaan. Dan is er dus 
wat meer overlast te verwachten. De werk-
zaamheden worden naar verwachting eind 
december 2021 afgerond. Aanwonenden 
worden door de aannemer tijdens de 
uitvoering verder op de hoogte gehouden 
over de planning, fasering en bereikbaar-
heid. Wij zullen de belangrijkste informatie 
ook publiceren op onze website.

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…?
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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

Uitnodiging voor vrijwilligers
Door Linda Wildenberg , verenigingsondersteuner -  Apeldoorn Pakt Aan

Werk je als vrijwilliger met mensen met 
een beperking? Dan nodigen we je uit 
voor de vrijwilligersmiddag op zater-
dag 30 oktober aanstaande, van 13.00 
tot 17.00 uur in Revalidatiecentrum 
Klimmendaal, Arnhemseweg 11 in 
Apeldoorn.

Op deze vrijwilligersmiddag krijg je informa-
tie over beperkingen en omgang. Dit kan je 
helpen om de ander beter te begrijpen. Zo 
kunnen we, mensen met en zonder beper-
king, beter samenleven. 
Wethouder Wim Willems en Martijn Kuit, 
directeur van Klimmendaal, zullen ope-
ningswoorden spreken. We houden drie 
workshops in twee rondes, dus je kunt deel-
nemen aan twee workshops. Door de work-
shops krijg je meer kennis en tips en leer je 
vaardigheden over het omgaan met mensen 
met een beperking. Je leert ook hoe zij iets 
kunnen beleven. Mensen met een beper-
king, ervaringsdeskundigen, zullen meewer-
ken aan de workshops. Natuurlijk is er ook 
ruimte voor jouw vragen. Er zijn geen kosten 
verbonden aan deelname. Deze middag is er 
ook ruimte om te netwerken en informatie 
te delen.

Workshops
1. Rolstoeltraining – Diana Krans / 

Klimmendaal en ervaringsdeskundige 
lichamelijke beperkingen Erwin te 
Boekhorst.

2. Omgaan met visuele beperkingen – 
Martin IJsseldijk / Visio en ervaringsdes-
kundigen visuele beperkingen Tristan 
Bangma en Sevinc Celik.

3. Omgaan met Niet Aangeboren 
Hersenletsel (NAH) – Elayne Lussenburg 
/ MEE en ervaringsdeskundige NAH 
Tamara Neeft.

Meld je aan via www.apeldoornpaktaan.nl/ 
kennis voor 25 oktober.  
Of via deze link: www.apeldoornpaktaan.
nl/o/Apeldoorn-Pakt-Aan/activiteiten/
Hoe-pak-ik-het-aan-middag-voor-
vrijwilligers/43561

Informatie bij: 
• Linda Wildenberg, l.wildenberg@ 

stimenz.nl, tel. 088-784 64 64 of
• Diana Krans, d.krans@klimmendaal.nl, 

tel. 06-83157775
Deze middag wordt georganiseerd door 
de werkgroep deskundigheidsbevordering 
vrijwilligers. Hierin participeren: Stimenz, 
De Kap, De Klup, Riwis, Uniek Sporten en 
MEE Veluwe.



w i j k b l a d  b e r g  e n  b o s  •  n r . 3  s e p t e m b e r  2 0 2 1 11

Je huis klaar voor de toekomst
Door Mirjam Metzler, communicatie gemeente Apeldoorn

Comfortabel wonen en leven in 
Apeldoorn, duurzaam en met een lagere 
energierekening. Dat is goed voor onze 
wereld en voor jouw portemonnee! Wil 
je graag zelf aan de slag met energie 
besparen en je huis verduurzamen, maar 
weet je niet waar te beginnen? De ge-
meente Apeldoorn helpt huiseigenaren 
en huurders graag op weg en organiseert 
dit jaar veel activiteiten voor inwoners 
van Apeldoorn.

Slimme tips en materialen van de 
energieconciërge
Huurders kunnen gebruikmaken van gratis 
energiebesparende producten en hulp krij-
gen bij het aanbrengen daarvan. De ener-
gieconciërges van deA komen bij je langs 
en geven tips en adviezen, maar nemen ook 
handige producten mee als een brievenbus-
borstel, een waterbesparende douchekop 
en ledlampen. Woon je in een huurwoning 
en heb je de energieconciërge gemist? Geen 
nood, dan kun je de gratis producten alsnog 
bestellen met een cadeaubon.

Gezonde lucht met een nieuwe 
ventilatiebox
Weet jij hoe de luchtkwaliteit in jouw 
woning is? Het is vaak niet het eerste waar 
je aan denkt als het gaat om gezond leven. 
Toch is de luchtkwaliteit in jouw woning erg 
belangrijk voor een goede gezondheid. Veel 
woningeigenaren worstelen met de venti-
latie in huis. Doe daarom mee met de actie 
van het Energiepunt en vervang je oude 
ventilatiebox voor een nieuwe. Dat levert 
gezondere lucht en een lagere energiereke-
ning op.

Zelf groene stroom opwekken met 
zonnepanelen
Met de aankoop van zonnepanelen wek je 
zelf groene stroom op en verdien je je in-
vestering snel terug. Samen zonnepanelen 
inkopen is nog voordeliger en makkelijker. 
Daarom organiseren de gemeente en het 
Regionaal Energieloket deze zonnepane-
lenactie voor jou en je buren. Hiermee krijg 
je hoge kwaliteit zonnepanelen tegen een 
scherpe prijs. 

Bekijk je energie- en gasverbruik met de 
real time energiedisplay
Ben je woningeigenaar en heb je een slimme 
meter van 2014 of jonger? Met een ener-
giedisplay kun je eenvoudig zien hoeveel 
energie en gas je verbruikt. De touchscreen 
display laat zien welke apparaten veel 
energie verbruiken. Verwarmen, douchen, 
de waterkoker of sluipverbruik, je krijgt snel 
in beeld wat er gebeurt in je huis. Daardoor 
weet je wat je kunt doen om je energiever-
bruik te verlagen. Energiecoöperatie deA 
heeft een voordelige aanbieding. Eerst uit-
proberen? Dat kan ook. Bij het Energiepunt 
kun je deze gratis lenen en testen.

Meer weten? Kom naar het Energiepunt
Deze en nog veel meer acties kun je bekij-
ken op www.energiekapeldoorn.nl. Ook 
vind je hier veel informatie en tips over 
energie besparen in je woning en kun je 
deelnemen aan verschillende webinars en 
evenementen. Liever persoonlijk iemand 
spreken of producten bekijken? Kom dan 
eens langs bij het Energiepunt aan de 
Paslaan 1 in het centrum van Apeldoorn of 
vraag een energiecoach bij je thuis.

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
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Bankhelpdeskfraude
Door Sharon Koenders, wijkagent

Cybercrime was al 
een snel groei-
ende vorm van 
misdaad, maar 
mede door de 
coronacrisis is 
deze misdaad-
vorm nog eens 
harder gestegen. 
Bijna dagelijks 

lezen we er wel wat over. Misschien denkt 
u dat het u niet overkomt. Helaas kan 
het ons allemaal overkomen. Criminelen 
worden steeds creatiever en verzinnen 
telkens nieuwe vormen van oplichting. 
Veelvoorkomend is de oplichting via 
WhatsApp, waar ik eerder over schreef, 
ook wel bekend als vriend-in-noodfrau-
de”. Door de vele aandacht zien we dat 
mensen hier minder in trappen. In dit ar-
tikel aandacht voor bankhelpdeskfraude/ 
bank-aan-huisfraude.

Hoe gaat de oplichter te werk?
De oplichter belt meestal anoniem of met 
een vals nummer. Door een truc kan het 
op het scherm van uw telefoon lijken alsof 
uw bank belt. Als een cybercrimineel zich 
op deze manier voordoet als een bank, 
noemen we dat bankhelpdeskfraude, ook 
wel spoofing genoemd (letterlijk vertaald 
betekent ‘spoofing’ nabootsen of namaken). 
Vervolgens vertelt de oplichter, de nepbank-
medewerker, dat uw bankrekening gehackt 
is omdat er verdachte transacties te zien 
zijn op uw rekening. Dit is niet waar, maar zo 
probeert de oplichter u ervan te overtuigen 
om snel maatregelen te nemen. De oplich-
ters gebruiken babbeltrucs om overtuigend 

over te komen. Soms weten ze veel details 
door datalekken of door phishing dat voor-
afgaand heeft plaatsgevonden. Bij phishing 
sturen fraudeurs valse e-mails om te pro-
beren inloggegevens, creditcardinformatie, 
pincodes of andere persoonlijke gegevens 
van u te achterhalen. Daarmee kunnen ze 
misbruik maken van uw identiteit, bankre-
kening en betaalmiddelen. 
 
Vervolgens zijn er verschillende manieren 
die oplichters gebruiken om u op te lichten:
• de oplichter zal er op aandringen dat u 

geld overmaakt naar een ‘kluisrekening’ 
of ‘veilige rekening’. Zulke rekeningen 
bestaan niet, want in werkelijkheid is het 
een rekening van de oplichter. De oplich-
ter biedt aan u te helpen bij het overboe-
ken. Zo komt uw geld op de rekening van 
de oplichter terecht en wordt het geld 
snel weggepind;

• een zogenaamde bankmedewerker 
komt langs om te ‘helpen’ met het pro-
bleem. Deze ‘bankmedewerker’ pro-
beert de inloggegevens van uw telefoon, 
tablet en uw bankrekening te krijgen. In 
sommige andere gevallen wil de ‘bank-
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medewerker’ de bankpas met pincode 
ophalen. Met uw bankpas en pincode 
krijgen ze toegang tot uw bankrekening.

Wat kunt u zelf doen?
Wanneer uw bank u ongevraagd en on-
verwacht belt en u snel actie moet onder-
nemen (bijvoorbeeld om u geld veilig te 
stellen), vraag dan naar de naam en het per-
soneelsnummer van de medewerker. Hang 
op zodra u de naam en het personeelsnum-
mer heeft genoteerd. Laat u niet wijsma-
ken dat het een zeer dringende noodsitu-
atie zou zijn. Bel daarna uw bank zelf terug 
via een openbaar, officieel telefoonnummer 
dat u zelf heeft opgezocht, bijvoorbeeld via 
de website van uw bank, internetbankieren, 
in de mobiele app van uw bank of op een 
bankafschrift. Bel uw bank nooit terug op 
een telefoonnummer dat u heeft ontvangen 
via sms, WhatsApp, e-mail of dat eerder 
aan de telefoon aan u is doorgegeven. De 
beller kan een oplichter zijn geweest en 
een tekstbericht kan vervalst zijn. Wanneer 
een oplichter u belt, kan het lijken alsof dat 
gebeurt vanaf het officiële telefoonnummer 
van uw bank. 

Wat doen banken nooit?
• ze komen niet uit zichzelf bij u thuis om 

wat op te halen of zaken bij u thuis te 
regelen.

• Ze vragen niet om uw pas of inlogap-
paraat op te sturen, af te geven of naar 
pincodes/ identificatienummers.

• ze vragen u niet om in te loggen op 
internetbankieren.

Bent u slachtoffer van 
bankhelpdeskfraude?
Bel dan voor het doen van aangifte. Schaam 
u niet, u bent niet de enige. Deel uw ver-
haal met vrienden om te voorkomen dat er 
nieuwe slachtoffers worden gemaakt. 

Hoe houden we onze wijk mooi en leefbaar?
Door Alfred ter Horst, wijkbewoner

Wat zijn wij bevoorrecht om zo in het 
bos te mogen wonen. De natuur, de 
vogels en andere dieren, zo dicht om ons 
heen, is werkelijk fantastisch. Een grote 
stoorzender is helaas de steeds verdere 
opmars van bladblazers op benzine.

De gebruiker van de bladblazer heeft zelf 
altijd gehoorbeschermers op, maar wij als 
buren ervaren de urenlange stank en vooral 
vreselijke, indringende herrie. Dat gebeurt 
niet een of twee keer per jaar, maar steeds 
vaker zijn het de maandelijks of wekelijkse 
klussen, vooral door hoveniers, die het 
geluid in de wijk bepalen.

Elektrische bladblazers
Hoe kunnen we er met elkaar voor zor-
gen dat we kunnen blijven genieten van 
een drankje in onze tuin, een wandeling 
en onze visite kunnen ontvangen zonder 

dat we weggejaagd worden door stank en 
decibellen?

Elektrische bladblazers zijn veel minder ver-
vuilend en maken minder herrie. Nog steeds 
verre van ideaal, maar dat zou al een stap in 
de goede richting zijn. De hark en de bezem 
pakken is nog beter, maar dat is misschien 
in deze tijd voor enkelen te veel gevraagd.

Insecten en egels
Wat vaker blad laten liggen is goed voor de 
borders en de insecten. Insecten helpen bo-
vendien om de blaadjes te composteren en 
zo krijg je gratis bemesting voor je tuin, be-
scherming tegen vorst, et cetera. Insecten 
zijn bovendien weer voedsel voor de vogels. 

Dieren als egels kunnen 
zich alleen verschuilen 
als er takken en bladeren 
blijven liggen.

Vervuiling
Over de hele wereld wordt deze discussie 
al jaren gevoerd. Volgens wetenschappelijk 
onderzoek zou een bladblazer op tweetakt 
benzine met 1 uur blazen bovendien vervui-
lender zijn dan het rijden van 1.700 km met 
een Toyota Camry uit 2016.

Genoeg redenen om te proberen met elkaar 
de wijk groen, rustig en diervriendelijk te 
houden. Zullen we daar samen ons best 
voor doen? 
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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
AED nodig? Bel 112, zij zorgen  
voor alarmering van een vrijwil-
liger in de wijk en bezorging van 
een AED.

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

AED’s in de wijk
Door André Conradi

In navolging van mijn voorganger breng 
ik graag nogmaals het fenomeen AED’s 
(Automatische Externe Defibrillatoren) 
onder uw aandacht. Deze apparaten wor-
den ingezet bij het reanimeren van per-
sonen met hartstilstand, in Nederland 
gemiddeld 40 gevallen per dag. Voor het 
kunnen plegen van onmiddellijke levens-
reddende handelingen is er een oproep-
systeem via de 112 centrales in het leven 
geroepen en operationeel. Tevens is de 
aanwezigheid van AED’s en hulpverleners 
al redelijk landelijk dekkend.

Het grootste gedeelte van Apeldoorn heeft 
een vrijwel dekkende 24/7 beschikbaarheid 
van AED’s en bijbehorende BHV registratie, 
echter dit geldt helaas nog niet voor onze 
wijk Berg en Bos.
Het gebruik van deze AED’s is relatief 
simpel, maar het volgen van een korte 
cursus tot burgerhulpverlener (BHV’er) is 
wel vereist. Graag roep ik u daarom nog-
maals op, of u zich a.u.b. beschikbaar wilt 
stellen voor het BHV-schap en daarmee in 
de nabije of verre toekomst misschien een 
medewijkbewoner het leven kan redden! Er 
zijn regelingen om eventueel de bescheiden 

kosten van de opleiding vergoed te krijgen. 
Hierbij wil ik u graag bijstaan. Ook belang-
rijk te vermelden dat u hopelijk zelden tot 
nooit zal worden opgeroepen en zich ook te 
allen tijde weer kunt afmelden.
Tevens nogmaals de oproep aan de orga-
nisaties in de wijk die over een werkende 
AED beschikken, deze aan te melden voor 
het landelijke netwerk. Bij eventueel levens-
reddend gebruik van een dergelijke privé 
AED is er een regeling om de kosten voor 
het weer bruikbaar maken van het apparaat 
vergoed te krijgen.

Voor uitgebreidere informatie verwijs ik u 
graag naar de volgende internetlinks:
• Het artikel van mijn voorganger Ronald 

Kort over de AED’s en Berg en Bos (n.b. 
uitleg van toepassing, data niet meer 
geheel actueel): 

 wijkbergenbos.nl > wijkvereniging > 
wijkblad > inhoud voorgaande edities > 
wijkblad 2019-3 > pagina 2 

• Als u zich wilt opgeven voor de cursus tot 
BHV’er: hartstichting.nl > Reanimatie > 
Leer reanimeren >

• Voor het opgeven als al gekwalificeerd 
BHV’er en/of het aanmelden van een 
AED: 

       hartslagNu.nl > ik word burgerhulpverle-
ner of ik meld een AED aan > 

Op deze websites van de Hartstichting en 
van HartslagNU vindt u verder alle infor-
matie over reanimeren, hoe het landelijk 
systeem werkt (via registratie en oproep via 
112), praktijkverhalen en antwoorden op 
uw vragen.
Ook ben ik als medewijkbewoner/bestuurs-
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lid graag bereid om met u over een en ander 
van gedachten te wisselen. Ik ben per mail 
bereikbaar via bestuur@wijkbergenbos.nl. 
en telefonisch op mijn mobiele nummer 06 
10788968.

Als u zich hebt aangemeld, wilt u dan zo 
vriendelijk zijn mij hier ook van op de 
hoogte te brengen, zodat ik kan bijhouden 
hoe de wijk er op dit gebied voorstaat.
Alvast hartelijk dank voor uw interesse om 
mee te helpen Berg en Bos ook op gezond-
heidsgebied veiliger te krijgen!

Stimenz Sociaal Werk Ouderen 
biedt advies en ondersteuning
Door Marijke de Groot, Stimenz

Ouder worden brengt de  nodige vragen 
met zich mee. Vraagt u zich ook wel eens 
af, hoe dat nu straks moet als u ouder 
bent? 

Houden bijvoorbeeld de volgende vragen 
en gedachten u bezig?
• Kan ik hier blijven wonen?
• Wie helpt mij bij het huishouden, in de 

tuin of met de boodschappen?
• Ik voel me alleen.
• Ik ben bang om te vallen.
• Het lopen gaat steeds moeizamer.
• Mijn partner is overleden en nu sta ik er 

alleen voor.
• Ik heb minder energie.
• Mijn netwerk wordt kleiner.
• Mijn gezondheid gaat verder achteruit.

Zijn dit gedachten die u bezighouden of 
heeft u iemand in uw naaste omgeving die 
deze zorgen heeft? Neem dan contact op 
met Stimenz Sociaal Werk Ouderen. Deze 
sociaal werkers kunnen u voorzien van 
informatie, advies en indien nodig van de 
gewenste ondersteuning. U kunt hiervoor 
bellen of mailen met Stimenz, 088 784 64 64 
of info@stimenz.nl.

Lisa zocht ondersteuning voor haar moeder
Ook Lisa, mantelzorger van moeder Thea 
van 79 jaar, nam contact op met het Sociaal 
Werk Ouderen van Stimenz. Lisa doet al 
veel voor haar moeder, maar moeder doet 
steeds vaker een beroep op haar en het 
wordt Lisa allemaal iets te veel. 
Moeder Thea woont in een mooie eenge-

zinswoning in Apeldoorn. Haar partner is 
helaas 2 jaar geleden overleden.  Lisa ziet 
haar moeder steeds verder achteruit gaan. 
Ze loopt steeds moeizamer en is onlangs 
een keer gevallen. Lisa ziet dat haar moe-
der steeds somberder wordt en daardoor 
zichzelf minder goed verzorgt. Ze belt Lisa 
steeds vaker voor hulp. Lisa geeft aan te 
doen wat ze kan, maar heeft ook een gezin 
en een baan en het gaat zo niet langer. Wat 
nu?
Lisa gaat naar haar huisarts om haar ver-
haal te doen. Die vraagt haar of het goed 
is als er iemand van Sociaal Werk Ouderen 
eens bij haar moeder op huisbezoek gaat. 
Dat lijkt  Lisa een prima idee en al snel is het 
contact gelegd en een afspraak gemaakt. 

Samen met moeder en Lisa is er gekeken 
naar de wensen en mogelijkheden om zo 
lang als mogelijk te kunnen blijven wonen in 
de huidige woning. Er wordt een vrijwilliger 
ingezet om moeder te helpen met de weke-
lijkse boodschappen. Personenalarmering 
is geregeld, dat geeft een gerust gevoel. 
De Sociaal Werker Ouderen brengt Thea in 
contact met een buurtgenoot met dezelfde 
interesses. Nu drinken ze wekelijks samen 
een keertje koffie en gaat Thea een keer per 
week naar een ontmoetingsplek voor een 
gezamenlijke kookactiviteit. Haar moeder 
heeft daar haar draai helemaal gevonden en 
gaat er met plezier naar toe. Ze belt Lisa nog 
steeds, maar nu voor de gezelligheid. 

De sociaal werkers ouderen geven informatie, advies en indien nodig de gewenste ondersteuning [foto: iStock]
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 Dvd bestellen? 
Film met historische bewegende beelden over Berg en Bos 
Door Jan Wassink

In verband met de beperkte licentie zal 
de wijkvereniging de film “Berg en Bos, 
een verrassende ontdekking”, die tijdens 
de jaarvergadering is vertoond, alleen op 
dvd worden uitgeven. We mogen de film, 
in verband met de beperkte rechten, niet 
op YouTube zetten of anderszins op het 
internet publiceren. 

Van de dvd zal een gelimiteerde oplage 
worden gemaakt voor thuisgebruik. Aan de 
leden van de Wijkvereniging Berg en Bos 
wordt de gelegenheid geboden om deze 
dvd aan te schaffen voor een bedrag van  
€ 12,50. 
Ook voor bewoners die nu nog geen lid zijn 
geldt het aanbod. Wel dienen zij zich bij het 

bestellen van de dvd ook aan te melden als 
lid.
Bij belangstelling kunt u intekenen door een 
mailbericht te sturen naar bestuur@wijk-
bergenbos.nl. We ontvangen uw reservering 
graag vóór 15 november.

Laatste kans voor HET boek over Berg en Bos!
Door Gustaaf van den  Brand

In het kader van Wijk in Beeld is het boek 
Berg en Bos, een verrassende ontdek-
king, verschenen ter gelegenheid van 
het 40-jarige bestaan van Wijkvereniging 
Berg en Bos.

Veel leden van Wijkvereniging Berg en Bos 
hebben al gebruik gemaakt om tegen een 
korting van € 10 in het bezit te komen van 
het boek. Vele zijn er echter nog niet aan toe 
gekomen het te bestellen. Dan kan alsnog!

Het bestuur van de wijkvereniging heeft 
namelijk besloten de actie te verlengen tot 
het einde van het jaar.
 Ook voor bewoners die nu nog geen lid zijn 
geldt het aanbod.

Wel dienen zij zich bij het bestellen van het 
boek ook aan te melden als lid, de korting 
wordt dan met de contributie over 2021 
verrekend.
Dus, grijp de laatste kans om voor slechts 
€ 14,95 in het bezit te komen van HET boek 
over onze fraaie woonwijk!

Het is een lijvige, maar liefst 170 pagina’s 
tellende, samenstelling van, ode aan 
cultureel en onroerend erfgoed sinds het 
ontstaan, zo’n 125 jaar geleden.
Het boek is rijk geïllustreerd met oor-
spronkelijk beeldmateriaal en met onder 
ander boeiende familiegeschiedenissen, 
historische feiten en architectonische 
wetenswaardigheden.

Een ‘must have’ voor  
iedere wijkbewoner!

U kunt het boek verkrijgen door een mail te 
sturen aan bestuur@wijkbergenbos.nl.
Ook kunt u zich op dit e-mailadres aanmel-
den als lid van de wijkvereniging.


