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Terug bij af

Na 7 seizoenen parkeren bij AGOVV toch 
weer afsluiting van de J.C. Wilslaan 
Door Jan Wassink

In de Stentor van 29 maart 2022 stond te lezen 
dat het gedoe rond het overloop parkeren ten 
behoeve Apenheul een soap is die al langer 
loopt dan de The Bold and the Beautiful. Hier 
volgt de laatste episode met wederom bijzon-
dere plotwendingen, schijnbewegingen en 
gebroken beloften. 

2014 – Einde aan jarenlange illegale en belas-
tende afsluiting van de J.C. Wilslaan
Het jaar 2014 is een bijzonder jaar. Voor het 
overloop parkeren wordt sinds jaar en dag de 
J.C. Wilslaan gevorderd door de Gemeente 
Apeldoorn. Het loopt op sommige dagen flink uit 
de hand. Chaos op de wegen rond Berg en Bos. 
Hulpdiensten kunnen Hoog Soeren niet meer 
bereiken en leiden ook op andere routes vertra-
ging. In hetzelfde jaar doet de Raad van State 
uitspraak over deze tot overlast leidende wegaf-
sluiting. De hoogste bestuursrechter stelt onze 

wijkvereniging in het gelijk. De wegafsluiting blijkt 
namelijk in strijd is met de eigen planregels van de 
gemeente.

2015 – Start tijdelijk overloop parkeren bij 
AGOVV  
Wijs geworden staakt de gemeente het overloop 
parkeren op de J.C. Wilslaan. Een nieuwe tijdelijke 
oplossing wordt gevonden in de vorm van één 
voetbalveld van AGOVV dat op dat moment niet in 
gebruik is. Toegezegd wordt dat dit een tijdelijke 
oplossing is, hooguit voor twee jaar. 

2017 – Het College van B&W breekt haar belofte 
Wethouder W. Kruithof kondigt aan het overloop 
parkeren op de AGOVV-terreinen toch te willen 
verlengen. Het huurcontract met AGOVV wordt nog 
eens met 5 jaar verlengd, waarbij de huur wordt 
uitgebreid naar twee voetbalvelden. Dit geeft de 
gemeente royaal de tijd, zo is de gedachte, een de-

finitieve oplossing te vinden. Met de schriftelijke 
toezegging dat het wederom om een tijdelijke 
verlenging gaat, trekt de Stichting Werkgroep 
Milieuzorg Apeldoorn (SWMA) haar bezwaar in. 
De SWMA voorziet namelijk schadelijke effecten 

( vervolg op pagina 2)
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voor de natuur als een grote permanente 
parkeerplaats zo dicht bij Natura2000 ge-
bied komt te liggen. 
Ook de fractievoorzitter van Lokaal 
Apeldoorn, die kort erna zelf verantwoorde-
lijk wethouder wordt, maakt zich zeer sterk 
voor de tijdelijkheid van deze oplossing. Hij 
stelt onder meer: “Ik wil gewoon een keer 
de stip zetten: jongens, het is klaar, na 5 jaar 
streep eronder, dan moet er een andere 
oplossing zijn.”

2020 – Het College van B&W houdt zich 
andermaal niet haar woord
De toezegging van het College van B&W 
blijkt een beperkte houdbaarheid te heb-
ben. De keuze voor de ‘definitieve oplossing’ 
is gevallen op de twee AGOVV-terreinen 
die al voor dit doeleinde in gebruik zijn. 
Een zware teleurstelling voor de omwo-
nenden. Niet in de laatste plaats omdat zij 
op het verkeerde been gezet zijn door de 
Gemeente Apeldoorn. 
Opmerkelijk is ook de bejegening van 
grondeigenaar AGOVV: de belangrijkste sta-
keholder als het om de voetbalvelden gaat, 
wordt zowel door het College van B&W als 
de gemeenteraad genegeerd. Het college 
stelt zich simpelweg op het standpunt dat 

de gemeente deze velden elk moment kan 
opeisen op grond van een overeenkomst 
die AGOVV en Gemeente Apeldoorn in 1999 
hebben gesloten. Vrijwel de gehele gemeen-
teraad slikt dit voor zoete koek. 

2021 – Waar blijft de beloofde definitieve 
oplossing voor overloop parkeren?
Het moment van de waarheid breekt aan in 
2021. Dit is namelijk het 7de en het laatste 
jaar waarop de velden gehuurd kunnen 
worden van AGOVV. Gemeente en AGOVV 
gaan in onderhandeling hoe het overloop 
parkeren na 2021 ingevuld kan worden. De 
gemeente eist onomwonden dat AGOVV 
beide velden moet verkopen. Het bestuur 
van AGOVV, dat zich hiertoe allerminst 
verplicht voelt, wil tenminste één van de 
twee verhuurde velden behouden. Dit is 
nodig vanwege de enorme aanwas van 
voornamelijk jeugdleden. Na moeilijke jaren 
is AGOVV op weg naar een ledenaantal van 
750. Bovendien rekent AGOVV de gemeente 
voor dat het resterende veld groot genoeg is 
om de parkeerpieken te kunnen opvangen. 
De onderhandelingen tussen AGOVV en de 
gemeente lopen op niets uit. De gemeente 
is nu verplicht om de twee parkeervelden 
te ontmantelen en weer geschikt te maken 
voor voetbal. 

2022 – Twee discutabele besluiten
In het voorjaar van 2022 neemt het College 
van B&W twee discutabele besluiten:
1. Een bestemmingsplanwijziging wordt 

in gang gezet voor de twee voetbalvel-
den die de gemeente wil verwerven. De 
bestemming ‘sport’ moet plaatsmaken 
voor ‘parkeerterrein’. De belangenafwe-
ging die aan dit plan ten grondslag ligt 
rammelt volgens deskundigen aan alle 
kanten. Te verwachten is dat AGOVV zich 
met alle middelen tegen dit voornemen 
zal verweren. 

2. Verkeersbesluit: Het College van 
B&W besluit voorts om vanaf 2022 
de J.C. Wilslaan, tussen de Roosmale 
Nepveulaan en de Soerenseweg, als 
vanouds te gaan inzetten als overloop 
parkeerplaats voor Apenheul. De toezeg-
ging is dat dit slechts voor twee jaar 
het geval zal zijn. Wie dit dossier een 
beetje volgt weet dat een gemeentelijke 
toezegging met de kwalificatie ‘tijdelijke 
oplossing’ geen houvast biedt. Wij zijn 
van mening dat de gemeente ook hier 
een gebrekkige belangenafweging heeft 
gemaakt. Men kan zich zelfs afvragen of 
het wel legitiem is dat een doorgaande 
weg wordt afgesloten om te voorzien 
in een telkenjare terugkerend parkeer-
probleem dat wordt veroorzaakt door 
commerciële private partijen, te weten 
Apenheul en Accres b.v. 

2022 – Voorlopige slotsom: de Gemeente 
Apeldoorn heeft niets voor elkaar 
gekregen
Dit probleemdossier dat al jaren duurt, 
komt maar niet tot een einde. Als bestuur 
van de wijkvereniging begrijpen wij niet 
waarom na 7 seizoenen aan tijdelijke 
oplossingen er zo weinig is bereikt. Ook op 
andere fronten hapert de gemeentelijke 
aanpak van dit dossier. 

Burgerparticipatie op zijn smalst
Op de persoonlijke website van de verant-
woordelijk wethouder is te lezen dat hij 
zijn inzet voor burgerparticipatie als zijn 
allerbeste prestatie ziet. Als Wijkvereniging 
Berg en Bos hebben we evenwel niet het 
genoegen gehad om van deze kwaliteiten te 
mogen proeven. Integendeel, het gemeen-
tebestuur heeft geen enkel overleg gevoerd 
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met de omliggende wijken en hun vertegen-
woordigers over de nu gemaakte keuze.
De inbreng van de gezamenlijke wijkvereni-
gingen die een transferium (parkeren op 
afstand) als oplossing zien voor het over-
loop parkeren, wordt stelselmatig door de 
gemeente van tafel geveegd. 

Sportveld van het Chr. Lyceum voor over-
loop parkeren
De alternatieve opties die de gemeente 
heeft onderzocht geven weinig blijk van 
creativiteit en ambitie. U zult het niet in de 
stukken vinden, maar de gemeente heeft 
ook serieus overwogen om het sportveld 
van het Chr. Lyceum te gaan gebruiken voor 
overloop parkeren. Als zo’n veld eenmaal 
stuk gereden is door parkerende auto’s, dan 
kost het niet veel moeite om te raden wat 
de toekomstige bestemming van dit veld 
gaat worden. Overigens is dit niet de eerste 
gemeentelijke poging om het toeristisch 
parkeren verder de woonwijk binnen te 
laten dringen.   

Brute onteigening
Waarom is er geen serieuze poging onder-
nomen om er in goed overleg uit te komen? 
Waarom houdt de Gemeente Apeldoorn 
vast aan een oplossing die neerkomt op een 

brute onteigening van voetbalvelden van 
AGOVV. Dat men zo nonchalant omgaat met 
het eigendomsrecht en het belang van een 
109-jarige, oer-Apeldoornse voetbalclub 
vinden wij geen toonbeeld van evenwichtig 
bestuurlijk optreden.  

Praatjes vullen nog steeds geen gaatjes
Dit alles vormt een opmerkelijk contrast 
met het nieuwe gemeentelijke coalitieak-
koord 2022-2026:
‘Het college, de raad en het ambtelijk ap-
paraat staan samen aan de lat om de
relatie tussen inwoner en overheid te 
versterken. We willen een betrouwbare, 
aanspreekbare en betrokken overheid zijn. 
We omarmen met z’n allen initiatieven uit 
de samenleving en hebben aandacht voor 
ieders positie en achtergrond. We luisteren 
naar onze inwoners, betrekken ze waar
mogelijk én zijn duidelijk over verwachtin-
gen over en weer.’
Prachtig geformuleerde volzinnen, bijna 
ontroerend, maar waar blijven de daden?

Tot slot
Wij onderzoeken op dit moment welke 
stappen we kunnen nemen tegen het 
Verkeersbesluit (afsluiting van J.C. Wilslaan) 
en houden u hiervan op de hoogte. 

Even kennismaken: 

Bas de Bruin
Beste medebewoners van Berg en Bos, 
nu ik benoemd ben als penningmeester/
ledenadministrateur van de wijkver-
eniging, is een korte introductie op zijn 
plaats. Ik ben Bas de Bruin, opgeleid als 
fiscaal jurist (KUB Tilburg).

Ik ben samen met mijn vrouw Karine 
Oostrom vanwege haar werk in 2005 ver-
huisd vanuit Enschede naar de Juniperlaan. 
Saillant detail: onze achterbuurvrouw en 
onze naaste buurman zijn allebei geboren 
in Enschede en de dame waarvan wij het 
huis kochten, kwam daar ook weg. Zelf ben 
ik geboren in Oisterwijk in 1956. Na 7 jaar 
hartje Utrecht (Voorstraat) en 7 jaar hartje 
Rotterdam (Weena), was 9 jaar Enschede al 
een verademing, maar hier was het dus echt 
thuiskomen. 

Ik heb in de jaren 90 voornamelijk als ma-
nager gewerkt en doe sinds 1999 interim-
werkzaamheden met een financieel, fiscaal 
of juridisch aspect. Ik verzorg vanaf 2003 
het beheer van de maatschap van mijn 
vrouw. Eerst in Twente en sinds 2007 in de 
Stedendriehoek. Dat is nu de hoofdmoot 
van mijn betaalde werkzaamheden. 

In onze bostuin gedijen geraniums niet, dus 
daar kan ik ook niet achter zitten. Ik weet 
altijd wat te doen, behalve als de zon lekker 
schijnt. Dan tank ik graag een half uurtje 
vitamine D. Elke morgen na het opstaan ga 
ik een half uurtje zwemmen, af en toe sla ik 
een balletje bij Quick, af en toe ben ik op de 
golfbaan te vinden (niet lachen Adriaan) en 
ik maak graag een ritje met de oude 504. 

Sinds jaar en dag besteed ik een deel van 
mijn tijd aan mantelzorg en ben ik actief bij 
clubs, verenigingen en stichtingen. Van 2014 
tot 2022 heb ik bij ALTV Quick de bardienst-
planning verzorgd. Momenteel ben ik sinds 
2008 penningmeester/ledenadministrateur 
van de Peugeot Club Nederland en sinds de 
oprichting in 2015 penningmeester bij de 
Stichting Behoud Juniperbos. Mijn functie 
van secretaris bij Stichting Evert van de 
Veluwe eindigt binnenkort. Een bijdrage 
leveren in het bestuur van onze wijkvereni-
ging is weer een mooie nieuwe uitdaging. 
Bij deze introductie heb ik een foto gekozen 
die mooi bij Berg en Bos past. Voor wie een 
beetje thuis is in managementopleidingen: 
de link met een bekend management-feno-
meen is louter toevallig... 
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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

Idee en bus 
Joke den Engelsen

 

Een buslijn werd eruit gegooid, 
de passagiers werden berooid van hun ritjes naar de stad. 

Een hele buslijn op zijn gat? 
Men klaagde ach en klaagde wee! 

Wie bedacht dit onzalige idee, nam deze korte metten, 
en heeft het achteloos gewaagd 

dit malle standpunt door te zetten? 
’t Was toch niet teveel gevraagd, een eenvoudig ritje met de bus naar de dok-

ter of je zus, 
een boodschap op de markt halen, zijn bepaald geen bacchanalen! 

Nee, horend bij de groep van 60 plus stap je lekker op de bus 
en je komt waar je wil wezen! 

Ooit werd door de overheid het O.V. aangeprezen 
Je zag elkaar bij de abri om de hoek en nu geen bus meer? LARIEKOEK! 

Maar een paar slimme luitjes dachten met een handvol duitjes laten wij op 
gezette tijden 

ons eigen kleine busje rijden! 
Met vrijwilligers aan het stuur drukt dat zeker de factuur! 

Stoere dames, stoere heren wilden graag een rit proberen. 
En met deze kloeke senioren was de stadslijn weer herboren! 

 
De moraal van dit verhaal: 

 
Een bittere pil werd op tijd verguld, bescheiden wensen zijn vervuld, men 

stapt weer blij het busje in, 
toonbeeld van gemeenschapszin!! 
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Eglantier 231,
Koninginnelaan 67,

Schuttersweg 139

Apeldoorn

Ugchelseweg 189

Ugchelen

www.maassenbanket.nlApp voor bewonerszaken
Door André Conradi

De laatste tijd is het weer een paar keer 
voorgekomen dat de Alert App gebruikt 
wordt voor het rapporteren van gevon-
den/vermiste honden en een haan. Zeker 
voor de eigenaar van het huisdier kan 
het een zaak zijn van grote urgentie en 
daarmee voor hem of haar ook een reden 
om de Alert App te gebruiken. Daar heb 
ik uiteraard begrip voor en heb het als 
beheerder dan ook initieel oogluikend 
toegestaan. Maar daar het reglement 
heel duidelijk is, waarvoor de App be-
doeld is en waarvoor niet, ontving ik vrij 
snel klachten van gebruikers. Zodoende 
voelde ik mij na de derde in korte tijd 
gemelde hond, genoodzaakt om toch 
weer vermanende woorden te moeten 
plaatsen.

Het een en ander heeft spontaan tot 
een mooi initiatief geleid van een van de 
medebewoners, Jort Wever. Op de Alert 
App Noord heeft hij een link gepubliceerd 
speciaal voor vermiste huisdieren, daar 
hij de buurtbewoners graag ter wille wil 
zijn en wil helpen bij dit soort emotionele 
zaken. Graag vermeld ik hieronder zijn eigen 
woorden.
 
“De ‘Berg en Bos hond alert’ groep is eigen-
lijk begonnen als een soort van grap toen ik, 
onder de Franse zon waar ik met mijn gezin 
(en hond) de meivakantie doorbracht, de 
vermanende appjes op de Berg & Bos Alert 
groep n.a.v. ‘klachten’ weer binnen zag ko-
men. Zelf ga ik er bij voorkeur vanuit dat als 
iemand iets in de app plaatst dit welover-
wogen en voor hem/haar belangrijk is, en 
probeer daar dan ook niet over te oordelen. 

En hoe mooi is het dat je als buurtbewoners 
dan een handje kan helpen?
Klaarblijkelijk denken vele buurtbewoners 
hier ook zo over, gezien dat er inmiddels al 
86 personen zich spontaan hebben aan-
gemeld. Voor mij had een nieuwe app niet 
gehoeven, maar gezien het ‘succes’ en de 
steunbetuigingen (zoals ‘Goed initiatief, 
en hopelijk hier geen gezeur dat er teveel 
geappt wordt!’) reden om dit doorzetten, 
waarbij ik hoop (en zeker niet de doelstel-
ling heb) dat dit een vervanging wordt van 
de Alert App.

Op verzoek van een van de bewoners is de 
App  omgedoopt naar ‘bewonerszaken’ 

zodat deze gebruikt kan worden voor al-
lerlei zaken die relevant (kunnen) zijn voor 
bewoners van de wijk. Dus of nu je hond, 
kat, parkiet of robotgrasmaaier is weggelo-
pen... zolang het voor jou belangrijk is en je 
de buurtbewoners hierin kunnen helpen (of 
jij hun helpt) door een bericht naar een gro-
tere groep mensen te sturen: vooral je gang 
gaan, En we vertrouwen erop dat iedereen 
zijn/haar best doet om het waardevol te 
houden.
Aanmelden kan via mailadres: 
bergenbosbewonerszaken@gmail.com
 
Op deze wijze wordt de wijk nog beter 
voorzien van moderne communicatiemid-
delen. Voor alle duidelijkheid nog even op 
een rijtje:
- De nieuwe Bewonerszaken WhatsApp, 

zie hierboven
- De Alert App om “112” meldingen te 

verspreiden onder de medebewoners
- De recente Facebook-groep 

Wijkvereniging Berg en Bos
- De Facebook-groep Berg en Bos Sociaal
- De website van Wijkvereniging Berg en 

Bos, o.a. voor nieuws, maar ook histo-
risch archief

- Nextdoor, een landelijk opererend 
medium waar allerhande mededelingen 
en oproepen van meerdere wijken in 
Apeldoorn op te vinden zijn.

 
Zie voor de aanmeldingsopties de lijst op 
pagina 14.



w i j k b l a d  b e r g  e n  b o s  •  n r . 2  j u n i  2 0 2 26

Noordwester Mare
Door Bart Meyer, wijkbewoner

Mensen verplaatsen zich in de tijd. Dat 
geeft een nieuw perspectief. Wie de tijd 
vertraagt, maakt de ruimte kleiner. Als 
dat doorgaat staat de tijd uiteindelijk 
stil. Wie de ruimte extreem verkleint 
zorgt ervoor dat tijd en ruimte niet meer 
bestaan. Woorden kunnen beter worden 
gedacht in samenhang. Toen zijn leerlin-
gen hem vroegen waarom hij toch altijd 
verhalen vertelde als antwoord op hun 
vragen, antwoordde de meester: ‘De 
kortste weg tussen de menselijke ziel en 
de waarheid loopt via een verhaal’.

De Vingerhoed
Het huis werd omstreeks 1930 gebruikt als 
vakantiehuis en een vakantieganger heeft 
toen een gedicht geschreven:

Weggedoken langs de spoorlijn staat een 
huisje, hel van kleur
Met gemoedelijke luiken en een klopper op 
de deur.
Eigenaardig is de doopnaam, die je niet zoo 
dadelijk snapt,
Tot er, eindelijk, een luikje in je hersens 
openklapt.
“De Vingerhoed” zo heet de villa oftewel het 
buitenhuis
En waar voelt een Vingerhoed zich uiteraard 
bijzonder thuis?
Bij een naald, mijn waarde lezer, bij een dood-
gewone naald,
‘k Zie al dat het licht der wijsheid uit Uw 
starre oogen straalt.
Plaats U vóór het Vingerhoedje, draai Uw 
corpus nu naar links
En wat ziet Ge? Ga uw gang maar. Zeg nu 
maar gerust wat flinks.
’t Is waarachtig de Gedenknaald’ Snapt U nu 
den samenhang?
Dat de naam dus heusch ontstaan is uit zich-
zelf en zonder dwang.
Gij, die hier Uw dagen doorbrengt, Uw vacan-
tie, Uw verlof,
Voelt Gij Uw niet vrijgevochten, als een boer-
tje in zijn hof?
Mag ik U één ding verzoeken? Hoewel, ’t is 
niet alleen voor mij,
Geef Uw zorgen aan de meubels en aan al het 
eetgerei. 
In deez’ eeuw van practisch denken en van 
goe-gemeenschapszin
Leid niet alleen samenwerken tot maatschap-
pelijk gewin.

Zoals u misschien wel weet is De Naald op 
9 maart 1901 als cadeau van de inwoners 
van Apeldoorn aan het bruidspaar Koningin 
Wilhelmina en Prins Hendrik gegeven. In de-
zelfde periode is de Vingerhoed gebouwd.

De intelligente vlieg
Op een dag vloog een vlieg zo langdu-
rig rond het web van een spin, zonder te 
landen, dat de spin tevoorschijn kwam en 
zei: ‘Kom naar beneden en rust een poosje.’ 
Maar de vlieg was daarvoor te slim en zei: ‘Ik 
land nooit waar ik geen andere vliegen zie 
en ik zie geen andere vliegen in jouw huis.’ 

Toen vloog hij weg, tot hij op een plekje 
kwam waar bijna zestig andere vliegen bij 
elkaar zaten. Hij stond op het punt om zich 
bij hen te voegen, toen er een zwarte ho-
ningbij aankwam die zei: ‘Niet doen stom-
merd, dat is een vliegenplant; al die vliegen 
zijn in de val gelokt.’ ‘Doe niet zo gek’, zei de 
vlieg, ‘die zijn aan het dansen.’ En dus streek 
hij neer op een mooie bloem en kleefde 
vast, net als al die andere vliegen. 

Bronnen:
De kortste weg, Verhalen honderduit, BMC 
Groep, Leusden z.j.
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Notulen Algemene Jaarvergadering 14 juni 2022, 
Fletcherhotel Apeldoorn
Door Gustaaf van den Brand

Voor de pauze

1. Opening
Voorzitter Arjan Speelman opent om 19.30 
uur de vergadering en heet iedereen van 
harte welkom. Een speciaal welkom voor 
genodigden uit onder andere de plaatse-
lijke politiek, de Gemeente Apeldoorn en 
de voormalige wijkraden. In totaal zijn er 
ruim 80 deelnemers aan de vergadering. 
Niemand maakt bezwaar tegen het maken 
van foto’s die in het wijkblad geplaatst zul-
len worden. De agenda voor de vergadering 
wordt getoond en de leden van het bestuur 
worden voorgesteld.

2. Notulen vorige jaarvergadering
De notulen worden vastgesteld. Niemand 
heeft vragen of opmerkingen.

3. Jaarverslag over 2021
Er zijn geen opmerkingen of vragen over 
het jaarverslag. Wel is er een opmerking 
over het gebruik van cookies op de website 
waar het jaarverslag te vinden is. Het is niet 
duidelijk waarvoor die dienen en er kunnen 
ook geen keuzes voor instellingen gemaakt 
worden. Het bestuur gaat er mee aan de 
slag.
De leden van het bestuur lichten een aantal 
actuele lopende zaken kort toe.

- Parkeren bij Apenheul
 De gemeente heeft besloten dat de J.C. 

Wilslaan bij drukke dagen kan worden 
afgesloten om te worden gebruikt als 
parkeerplaats. De wijkvereniging is niet 

betrokken geweest bij de keuze daar-
voor en blijft zich ertegen verzetten.

- Nieuwe wethouder voor Berg en Bos
 Anja Prins is de nieuwe VVD-wethouder 

voor het thema Gezondheid, Inburgering 
en Zorg. Daarnaast heeft zij een speci-
aal aandachtsgebied voor Noordwest-
Apeldoorn, waar ook Berg en Bos onder 
valt.

- Wegenonderhoud
 De aanpassingen aan de Soerenseweg 

zijn inmiddels gereed. In de omgeving 
van de Vonderlaan is men nu bezig de 
wegen aan te passen en te verbeteren 
om zo veel mogelijk sluipverkeer te 
weren. Langs de Soerenseweg tussen de 
Arendsburght en de J.C. Wilslaan komen 
geen fietspad en voetpad, maar worden 
de fietsstroken breder. De snelheid blijft 
60 km per uur.

- Bomenkap
 Helaas moet geconstateerd worden dat 

er veel bomen gekapt worden, zowel 
met als zonder vergunning, waardoor 

het groene karakter van de wijk wordt 
aangetast. De wijkvereniging betreurt 
dat ten zeerste en zal zich ertegen blij-
ven verzetten.

- Buurtbus 
 Per week stappen er tussen de 150 en 

180 passagiers in de buurtbus, die sinds 
september 2021 rijdt en daardoor suc-
cesvol mag worden genoemd. Er zijn 
echter maar weinig wijkbewoners die 
gebruik maken van de buurtbus.

- Facebook
 Sinds kort heeft de wijkvereniging ook 

een Facebookpagina voor allerlei onder-
werpen. Deze pagina is een aanvulling 
op onder andere de Berg en Bos Alert 
WhatsAppgroepen. Helaas plaatsen 
wijkbewoners er nog weinig op.

- Bewonersenquête
 Na 5 jaar is er weer een enquête in voor-

bereiding om beter te weten te komen 
wat er momenteel speelt onder de 
wijkbewoners.

- Jeugd
 Er wordt gewerkt aan meer speelplaat-

sen voor kinderen in de wijk. Een start is 
gemaakt met het aantrekkelijker maken 
van de speelplaats van de Berg en 
Bosschool. Dit is mogelijk gemaakt door 
middel van crowdfunding en gemeente-
lijke subsidie.

- Padelbanen
 Daisy heeft plannen gepresenteerd voor 

het realiseren van 2 of 3 padelbanen aan 
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de Callunalaan op het sportterrein van 
het Christelijk Lyceum. Omwonenden 
hebben massaal protest aangetekend 
omdat men bang is voor overlast door 
geluid en licht. Het bestuur van de wijk-
vereniging stelt zich in principe neutraal 
op, maar zal wel de bezwaar makende 
omwonenden steunen. De Gemeente 
Apeldoorn is in overleg met Daisy. Het 
wachten is op de uitkomst van een 
landelijk onderzoek naar de overlast van 
padelbanen. Wat Daisy nu doet, is niet 
helemaal duidelijk. Er gaan ook verhalen 
rond dat in plaats van padelbanen er 
’s winters een opblaashal zou kunnen 
worden geplaatst om binnen te kunnen 
tennissen.

- Recreatiezonering
 De Provincie Gelderland en de Gemeente 

Apeldoorn hebben in het beheerplan 
om de natuur te beschermen zeer grote 
gebieden als (intensief) recreatiegebied 
bestemd. Ook gebieden die behoren bij 
het Natura 2000-gebied en grenzen aan 
onze wijk. Wijkvereniging Berg en Bos 
vindt dit niet wenselijk en vraagt zich 
ook af of dit wel rechtmatig is. Inmiddels 
is hierover contact gezocht met een 
jurist.

- Veiligheid
 In coronatijd is er veel minder in huizen 

ingebroken. Wel worden regelmatig 
auto’s opengebroken voor diefstal 
van dure onderdelen of worden zelfs 
geheel gestolen. Het opstellen van meer 
beveiligingscamera’s wordt aanbevolen. 
Politie en elkaar alarmeren via de Berg 
en Bos Alert WhatsAppgroepen blijft 
van belang. Voor vermiste huisdieren 
en andere zaken waarvoor de politie 
niet wordt ingeschakeld, is een nieuwe 
WhatsAppgroep gekomen.

 Ondanks dat de wijk nu geheel een 
30-kilometerzone is, wordt er vooral 
door wijkbewoners zelf, vaak veel te 
hard gereden. Ook ontstaan gevaarlijke 
situaties door scholieren die met zijn vie-
ren naast elkaar fietsen en middelbare 
scholieren met brommobielen. Onze 
wijkagent Sharon Koenders is langdurig 
ziek en wordt tijdelijk vervangen door 
Mustafa Aksoy.

- AED’s
 Er zijn nu voldoende apparaten in de 

wijk waarmee er voor wijkbewoners 
op maximaal 500 meter afstand een 
AED beschikbaar is. 12 wijkbewoners 
hebben een cursus gevolgd en kunnen 
samen met de 10 al aanwezige AED-
hulpverleners worden ingezet in geval 
van nood.

- Stadspark Berg en Bos
 Er is voor het park een beheerplan voor 

de komende 10 jaar vastgesteld. Helaas 
zijn veel bomen in slechte staat en zal de 
komende tijd veel gekapt moeten wor-
den, waarvoor herplanting zal plaatsvin-
den met een meer gemengd boskarakter 
als resultaat.

4. Financieel jaarverslag over 2021
Paul Dekens dankt de, helaas afwezige, 
kascommissie die de conceptjaarcijfers 
heeft gecontroleerd. Een samenvatting van 
de cijfers kon worden meegenomen bij de 
ingang van de zaal. De jaarcijfers worden in 
een presentatie toegelicht. De financiële po-
sitie van de wijkvereniging ziet er wederom 
goed uit, ondanks het feit dat we minder 
worden gesubsidieerd door de gemeente 
en de extra kosten die zijn gemaakt in het 
kader van het 40-jarig jubileum. Het fonds 
deskundigenhulp is ruim. Het bestuur mag, 
conform het op de vorige ALV vastgestelde 
Huishoudelijk Reglement, bestedingen tot 
€ 5.000 doen. De kascommissie heeft de 
jaarcijfers goedgekeurd, zoals bleek uit een 
brief die werd voorgelezen. Na beantwoor-
ding van een enkele vraag van de aanwezi-
gen worden de conceptjaarcijfers definitief 
gemaakt en décharge aan het bestuur 
verleend.
Barbara Daam blijft nog een jaar in de 
kascommissie. Steven Langeveld neemt na 
3 jaar afscheid en wordt opgevolgd door 
Jacqueline Schaefer.

5. Leden van de wijkvereniging
Sinds 2016 is het aantal leden van 
Wijkvereniging Berg en Bos gestaag afgeno-
men. Het laatste jaar lijkt het aantal te sta-
biliseren. Ultimo 2021 bedroeg het aantal 
548, bijna 70% van het aantal huisadressen 
in de wijk. Er wordt aan allen een oproep 
gedaan nieuwe buren erop te attenderen lid 
te worden. Het lidmaatschapsgeld bedraagt 
ook in 2022 € 20. 

6. Bestuurszaken
Paul Dekens heeft te kennen gegeven te 
willen stoppen met zijn bestuurstaken als 
penningmeester en ledenadministrateur. 
Hij wordt heel hartelijk bedankt voor zijn 
werkzaamheden en zijn altijd prettige aan-
wezigheid bij bestuursvergaderingen. Als 
dank wordt hem een bos bloemen overhan-
digd en 2 boeken over skigebieden, passend 
bij zijn grote passie voor de wintersport. 
Anke Nijhuis, Carien Boesenach-Akkermans, 
André Conradi en Jan Wassink blijven zit-
tend en Arjan Speelman, Otto Verkerke en 
Gustaaf van den Brand zijn herkiesbaar. 
Als nieuwe penningmeester/ledenadminis-
trateur wordt Bas de Bruin als bestuurslid 
voorgedragen. Onder luid applaus wordt 
hiermee ingestemd en wordt de nieuwe 
samenstelling van het bestuur bekrachtigd.

( vervolg van pagina 7)
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7. 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. De 
uitreiking stond dit jaar niet geagendeerd. 
De reden daarvoor is dat, tegen de gewoon-
te in, dit jaar de warme douche naar een 
bestuurslid gaat, namelijk Otto Verkerke.  
Niet vanwege zijn werkzaamheden in het 

bestuur: bestuursleden worden nu een-
maal geacht gewoon hun werk te doen. De 
reden is dat Otto er na het verdwijnen van 
het openbaar vervoer in de wijk voor heeft 
gezorgd dat er een buurtbus is gekomen. 
Dat heeft grote inspanning gevergd en nog 
steeds is hij er bijzonder druk mee. De keuze 
om hem de warme douche te gunnen, wordt 
onder luid applaus ontvangen.

8. Rondvraag
- Er komt een vraag over brandveiligheid 

in de wijk. Welke noodplannen zijn er bij 
bijvoorbeeld een bosbrand en in welke 
mate zijn wijkbewoners hiervan op de 
hoogte? Door het kappen van met name 
naaldbomen rond de wijk zijn er brand-
gangen ontstaan die het overslaan van 
vuur dempen en tegenhouden. Door 
het vervangen van naaldbomen door 
loofbomen in de wijk wordt het gevaar 
ook minder. Er wordt verzocht meer aan-
dacht hieraan te schenken en het maken 
van concrete plannen.

- Er wordt gepleit voor het verwijderen 
van alle naaldbomen omdat ze te veel 
water verbruiken en hier eigenlijk niet 
thuishoren, maar destijds zijn aange-
plant om te worden gekapt ten behoeve 
van mijnbouw. Als reactie daarop wordt 
gesteld dat de bomen er al waren 
voordat de woonwijk Berg en Bos werd 
gebouwd en ze een belangrijk deel uit-
maken van het groene karakter van de 
wijk, dat behouden moet blijven.

- Er wordt gesteld dat het bestuur van de 
wijkvereniging te weinig doet voor de 
jeugd in de wijk, terwijl die juist aan het 
verjongen is. Door het creëren van een 
portefeuille Jeugd binnen het bestuur 
is een aanzet gegeven aan de belangen 
van jeugdigen in de wijk meer aandacht 
te geven.

Na de pauze

In het tweede deel van de vergadering geeft 
Michel van Maarseveen, algemeen directeur 
van Paleis Het Loo, een presentatie over de 
vernieuwing en uitbreiding van het museum 
dat sinds 14 april weer open is voor publiek. 
De ondergrondse uitbreiding is nog niet ge-
reed. De verwachting is dat dat in de eerste 
helft van het volgende jaar klaar zal zijn. De 
werkzaamheden zijn niet eenvoudig en zeer 
ingrijpend. Het hele paleis is leeggehaald, 
plafonds, vloeren en zolderingen verwijderd 
om maar liefst 4.000 m2 asbest te kunnen 
weghalen. 

De indeling is nu oorspronkelijker en veel 
logischer. De statietrap is in ere hersteld 
en er zijn 2 routes door het museum ge-
maakt: Willem en Mary en de route Huis van 
Wilhelmina. In de westvleugel wordt een 
speels educatief juniorpaleis gecreëerd. In 

de oostvleugel komt een vaste collectie en 
een wat meer journalistieke presentatie 
over de Oranjes. 

De presentatie laat met veel mooie beelden 
zien hoe het eerst was, hoe het er tijdens de 
renovatie uitzag en hoe het nu is. Het mu-
seum heeft een nieuw logo en positioneert 
zich als een hartelijke verbinder om Oranje 
dichterbij te brengen voor iedereen. Paleis 
Het Loo ziet graag dat veel mensen vriend 
van het museum worden. Met een jaarlijkse 
financiële steun krijgen vrienden veel leuke 
extra’s. Wijkvereniging Berg en Bos zal ook 
lid worden van de vriendenvereniging. Meer 
informatie treft u aan op de website van het 
museum.

Gemeld wordt dat Paleis Het Loo mee 
zal doen in het programma van de Open 
Monumenten-dagen.
Gevraagd wordt of het museum iets merkt 
van de commotie over het verlenen van sub-
sidie aan de koning voor het onderhouden 
van het kroondomein en het domein toch 
gedeeltelijk een gedeelte van het jaar niet 
toegankelijk is. Het museum merkt er eigen-
lijk niets van. De kaartverkoop blijft op de 
huidige plek bij het parkeerterrein. Reizigers 
met het openbaar vervoer kunnen het beste 
bij de Naald uitstappen. De toegang tot 
het Stallenplein zal waarschijnlijk zonder 
entreebewijs toegankelijk worden. 

Arjan Speelman bedankt Michel van 
Maarseveen met een boeket bloemen voor 
zijn prachtige en informatieve presenta-
tie. Vervolgens worden alle aanwezigen 
uitgenodigd voor een informeel hapje en 
drankje en wordt om 22.30 uur de Algemene 
Ledenvergadering afgesloten.
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Even voorstellen: 

Nieuwe wethouder voor Berg
en Bos: Anja Prins

Heel Apeldoorn Repareert

Gemeente Apeldoorn slaat 
handen ineen met Europese 
partners voor een circulaire 
toekomst
Door Inge Smolders, Projectmedewerker Communicatie EU Projecten, Gemeente Apeldoorn

Wat maakt dat jij met plezier woont? 
Bijvoorbeeld dat je huis een comfortabele, 
veilige plek is. Dat je er rust vindt. Dat er 
veel licht binnenkomt en dat je buiten 
kunt genieten van een groene omgeving. 
Allemaal hele gewone wensen. Of je nu 
in een klein appartement woont of in een 
groot huis met een tuin, je eigen buurt is 
altijd belangrijk voor hoe je je voelt. Daarom 
vind ik het heel goed dat we bij de gemeen-
te mensen hebben die de wijken en dorpen 
goed kennen en hard werken aan wat beter 
kan voor iedereen. Ook in het gemeentebe-
stuur hebben we dat zo geregeld. Daarom 
stel ik me graag even aan u voor. Ik ben 
in april begonnen als nieuwe wethouder 

Gezondheid, Inwonerparticipatie en Zorg. 
We hebben in totaal zeven wethouders en 
elk van ons heeft naast onderwerpen die 
we voor heel Apeldoorn aanpakken, ook 
een gebied in de gemeente om speciaal 
aandacht aan te geven. Voor mij is dat het 
noordwesten van Apeldoorn, waar ook Berg 
en Bos bij hoort. En dat treft, want ik woon 
zelf ook in dit deel van de stad. Tijdens mijn 
eerste rondjes op de fiets heb ik al gezien 
hoe divers dit stadsdeel is en hoeveel ver-
schillende initiatieven hier leven. Mensen 
ontmoeten, weten wat er echt leeft, dat is 
voor mij het belangrijkste. Dus het kan zo-
maar zijn dat we elkaar een keer gaan zien 
de komende tijd!

Op zaterdag 26 maart is het platform 
Heel Apeldoorn Repareert officieel gelan-
ceerd met een feestelijke Reparatiedag. 
Belangstellenden kregen uitleg over 
het belang van repareren van elektri-
sche apparaten en staken de handen uit 
de mouwen tijdens drie verschillende 
workshops. 

Over Heel Apeldoorn Repareert
Heel Apeldoorn Repareert is een initiatief 
van de gemeente Apeldoorn in het ka-
der van het Europese project Sharepair. 
Afgedankte elektrische en elektronische 
apparatuur (AEEA) is een van de snelst 
groeiende afvalstromen in de EU en groeit 
met 3 tot 5% per jaar. Binnen Apeldoorn is 
het doel om per jaar 175 ton AEEA te ver-
minderen. Heel Apeldoorn Repareert biedt 
reparatietips, maar ook mogelijkheden voor 
samen repareren in repaircafés en informa-
tie over waar je een professionele hersteller 
kunt vinden. 
Naast het stimuleren van reparatie door 
lokale inwoners, ligt er binnen het Sharepair 
project ook een belangrijke rol voor fa-
brikanten, legt projectcoördinator Carla 
Fransen uit: “We leggen zoveel mogelijk 

data vast over reparaties. Dat doen we niet 
alleen in Apeldoorn, maar ook in bijvoor-
beeld België en Duitsland. Deze informatie 
gebruiken we om op EU-niveau, fabrikanten 
aan te spreken op hun producentverant-
woordelijkheid om apparaten langer te 
kunnen gebruiken en beter repareerbaar 
te maken. Zo werken we samen aan het 
behalen van Europese doelstellingen op het 
gebied van circulariteit.” 

Feestelijke lancering met workshops 
De Reparatiedag vond plaats bij Foenix, de 
kringloopwinkel met permanent
repaircafé op het Zwitsalterrein in 
Apeldoorn. Bij Foenix staan duurzaam-
heid en circulariteit hoog in het vaandel. 
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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

Directeur Arjin Jans: “Wij gaan voor kwa-
liteit, altijd en voor iedereen, en altijd 
met duurzaamheid in het achterhoofd. 
Circulariteit begint al bij het ontwerp.” Deze 
gedachte kwam ook terug in de workshop 
over de circulaire designlamp van ontwer-
per Bernd Teule. Deze ‘Paper Light’ wordt 
volledig gemaakt van gebruikt materiaal, 
zoals papier van oude lompen en een snoer 
van afgedankte strijkijzers. 
Daarnaast werden er een workshop Senseo 
repareren en een workshop 3D printen 
gegeven. Op het NewTechPark werd gede-
monstreerd hoe 3D printen bijdraagt aan 
repareren: wanneer onderdelen niet meer 

verkrijgbaar 
zijn, is het vaak 
nog mogelijk 
om deze te prin-
ten, waardoor 
een apparaat 
niet wegge-
gooid hoeft te 
worden. 
De Senseo is 
voor repairca-
fés een van de 
meest gerepa-
reerde appara-
ten. Deelnemers 
aan de work-
shop kregen een 
handige repara-

tiehandleiding en tips om zelf te repareren. 
Toch is voorkomen vaak beter dan genezen: 
“Ontkalken doen mensen vaak niet”, aldus 
een van de aanwezige vrijwilligers van het 
reparatiecafé Ugchelen.  

Apeldoorns Wethouder Detlev Cziesso 
verzorgde een openingswoord. Hij draagt 
dit initiatief een “duurzaam hart” toe: 
“Vroeger leerde ik dat alles te maken is 
met een ferme tik, gereedschap, duct tape 
of ijzerdraad. Met moderne elektronica is 
dat iets ingewikkelder, maar weggooien 
is zonde. Het is belangrijk om apparaten, 
maar ook grondstoffen, zo lang mogelijk te 
gebruiken.” 

Zelf een steentje bijdragen?
Heel Apeldoorn Repareert stimuleert 
inwoners om meer te repareren en zelf een 
Herstelheld te worden. Reparatietips, een 
lijst van herstellers binnen de gemeente 
Apeldoorn en meer informatie over dit pro-
ject vindt u op 
www.heelapeldoornrepareert.nl
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Hèt notariskantoor 
in de regio Apeldoorn 

 
•  vastgoed 

•  ondernemingsrecht 
•  familie- en erfrecht 

Gietema Wevers Dijkman notarissen
Prins Willem-Alexanderlaan 717, 7311 ST Apeldoorn

T 055 - 5782222
www.gwdnotarissen.nl

Gespreksgroep voor mensen met 
slokdarmkanker bij ‘kLEEF! 
Door Cynthia de Vries, ‘kLEEF

Veilig Barbecueën 
Mooi weer, dus lekker de barbecue aan. 
Veilig barbecueën is best makkelijk! 
Een aantal tips van de Brandweer: 
Gebruik een barbecue alleen buiten. Zet hem op een vlakke ondergrond, verplaats 
de barbecue niet wanneer hij aan is en zorg dat hij uit de buurt van brandbare materialen 
en spelende kinderen en dieren staat. Denk hierbij ook aan de schutting, de partytent en 
planten zoals coniferen of hoog gras. Het is momenteel namelijk erg droog in de natuur.
Gebruik briketten of houtskool en maak de barbecue aan met aanmaakblokjes. Ga nóóit 
met spiritus, benzine of peteroleum aan de gang. 
Pas op met licht ontvlambare kleding. Mocht er toch een vonk overspringen op kleding: ga 
niet hollen, maar rollen! Rol over de grond en dek de vlammen af met een blusdeken. En 
koel de wond 10 minuten met lauw zacht stromend leidingwater. Ga met blaren of een open 
wond altijd naar de huisarts.  
Na afloop: dek de barbecue goed af met de bijpassende deksel, en zorg dat er geen lucht 
meer door het ventilatierooster komt. Afdekken kan ook met zand. En pas op: gooi geen 
warme kooltjes in de kliko. Laat ze eerst goed afkoelen!
Meer tips? https://www.brandweer.nl/onderwerpen/barbecueen/        

De diagnose (slokdarm)kanker verandert 
je leven compleet. Het uitwisselen van 
ervaringen met andere mensen in een 
vergelijkbare situatie kunnen helpen om 
deze periode beter door te komen. 
Bij ‘kLEEF! heb je de mogelijkheid om 
mensen te ontmoeten die slokdarmkanker 
hebben of hebben gehad onder leiding van 
een professionele gesprekspartner.
Wij starten een gespreksgroep. Ben je geïn-
teresseerd of wil je op de hoogte gehouden 
worden, neem dan contact met ons op via 

info@stichtingkleef.nl of telefonisch 055-
5762676. Bij ons binnenlopen kan natuurlijk 
ook: Vosselmanstraat 4 in Apeldoorn.
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Buurtbus vrijwilligers gezocht
Door Otto Verkerke

Buurtbusvereniging BergenBos verbindt 
ondertussen ruim 7 maanden, tot tevre-
denheid van onze passagiers, de wijken 
Berg en Bos, de Sprengen, Kerschoten en 
De Naald met elkaar en met het stadscen-
trum en het station.

Dat doet de vereniging met ongeveer 30 
vrijwilligers die allen met plezier het busje 
op gezette tijden volgens de dienstregeling 
besturen. Aangezien een behoorlijk aantal 
passagiers de bus veelvuldig gebruikt op 
dezelfde ritten, ontstaat er ook een waar-
devol sociaal contact tussen gebruikers en 
vrijwiligers.
Om te zorgen dat de bus alle dagen volgens 
de dienstregeling rijdt, zijn er minimaal 18 
chauffeurs nodig. Daarbij moeten wel alle 
18 vrijwilligers elke week willen rijden en er 
geen beperkingen in beschikbaarheid zijn. 
Helaas werkt dat niet zo in de praktijk.
Een aantal vrijwilligers rijdt liever eenmaal 
per 2 weken, anderen liever elke week. 
Sommigen op een vast tijdstip, anderen 
wisselen liever regelmatig van inzetmoment 
of zijn alleen inzetbaar op verzoek in nood-

gevallen. Daarnaast moet er ook rekening 
gehouden worden met vakanties, maar ook 
met ziekteverzuim.
Dit resulteert erin dat er minimaal 30 vrijwil-
ligers nodig zijn om de buurtbus elke dag op 
schema te laten rijden.
Sinds de start hebben zich een aantal 
vrijwilligers afgemeld. De redenen waren 
divers, maar geen van allen stopte er-
mee omdat ze er geen plezier in hadden. 
Ofschoon zich ook een paar nieuwe vrijwilli-
gers hebben aangemeld, is verdere verster-
king nodig.
Voorkeur hebben mannen en vrouwen die 
minimaal een keer per twee weken een 
vaste rit voor hun rekening willen nemen. 
Leeftijd is geen probleem (mits gezond) 
maar een rijbewijs B is minimaal vereist.
Kandidaten doorlopen een rijtest met de 
bus, en moeten na slagen van de rijtest een 
verplichte keuring als Buurtbuschauffeur bij 
de Arbodienst doorlopen.

Voor vragen of aanmelden kunt u contact 
opnemen met Otto Verkerke via e-mail naar 
otto.verkerke@wijkbergenbos.nl of telefo-
nisch op nr 06-13220608.
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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 BERG EN BOS BEWONERSZAKEN 
via bergenbosbewonerszaken@gmail.com 
onder vermelding van je naam, woonadres, 
mobiele telefoonnummer 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 Facebookgroepen 
WIJKVERENIGING BERG EN BOS en BERG EN 
BOS SOCIAAL: ga naar www.facebook.com, 
zoek de groep op en meldt je aan.

AED in de wijk
AED nodig? Bel 112, zij zorgen  
voor alarmering van een vrijwilliger 
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

Terug naar normaal?
Door Wim Bergink, Gebiedsmanager Noordwest

Het is (bijna) zomer 
en corona lijkt op-
eens heel ver weg. 
Langzamerhand weer 
minder thuis werken, 
vaker de wijk in, weer 
meer mensen ontmoe-
ten. Ik was er wel weer 
aan toe.

Voor de wijkraden was dit ook een lastige 
periode. Alleen met bewoners communice-
ren via mail of digitale vergaderingen is toch 
echt anders dan elkaar ‘live’ ontmoeten. Je 
mist de nuance, het non-verbale, de een-
op-een interactie. Maar we wennen nu weer 
snel aan het ‘normale’. Het mag weer, het 
kan weer, we doen het weer.

Bij ‘terug naar normaal’ horen ook de 
activiteiten die overal in de stad worden 
georganiseerd.
In juni zijn er op verschillende plekken weer 
de buitenspeeldagen en ik zie soms ook 

alweer een buurt-/straatfeest langskomen. 
Dat is mooi, zo ontmoeten we elkaar ook 
weer vaker. Half mei was er in een buurt 
in Orden een ‘tuinendag’, waarbij samen 
tuintjes werden opgeknapt. Eén van de 
bewoners zei daarbij ‘Ik woon hier al sinds 
1971, maar ik heb nog nooit zo’n saam-
horigheidsgevoel meegemaakt’. En daar 
gaat het natuurlijk ook om: niet alleen de 
tuintjes, maar ook: samen.

Begint het bij u nu ook te jeuken, omdat u 
ook wel een idee heeft voor een initiatief 
om de wijk een stukje mooier, beter of 
socialer te maken? Kijk dan eens op onze 
website bij https://www.apeldoorn.nl/
inwonersinitiatieven. Misschien kunt u ook 
subsidie krijgen voor uw initiatief.

We weten niet hoelang deze corona-arme, 
‘terug-naar-normaal’ periode duurt, maar 
laten we ervan profiteren als het kan. Ik 
wens u een heel mooie, lange zomer.
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Het Vliegend hert
een prachtige imposante kever
Carolien Londerman, natuurgids IVN  Apeldoorn

Nieuwe achtbaan  
‘Texas Twister’
Door Gustaaf van den Brand

Niet alleen mensen vinden het prettig 
wonen in de mooie, groene wijk Berg en 
Bos. Een zeldzame kever heeft Berg en 
Bos ook uitgekozen als zijn leefgebied, 
en wel het Vliegend hert. Deze impo-
sante kever, de mannetjes kunnen wel 9 
cm groot worden, houdt van eiken.  Het 
liefst eiken die langs een bosrand of laan 
staan. 

Het Vliegend hert wordt meestal ’s avonds 
gezien, op warme zomeravonden. 
De kever vliegt in de maanden juni en 
juli. Het mannetje gaat op zoek naar een 
vrouwtje. 
Zijn er meerdere mannetjes bij een vrouw-
tje, dan vindt een gevecht plaats, waarbij 
de “geweien” in elkaar worden gestoken. Er 
wordt geworsteld totdat een van de man-
netjes de ander uit de boom kan gooien. De 
winnaar mag paren met het vrouwtje. Het 
mannetje sterft kort na de paring, hij is acht 
weken oud geworden.
Nu komt de eik weer in het verhaal. Het 
vrouwtje zet haar eitjes af bij de wortels van 
de eik, in de grond.  Het vrouwtje heeft een 
paar weken langer geleefd dan het manne-
tje. Na het afzetten van de eitjes, komt ook 
zij aan haar einde. De larven die uit de eitjes 
komen, verblijven minstens 4 jaar in de 
grond, voordat ze weer naar boven komen 
als de kever het Vliegend hert.

Ik wil graag het Vliegend hert in kaart 
brengen in de wijk Berg en Bos. Waar komen 
ze voor en hoeveel? U kunt mij meehelpen 

door een foto te maken met uw mobiel en 
te sturen naar: 06 19206972.  Alle gegevens 
worden gedeeld met Kenniscentrum Eis van 
Naturalis.
Vanzelfsprekend is er veel meer te vertellen 
over het Vliegend hert. U kunt mij gerust 
benaderen voor meer informatie of als u 
vragen heeft. U kunt mij bereiken op het 
voornoemde telefoonnummer of door een 
mail te sturen naar  
londerman63carolien@outlook.com.

Op zondag 24 april om 11:30 uur werd 
de nieuwe achtbaan van Kinderpretpark 
Julianatoren ‘Texas Twister’ officieel 
geopend. De directeur van het pretpark, 
Jeroen Buter, vertelt dat hij erg blij is om 
het seizoen 2022 met de opening van een 
nieuwe attractie te beginnen. “We maken 
van de opening een groot feest”. 

Texas Twister
In de Texas Twister maak je een doldwaze 
rit over de prairie van Texas en geniet je van 
het adembenemende uitzicht op Mount 
Muismore. Jeroen Buter vertelt dat de Texas 
Twister een spinning coaster is waarbij het 
bovendeel van het wagentje roteert ten 
opzichte van het onderstel.

Een attractie vol beleving
“Afgelopen winter hebben we niet stilge-
zeten en zijn wij flink bezig geweest om 
de Texas Twister op tijd klaar te hebben. 
De Texas Twister is geheel gethematiseerd 
en vormt samen met de attracties de 
Paardenbaan, de Tollende Hoeden en de 
Wild West Express het themagebied Het 
Wilde Westen.  De Texas Twister is echt een 
hele mooie toevoeging aan het park”.  

Nieuwe TV-serie Jul & Julia
Achter elke attractie in het park zit een 
avontuurlijk verhaal dat Meneer Kaasgaaf 
zelf beleefd heeft. “Ja, dus ook van deze 
nieuwe achtbaan” vertelt Jeroen Buter. 
“Deze zomer verschijnt er van dit avontuur 
een nieuwe serie van Jul & Julia genaamd 

‘herrie op de prairie’. We zijn momenteel 
druk bezig met de opnamen voor deze 
nieuwe serie”.

YouTube-serie ‘Op weg naar de Texas 
Twister’
Van de totstandkoming van de ‘Texas 
Twister’ heeft het pretpark een 3-delige 
YouTube-serie gemaakt. In deze serie krijg 
je een kijkje achter de schermen over het 
ontwerp, de bouw, de afwerking en zie 
je unieke beelden. “De derde aflevering 
verschijnt en is te zien op het Julianatoren 
YouTube-kanaal en onze website julianato-
ren.nl” aldus Jeroen Buter. 



16

Colofon
Voorzitter: 
Arjan Speelman, tel. 06-51335637
Secretaris: 
Gustaaf van den Brand, tel. 06-53879265 
Penningmeester: 
Bas de Bruin, tel. 06-53774120
Leden: 
Otto Verkerke, tel. 06-13220608
Jan Wassink, tel. 06-387 307 44 
Anke Nijhuis, tel. 06-45774770
Carien Boesenach-Akkermans,  
tel. 06-50127494
André Conradi, tel. 06 -10788968

Website: 
www.wijkbergenbos.nl
E-mail: 
bestuur@wijkbergenbos.nl
Postadres: 
Postbus 2905, 7301 EH Apeldoorn
Bankrekening: 
NL81 RABO 0393 1561 84

Redactie:
Gustaaf van den Brand  
en Liza Bruggeling 
E-mail: redactie@wijkbergenbos.nl

Wijkagent: 
Sharon Koenders, tel. 0900-8844
E-mail: sharon.koenders@politie.nl
Buitenlijn gemeente Apeldoorn:
tel. 14055
E-mail: gemeente@apeldoorn.nl

Opmaak en druk:  
Studio Eric Paap, www.ericpaap.nl

informatie van uw wijk

wijkblad

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

1980 - 2022
42 JAAR

Zwijnen of dassen?
Door Gustaaf van den Brand

Wie kent ze niet, die sporen van wilde 
zwijnen langs de wegen op de Veluwe?
Omgewoelde bermen waar de dieren zich 
tegoed doen aan lekkers wat zich op of 
net onder de grond bevindt.

Soms lijkt het erop dat die dieren ook 
in onze grasvelden geïnteresseerd zijn. 
Regelmatig wordt ‘s ochtends geconsta-
teerd dat, veelal mossige, grasvelden zijn 
omgewoeld. Soms zo heftig dat je aan wilde 
zwijnen denkt. 
De werkelijkheid is echter anders. Er staan 
zoveel hekken langs de bosranden van onze 

wijk dat er nog nauwelijks grotere wilde die-
ren in het bewoonde gebied kunnen komen.
Daarentegen zijn er in de wijk wel enkele 
dassenburchten. De bewoners daarvan foe-
rageren graag in tuinen waar ze onder mos 
en gras hun maaltijden vinden.
Tja, wat doe je dan? Dassen zijn bescherm-
de dieren en we leven nu eenmaal in, naast 
en met de natuur. Er zit niets anders op dan 
de gaten met je voeten dicht te stampen. 
Je moet er echter niet vreemd van opkijken 
als je dat de volgende ochtend weer moet 
doen. Dat moet je er maar voor over hebben 
om in onze mooie wijk te wonen.

Apenheul ontwikkelt door!
Door Miriam Glazenburg, Apenheul

Na twee bijzondere jaren waarin Apenheul 
deels niet geopend was voor bezoekers, zijn 
we het seizoen 2022 vol energie opgestart. 
Ook komend jaar staat er weer van alles 
op de rit, want Apenheul blijft in ontwikke-
ling. Voor aap, natuur en mens. De afgelo-
pen tijd is hard gewerkt aan een prachtig 
nieuw avonturen pad, is het Apenboompad 
opgeknapt en hebben de Javaanse langoe-
ren een nieuw verblijf gekregen. Daarnaast 
zijn we gestart met het ontwikkelen van 
een heel nieuw apengebied aan het einde 
van het park. Na goedkeuring op het plan 

voor de ontwikkeling van dit nieuwe gebied, 
hebben we gelijk de handen uit de mouwen 
gestoken. Zo is het gebied, waar de draai-
molen stond, omheind met hout beklede 
hekken en is een tijdelijk bezoekers pad 
aangelegd. Om de veiligheid van de bezoe-
kers goed te regelen zijn bouwprotocollen 
en gedragsregels opgesteld. Met borden 
langs het bezoekers pad kan iedereen al-
vast zien hoe het nieuwe gebied er straks uit 
komt te zien. Apenheul is, ondanks de werk-
zaamheden in het park, klaar om bezoekers 
te ontvangen.

Nieuw losloopgebied 
Het nieuwe gebied wordt ontwikkeld tot 
een gebied met loslopende apen. Een ver-
rassende allerlaatste beleving. Op en top 
Apenheul, vlak voordat je uitkomt bij de 
shop en het park verlaat. We willen onze 
bezoekers nog één keer laten verwonderen 
over de rijkdom en pracht van de natuur 
in dit bosrijke stuk van het park. Naast dat 
de biodiversiteit op een prachtige manier 
zichtbaar wordt gemaakt, lopen er vanaf 
de start van het seizoen 2023 als alles goed 
gaat twee verschillende soorten apen los in 
het gebied. 
Wil je meer weten over de vorderingen 
in het nieuwe gebied? Volg ons op apen-
heul.nl/apenheul-ontwikkelt. 


