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Binnenkort beschikbaar: dvd Berg en Bos, 
een verrassende ontdekking
Door Jan Wassink

De dvd ‘Berg en Bos, een verrassende ontdek-
king’ bevat een compilatie van filmbeelden uitge-
geven door de wijkvereniging Berg en Bos in sa-
menwerking met RTV Apeldoorn, ter gelegenheid 
van het 40-jarig jubileum van de wijkvereniging. 
Op de dvd zijn unieke en authentieke beelden te 
zien van zowel de woonwijk Berg en Bos als Park 
Berg en Bos. Deze beelden overspannen een peri-
ode van bijna 100 jaar. De film is ook vertoond op 

de Jaarvergadering van de Wijkvereniging Berg en 
Bos in september 2021.

Zo bestelt u de dvd
U kunt de dvd als lid van de wijkvereniging aan-
schaffen voor € 12,50. Dit aanbod geldt ook voor 
bewoners die nu nog geen lid zijn. Wel dienen zij 
zich bij het bestellen van de dvd ook aan te melden 
als lid.

De uitgave van de dvd is eenmalig en is te bestel-
len via het secretariaat van de wijkvereniging: 
bestuur@wijkbergenbos.nl.

Allerlaatste kans om HET boek over Berg en Bos met korting te bestellen
Door Gustaaf van den  Brand

In het kader van Wijk in Beeld is het boek Berg 
en Bos, een verrassende ontdekking, versche-
nen ter gelegenheid van het 40-jarige bestaan 
van Wijkvereniging Berg en Bos.

Veel leden van Wijkvereniging Berg en Bos heb-
ben 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 bestel-

len 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 
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Zijn padelbanen wel gepast midden in een woonwijk?
Door Jan Wassink

De Wijkvereniging Berg en Bos steunt de 
bezwaren tegen het realiseren van padel-
banen op of naast het huidige terrein van 
Daisy.

Afgelopen zomer werd duidelijk dat tennis-
club Daisy een twee- tot drietal padelbanen 
wil realiseren op eigen terrein of aanpalend 
op het sportveld van het Christelijk Lyceum. 
Al vrij snel hebben verontruste omwonen-
den zich verenigd. Zo is een handtekening-
actie opgestart door een hiervoor opgericht 
comité onder aanvoering van wijkbewoner 
Marcel Elfrink.

Standpunt Wijkvereniging Berg en Bos
De Wijkvereniging Berg en Bos is zowel door 

dit comité, omwonenden als de gemeente 
Apeldoorn gevraagd haar standpunt te be-
palen over de padelplannen van Daisy. Kort 
en goed: Het bestuur van de Wijkvereniging 
Berg en Bos zal de omwonenden steunen 
in hun bezwaren tegen het realiseren van 
padelbanen op of naast het huidige terrein 
van Daisy.

fraaie woonwijk! Het is een lijvige, maar 
liefst 170 pagina’s tellende, samenstelling 
van, een ode aan, cultureel en onroerend 
erfgoed sinds het ontstaan, zo’n 125 jaar 
geleden. Het boek is rijk geïllustreerd met 
oorspronkelijk beeldmateriaal en met 
onder ander boeiende familiegeschiedenis-
sen, 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.

Overwegingen
Onder meer de volgende overwegingen 
spelen hierbij een rol: 
Padelbanen rijzen op dit moment overal in 
het land als paddenstoelen uit de grond. 
Tegelijkertijd worden steeds meer voor-
beelden bekend van omwonenden van wie 
het woonplezier is aangetast als gevolg van 
nabije padelbanen. Algemeen bekend is dat 
het geluid van padelsport veel pregnanter is 
en verder draagt verder dan dat van tennis. 

De overlast wordt onder meer veroorzaakt 
door het harde slaan op de padelbal met 
holle bats en het kaatsen van de ballen 
tegen de omringende wanden. Dit alles 
met een zeer hoge frequentie. Alle reden 

dus om te vrezen voor 
serieuze geluidsoverlast 
voor een grote groep 
omwonenden. 
Het bestuur van Daisy heeft een aantal 
informatie-avonden georganiseerd maar 
is er niet in geslaagd de geuite zorgen weg 
te nemen. Ook niet bij het bestuur van de 
wijkvereniging. 

TV-uitzending
Vermeldenswaardig is de TV-uitzending van 
MAX Meldpunt van 29 oktober jongstleden 
met als onderwerp “Horendol van het ge-
luid van de padelbaan”. Hierin komt ook de 
situatie bij Daisy aan bod. Deze informatieve 
uitzending is nog terug te zien op Youtube. 

Hoe behouden wij het boskarakter  
van Berg en Bos?
Door Gemeente Apeldoorn, ruimtelijk ontwerp en realisatie

In onze op de Veluweflank gelegen wijk 
Berg en Bos is het bosbeeld dominant. De 
vraag is alleen hoe lang nog? Het reliëf 
zal nooit verdwijnen, maar het bosbeeld 
staat wel onder druk. Bewoners van Berg 
en Bos hechten waarde aan het bijzon-
dere, herkenbare, karakter van hun wijk. 
Daarom is het behouden en versterken 
ervan als aandachtspunt opgenomen in 
de Vitaliteitsagenda voor Berg en Bos.

In het document “Verkenning behoud 

boskarakter wijk Berg en Bos zijn” de eerste 
ideeën rond mogelijkheden en onmoge-
lijkheden geschetst.  U kunt dit document 
inzien op de website van onze wijkvereni-
ging www.wijkbergenbos.nl. 
Voor de goede orde geldt bij dit document 
nadrukkelijk dat er theoretische mogelijk-
heden geschetst worden die niet persé door 
de gemeente als wenselijk worden gezien.

Actie noodzakelijk
De gemeente herkent dat het bosbeeld 

van Berg en Bos is verminderd en beseft de 
noodzaak tot actie. Op korte termijn vindt 
zij mogelijk stimuleringsmaatregelen een 
goed idee. Aantrekkelijke voorbeelden hier-
van zijn het schenken van nieuwe bomen of 
bewoners te inspireren voor een “Berg en 
Bosse-tuininrichting”. Op lange termijn kan 
overwogen worden om enkele maatregelen 
in te voeren. Dit zou kunnen wanneer het 
bestemmingsplan zal worden vertaald in 
het omgevingsplan. Dan gaat het over zaken 
als het vergroten van de bos en parkstrook, 

( vervolg van pagina 2 )
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Een weekje uit het leven  
van een voorzitter
Door Arjan Speelman

Op maandag een verhelderend gesprek tussen de Bronnen van Berg en Bos en uit-
gever en redactieleden van HET boek. Hoe je vanuit verschillende gedachtewerelden 
toch elkaar kan vinden. Conclusie HET boek krijgt een 8!  
 
Dinsdag en woensdag voorbereiden dat we zaterdag 20 (!!) taarten kunnen uitdelen 
aan nieuwe bewoners.

Vrijdagochtend een bemiddelingsgesprek tussen vertegenwoordigers van een buurt 
die geen buurtbus door hun buurt willen en de ontwerpers van een goede route met 
een zo grootmogelijke kans op een duurzaam resultaat. Ook daar is er de bereidheid 
naar elkaar te luisteren en komt er waarschijnlijk een compromis waar beide partijen 
mee kunnen leven.

Vrijdagmiddag een bijeenkomst van wijkraden met AGOVV over hoe de gemeente met 
gestrekt been een meningsverschil wil oplossen. Geen gedachtewerelden die elkaar 
naderen.

Op zaterdag het uitdelen van de taarten door verschil-
lende bestuursleden. Terwijl de initiator van de buurtbus 
zijn taarten komt halen rijdt de buurtbus voor om een 
marktbezoekster uit te laten stappen.

Tussendoor het bericht van een medebestuurslid dat 
hij de verspreider van een nep mail aanspreekt op het 
verspreiden van verkeerde informatie.
Waar ik als voorzitter trots op ben is dat ons wijkbestuur 
iedere keer weer bereid is naar anderen te luisteren in 
een samenleving waar die bereidheid sterk aan het afne-
men is.

Daarom wens ik u namen het hele bestuur mooie feest-
dagen en een nieuwjaar waarin de bereidheid om naar el-
kaar te luisteren, zaken zorgvuldig af te wegen en tot een 
goed gefundeerde mening te komen, weer zal toenemen!

het opnemen van kleinere bouwvlakken, 
het opnemen van een maximale opper-
vlakte van verharding en de maatregelen 
rondom de typologie van de woningen in de 
wijk.

Een leuk voorbeeld is ook te vinden in 
het pleidooi “Plant eens een den!” van de 
inmiddels gepensioneerde gemeentelijk 
ecoloog Gert Jan Blankena. Dit dateert uit 
de jaren ’90, maar is eigenlijk tijdloos.

Meedenken
Op de website van onze wijkvereniging 
vindt u onder het submenu “Groene Wijk” 
onder menu “De Wijk” nog meer artikelen 
rond groen, bomen en karakter van onze 
wijk.

In samenvatting zijn dit artikel en bijlagen 
met name bedoeld om de dialoog op gang 
te brengen en te sonderen hoe de wijkbe-
woners tegen dit onderwerp aan kijken.
Zowel gemeente als de wijkvereniging ver-
welkomen graag reacties, commentaar en 
ideeën omtrent het behoud van het boska-
rakter van de wijk Berg en Bos.

U kunt uw berichten sturen aan bestuur@
wijkbergenbos.nl en/of aan w.bergink@
apeldoorn.nl. 
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Conflict AGOVV – Gemeente Apeldoorn
AGOVV verzet zich tegen gemeentelijke ‘annexatie’ ten behoeve 
van parkeerplaatsen voor Apenheul 
Door Jan Wassink

Niet geheel onverwacht heeft zich een 
nieuw hoofdstuk aangediend met betrek-
king tot het  parkeren rond Apenheul.  
Misschien heeft u hierover gelezen in 
de Stentor van 13 november. Er is een 
conflict ontstaan tussen de Gemeente 
Apeldoorn en voetbalclub AGOVV. De in-
zet is een tweetal (oefen) voetbalvelden 
die AGOVV een aantal jaar heeft verhuurd 
als overloopparkeerplaats ten behoeve 
van Apenheulbezoekers. Deze velden zijn 
ingericht als tijdelijke parkeerplaatsen 
“P5” en “P6”. 

De twee oefenvelden van AGOVV die de Gemeente 
Apeldoorn zo nodig met dwang wil kopen

Maart 2020: Gemeenteraad stemt in met 
de verwerving van voetbalvelden zonder 
eigenaar AGOVV te raadplegen
In het vroege voorjaar van 2020 is door het 
College van B&W besloten dat deze ‘tijde-
lijke’ oplossing definitief moet worden. De 
gemeenteraad stemde hiermee zonder mor-

ren in  ondanks serieuze twijfels of grond-
eigenaar AGOVV zich hierin zou kunnen 
vinden. En overigens ook in weerwil van de 
wensen van omliggende wijkraden, waaron-
der de Wijkvereniging Berg en Bos.
U zult zich misschien afvragen hoe het nu 
mogelijk is dat de Gemeente Apeldoorn 
voetbalvelden die eigendom zijn van AGOVV 
‘zomaar’ kan opeisen? Het heeft naar 
verluidt te maken met een overeenkomst 
die is gesloten bij de verkoop van de grond 
van de gemeente aan AGOVV in het jaar 
1999. Hierin is bepaald dat AGOVV de grond 
aan de gemeente moet verkopen zodra de 
bestemming van het terrein wijzigt. Wat 
AGOVV betreft is er nu geen aanleiding 
om de bestemming te veranderen. De 
Gemeente Apeldoorn wil toch graag deze 
gronden verwerven voor parkeerdoelein-
den en is nu van plan de bestemmingswij-
ziging uit eigen beweging in gang te zetten, 
om zo de terugkoop te kunnen afdwingen.  

Belang van AGOVV
AGOVV is de afgelopen jaren enorm ge-
groeid met honderden extra jeugdleden. 
Nu AGOVV als amateurclub weer bloeit, 
heeft zij geen belang om de twee oefen-
velden definitief op te geven. Voor AGOVV 
staat voorop dat zij voldoende ruimte moet 
krijgen voor sportbeoefening op dit terrein. 
In de Stentor van 13 november is te lezen 
dat de wethouder suggereert dat er elders 
voldoende voetbalvelden beschikbaar zijn 
en AGOVV bij ruimtetekort naar deze andere 
velden kan uitwijken. Voor AGOVV is niet 
goed te begrijpen dat er zo weinig begrip 
is voor deze oer-Apeldoornse voetbalclub 

gezien ook het feit dat deze club ook een 
aanzienlijk maatschappelijk belang verte-
genwoordigt. AGOVV is bovendien al sinds 
1921 nauw verbonden met de huidige plek. 
Daar komt bij dat AGOVV aangeeft bereid 
is om over een compromis te praten. Voor 
de Gemeente Apeldoorn is dit echter niet 
genoeg.

Nieuwe Apeldoornsche Courant 12 maart 1927
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Belang Berg en Bos
Als Wijkvereniging Berg en Bos zijn wij geen 
partij in dit dreigende juridische conflict 
tussen Gemeente Apeldoorn en AGOVV. 
Wij herkennen overigens wel het gevoel 
van AGOVV, namelijk dat er soms wel heel 
gemakkelijk over reële belangen wordt heen 
gestapt. Als wijkvereniging hebben we ons 
tientallen jaren verzet tegen illegaal par-
keren op de J.C. Wilslaan. Gelukkig is dit in 
2015 ten einde gekomen. Wij zijn sinds die 
tijd van mening dat een verdere groei van 
parkeerplaatsen buiten de bebouwde kom 
moet plaatsvinden. De opvolgende Colleges 
van B&W van de Gemeente Apeldoorn zien 
dit vooralsnog niet zitten omdat een trans-
ferium te duur zou zijn. 

Hoe nu verder?
Hoe het verder gaat is onduidelijk. Omdat 
de gemeente geen overeenstemming heeft 
bereikt met AGOVV kan het zijn dat het 
overloop parkeren komend jaar niet meer 
mogelijk is op het terrein van AGOVV. 
De huurovereenkomst die de gemeente 
met AGOVV heeft is per 1 november 2021 
beëindigd. Deze huurovereenkomst ver-
plicht de gemeente om de velden terug te 
brengen in de oorspronkelijke staat en de 

Meld wollig taalgebruik
Door Wim Bergink, Gebiedsmanager Noordwest

“Deze verdieping en 
bezinning over de 
toekomst van het win-
kelcentrum willen wij 
vormgeven door het ge-
sprek met u aan te gaan 
via de publieke waarde-
cyclus met een zogehe-
ten multiloogtafel.”

Bent u daar nog? En snapt u de zin? Eigenlijk 
staat hier gewoon: ‘We willen graag met u 
praten over het winkelcentrum’.
Ambtenaren (ja, ik ben er ook één) maken 
soms lange zinnen en gebruiken daarbij 
moeilijke woorden. Dat is natuurlijk niet de 
bedoeling. Als we iets schrijven, willen we 
graag dat u dat begrijpt. Daarom gaan we er 
extra op letten om duidelijk te schrijven. 

Wollige taal melden bij de gemeente
Ambtenaren zijn echter soms net mensen 
en gewoontedieren. Dus soms zult u toch 
nog wel eens een moeilijk woord of ingewik-
kelde zinnen tegenkomen. Laat het er dan 
niet bij zitten! Meld het bij de gemeente. 
Streep aan op de brief wat u niet duidelijk 
vindt en lever de brief dan in. In de hal van 
het stadhuis staat het schaap van ‘Meld wol-
lige taal’. Hieraan hangt een doos waar u de 

brief in kunt stoppen. U kunt ook een foto 
of kopie van de brief mailen naar duidelijk@
apeldoorn.nl

Doe dit ook vooral. Soms schrijven we 
moeilijke brieven zonder dat we dat in de 
gaten hebben. Laat het ons dan weten. 
Alleen dan kunnen we ervan leren en betere 
brieven schrijven. Zo is onze volgende brief 
wél duidelijk.

werkzaamheden hiertoe zijn op dit moment 
(eind november) al in volle gang. Oftewel, 
de aangebrachte voorzieningen (terrein-
verharding, slagboom, betaalautomaat, 
afrasteringen, bebording e.d.) worden nu 
verwijderd om het geheel weer als sport-
veld in te richten. Dit alles wordt nu gedaan 

met het  risico dat dit op korte termijn weer 
teruggedraaid moet worden. Al met al dus 
een hoop gedoe en veel geldverspilling. Het 
is te hopen dat de Gemeente Apeldoorn 
snel een (tussen)oplossing vindt en daarbij 
de relatie met AGOVV wordt hersteld. Zou 
mediation hier nog wat kunnen betekenen? 
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Feestelijk jubileumjaar Apenheul
Door Caroline Riemslag, Apenheul

Apenheul blikt terug op een bijzonder 
jubileumjaar. Dit feestelijke jaar begon 
met de geboorte van bonobojong Neje in 
februari. 

Vlak daarna werd, tijdens onze 50e ver-
jaardag, het 50e gorillajong in Apenheul 
geboren. Een extra bijzondere gebeurtenis 
omdat het de eerste nakomeling van zilver-
rug Bao Bao is. Via een naamverkiezing 
werden namen voor het jong ingestuurd. 
Tijdens een livestream is de winnende naam 
bekend gemaakt; Kiango. Kiango betekent 
‘licht’. Het jong is een lichtpuntje in deze tijd 

van de pandemie. Hij brengt vrolijkheid en 
een andere dynamiek in de gorillagroep. De 
geboorte is natuurlijk ook een groot licht-
punt voor het soortbehoud. (Foto Kiango) 

Feest in het park
Op 12 juli vierden we onze verjaardag, 
waarbij we bezoekers en apen trakteerden 
op iets lekkers. Bezoekers werden tevens 
het gehele seizoen getrakteerd op een 
foto-expositie over 50 jaar Apenheul en de 
gorilla’s in Apenheul. Ter gelegenheid van 
het jubileumjaar is in samenwerking met 
Droomparken een exclusieve lodge in het 
park geplaatst. Bezoekers konden na een 
uniek dagje uit overnachten middenin het 
park, naast het eiland van de orang-oetans. 
Het ‘Slapen bij de apen’ was een groot suc-
ces en vrij snel uitverkocht. 

Tijdens de zomervakantie vierden we met 
veel bezoekers de Zomeravonden die ge-
heel in het teken stonden van een slaap-
feestje tussen de apen. Naast de feestelijke 
activiteiten in het park zijn de mooiste 
momenten van de afgelopen 50 jaar 
vastgelegd in het Apenheul-jubileumboek. 
Dit boek staat vol bijzondere verhalen en 
prachtige foto’s en is nog steeds te koop via 
Boekhandel Nawijn en Polak. Het jubileum-
boek is ook online te bestellen:  
apenheul.nl/jubileumboek 

Apen in de binnenstad van Apeldoorn
Niet alleen in het park zelf werd feest ge-
vierd. Ook in de binnenstad van Apeldoorn 
konden stadsgenoten niet om ons heen. 
In de binnenstad was in samenwerking 

met de gemeente Apeldoorn een klim- en 
klauterparcours georganiseerd; was er een 
buitenmuseum met historische beelden van 
het park in winkeletalages met een bijbeho-
rende audiotour. Bovenop het gemeente-
huis hield gorilla Baboe weer toezicht én als 

kers op de (verjaardags)taart onthulde Hare 
Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der 
Nederlanden een prachtig kunstwerk van 
Florentijn Hofman; het Jarig Aapje. 

Verjaardagscadeaus
Gedurende dit seizoen hebben we ook veel 
verjaardagscadeaus mogen ontvangen. Op 
ons verlanglijstje stonden producten waar-
mee wij verrijkingsmaterialen voor de die-
ren kunnen maken. Het geven van verrijking 
is een echt cadeau voor de dieren. Het is een 
belangrijk onderdeel van de verzorging en 
kan op verschillende manieren. Ook hebben 
we vele donaties mogen ontvangen voor 
onder andere een nieuw verblijf voor onze 
Javaanse langoeren. Inmiddels is gestart 
met de bouw van het nieuwe gebouw en we 
hopen dat dit begin 2022 gereed is. 
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Taartenactie 27 en 29 november 2021
Door Arjan Speelman

Het was spannend. Banketbakker 
Maassen was van eigenaar veranderd en 
het was de vraag of de nieuwe eigenaar 
het sympathieke gebaar wilde overne-
men: een gratis taart voor nieuwe bewo-
ners in de wijk Berg en Bos? Na de korting 
op onze subsidie van de gemeente houdt 
onze penningmeester wat meer de hand 
op de knip. Konden we dus wel doorgaan 
met dit unieke evenement? Wellicht een 
subsidie voor aanvragen nu de gemeente 
de burgerparticipatie wil bevorderen?

Gelukkig bleken zowel de nieuwe eigenaar 
als de verkoopmanager zonder aarzelen 
bereid om dit leuke gebaar te continueren!
Dus 20 (!!) taarten besteld. Twintig enve-
loppen met informatie over de wijk, de 
wijkvereniging, Vigilat en een aanmeldings-
formulier klaar gemaakt. En een voor ieder 
bestuurslid aanvaardbare verdeling ge-
maakt. Gelukkig heeft een nieuw bestuurs-
lid een buurtindeling voor ieder bestuurslid 
gemaakt zodat we nu allemaal “ons” wijkje 
hebben.

Op zaterdagochtend de taarten afgehaald 
en gedistribueerd met enige uitleg voor de 
nieuwe bestuursleden. En gevraagd of ie-
dereen wilde terug melden wat de reacties 
waren.
Enkele terugmeldingen:
- Is dat pand wel bewoond?
- Van de zomer al verkocht maar dak be-

dekt met plastic, luik voor het raam van 
de woonkamer, beschimmeld gordijn 
voor andere kamer. Dakpannen op de 
oprit.

- Wat is er met nummer 30 gebeurd? 24, 
26, 28 en dan 32.

- Per ongeluk taart bezorgd in andermans 
wijkje; wat moet ik nou?

- Na enig speurwerk een ander nieuw 
bewoond adres gevonden!

- Verhuiswagen staat voor maar huidige 
bewoners verhuizen naar buiten de wijk; 
blijken nooit een taart gehad te hebben 
en zijn wel lid: dus alsnog taart gegeven.

- Op betrokken adres gingen de kinderen 
er met de taart vandoor

- Enzovoort.

Kortom, het was weer een prima gebeuren 
om én de wijk én haar bewoners te verras-
sen en beter te leren kennen. Maar… we 
hebben moeten speuren, rondlopen, specu-
leren en Funda raadplegen om dit te kunnen 
regelen, terwijl het zo veel zou helpen als 
u in de gaten houdt wanneer er nieuwe be-
woners van buiten de wijk arriveren. Geeft u 
dat dan alsjeblieft door aan ons: bestuur@
wijkbergenbos.nl 
Bij voorbaat veel dank.

We hebben al meer dan 450 Vrienden van 
Apenheul en dat hebben we in oktober ge-
vierd met een exclusieve bijeenkomst voor 
hen. Het is nog steeds mogelijk om Vriend 
van Apenheul te worden voor slechts € 5,- 
per maand. In ruil voor de financiële steun 
zijn Vrienden onbeperkt welkom in ons 
park. Kijk voor meer informatie op apen-
heul.nl/vrienden. Apenheul is een stichting 
die geen subsidie ontvangt. De inkomsten 
uit het park zijn het afgelopen jaar door alle 
beperkende maatregelen fors teruggelo-

pen. Jouwsteun is dan ook nog steeds erg 
welkom.

Vooruitblik
Vijftig jaar geleden is Apenheul opgericht 
om mensen het belang van de natuur te 
laten ervaren. Als de afgelopen jaren ons 
iets geleerd hebben dan is het dat die 
missie nog steeds hartstikke actueel en 
relevanter dan ooit is: het stimuleren van de 
liefde voor de natuur. Naast het waarborgen 
van het welzijn van de dieren in Apenheul, 

zetten we ons via Apenheul Natuurbehoud 
fonds ook komend jaar weer wereldwijd in 
voor de bescherming van primaten en hun 
leefgebieden in het wild. Daarmee bescher-
men we niet alleen de apen zelf, maar ook 
alle natuur in zo’n gebied. Apenheul wil zich 
blijven ontwikkelen, verduurzamen en onze 
missie uitdragen en dit zullen bezoekers ook 
terug gaan zien in ons park. Er staan mooie 
projecten op de planning die voor nog meer 
beleving gaan zorgen! 

Veel steun 
Het is ontzettend fijn en ook nodig dat 
we het afgelopen jaar veel steun hebben 
gekregen van (zakelijke) relaties, bezoe-
kers en Vrienden van Apenheul. Wij zijn erg 
dankbaar dat mensen ons park een warm 
hart toedragen en betrokken zijn bij de 
ontwikkeling van ons park en de dieren. 



w i j k b l a d  b e r g  e n  b o s  •  n r . 4  d e c e m b e r  2 0 2 18

Praktisch over duurzaam
Door Milieu Centraal

Heb je een open haard of houtkachel? Of 
wil je er een kopen? Een vuurtje stoken 
kan gezellig zijn, maar voor het milieu 
en de gezondheid zijn houtkachels en 
open haarden niet goed. Het veroorzaakt 
luchtvervuiling, zoals fijnstof, en kan 
ook stankoverlast geven. Het stoken van 
hout in houtkachels en open haarden is 
daarom niet wenselijk. Fijnstof is schade-
lijk voor de gezondheid, net als verschil-
lende kankerverwekkende stoffen die 
vrijkomen bij het stoken van hout. En de 
rook is vaak een probleem voor mensen 
die last hebben van hun luchtwegen. 

Liever pelletkachel dan open haard of 
houtkachel 
Wil je toch genieten van een houtvuur, kies 
dan voor pelletkachel. Een open haard of 
houtkachel zijn echte afraders: die zorgen 
voor een heleboel schadelijke stoffen in en 
om je huis. Bovendien vliegt bij de open 
haard 90 procent van de warmte zo de 
schoorsteen uit, bij de houtkachel is dit 20 
tot 40 procent. 
Bij matig gebruik (denk aan twee avonden 
per week voor de sfeer) draagt een pel-
letkachel beperkt bij aan de luchtveront-
reiniging, in ieder geval een stuk minder 
dan gewone houtkachels. Lees meer over 
pelletkachels. 

Verkeerd stoken zorgt voor meer schade-
lijke stoffen 
Als je hout verbrandt, komen er schadelijke 
stoffen in de lucht: fijnstof, kankerverwek-
kende koolwaterstoffen (PAK’s) zoals ben-
zeen en dioxine, koolmonoxide en zware 
metalen. Dat zorgt voor ongezonde lucht. 
Hoeveel schadelijke stoffen er vrijkomen, 
hangt af van de manier waarop je stookt

12 stooktips voor houtkachel en open 
haard 
1  Stook alleen droog hout. Vochtig hout 

brandt niet goed en dat geeft extra veel 
rook en fijnstof. Zelf hout hakken? Droog 
het hout dan minstens 2 jaar. Het hout is 
droog als het gebarsten is of als de bast 
loslaat. 

2  Gebruik nooit geverfd of geïmpregneerd 
hout: bij verbranding komen zware 
metalen vrij. Het is daarom verboden 
om bewerkt hout te verbranden. Ook 

(spaan)plaat is uit den boze vanwege de 
lijm die erin zit. 

3  Stook geen papier en karton. Het geeft 
veel rook en vliegas en is daarom zelfs 
verboden als brandstof. 

4  Heb je een allesbrander? Neem dit 
woord niet letterlijk: je mag er niet alles 
in verbranden. Verbrand alleen onbe-
werkt, droog en schoon hout. Dus geen 
plastic, geverfd hout enzovoort. Afval 
verbranden is verboden. 

5  Stook niet bij windstil of mistig weer: de 
rook blijft dan hangen en kan plaatselijk 
veel luchtvervuiling veroorzaken. Op de 
Stookwijzer kun je zien wanneer je beter 
niet kunt stoken. 

6  Gebruik haardhout met het FSC- of 
PEFC-keurmerk. Dat garandeert dat het 
uit verantwoord beheerd bos komt. 

7  Wordt het binnen te warm met de hout-
kachel aan? Stook dan met minder hout 
en zet even een raam open. Schuif niet 
de luchttoevoerklep dicht (‘smoren’): het 
hout verbrandt dan niet volledig waar-
door er extra veel schadelijke stoffen 
ontstaan. 

8  Zet de luchttoevoer in de kachel hele-
maal open, net als de klep in de schoor-
steen. Dat zorgt voor betere verbranding 
en dus minder schadelijke stoffen (zoals 
PAK’s en koolmonoxide). 

9  Houd ventilatieroosters tijdens het sto-
ken open (of zet een raampje open). Het 
vuur kan dan zuurstof aantrekken en de 
rook kan via de schoorsteen afgevoerd 
worden. 

10  Controleer of je goed stookt: een goed 
vuur heeft gele, gelijkmatige vlammen 
en je ziet bijna geen rook uit de schoor-

steen komen. Oranje vlammen en don-
kere rook geven aan dat de verbranding 
niet goed is: zorg dan voor voldoende 
luchtaanvoer. 

11  Laat de schoorsteen minstens één keer 
per jaar goed vegen. 

12  Stook niet iedere dag en zeker niet 
langer dan 4 uur op één dag. Zo blijf je 
vrienden met de buurt.

Welke brandstof kun je het beste kiezen? 
Er zijn veel brandstoffen te koop voor 
houtkachels en open haarden, maar die zijn 
niet allemaal even goed voor het milieu. De 
geschiktste brandstoffen zijn: 
1  Houtbriketten 
2  Schoon en droog (twee jaar gedroogd) 

hakhout. 
3  Houtsnippers 

Kies voor hout met FSC- of PEFC-keurmerk, 
dat komt uit verantwoord beheerde bossen. 
Gebruik je houtsnippers, kies dan snip-
pers met deze 2 keurmerken: (1) het Better 
Biomasslabel voor duurzame snippers (die 
zijn beter voor het milieu) én (2) het EN 
plusA1-keurmerk voor kwaliteit (die zijn 
beter voor je kachel). 

Liever geen briketten met paraffine 
Paraffinebriketten mogen wel in de hout-
kachel, maar zijn minder milieuvriendelijk: 
er zitten schadelijke stoffen in waardoor bij 
verbranding onder roet en PAK’s vrijkomen. 

Houtkachel kopen 
Je kunt beter een pelletkachel kopen als 
sfeerverwarmer of bijverwamer dan een 
gewone houtkachel, speksteen- of tegel-
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kachel. Een pelletkachel is veel schoner en 
efficiënter dan alle andere houtkachels. Bij 
matig gebruik (denk aan twee avonden per 
week voor de sfeer) draagt een pelletkachel 
beperkt bij aan luchtvervuiling, in ieder 
geval een stuk minder dan een gewone 
houtkachel of speksteen- of tegenkachel. 
Gebruik je een pelletkachel als hoofdver-
warming (dus dagelijks in het stookseizoen), 
dan leidt dat wel tot een behoorlijke hoe-
veelheid fijnstof. 

Speksteenkachels en tegelkachels 
Speksteenkachels en tegelkachels zijn grote 
massieve kachels van speksteen of ander 
steenachtig materiaal waarin je hout stookt. 
Moderne tegelkachels en speksteenkachels 
(zoals de finoven) hebben een hoog rende-
ment: ze benutten zo’n 80 procent van de 
energie uit hout. Daarmee zijn ze efficiënter 
dan de meeste houtkachels, maar minder 
efficiënt dan pelletkachels. Ze stoten dan 
ook behoorlijk wat fijnstof uit, zeker als je ze 
gebruikt als hoofdverwarming. 

Toch een houtkachel kopen? 
Let op onderstaande tips:
• Kies een houtkachel met een hoog 

rendement. Op houtkachels kan een 
rendementslabel staan, maar dat is niet 
verplicht. Het label geeft informatie over 
het maximum vermogen, het rendement 

en de uitstoot van koolmonoxide (CO). 1 
staat voor lage CO-uitstoot, 4 voor hoge. 

• Koop niet een te grote houtkachel. Vraag 
de verkoper welk vermogen je nodig 
hebt voor de ruimte die je wilt verwar-
men. Een kachel werkt het zuinigst als je 
hem op half tot heel vermogen stookt. 
Met een te grote of te kleine kachel ver-
spil je brandstof. 

• Let op kwaliteitslabels: een nieuwe 
houtkachel moet de EU-verplichte 
CEmarkering hebben: die garandeert 
veiligheid van de kachel en een mini-
maal rendement. 

• Een speksteenkachel of tegelkachel 
vraagt een ander stookgedrag. De 
kachel warmt langzaam op, het duurt 
ongeveer twee uur voordat het steen is 
opgewarmd. Daarna geeft de speksteen-
kachel of tegelkachel regelmatig en 
urenlang warmte af. 

• Wil je echt milieuvriendelijk verwarmen? 
Kies dan voor een warmtepomp en/of 
zonneboiler. Veel schoner en zuiniger 
dan een houtkachel. 

Houtkachel en het klimaat 
Bij het verbranden van hout komt het 
broeikasgas CO2 vrij. Houtkachels en 
open haarden gaan niet zuinig met hout 
om: een groot deel van de warmte vliegt 

zo de schoorsteen uit. Dat is weinig duur-
zaam. Daarbij komt dat hout stoken alleen 
duurzaam is als het hout uit klimaatver-
antwoord beheerde bossen komt. Uit zo’n 
bos wordt niet meer hout gehaald dan er 
aangegroeid is. Wereldwijd zijn er nog maar 
weinig bossen die zo beheerd worden. Als 
er meer bos gekapt wordt voor verbranding 
dan er kan aangroeien, komt er meer CO2 
in de lucht en draagt dit bij aan klimaat-
verandering. Aanplant van nieuwe bossen 
kan wel helpen, maar het duurt tientallen 
jaren voordat die bomen flink gegroeid zijn 
en de CO2 opnieuw is opgeslagen in deze 
bomen. Bovendien wordt er voor bosbouw, 
transport en soms ook het drogen van hout 
fossiele brandstof gebruikt. Op grote schaal 
hout gebruiken als brandstof is om al deze 
redenen niet duurzaam. 

Houtkachel en veiligheid 
Open kachel: meer risico, minder zuinig 
Open houtkachels hebben geen aparte aan-
voer voor lucht. Ze gebruiken lucht uit de 
kamer waar ze staan, ook als er glas of een 
deurtje voor de vlammen zit. Is de aanvoer 
van lucht (via een open raam of rooster) 
minder dan de kachel nodig heeft, dan ont-
staat onderdruk. Verbrandingsgassen gaan 
dan niet via de schoorsteen naar buiten, 
maar komen de kamer in. Een open raam 
of ventilatierooster is dan echt nodig: een 
houtkachel gebruikt bijvoorbeeld 250 m3 

lucht per uur! 

Gesloten kachel is zuiniger en veiliger 
Gesloten houtkachels hebben een extra pijp 
om de lucht voor het vuur aan te voeren van 
buiten de woning. Gesloten houtkachels zijn 
veiliger en hebben een hoger rendement. 
Nog efficiënter zijn pelletkachels. 

Let op koolmonoxide 
Wees bij gebruik van een kachel alert op de 

uitstoot van koolmonoxide (CO). Signalen 
zijn vermoeidheid, hoofdpijn en ademha-
lingsproblemen (die kunnen leiden tot ver-
stikking). Het is verstandig om een koolmo-
noxidemelder te gebruiken. Deze geeft een 
alarmsignaal voordat de hoeveelheid CO in 
de lucht gevaarlijk wordt. 

Meer informatie 
Open haard aan of niet? Check de 
Stookwijzer: die laat zien hoe het op dit 
moment gesteld is met de luchtkwaliteit in 
jouw buurt.

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

Veilige feestdagen!
Door Lisette Cuperus, Vigilat

We naderen het einde van 2021, een zeer 
roerig jaar. Door alle onzekerheden, 
maatregelen en het coronavirus dat nu 
weer oplaait, zijn we hier helaas nog niet 
vanaf. Momenteel zitten we weer in een 
milde lockdown en hopen we natuurlijk 
dat dit gaat helpen om de besmettingen 
te verlagen. Ik hoop dat we met de feest-
dagen het virus onder controle hebben, 
zodat we met familie en vrienden deze 
tijd gezellig samen kunnen doorbrengen.  

Nu het ook weer eerder donker wordt, is het 
belangrijk dat de woning goed verlicht is om 
criminelen tegen te gaan. Het is nog beter 
om gebruik te maken van bewegingssen-
soren om uw woning en bezittingen te be-
schermen. Rondom de feestdagen merken 
we dat de inbraakcijfers omhoog gaan en de 
criminaliteit weer toeslaat. Uw afwezigheid 
door familiebezoek, een paar dagen weg 
of vakantie geeft hen de speelruimte om 
een ongewenst bezoek te brengen aan uw 
woning. 

Uw woning van goed hang- en sluitwerk 
voorzien, een inbraakinstallatie instal-
leren, verlichting rondom de woning aan 
te brengen en Vigilat te informeren dat 
u afwezig bent, kan allemaal helpen om 
inbraken te voorkomen. Veel bewoners van 
Berg en Bos zijn aangesloten en bekend met 
onze dienstverlening. Wij kunnen tijdens uw 
afwezigheid uw woning extern controleren 
op bijzonderheden. We merken wel dat uw 
huisnummer niet altijd goed zichtbaar is 
vanaf de openbare weg. Voor onze surveil-
lant is dat lastig, maar voor de hulpdiensten 
is dit helemaal lastig om uw woning te 

vinden bij een eventuele calamiteit. 
Vigilat verzorgt voor onze klanten bevei-
ligingsbordjes die u zichtbaar aan uw hek 
kunt bevestigen voor een preventieve 
werking. We willen graag meedenken met 
onze klanten maar ook het werk van onze 
surveillanten vergemakkelijken. Daarom 
zijn we aan het uitzoeken of we op ons be-
veiligingsbordje ook uw huisnummer kun-
nen laten printen in reflecterend materiaal. 
Daarnaast zijn we aan het overwegen om 
u zelfs een huisnummerpaal aan te bieden 
bij deelname aan de collectieve 
surveillance in Berg en Bos om de 
zichtbaarheid te vergroten. Zodra 
we dit concreet hebben, zal ik u 
hiervan op de hoogte stellen. Een 
voorbeeld hoe de paal eruit kan 
komen te zien.
 
Hangjongeren
Vanuit de wijk hebben we vernomen dat 
er veel overlast is van hangjongeren bij de 
Berg en Bosschool. Er is veel geluidsoverlast 
en er ligt overal afval. Onze surveillanten 
zijn hiervan op de hoogte en surveilleren 
hier extra om de overlast te verminderen. 
Ik heb ook Sharon Koenders, de wijkagente 
voor Berg en Bos , hierover geïnformeerd en 
zij zal dit ook in de gaten houden. Hopelijk 
kunnen we allemaal een steentje bijdragen 
aan een veilige woonwijk. 
Hebt u vragen? Die kunt u altijd stellen 
via ons algemene telefoonnummer 055-
5424149. Bent u nog niet aangesloten bij het 
collectief en wilt u hiermee over weten? Bel 
mij dan gerust. 
Voor nu wens ik iedereen alvast hele pret-
tige feestdagen en vooral een gezond 2022!
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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

Halloweenfeest groot succes
Door Carien Boesenach-Akkermans

Het Halloweenfeest aan de Vliegerlaan 
begint inmiddels een Berg en Bos-traditie 
te worden. Op zaterdag 30 oktober gin-
gen 60 kinderen uit groep 1, 2 en 3 van de 
Berg en Bosschool langs de deuren voor 
‘trick or treat’. 

Als aftrap werd er een spannend griezelver-
haal voorgelezen. Daarna gingen duiveltjes, 

heksen en enge clowns op ‘snoepjacht’ 
langs de deelnemende huizen in de omrin-
gende straten. De oogst was een ontzetten-
de berg zoetigheid, waarvan ze nog dagen 
hyperactief rond gestuiterd hebben. 

Bedankt buurtgenoten, in het bijzonder 
Marlis en Robbert, voor de gastvrijheid en 
de organisatie!
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Collectieve actie voor  
verduurzamen van 
woningen in Berg en Bos
Door Carien Boesenach-Akkermans

Wilt u besparen op gas en elektriciteit? De 
komende weken organiseert de gemeente 
Apeldoorn met energiecoöperatie de A 
diverse acties die u helpen om uw energie-
verbruik te verlagen. Dat is goed voor onze 
wereld en voor uw portemonnee. Lees hier 
informatie over de acties die voor uw huis 
mogelijk interessant zijn. Aanmelden voor 
de acties kan op www.de-a.nl/injouwbuurt. 

Energiedisplay 
Is uw energieverbruik 
hoger dan verwacht? 
De Geo Trio II helpt uw 
verbruik op te sporen 
en te besparen! Deze 
real-time-gebruiksmeter 
voor gas en elektra sluit 
je aan op een energiemeter van 2014 of jon-
ger. Tijdens deze actie betalen inwoners van 
Apeldoorn slechts €19.95 (normaal €99.95) 
voor deze touchscreen energiedisplay. 
Ook kunt u zich aanmelden voor een webi-
nar over het energiedisplay voor extra uitleg 
en handige tips. 

Energiecoach 
Meer comfort in huis, isolatie, of een 
warmtepomp, ieders woonwensen zijn 
verschillend. Wilt u met uw huis aan de 
slag en vraagt u zich af waar te beginnen? 
De energiecoach van energiecoöperatie 
de A komt bij u thuis voor gratis advies. Hij 
denkt met u mee over het verduurzamen 

van uw woning. Na het gesprek heeft u een 
handig stappenplan en een kostenindicatie. 
Passend bij uw huis en bij uw wensen. 
CV, wat kan je ermee? 
Wist u dat de meeste HR-ketels minder 
warmte leveren dan ze kunnen? Met deze 
actie wordt uw cv-installatie opnieuw inge-
steld. Daardoor gebruikt u minder gas en 
wordt uw huis gelijkmatiger verwarmd. Uw 
installatie is dan ook direct voorbereid op 
de overstap naar een hybride warmtepomp. 
Tijdens de actie krijgt u een korting van €75.

Warmtebeeld 
Met een warmtecamera is te zien waar de 
warmte weglekt uit uw huis en waar de kou 
binnenkomt. Daardoor zie je waar isolatie 
nodig is. Tijdens 
deze actie krijgt u 
een gratis warmte-
beeld van uw huis, 
met extra uitleg en 
advies. 

Isolatieactie met subsidieaanvraag 
Met isolatie bespaart u direct op uw gas-
rekening. Tijdens deze inkoopactie krijgt u 
een aanbod voor isolatie van spouwmuren, 
vloeren en glas in uw woning. Ook kunt u 
direct checken of u in aanmerking komt voor 
subsidie. Zo ja, dan wordt de subsidieaan-
vraag gratis voor u gedaan. U profiteert van 
kwaliteit, gemak en een scherpe prijs van 
betrouwbare bedrijven uit de buurt.
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Calamiteiten, wie waarschuw ik, waarvoor? 
Door André Conradi

Omdat er nogal eens onduidelijkheid bij 
wijkbewoners bestaat en over wie bij 
calamiteiten kan worden gewaarschuwd, 
deze korte verklaring. Kijk voor een vol-
ledig overzicht op de lijst van hulpinstan-
ties achter in het blad. 
• De makkelijkste keuze is om bij inbraak, 

geweld, zwaar vandalisme en ander 
onraad, ongevallen en brand altijd en 
onmiddellijk 112 bellen! Via uw vaste 
telefoon krijgt u meteen contact met de 
regionale alarmcentrale en kunt u de ge-
wenste dienst kiezen: politie, ambulance 
of brandweer. Via uw mobiele telefoon 
krijgt u eerst de landelijke alarmcentrale 
aan de lijn.

• Bij behoefte aan contact met de politie, 
maar niet urgent: 0900 8844.

• Idem, maar speci-
fiek voor onze wijk 
Berg en Bos, is het 
aangewezen adres 
om uw verhaal aan 
de politie kwijt 
te kunnen onze 
wijkagente Sharon 
Koenders via 
sharon.koenders@
politie.nl.

• Na het melden via 112, kunt u ook 
Vigilat waarschuwen op tel. 055 -542 41 
49 (24/7).

• Buurtbewoners kunt u, indien nodig, 
daarna waarschuwen via de Berg en Bos 
Alert App, als u aangemeld bent. (Meld 
u aan, indien nog niet gedaan!).

• Bij overlast in het algemeen, bijvoor-
beeld van hangjongeren, kunt u dit bij 
de gemeente het snelst telefonisch via 

14 055 melden of via www.apeldoorn.
nl/overlast-in-dewoonomgeving. Ook is 
hiervoor de gemeentelijke gebiedsboa 
mevr. Emma Bongers e.vanharten@
apeldoorn.nl  aan te spreken. 

• Als laatste op dit gebied is er het 
meldpunt zorgwekkend gedrag, dat u 
bereikt via 088-933 5500. U belt met dit 
meldpunt als u zich zorgen maakt over 
uzelf of een ander, zonder dat er sprake 
is van een crisis- of noodsituatie. De 
melding wordt doorgegeven aan het een 
team van hulpverleners, die de situatie 
onderzoeken. Iedereen kan het meld-
punt bellen.

Hangjongeren en vandalisme  
Berg en Bosschool
Graag extra aandacht voor een regelmatig 
optredende situatie, namelijk hangjongeren 
en het daarmee gepaard gaand vandalisme 
bij de Openbare Basisschool Berg en Bos. 
De school is helaas met enige regelmaat 
het slachtoffer van vernielingen aan en 
om het gebouw. De scherven van kapotte 
bierflesjes en gesneuvelde ramen leveren 
een gevaar op voor de kinderen die er naar 
school gaan. 

De basisschool en po-
litie vragen buurtbe-
woners in Berg en Bos 
dan ook om een oogje 
in het zeil te houden. 
• Belt u 0900-8844 

als u hangjonge-
ren van 13 jaar of 
ouder op het plein 
ziet na schooltijd. 

Ziet u dat 
er vanda-
lisme wordt 
gepleegd?  Belt 
u dan met 112, 
zodat de politie 
hier direct op 
kan reageren. 

• Kapotte ruiten 
of andere ver-
nielingen, die 
onmiddellijk hersteld dienen te worden? 
Buiten schooltijden kan de calamitei-
tenlijn van de Berg en Bosschool gebeld 
worden: 0620796669. Let op: bel deze 
lijn alleen voor spoedgevallen, niet voor 
zaken die kunnen wachten.
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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

Vrijwilligers gevraagd voor cursus  
AED-hulpverlener en EHBO-cursus
Door André Conradi

Inmiddels schenkt de Hartstichting onze 
wijk nog een AED, waarmee binnen een 
straal van 500 meter er altijd een bij de 
alarmcentrale aangemelde AED voor-
handen is. De alarmcentrale dirigeert 
de hulpverleners indien nodig, naar de 
dichtstbijzijnde AED. 

Goed nieuws wat betreft het aantal AED’s! 
Daarom doe ik nogmaals een dringend 
beroep op u om u als 
vrijwilliger aan te melden 
voor een korte cursus tot 
burgerhulpverlener om 
de aanwezige AED’s in de 
wijk te kunnen bedienen. 
Misschien dat u slechts 
eenmaal in actie hoeft 
te komen, maar dan wel 
het leven van een van uw 
medewijkbewoners kan redden. Dan is de 
moeite van de cursus en het opgetrommeld 
worden toch meer dan goed gemaakt; kan 
er een grotere beloning zijn? 

AED en hulpverlener of EHBO’er
Mocht u nog meer gemotiveerd zijn om u 
op het eerstehulpgebied te storten, dan is 
er natuurlijk ook de mogelijkheid om een 
volledige EHBO-cursus te volgen. Daar zijn 
privé verschillende mogelijkheden toe, 
maar als wij in onze wijk negen aanmeldin-
gen hebben, kunnen we in de wijk geza-
menlijk les krijgen, naast ongeveer 20 uur 
zelfstudie. Vier belangstellenden hebben 
zich al gemeld. Verschillende ziektekosten-
verzekeringen vergoeden via het aanvul-
lende pakket een aanzienlijk deel van de  
cursuskosten. 
Graag roep ik u dus op om zich via de 
wijkvereniging voor een cursus tot AED-
hulpverlener of volwaardige EHBO’er aan te 
melden. Alvast veel dank namens de betref-
fende wijkbewoners, die u misschien ooit 
heel dringend nodig zullen hebben! 

Meer informatie en/of opgeven? Stuur een 
e-mail naar bestuur@wijkbergenbos.nl.
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Het busje 
komt zo!  
Door Hetty, een tevreden passagier

Dat kunnen we sinds kort weer tegen 
elkaar zeggen. Maar daar blijft het niet 
bij. Waar vind je een bus die op verzoek 
stopt om in-of uit te stappen, met een 
chauffeur/vrijwilliger die je zeer persoon-
lijk verwelkomt, vaak met mooie klas-
sieke muziek op de achtergrond en waar 
tijdens de rit veel wetenswaardigheden 
die in de buurt spelen, onderling worden 
uitgewisseld? Dit is buslijn 512, sinds een 
paar maanden een prachtig initiatief dat 
ontstaan is toen de vaste buslijn 16 uit 
ons straatbeeld verdween.

Met enige regelmaat maak ik gebruik van 
deze bus voor mijn wekelijkse ritje naar 
de zaterdag-markt. Daar tref ik medepas-
sagiers, ondertussen bekende gezichten, 
die ook dankbaar gebruik maken van deze 
service. We hebben al eens geopperd dat 
met een kopje koffie erbij deze unieke 
buslijn een ontmoetingsplek overbodig 
maakt.  Maar let wel: er is slechts plek voor 
8 koffiedrinkers!

Op de bus
Door Tom Roos, vrijwilliger, buschauffeur

En dan bedoel ik niet de brievenbus maar de 
buurtbus. Ik chauffeer namelijk sinds eind 
september regelmatig op zaterdagochtend 
vanuit onze wijk naar het station en weer 
terug. Met de buurtbus dus. De eerste shift, 
drie keer rond, met vertrek om 8.30 uur 
vanaf de parkeerplaats van het Christelijk 
Lyceum, is voor mijn rekening. Meestal is 
de eerste ronde erg rustig. Dat vind ik wel 
fijn want dan heb ik ruim te tijd om in mijn 
ritme te komen. En Radio 4 komt helder 
door. Maar daarna druppelen de passagiers 
langzaam maar zeker binnen. De halte 
Arendsburght scoort goed met marktgan-
gers. Dat zijn overigens hele gezellige pas-
sagiers. Ook leer je op die manier meer over 
de wijk. Wie er verdacht wordt ’s-nachts de 
verkeerspaaltjes langs de opgebroken weg 
om te gooien bijvoorbeeld. Maar ook leerde 
ik heel iets anders. Als malt whisky liefheb-
ber kreeg ik zomaar een advies voor een 
hele zachte variant.
Op het stationsplein hebben we een kwar-
tier pauze voor de volgende ronde begint. 
Dan kun je koffiedrinken in het lokaal van de 
beroepschauffeurs. Daar hoor je het geklaag 
over de elektrische bussen van Chinese 
makelij. Als ik dan vertel, dat ik in een 
Mercedesbusje rijd, hoor ik dat ze allemaal 
jaloers zijn. 
Op de rit terug naar onze wijk kom ik weer 
langs het Marktplein. De efficiënte markt-
gangers hebben in exact 28 minuten hun 

Uitleg kruizen en stippen op bomen 
in Stadspark Berg en Bos
Door André Conradi

Naar aanleiding van verontrustende 
berichten over gele stippen op sommige 
majestueuze bomen en daardoor het ver-
moeden van het op de nominatie staan 
voor kap, heb ik contact opgenomen met 
de gemeentebeheerder van Stadspark 
Berg en Bos. Dat leverde een deskundige 
en geruststellende uitleg op. 
Bomen met een gele/groene stip zijn on-
langs geïnspecteerd en gezond bevonden 
en hoeven dus niet gekapt te worden. Wel 
is het bij deze bomen in verband met de 
veiligheid nodig om sommige takken te 
snoeien of te ankeren. 

Blauw stip en rood/oranje kruizen
Bomen met een blauwe stip zijn ook gezond 
bevonden en van dusdanige waarde, dat 
zij beslist niet gekapt mogen worden. 
Daarnaast kunt u bomen aantreffen met 
een rood/oranje kruis. Dit betekent dat 
deze bomen gekapt gaan worden omdat 
deze elkaar bijvoorbeeld in de weg staan 
of dermate oud en ongezond zijn, dat ze 
toch al op omvallen staan. Deze gekleurde 
stippen en kruizen kunt u ook elders op de 
Veluwe op bomen tegenkomen, waarbij er 
enige variatie in kleuren verf kan zijn en ook 
de vorm niet voor alle instanties precies 
hetzelfde is. Overigens is de gebruikte verf 

weer makkelijk van de bomen te borstelen. 
Wandel-, fiets- en mountainbikeroutes en 
paardenpaden worden ook nogal eens met 
verf op bomen aangegeven als aanvulling 
op de bewegwijzering met bordjes. 

Markeringen GR en LAW
De bekendste markeringen zijn de horizon-
tale wit/rode tekens op bordjes, bomen en 
rotsblokken. Dat is de in Europa algemeen 
gebruikte routeaanduiding voor de Grote-
Routepaden, vaak GR -paden genoemd. In 
Nederland wordt naast GR ook de afkorting 
LAW gebruikt, wat staat voor Lange Afstand 
Wandelpad. Het bekende Pieterpad is LAW 
9. 

Paaltjes Staatsbosbeheer
In Nederland zijn ook de gekleurde paaltjes 
van Staatsbosbeheer een bekend verschijn-
sel. De rode, witte, blauwe of gele paaltjes 
wijzen ons al decennia de weg, meestal 
startend vanaf bekende wandelparkeer-
plaatsen. Tegenwoordig zijn er zelfs genum-
merde palen. Die zijn handig als ook een 
routebeschrijving verkrijgbaar is met extra 
informatie. 
A lle andere natuurgenieters hoop ik  een 
beetje wegwijs te hebben gemaakt op de 
paden in park of bos.

boodschappen gedaan en stappen weer in. 
Anderen pakken de bus een uur later maar 
die hebben dan al ruim de tijd gehad voor 
een lekkere kop koffie. Zo vind ik het heel 
aangenaam om als vrijwilliger met de buurt-

bus rond te toeren. Ik krijg er zowaar er zin 
in om met een bus vol vakantiegangers naar 
Spanje te rijden. Dat lijkt me leuk! Maar ja, 
dan dien ik wel eerst mijn groot rijbewijs te 
halen. 

Erratum
Door Otto Verkerke

De bus vertrekt op weekdagen van het 
station niet vanaf 08.51 maar vanaf 
07.51 uur en op zaterdagen niet vanaf 
09.51 maar vanaf 08.51 uur. Een uur 
vroeger dus dan eerder aangegeven.
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Koffie en thee in de Arendsburght
Woensdag 26 januari van 15.00 tot 17.00 uur
Door Irene Steendam en Gustaaf van den Brand

Voordat het coronavirus toesloeg, inmid-
dels al bijna twee jaar geleden, zijn er 
een aantal gezellige koffie en theemidda-
gen geweest in de Berg en Bosschool. 

Als vervolg hierop maken we nu graag 
gebruik van het aanbod van Parkflat 
Arendsburght om voor alle wijkbewoners 
een dergelijk moment te organiseren op de 

bovenste verdieping van het gebouw met 
een werkelijk prachtig uitzicht.
Vanzelfsprekend is dat onder voorbehoud 
van de dan geldende maatregelen met 
betrekking tot het coronavirus. De vooruit-
zichten zijn weliswaar niet zo gunstig, maar 
mocht het mogelijk zijn dan willen we graag 
op dat moment de traditie van koffie en 
theemiddagen voortzetten.

Op de website van de wijkvereniging www.
wijkbergenbos.nl kunt tegen die tijd zien of 
het door kan gaan of niet.

We hopen natuurlijk van wel en hopen dat 
er weer veel wijkbewoners komen!
 Het liefst aanmelden per mail via bestuur@
wijkbergenbos.nl, maar ook zonder aan-
melding bent u van harte welkom.

Extra alert tijdens de donkere dagen
Door Mariëlle Klein Heerenbrink, Medewerker Openbare orde en veiligheid, Afdeling Concernzaken gemeente Apeldoorn

Alleen als iedereen extra alert is tijdens 
de donkere dagen, kunnen we echt een 
vuist maken tegen woninginbraken, 
overvallen en straatroven. Daarbij heb-
ben wij de ogen en oren van alle inwo-
ners in ons gebied hard nodig om ver-
dachte zaken aan de politie te melden.

80 % van de woninginbraken wordt opge-
lost door de oplettendheid van burgers. U 
kent uw buurt immers het beste. U weet 
wie uw buren zijn en in welke auto’s zij 
rijden. U kunt de politie bellen als u in de 

buurt situaties ziet die u niet vertrouwt, zo-
als verdachte personen of vreemde auto’s. 
Bij spoed of heterdaad via 112 en anders via 
0900-8844. Het helpt de politie enorm als u 
het kenteken van de verdachte auto en/of 
het signalement van de verdachte persoon 
aan hen doorgeeft. 

Want: 112, daar pak je ook inbrekers mee! 
Tijdens de donkere dagen, in de periode 
oktober tot en met maart, zal de politie 
plaatselijk meer surveilleren, preventieve 
acties houden, inbrekers, overvallers en 

straatrovers extra in de 
gaten te houden en extra energie te steken 
in het opsporen van daders.   

U kunt zelf ook veel doen om te voorkomen 
dat u slachtoffer wordt van een woningin-
braak door te zorgen voor degelijk hang- en 
sluitwerk en het goed afsluiten van de 
woning als u weggaat. 

Op politie.nl, thema Woninginbraak vindt 
u meer tips. Bent u toch slachtoffer gewor-
den? Doe altijd aangifte!
 


