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Beroepschrift Recreatiezoneringsplan
Door Jan Wassink

De wijkvereniging heeft op 19 juli jl. samen 
met de Stichting Werkgroep Milieuzorg 
Apeldoorn (SWMA) een beroepschrift inge-
diend tegen het door de provincie vastge-
stelde Recreatiezoneringsplan Veluwe. Het 
11 pagina’s tellende beroepschrift is een 
uitgebreid document geworden met veel 
juridische en inhoudelijke argumenten. 
Hiermee zal ik u niet vermoeien. De hoofd-
lijn van het beroepschrift is dat we serieuze 
twijfels hebben over de aanpak en de legitimi-
teit van het Recreatiezoneringsplan Veluwe. 
Hieronder licht ik toe waarom we in beroep 
gaan tegen het in juni 2022 vastgestelde 
Recreatiezoneringsplan Veluwe. 

Verslechtering natuur ten behoeve van 
recreatieontwikkeling 
Het Recreatiezoneringsplan Veluwe is juridisch 
gezien in het vat gegoten van een (natuur)
beheerplan van het Natura2000-gebied Veluwe. 
Bij nadere bestudering blijkt het geen zuiver 
natuurbeheerplan te zijn, maar een plan dat tot 
doel heeft de recreatie verder te ontwikkelen in 
gebieden die hiervoor niet geschikt zijn.

Het Recreatiezoneringsplan Veluwe heeft enkele 
goede elementen. De grote kritiek richt zich hierop, 
dat onder het mom van natuurbescherming, nog 
meer ruimte wordt gegeven aan de ontwikkeling 
van recreatie ten koste van de huidige natuur. Het 
gaat niet om een kleine opoffering van natuurwaar-
den, maar om 28% van het gehele Veluwegebied. 
Veluwe-breed betreft dit ongeveer 25.000 hectare. 
Ook direct aangrenzend aan onze woonwijk speelt 
deze problematiek. 

Natura2000 en de woonwijk Berg en Bos
Onze wijk grenst aan en ligt gedeeltelijk in 
Natura2000-gebied. Het grensgebied betreft de 
Amersfoortseweg, Soerenseweg, Juniperlaan, 
Jasmijnlaan, Felualaan en de J.C. Wilslaan. Een 

bijzonder voorbeeld is de Parkflat Arendsburght. 
Deze is aan drie kanten ingesloten door 
Natura2000-gebied. Het Recreatiezoneringsplan 
Veluwe geeft met behulp van een zoneringskaart 
per gebied aan waar welk type recreatie mogelijk 
wordt geacht. Het vormt hiermee een toetsings-
kader voor toekomstige ontwikkelingen. 

Wensdenken 
De Provincie Gelderland stelt dat verdere recre-
atie-ontwikkeling op de Veluwe mogelijk is in 
gebieden waar de natuur wel ‘tegen een stootje 
kan’. Vreemd genoeg ontbreekt een degelijke 
ecologische onderbouwing voor deze cruciale 
bewering. Sterker nog, het ecologische onder-
zoek dat wel beschikbaar is, wijst in een andere 
richting. Deze bewering heeft dus alle schijn van 
wensdenken. 
De gekozen benadering heeft ook gevolgen voor 
de wijk Berg en Bos. De Gemeente Apeldoorn wil 
graag een groot deel van het Natuurpark Berg 
en Bos en de achterliggende bossen tot en met 
Hoog Soeren (in totaal ongeveer 975 hectare) 

( vervolg op pagina 2)
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aanwijzen als gebied waar meer ruimte 
moet komen voor recreatie. Denk bijvoor-
beeld aan de aanleg van mountainbike-
routes. De hiervoor geprojecteerde recre-
atiezones beginnen al bij de Juniperlaan, 
Jasmijnlaan en het gebied rond de 
Valkenberg. 

Geen gedegen ecologische basis
Het Recreatiezoneringplan is gebaseerd 
op een door Vogelonderzoek Nederland 
(SOVON) opgesteld rapport voor zeven 
soorten vogels. Dit is een smalle basis voor 
ecologisch onderzoek, maar bovendien 
wijken provincie en gemeenten op grote on-
derdelen af van de door SOVON gemaakte 
recreatiezoneringskaart. Naar eigen zeggen 
betreft dit 28% van het totale Veluwe-
areaal. Daar waar de SOVON-onderzoekers 
aangeven dat een gebied ‘rustig bos’ moet 
blijven, zoals het bos aan de overzijde van 
de J.C. Wilslaan, zien provincie en gemeente 
ruimte voor toevoeging van recreatieve 
functies en voorzieningen. 

Collectieve desinteresse
We hebben het Apeldoornse College van 
B&W en de raadsfracties hierop aangespro-
ken, maar deze geven - met uitzondering 
van de Partij voor de Dieren - niet thuis. 
Dezelfde onverschilligheid troffen we dit 
voorjaar aan bij de gezamenlijke statenle-
den van de Provincie Gelderland en bij de 
verantwoordelijk gedeputeerde.   

Recent onderzoek: staat van natuur 
slechter dan gedacht
De staat van instandhouding van de Veluwe 
is volgens deskundigen zorgwekkend. 
Zeer recent onderzoek van de Universiteit 
Twente bevestigt duidelijk dat de Veluwse 
bodem op veel plaatsen onderhevig is aan 

ernstige verzuring. Dat stikstof deze verzu-
ring van de zandige Veluwegrond veroor-
zaakt, is een feit. Deze bodemverzuring is 
nog erger is dan gedacht en een bedreiging 
voor het voortbestaan van de Veluwse bos-
sen. Belangrijk daarbij is om te vermelden 
is dat dit jongste onderzoek gebaseerd is op 
concrete metingen aan de hand van bodem-
monsters en niet op modelberekeningen. 
De Gemeente Apeldoorn heeft inmiddels 
van deze gegevens kennisgenomen.

Welke Veluwe-agenda wordt hier 
gevolgd?
Het gevoel bekruipt je dat men precies weet 
waar men mee bezig is. Een Apeldoornse 
fractievoorzitter beaamde dit ook naar de 
schrijver van dit stuk. Achteraf bezien had 
men het Natura2000-gebied Veluwe graag 
wat kleiner gezien. Natura2000, en meer 
specifiek de vogel- en habitatrichtlijn, is 
namelijk geen vrijblijvende status. Deze 
status verplicht overheden en terreineige-
naren te zorgen voor een gunstige staat van 
instandhouding. Het gaat om de zorg voor 
het behoud en zo nodig de terugkeer van 
diersoorten, vegetaties en hun leefomge-
vingen. Kortom: het behoud van de unieke 
Veluwse biodiversiteit. Dit laatste verhoudt 
zich moeizaam met andere gemeente-
lijke ambities, zoals opgeschreven in de 
Ontwikkelstrategie Westrand (Apeldoorn) 
en de hierin geadopteerde ‘Veluwe agenda 
1.0’. Deze agenda heeft tot doel om de 

Veluwe in het jaar 2025 tot de meest gast-
vrije bestemming van Nederland te ontwik-
kelen. Dit klinkt op zichzelf vriendelijk, maar 
het komt neer snelle en verdere groei van 
het Veluwe-toerisme, waarbij de nevenef-
fecten op de koop toe worden genomen.  

De opstelling van de provincie en gemeen-
ten is tekenend voor dit dossier. Dit is 
opmerkelijk gezien de actualiteit. Terwijl 
veehouders aan de westzijde van de Veluwe 
zeer strikt worden bejegend als het gaat 
om stikstofemissies (duizenden verplichte 
bedrijfssluitingen), werken provincie en 
gemeenten hand in hand om meer ruimte 
te geven aan recreatieve ontwikkeling op 
de Veluwe. Daarbij wordt de Veluwe busi-
nesscase verder ondersteund door goed 
georganiseerde Veluwe-marketing (o.a. Visit 
Veluwe), medegefinancierd door diezelfde 
overheid. 

Beroepsprocedure
De Wijkvereniging Berg en Bos en SWMA 
hebben gezamenlijk beroep aangetekend 
tegen het Recreatiezoneringsplan Veluwe 
om (onder meer) de volgende redenen:
• intensievere recreatie aan de westkant 

van onze wijk gaat ten koste van de 
kwaliteit en leefbaarheid van onze wijk 
in het bijzonder de rust, de natuur en 
de natuurbeleving. Zoals bekend liggen 
hier al jaren onopgeloste problemen, 
waaronder de parkeerproblematiek 
met betrekking tot Apenheul. Laat de 
prioriteit hierop gericht zijn in plaats van 
nieuwe plannen te ontvouwen;

• juridisch: het Recreatiezoneringsplan 
Veluwe is bedoeld als toetsingskader 
en is daarnaast volgepakt met concrete 
maatregelen die recreatie faciliteren. 
Een dergelijk plan vereist op zijn minst 
een natuurtoets, maar deze is niet uitge-
voerd. Alleen al om deze reden zou het 

Recreatiezoneringsplan geen bindende 
status mogen krijgen;

• het Recreatiezoneringsplan Veluwe is in 
onze ogen geen valide natuurbeheer-
plan, omdat het per saldo geen verbete-
ring, maar een verslechtering oplevert 
voor de Veluwse natuur. 

Wij zijn als wijkvereniging continu actief 
geweest om tijdens de vele overleggen 
onze zienswijzen in te brengen. Vooralsnog 
tevergeefs. Er rest ons daarom geen andere 
optie dan de kwestie voor te leggen aan de 
rechter.

Ik verwacht in de volgende uitgave van ons 
wijkblad meer te kunnen vertellen over de 
voortgang van deze juridische procedure. 

( vervolg van pagina 1)



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

Paddenstoelen, presentatie en excursie
Door Carolien Londerman, wijkbewoner

Op woensdag 26 oktober kunt u op de 
11e verdieping van de Arendsburght 
naar een presentatie over paddenstoelen 
in de Veluwse bossen kijken. Er wordt 
ook ingegaan op de relatie tussen bo-
men en paddenstoelen. De presentatie 
met vele mooie foto’s begint om 20.00 
uur, in de recreatiezaal. De inloop is 
vanaf 19.45 uur. De toegang is gratis, 
inclusief koffie of thee. Op zaterdag 
29 oktober kunt u zelfs mee met een 
paddenstoelenexcursie.

De wijk Berg en Bos ligt in een bosrijke 
omgeving. De Kroondomeinen, Stadspark 
Berg en Bos en het Paleispark liggen op 
een steenworp afstand. In de herfst zijn in 
deze bossen diverse paddenstoelen te zien. 
Soorten die samenwerken met bomen, 
zoals de amethistzwam met de beuk, of 
de kaneelkleurige melkzwam met de eik. 
Onderling wisselen ze stoffen uit waar ze 
allebei profijt van hebben. Andere padden-
stoelen hebben het niet goed voor met de 
boom waar ze op of in de buurt groeien. De 
douglassparren die hier veel staan, worden 
geparasiteerd door de grote sponszwam 

of de dennenvoetzwam. Deze laatste lijkt 
in een jong stadium op een muffin, maar 
groeit uit tot een zachtgele trechter met 
een doorsnede van 20 centimeter. Dan 
zijn er nog soorten die oprukken door het 
opwarmen van het klimaat. De zwetende 
kaaszwam is voor het eerst in Nederland in 
het jaar 2000 waargenomen. Nu zie ik deze 
soort regelmatig op de boomstobben van 
de grove den in het bosgedeelte achter de 
Arendsburght. 

Excursie 29 oktober
Het is altijd een belevenis om paddenstoe-
len in het bos te ontdekken en te herkennen 
van de presentatie! Wij houden op zaterdag 
29 oktober een paddenstoelenexcursie. We 
starten om 10.00 uur, bij de ingang van de 
Arendsburght. De excursie duurt 2 uur. Er 
kunnen maximaal 20 deelnemers mee en 
honden mogen niet mee. Aanmelden kan 
via carolienlonderman@gmail.com. 

Artikel vliegend hert
Leden van de wijkvereniging hebben mijn 
artikel over het vliegend hert goed gelezen. 
Ik wil de bewoners die op mijn oproep om 

vliegende herten te melden, hebben gere-
ageerd, hartelijk danken. Ik heb 45 meldin-
gen doorgekregen van 75 stuks!

Wat voor mij de kers op de taart was, is dat 
ik bij een bewoner in de tuin mocht komen 
kijken naar een paring. Dit had ik nog nooit 
eerder gezien en het was een geweldige 
ervaring voor mij.
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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

Noordwester Mare (2)
Rolweerstand
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’.

Verschil
Wat is de overeenkomst tussen een voet-
balveld en een autoweg? Dat is verkeer, van 
voetballers respectievelijk voertuigen. In 
beide gevallen komt het tegenovergestelde 

van voortbewegen voor: stilstaan. Omdat 
de redenen daarvoor zeer uiteenlopen 
houdt hier de overeenkomst op. 

Voetballers behoren normaliter te spelen 
op een grasveld, niet op een weg, auto’s en 
andere verkeersdeelnemers zijn gehouden 
tot gebruik van de openbare weg, niet van 
een grasveld. De voetbalclub in de wijk 
schreeuwt het ons van een spandoek toe en 
bedoelt eigenlijk te zeggen: ”Banden af van 
onze velden!” Anders dan de spelers op een 
veld nemen auto’s bezit van de weg, rijdend 
of stilstaand. Let wel: dat is niet hetzelfde 
als eigendom. Het gaat om uitoefening van 
de feitelijke macht. Dat heeft alles te maken 
met volume. Makkelijker dan door een voet-
baller met zijn bal, kan dat worden gedaan 
door een bestuurder met zijn voertuig. 
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Eglantier 231,
Koninginnelaan 67,

Schuttersweg 139

Apeldoorn

Ugchelseweg 189

Ugchelen

www.maassenbanket.nl

Gaat de eerste door een stootje al plat, de 
tweede loopt in dat geval hooguit een kras 
of deuk op. 

Wrijving
Auto’s begeven zich liever niet in een berm 
met gras; als het echt niet anders kan bij 
voorkeur op een zanderig of stuk gereden 
gedeelte. Wie één of twee wielen op de weg 
houdt geeft een signaal af: gras en band 
voelen weinig adhesie. Autobanden zijn 
daarentegen dol op beton, stenen en vooral 
asfalt. Dat bleek onlangs. De nieuwe laag 
asfalt was nog niet bekoeld of de eerste wa-
gens waagden zich al plakkend en sissend 
over hun domein met nieuwe verkeers-
drempels op weg naar de thuisbasis. Door 
de wrijving van de rubberen autobanden 
met het asfalt werd het contact alleen maar 
intenser. Het moet gezegd: dat ging voor-
beeldig met een slakkengangetje. Op dit 
geaccidenteerd ‘speelveld’ is voetballen een 
gotspe.

Grote diepladers met zware vorkheftrucks 
in hun schoot, die elders voor werkzaam-
heden worden ingezet, hebben de nieuwe 
weg al ontdekt als een ideale parkeerplaats 
met een volwaardige parkeertijd. Het zorgt 
voor onveilige situaties. Urenlang houden zij 
het overige verkeer in bedwang en dwingen 
tot aanpassing van snelheden. Daar be-

vinden zich ook de bezorgdiensten, pak-
ketbezorgers en diensten voor onderhoud. 
Niet geklaagd, zij doen hun werk en wagens 
horen op de weg, niet op het grasveld. Ruim 
baan voor hulpverlener en  vuilnisman! 
De echo van de vragende kinderstem, het 
grommend hondje. De elektrisch fietsende 
maaltijdbezorger die zich nipt aan de 30 
houdt slingert zich overal behendig langs. 
Berg en Bos, zone waar men mag rijden, 
parkeren, stilstaan en omkeren, naadloos 
aansluitend bij de bewegende en rustende 
auto’s rondom unieke villa’s en attracties. 
Dat heeft een prijs. 

Omdenken
Waar weinig mensen bij stilstaan is dat juist 
deze objecten voortdurend auto’s aantrek-
ken. Bewoners, bezoekers en passanten, 
het zullen er steeds meer worden in een 
territorium met relatief geringe omvang 
waar een koningin haar werksters lokt. 
Bestuurders willen altijd zo dicht mogelijk 
bij hun bestemming komen en ontvangen 
daarbij zelfs hulp uit onverdachte hoek. De 
geschiedenis leert dat over de wenselijkheid 

van parkeren bij in de media aangegeven 
attracties of evenementen in de wijk niet 
eenduidig is geoordeeld. 
Anno 2022 heeft het begrip transferium een 
nieuwe betekenis gekregen en is stilaan 
gemeengoed geworden in de kleine wereld 
van Berg en Bos. Daartegen vechten is niet 
onlogisch en lijkt op een strijd met blote 
handen tegen het wespennest vol beestjes 
die in meer dan een opzicht nuttig zijn. 

Uit onderzoek blijkt dat onbevooroordeeld 
waarnemen en beoordelen niet makke-
lijk zijn. Een leuk voorbeeld daarvan is de 
film over Apeldoorn die werd getoond aan 
een groepje Afrikaanse leerlingen van het 
Christelijk Lyceum. Zij kregen een half uur 
beelden te zien van mensen, gebouwen, 
winkels, parken, bezienswaardigheden en 
dergelijke. Achteraf werd hen gevraagd 
wat ze gezien hadden. Hun antwoord? Een 
minibus. 

Een minibus? Hoezo? Waar dan? Toen de 
leraar nog eens nauwkeurig de film terug-
keek, bleek heel even, een fractie van een 
seconde, een busje van het openbaar ver-
voer door het beeld te gaan. Voor de andere 
beelden was geen plek in het brein. Kortom, 
kijken gebeurde met de aanwezige beelden 
in hun geheugen.  

Even, parkeren wordt het nieuwe verkeren 
tussen jacht en kabaal, pracht en praal. Wat 
te doen met de werkelijkheid? De waarne-
mer vergeet zijn geheugen. De bus zoekt 
de passagier, de voetballer is zijn bal kwijt, 
want die ligt nu bij de bestuurder.                                                                                    
 

Bron: Zichtbaar Nederlands.nl
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Wilde dieren in mijn straat. Wat nu? 
Door Jeannette van Dijk, regisseur openbare ruimte stadsdeel Noordwest

Apeldoorn groeit. De vraag naar wonin-
gen neemt alleen maar toe. Een mooie 
ontwikkeling voor Apeldoorn als stad. 
Maar het zorgt tegelijkertijd voor een 
spanningsveld tussen natuur en be-
bouwing. Flora en fauna komen in het 
gedrang en overlast van bepaalde dier-
soorten in woonwijken neemt gevoels-
matig toe. Wat is de rol van de Gemeente 
Apeldoorn in de balans tussen mens en 
natuur en wat kunnen wij, als inwoners, 
hier zelf aan bijdragen? “We moeten 
misschien ook accepteren dat we moeten 
samenleven met dieren.”

Last
Een wc-blokje onder je motorkap weert 
steenmarters. Fabel of feit? Volgens be-
leidsmedewerker en adviseur Natuur bij 
Gemeente Apeldoorn Paul Ganzevles, valt 
het te proberen. “Het is een bekend huis-
middeltje; de steenmarter zal de geur niet 

fijn vinden, maar het is niet zeker of het 
langdurig helpt.”
Last van spreeuwen, ganzen of steenmar-
ters in de buurt? De Gemeente Apeldoorn 
krijgt er met enige regelmaat meldingen 
over. Maar wanneer is er sprake van over-
last? We nemen als mensen steeds meer 
ruimte in, waardoor de natuur lijkt te moe-
ten schikken.  Nieuwe gebouwen bieden 
vaak weinig plekken waar een huismus of 
een gierzwaluw kunnen broeden. “Het is 
dus belangrijk dat we, zeker bij nieuwbouw, 
rekening houden met voldoende groen én 
ruimte voor dieren”, aldus Paul. “Groen 
helpt bovendien bij de vermindering van 
hittestress.  Ook willen we bewuster om-
gaan met water, door het op te vangen of te 
leiden naar beken en sprengen. We werken 
daar al langer aan.”

Buitengebied
Apeldoorn ligt op de flank van de Veluwe. 
Als inwoners van Apeldoorn zijn we in een 
mum van tijd op de prachtige heidevelden 
of genieten we van een wandeling in de 
bosrijke omgeving. Wat een rijkdom! Maar 
als we ergens van mogen genieten, moeten 
we er ook goed voor zorgen, vindt fauna-
beheerder van de Gemeente Apeldoorn 
Jan Hagen. “Het is drukker geworden in 
de buitengebieden. Het is fijn dat mensen 
hier meer verblijven, maar het zorgt ook 
verstoring van dieren. Blijf netjes binnen de 
openstellingstijden die vermeld staan op 
bebording bij een natuurgebied, dat helpt al 
enorm.”

Jan bevindt zich dag en nacht in de bin-
nen- en buitengebieden van Apeldoorn, in 

uniform. “Dan ben ik herkenbaar’, vertelt 
hij. “Ik houd toezicht op de openstellingsre-
gels in de gemeentelijke bossen en buiten-
gebieden. Als Buitengewoon opsporings-
ambtenaar (BOA) kan ik bij een overtreding 
optreden.” Naast controleren of er niet 
gestroopt wordt en mensen zich na zonson-
dergang niet in het bos bevinden, houdt Jan 
gezamenlijk met het groennetwerk handha-
vingsacties en voert controles uit voor een 
veilig buitengebied. Ook houdt hij het wild 
in de gaten. “Wilde zwijnen kunnen flink in 
de grond wroeten, waardoor de bosbodem 
mogelijk uitdroogt. Jonge boompjes zijn 
heerlijke snacks voor edelherten en reeën, 
wat nieuwe bosverjonging tegenwerkt. 
Daar houd ik zicht op, zodat niet de hele 
bosstructuur kapotgaat en het bos voor de 
volgende generatie toekomstbestendig is.”

Stedelijk beheer
Jans collega Paul werkt, als beleidsme-
dewerker, meer vanuit zijn kantoor. “Een 
stuk minder spannend dan Jan”, zegt hij 
lachend. Ze hebben wel een gemene deler: 
zorgdragen voor een goede harmonie 
tussen mens en (wilde) dieren. Jan: “Ik 
ben verantwoordelijk voor onder andere 
stedelijk faunabeheer. Ik handel meldingen 
over dieren af.” Paul: ‘Ik ben mede betrok-
ken bij bestemmingsplannen voor ruimte-
lijke projecten.  We hebben als gemeente 
de opgave om nieuwe woningen en andere 
ruimtelijke ontwikkelingen te faciliteren. 
Daarmee moeten we wel rekening houden 
met bescherming en liefst ook bevordering 
van flora en fauna in de omgeving. Dat is 
mijn afdeling.”

Toekomst: ruimte voor dieren
Nieuwbouw, renovatie en verduurzaming 
van bestaande woningen dreigen een nega-
tieve invloed te hebben op dierenpopulaties 
in de stad. “Omdat we kieren dichten en 
spouwen vullen met isolatie, verdwijnen 
verblijfplaatsen van huismussen en vleer-
muizen. In nieuwbouwwijken blijkt nu dat er 
veel minder mussen zitten. Dit ondervang 
je bijvoorbeeld met inbouwkasten. Deze 
kasten worden bij renovaties nu al op grote 
schaal geplaatst. Zo bouwen we naar de 
toekomst toe. ‘We willen er ook voor zorgen 
dat er dus voorzieningen in nieuwe gebou-
wen komen waar vleermuizen en vogels 
kunnen wonen, om te voorkomen dat die 
stadsdieren uit beeld raken. In die voorzie-
ningen zijn ze ook niemand tot last.”
Daarnaast juichen we burgerinitiatieven 
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enorm toe! Er zijn diverse groeninitiatieven 
waar je als buurtbewoners samen met de 
gemeente in kunt optrekken. Een mooie 
manier van samenwerken!

Samenleven
De natuur gaat zijn eigen gang en valt niet 
altijd te sturen. De vraag is ook hoever 
we hierin moeten ingrijpen. Verantwoord 
beheer is cruciaal, maar ook best ingewik-
keld. Dierenoverlast is vervelend, maar de 
afname van bepaalde dierenpopulaties of 
de verstoring van het leefgebied van dieren 
is ook onwenselijk. 
Spreeuwen die zorgen voor stank en 
geluidsoverlast kun je moeilijk een boete 
opleggen. Paul: “Het zijn beschermde 
vogels die aan het einde van de zomer 
rustplekken opzoeken. Dit doen ze voor-
namelijk in buitengebieden, maar ook in 
toenemende mate in woonwijken. Dit leidt 
bij mensen tot overlast. Maar we kunnen 
en mogen ze niet zomaar wegschieten of 
verjagen.  Bovendien: waar komen ze dan 
terecht, bij de buren?  We moeten soms ook 
accepteren dat we moeten samenleven met 
dieren. Maar bij extreme overlast, zoals in 
het geval van een neerstrijkende spreeu-
wenzwerm, probeert de gemeente wel te 
helpen, bijvoorbeeld met het schonen van 
de straat of kijken of auto’s tijdelijk anders 
te parkeren zijn.”

Oplossingen zitten soms ook bij jezelf. Paul: 
“Wees niet kwistig met afval, zorg juist dat 
een marter in een zelfgebouwde kast kan en 
sluit dan kieren af naar je zolder. Met vleer-
muizen valt vaak prima samen te leven, het 
zijn fascinerende beestjes.”
Jan beaamt dit: ‘Dezelfde tip geldt ook voor 
steenmarters, eveneens een beschermde 
diersoort. De auto is een ideale rustplek 
voor steenmarters. Parkeer je auto een 
straat verder, dan treedt er verandering op 

in zijn gebied. Doe dit een paar weken lang. 
Het kost wat moeite, maar het helpt wel. 
Een dier vangen is veel lastiger.”

Oplossing
De Gemeente Apeldoorn neemt klachten 
van dierenoverlast serieus en denkt mee 
om dit voor haar inwoners op te lossen. Met 
daarbij de kanttekening dat veel dieren bij 
wet beschermd zijn en ook de gemeente die 
wet moet naleven. Vaak ligt die oplossing 
ook in kleine aanpassingen. Menden heb-
ben een beter aanpassingsvermogen dan 
dieren. Een vermogen waar zowel Paul als 
Jan een beroep op doen. Jan: “De afgelo-
pen jaren is het een stuk drukker geworden 
in bosgebieden. Het is goed dat mensen 
buiten recreëren, maar het verstoort tegelij-
kertijd het leefgebied van reptielen, vogels 
en amfibieën.” Hij adviseert dan ook om 
dieren rust te gunnen en je netjes aan de 
openstellingsregels van de buitengebieden 
te houden. “Dan is er niets aan de hand!”

Vernieuwde kruispunten in de wijk

Tips van Jan en Paul:
Ervaar je overlast van wilde dieren?
• Houd je straat schoon!
• Steenmarter, gans of spreeuw die voor overlast zorgen? Meld dit via  

www.apeldoorn.nl/buitenlijn-dieren-en-ongedierte?highlight=dieren
• Een initiatief voor meer groen (en dus fauna) in jouw buurt? Laat het weten aan de 

Gemeente Apeldoorn!
• Fietsen of wandelen in het bos? Top! Maar niet na zonsondergang. Wilde dieren heb-

ben hun rust nodig.

Vragen of opmerkingen?
De Gemeente Apeldoorn staat graag in nauw contact met haar bewoners. Heb je een 
vraag over faunabeheer? Neem dan contact op met de gemeente via tel: 14 055 of ga naar 
de website apeldoorn.nl om een bericht achter te laten.
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Bosbeheer in Apeldoorn
De Gemeente Apeldoorn heeft twee 
bosgebieden in eigen beheer: Natuurpark 
Berg en Bos en Dennenheuvel/
Philipsbosje. Het gaat niet goed met de 
bossen in Nederland en dat is ook zo in 
onze Apeldoornse bossen. Er zijn maat-
regelen nodig om ook in de toekomst een 
mooi en gezond bos te hebben, waar het 
fijn recreëren is en verschillende planten 
en dieren aanwezig zijn.

Wat merkt u in het bos?
Dit jaar en de komende jaren gaat u veran-
deringen zien in het bos. Zo plaatsen we 
hekjes om jonge bomen, zodat dieren ze 
niet opeten. Ook halen we verspreid door 

het bos naaldbomen weg en planten we ver-
schillende soorten loofbomen aan. Hiermee 
is het bos beter beschermd tegen bosbrand 
en komen er meer dier- en plantensoorten 
voor.

Om bijzondere natuur te beschermen en 
botsingen tussen gebruiksvormen (zoals 
mountainbikers en wandelaars) te voorko-
men is het goed om het gebied te verdelen. 
Hiervoor kijken we opnieuw naar de inde-
ling van de gebieden en het bestaande wan-
del- en fietsnetwerk. Door hier en daar een 
pad af te sluiten en een nieuwe route aan te 
leggen, verminderen we de druk van het ge-
bruik op bijzondere natuur, zonder dat daar-

Buurtbus
De route van de buurtbus is gewijzigd en 
er zijn nu flexibele stopplaatsen.
Door Otto Verkerke

Vanaf augustus 2022 is de route van 
onze buurtbus enigszins aangepast. 
Vanaf de halte Vonderlaan reed de bus 
via de Wildernislaan, Valkenberglaan en 
Bosweg naar de Juniperlaan. Om bewo-
ners in het noordelijk deel van onze wijk 
beter te kunnen bedienen, hebben we de 
route gewijzigd. We rijden nu vanaf de 
halte Vonderlaan de Wildernislaan rich-
ting Juniperlaan. 

Als experiment kunnen op die route pas-
sagiers met handopsteken de bus vragen 
te stoppen. Als daardoor geen verkeer- of 

veiligheidsproblemen ontstaan, zal de bus 
stoppen op flexibele locaties 
aan de Wildernislaan en Juniperlaan. 
De bus passeert de Wildernislaan en 
Juniperlaan tussen 08.14 en 08.17 uur elk 
uur volgens het standaard routeschema 
van lijn 512, dus de volgende passage is om 
09.14-09.17, 10.14-10.17 uur etc.

Verder is de seizoensgebonden halte aan de 
Felualaan bij het Boschbad niet in gebruik 
genomen omdat de verwachtingen over 
passagiersaantallen naar beneden werden 
bijgesteld. Per saldo was de halte daarmee 

bij drukke dagen 
te klein en bij niet 
zomerse dagen 
te groot voor de 
verwachte pas-
sagiersaantallen. 
Daarom is in overleg 
met gemeente en 
Keolis besloten de 
halte Boschbad op 
te heffen. 
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mee de bosbeleving afneemt. Ook zijn er 
maatregelen die minder goed zichtbaar zijn 
voor bezoekers. Zo werken we aan een bo-
dem met een goede voedingsstoffenbalans. 
We verkleinen het risico op onbeheersbare 
natuurbranden door het onderhouden van 
brandvertragende grenzen. We monitoren 
en treffen maatregelen voor verschillende 
zeldzame dier- en plantensoorten zoals het 
vliegend hert, de blauwvleugelsprinkhaan 
en de zandhagedis. En we zorgen voor rust 
op plekken met een hoge natuurwaarde.

Waarom zijn bossen belangrijk?
Bossen leveren ons belangrijke dingen. 
Denk aan schone lucht, hout, wateropvang, 
voedsel, CO2-opslag, verkoeling, verschil-
lende planten en dieren en schoonheid. De 
meeste mensen vinden het prettig om in 
het bos te zijn en natuur te bewonderen. 
Het draagt bij aan een goede gezondheid. 
Dit is waarom we goed voor het bos moeten 
zorgen. In het bosbeheerplan is nagedacht 
over duurzaam gebruik van het bos, zodat 
het in de toekomst de dingen kan blijven 
leveren waar behoefte aan is.
Uitdagingen voor het bos de komende jaren
Het gaat over de hele wereld niet goed 
met bossen. In Nederlandse, en dus ook 
in Apeldoornse bossen, is dat ook zo. 
Menselijke invloed op biodiversiteitsverlies, 
klimaatverandering, verzuring, roofbouw 
en natuurbranden zorgen ervoor dat het 
natuurlijke systeem uit balans raakt.

• Klimaatverandering en achteruitgang 
biodiversiteit

 Biodiversiteitsverlies komt door een-
tonige aanplant en grote recreatie- en 
wilddruk. Lange droogteperioden, 
hoosbuien en ontwrichtende stormen 
zijn gevolgen van klimaatverandering 
en komen vaker voor. Het bos is hier 
nog niet goed op voorbereid. Zowel de 

uitheemse als inheemse boomsoorten 
hebben het zwaar. De lange droogte-
perioden in 2018, 2019 en 2020 hebben 
geleid tot veel sterfte onder beuken en 
berken.

• Achteruitgang bosbodems
 Een gezonde, goed functionerende bo-

dem zorgt ervoor dat het bos tegen peri-
oden van langdurige droogte of hoos-
buien kan. We hebben tegenwoordig te 
maken met te veel stikstof, verzuring en 
verdichting van de bodem. Dit heeft een 
negatief effect op het hele bos.

• Grote grazers
 In Apeldoorn leven veel reeën, herten 

en wilde zwijnen. Zij leven in een relatief 
voedselarm bos, grazen veel en eten 
jonge boompjes op. Deze boompjes 
krijgen niet de kans om te groeien, om-
dat de knoppen warden opgegeten. Bij 
loofboomsoorten is dit effect nog veel 
groter dan bij naaldboomsoorten.

• Toenemende recreatiedruk
 Ook mensen gaan graag naar het bos, 

om te ontspannen of juist in te span-
nen. Hoewel het gezond is om lekker 
naar buiten te gaan, heeft het voor de 
natuur ook nadelen. De toegenomen 
drukte zorgt voor minder rust en stilte in 
natuurgebieden. Onder andere broed-
vogels, reptielen en zoogdieren worden 
hierdoor verstoord.

• Natuurbranden
 Het droge boslandschap van de Veluwe 

is relatief gevoelig voor natuurbranden. 
De meeste branden ontstaan door men-
selijk handelen. Door voorlichting en 
goede samenwerking met de brandweer 
proberen we brand zo snel mogelijk 
onder controle te krijgen. Naaldbomen, 
met uitzondering van douglas-sparren, 
zijn erg gevoelig voor natuurbrand. Om 
een brand goed te kunnen blussen en te 
zorgen dat het zich niet kan uitbreiden, 

is het bos opgedeeld in vakken. Op de 
grenzen tussen de vakken nemen we 
brandvertragende maatregelen, zoals de 
aanleg van loofboomsingels, bosranden, 
open heidevlakken of zandbanen.

• Behoud erfgoed
 De Veluwe heeft veel archeologische rijk-

dommen, zowel boven- als ondergronds. 
De oudste zijn ruim voor de jaartelling 
ontstaan. Denk bijvoorbeeld grafheuvels 
en ijzerkuilen. Beheer van dit erfgoed is 
noodzakelijk om dit in de toekomst in 
goede staat te behouden

Beheer
Natuurpark Berg en Bos en Dennenheuvel 
zijn erg verschillend, zowel op het gebied 
van bossamenstelling als het gebruik. 
Daarom zijn er voor beide gebieden ver-
schillende beheervisies.
in Natuurpark Berg en Bos staat het in stand 
houden van een ecologisch waardevol 
bos voorop. Op de tweede plaats staat het 
recreatief medegebruik en het beheer van 
het eerder genoemde erfgoed. Ook biedt 
houtproductie de mogelijkheid tot duur-
zame benutting, het kan een middel zijn om 
ecologische doelen te bereiken.
In Dennenheuvel/Philipsbosje zorgen we 
dat het fijn recreëren blijft. Daarnaast 
verbeteren we, waar mogelijk, de natuur-
waarden. In beide gebieden werken we met 
behulp van natuurlijke processen en met 
een kleinschalige aanpak aan stabiliteit, vi-
taliteit en een hoge biodiversiteit. Dit levert 
een sterk systeem op dat de effecten van 
klimaatverandering aankan.

Maatregelen in de komende tien jaar
• We beheren het bos op een kleinschalige 

en natuurvolgende manier: we benutten 
spontane processen, grijpen geleidelijk 
in en werken aan gemengd bos met veel 
inheemse boomsoorten.

• We planten nieuwe loofbomen en 
beschermen deze met rasters, zodat de 
hoeveelheid en diversiteit aan loof-
boomsoorten toeneemt.

• We werken aan bodemontwikkeling en 
een goede voedingsstoffenbalans. Dit 
doen we door het inzetten van kleiner 
materieel, zodat er weinig tot geen 
spoorvorming en verdichting van de 
bosbodem is. Daarnaast herstellen 
we de voedingsstoffen in de bodem 
door aanplant van specifieke bomen 
en struiken en doen we onderzoek of 
extra voedingsstoffen moeten worden 
toegevoegd.

• We verkleinen het risico op onbeheers-
bare natuurbrand door een algemene 
betere gezondheid van het bos en door 
het bos in te delen in vakken. We bren-

( vervolg op pagina 10
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Hulp nodig? Samen055 helpt je op weg!
Interview met Marina Ruijsch
Door Gustaaf van den Brand

Soms zit je met vragen waar je zelf niet 
uitkomt. Dit kan gaan over de opvoeding 
van je kinderen, de zorg voor je ouder 
wordende vader of misschien over geld-
zaken. Kom je hier zelf niet verder mee? 
Kom dan langs bij één van de Samen055-
locaties. Daar zit een team van vrijwil-
ligers en deskundigen voor je klaar om 
je weer op weg te helpen. Soms ben je 
al geholpen door even met iemand te 
praten en soms is daar meer voor no-
dig. Bij Samen055 werken de gemeente 
Apeldoorn, Stimenz, het Centrum 
voor Jeugd en Gezin, MEEVeluwe, 
ZuiddoetSamen en Don Bosco nauw sa-
men, waardoor er een groep deskundigen 
beschikbaar is om jou bij te staan.

Wie kun je tegenkomen?
Eén van de medewerkers van Samen055 is 
Marina Ruijsch. Zij werkt daar als coördina-
tor. Dat houdt in dat zij ervoor zorgt dat alle 
professionals van de betrokken organisaties 
kennis met elkaar delen, dat de samenwer-
king met ontmoetingsplekken, huisartsen 
en politie goed verloopt en dat alle nieuwe 
medewerkers een scholingsprogramma 

volgen. Daarnaast houdt zij goed bij welke 
voorzieningen op het gebied van zorg en 
welzijn er gemakkelijk beschikbaar zijn in de 
wijk. En bij alles wat ze doet, houdt ze voor 
ogen wat de inwoners van Apeldoorn nodig 
hebben.

Samenwerken en korte lijntjes
“Een van de voordelen van Samen055 voor 
de inwoner is dat we sneller kunnen schake-
len tussen de verschillende expertises bin-
nen de betrokken organisaties. Dit betekent 
dat de inwoner niet meer van loket naar 
loket wordt gestuurd. Dat doen wij nu. Door 
deze nauwe samenwerking zijn er korte 
lijntjes en weten we goed wat er speelt bij 
de inwoner. Een voorbeeld. Stel, je hebt 
vanwege familieomstandigheden contact 
met Stimenz, maar je hebt ook schulden. 
Je contactpersoon bij Stimenz kan dan een 
schuldhulpverlener erbij halen en meene-
men naar jullie afspraak. De medewerker 
van Stimenz en de schuldhulpverlener hou-

den daarna contact met 
elkaar en stemmen af 
wat er moet gebeuren. Jij 
hoeft dan geen extra afspraken te maken. 
Dit scheelt je weer een hoop uitzoek- en 
regelwerk”, aldus Marina. 

Kom langs bij Samen055, locatie 
Vosselmanstraat
Heb je hulp nodig bij vragen op het gebied 
van geld, zorg, opvoeden of werk? Kom 
dan langs bij de Samen055-locatie op de 
Vosselmanstraat 508. Marina: “Tijdens 
de inloopspreekuren zit er altijd iemand 
voor je klaar om te helpen. Onze inloop-
spreekuren op de Vosselmanstraat zijn op 
maandag, dinsdag en donderdagmiddag 
van 14.00 tot 16.00 uur. Je kunt gewoon bin-
nenlopen; er is geen afspraak nodig. Voor 
meer informatie over de andere Samen055-
locaties en tijden van de inloopspreekuren, 
bezoek onze website op www.samen055.nl. 

gen daarbij brandvertragende grenzen 
aan.

• We zorgen extra goed voor bomen met 
een hoge houtkwaliteit. Hiervoor wor-
den bomen met een goede houtkwaliteit 
structureel bevoordeeld op bomen met 
een mindere houtkwaliteit. Dat betekent 
niet dat er geen plaats is voor scheve, 
dikke, oude bomen of bomen van min-
der productieve soorten. Die mogen er 
zeker ook zijn.

• We herstellen de kwaliteit van oude bos-
sen met eiken en beuken, door het ma-
ken van mooie bosranden, open plekken 
in het bos en behoud van oude bomen.

• We nemen maatregelen voor zeldzame 
dier- en plantensoorten, zoals het 
vliegend hert, de blauwvleugelsprink-
haan en de zandhagedis. Een voorbeeld 
daarvan is het verhogen van het aandeel 
dood hout en oude bomen waarin zij 
zich kunnen verschuilen en voedsel kun-
nen vinden.

• We zorgen voor rust op plekken die 
belangrijk zijn voor de natuur en moge-
lijkheden voor recreatie en ontwikkeling 
in andere gebieden. We bekijken het rou-
tenetwerk opnieuw en verkleinen deze 
in ecologisch belangrijke delen van het 
bos.

• We zorgen dat het bos veilig en toegan-
kelijk blijft door regelmatige boomveilig-
heidscontroles en het snoeien van dood 
houd. We onderhouden de paden goed, 
en ook handhaving speelt een belang-
rijke rol.

• We behouden belangrijke erfgoedele-
menten voor de toekomst door het 
voorkomen van bodemschade en on-
derhoud van erfgoed zoals grafheuvels. 
Daarbij speelt informatievoorziening een 
belangrijke rol.

 

( vervolg van pagina 9)
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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

Even voorstellen:  
nieuwe gebiedsboa
Mijn naam is Marco van Schoten, 
ik ben 23 jaar en sinds maart 2022 
ben ik gebiedsboa geworden van 
Noordwest-Apeldoorn. Ik ben ook 
tijdelijk gebiedsboa Noordoost, met 
als nadeel dat de werkdruk nu erg 
hoog ligt en ik soms keuzes moet ma-
ken, hoe vervelend ook.

Ik ben in november 2018 begonnen als 
controleur openbare ruimte binnen 
de gemeente Apeldoorn. Nadat ik drie 
jaar als controleur openbare ruimte 
gewerkt had, wilde ik een nieuwe uit-
daging aangaan. Er kwam een functie 
vrij als gebiedsboa en hievoor ben ik 
aangenomen. 

Wat houdt mijn functie als gebieds-
boa eigenlijk in?
Als gebiedsboa ben ik de schakel tus-
sen inwoners, partners (politie, onder-
nemers, jeugdzorg, Sociaal Wijkteam 
etc.) en de gemeente Apeldoorn. 
Voorbeelden zijn: in een winkelcentrum 

wordt overlast 
ervaren van be-
paalde groepen, 
in een straat ont-
staan veelvuldig 
onveilige situaties 
door geparkeerde 
auto’s, er komen 
klachten binnen 
over de vele fietsers en scooterrijders in het 
voetgangersgebied, een burengeschil over 
de leefbaarheid en op steeds dezelfde plek 
wordt afval gedumpt. Situaties waar we als 
gemeente wat mee moeten. Dat is waar ik 
in beeld kom. Ik zorg samen met partners 
voor een veilig en leefbaar Apeldoorn. 

Omdat ik zichtbaar en benaderbaar ben, 
weten mensen mij snel te vinden. Ik probeer 
door middel van mijn vaardigheden altijd 
de vraag van de burger te achterhalen en op 
te lossen.  
Men kan mij hiervoor benaderen via mijn 
mailadres m.vanschoten@apeldoorn.nl en 
anders via telefoon 14-055.
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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

In gesprek met  
Michel van Maarseveen 
Algemeen directeur Paleis het Loo
Door Arjan Speelman

Michel van Maarseveen is sinds 2012 
algemeen directeur van Paleis Het 
Loo. Hij studeerde geschiedenis en was 
conservator bij Museum Het Prinsenhof 
in Delft. Ook was hij directeur bij het 
Haags Historisch Museum en Museum 
de Gevangenpoort in Den Haag. Hij gaf 
leiding aan het Drents Museum in Assen 
(2002 – 2012) en realiseerde de bouw van 
een omvangrijke ondergrondse museum-
vleugel, een nieuw depot en grote inter-
nationale tentoonstellingen, waaronder 
het Terracotta Leger van Xian. Op onze 
jaarvergadering in 2019 heeft Michel ons 
verteld wat de plannen waren en hoe het 
met de verbouwing stond. Hij was in 2022 
weer bereid om ons te vertellen wat goed 
is gegaan en wat beter kan. 

Waar bent u trots op?
“We hebben jarenlang gezaaid en veel 
dingen komen nu samen. De rode draad 
van het vernieuwde paleis is het verhaal 
van de bewoners. We vertellen niet langer 
alleen maar welk schilderij aan de muur 
hangt, maar geven de historische context. 
Daardoor gaan de kamers veel meer “leven” 
voor bezoekers. 
We hebben een aantal kamers aangepast of 
verplaatst, omdat die bijvoorbeeld gewijd 
waren aan Oranjes die  eigenlijk nooit op 
Het Loo hebben gewoond, zoals koning 
Willem II of koningin Sophie. Andere ver-
trekken zijn op hun oorspronkelijke plek te-

ruggekeerd, zoals de zitkamer van koningin 
Emma of zitkamer van koningin Wilhelmina. 
Daardoor werd de indeling logischer en 
begrijperlijker. In het oostelijk deel van het 
paleis  staan Willem en Mary centraal; het 
westelijk deel is gewijd aan Wilhelmina als 
laatste bewoonster.
En we vertellen nu het hele verhaal en niet 
alleen de mooie kanten. Bij prins Bernard 
wordt nu bijvoorbeeld ook gesproken over 
het Lockheed-verhaal.
Het paleis is straks, als het ondergrondse 
gedeelte van 5.000 m2 klaar is, onderdeel 
van een veel groter verhaal waar we Oranjes 
in een bredere historische context kunnen 
plaatsen.”

Liepen jullie tijdens de verbouwing tegen 
onverwachte zaken aan?
“Tijdens de verbouwing kwamen we zaken 
tegen die onbekend waren. We kwamen een 
bijvoorbeeld een 17e eeuws rioleringsstelsel 
tegen en loden pijpen van de dolfijnenfon-
tein. Vondsten uit de brons- en ijzertijd 
toonden aan dat op de plek waar Paleis 
Het Loo staat al duizenden jaren mensen 
leefden. Aangetroffen bouwsporen maakten 
meer duidelijk over de bouwgeschiedenis. 
Zo vonden we bewijzen dat de vier buiten-
paviljoens  niet gelijktijdig zijn gebouwd, 
wat we wel altijd gedacht hebben, maar in 
twee fase. 
Alles bij elkaar is de Vernieuwing & 
Verbouwing van Paleis Het Loo een zeer 
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complex bouwproces waardoor het eigen-
lijk niet gek is dat we wat zijn uitgelopen op 
de oorspronkelijke planning. Echte grote te-
genslagen hebben we gelukkig niet gehad.”

Hoe gaan jullie om met diversiteit?
“Thema als culturele diversiteit of de dis-
cussie over slavernij maken dat we anders 
naar onze collectie kijken. In het trappen-
huis hangt een groot doek met een oosters 
gezelschap waar we tot voor kort weinig 
aandacht aan besteedden. Nu proberen we 
te achterhalen waarom stadhouder Willem 
III dit zo prominent wilde laten zien. Onze 
conservatoren zijn bezig om vanuit een 
ander perspectief de collectie opnieuw te 
bekijken.

Ook binnen onze organisatie zijn we met 
diversiteit bezig. Recent hebben we in 

de Raad van Toezicht twee nieuwe leden 
benoemd met een migratie achtergrond. 
Daarnaast zijn we bezig om in onze orga-
nisatie diversiteit vorm te geven en willen 
we meer een afspiegeling van de huidige 
maatschappij zijn.”

Personeel?
“We hebben veel nieuwe collega’s aangeno-
men voor de afdeling Bezoekersservice. De 
horeca hebben we sinds een aantal jaren 
in eigen beheer genomen. De komst van 
veel nieuwe collega’s geeft weer een leuke 
dynamiek aan de organisatie.”

Welke plek heeft verduurzaming in jullie 
organisatie?
“We hopen over een aantal jaren helemaal 
van het gas af te kunnen doordat we veel 
gebruik maken van Warmte Koude Opslag 
(WKO) en  omdat we alles nu goed geïso-
leerd hebben. Dat is niet eenvoudig omdat 
we natuurlijk geen zonnepanelen op het dak 
kunnen leggen. 

Hoe zit het met de buren?
“We proberen een goede buur te zijn en dat 
lukt ook prima met de wijkvereniging Berg 
en Bos en wijkraad De Naald. We hebben 
veel aandacht gehad voor de parkeerover-
last en maatregelen genomen om die te 
beperken. De laatste jaren hebben vrijwel 
geen klachten meer over foutparkeerders. 
We begrijpen goed dat de bouw ook over-
last betekent voor de omwonenden. We 
proberen die zoveel mogelijk te beperken 
en onze buren tijdig te informeren over wat 
er gaande is.”

Parkeren?
De uitbreiding naar 500.000 bezoekers per 
jaar kunnen we goed opvangen met ons 
parkeerterrein. De parkeervoorziening is 
nu goed geregeld door het parkeerterrein 

fors uit te breiden. Het bezoek is redelijk 
stabiel door het jaar heen. Omdat steeds 
meer mensen online boeken, kunnen we 
het bezoek beter over de dag spreiden. We 
faciliteren het elektrisch rijden door veel 
laadpalen neer te zetten. Het is een gegeven 
dat mensen die van verder weg komen bij 
voorkeur de auto nemen. Gelukkig komen 
veel buurtbewoners op de fiets en hebben 
we meer plaatsten voor fietsen gecreëerd.”

Kerst- & kunstfair
Door Ineke Bouwmeester, wijkbewoner

Het bewonersplatform van Parkflat de 
Arendsburght is van plan om een Kerst- 
& Kunstfair te houden op donderdag 24 
november en vrijdag 25 november a.s. in 
de recreatiezaal op de 11e verdieping van 
het gebouw aan de Soerenseweg 125. De 
openingstijden op beide dagen zijn van 
15.00 uur tot 19.00 uur. U bent van harte 
uitgenodigd om met familie en vrienden 
deze fair te bezoeken.

Er zullen leuke kerstgeschenken, kaarten, 
sieraden en lekkernijen te koop zijn. De 
kleurrijke schilderijen zullen u verrassen 
en veel van deze mooie werken zijn ook te 

koop. Een deel van de opbrengst van deze 
artikelen gaat naar goede doelen.
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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

Vitaliteitsagenda
Door Wim Bergink, Gebiedsmanager Noordwest

Apeldoorn wil een ge-
meente zijn waar je fijn 
kunt wonen, werken 
en recreëren. Daarom 
investeren we in de 
leefbaarheid van de 
buurten en dorpen. In 
Berg en Bos zijn we met 
inwoners en organisa-

ties in gesprek gegaan. Wat gaat goed, 
wat kan beter? We hebben ook onder-
zoek gedaan. Met de uitkomst is in 2020 
een plan gemaakt om de wijk goed te 
houden.

Ruim en groen: het zijn woorden die Berg 
en Bos typeren. De wijk loopt naadloos over 
in de Veluwse bossen. Er wonen ongeveer 
2.000 mensen, vooral in koopwoningen, 
waarvan vele vrijstaand. De buurt is bekend 
van drie veelbezochte attracties: Paleis Het 
Loo, Apenheul en Julianatoren. 

Goed wonen
Uit algemene cijfers over de buurt blijkt dat 
Berg en Bos op veel gebieden hoger scoort 
dan gemiddeld in Apeldoorn. Of het nu gaat 
om inkomen, woonomgeving, welbevinden, 
gezondheid of leefstijl: allemaal springen ze 
er positief uit. 
Eigenlijk zijn er maar twee punten waarop 
de wijk lager scoort dan gemiddeld. Eén: 
de bevolking is minder gemixt, de wijk telt 
vooral oudere bewoners. En twee: het ener-
gieverbruik ligt veel hoger dan op andere 
plekken in Apeldoorn.

Gehecht aan de buurt
Als je de bewoners zélf vraagt hoe ze de wijk 

beleven, komt ditzelfde beeld naar voren. 
Inwoners zijn meestal heel tevreden over 
het wonen in Berg en Bos. Ze zijn gehecht 
aan hun woning en hun buurt. Onveilig voe-
len ze zich zelden.

Betrokken inwoners
Het contact met buurtbewoners is over 
het algemeen goed. Mensen voelen zich 
betrokken bij de buurt, al betekent dat niet 
meteen dat ze ook een heel actieve bijdrage 
leveren. Ze ervaren relatief weinig overlast. 
Punten van ergernis zijn vooral verkeer, 
rommel en hondenpoep.
 
Aandachtspunten
Berg en Bos is kortom een buurt die stevig 
staat: een sfeervolle wijk met een eigen 
karakter. Tegelijk zijn er ook aandachtspun-
ten. Hoe zorgen we bijvoorbeeld dat oudere 
bewoners hier op termijn zelfstandig kun-
nen blijven wonen? Hoe beperken we het 
hoge energieverbruik? Samen met de buurt 
en met organisaties hebben we vier thema’s 
gekozen waarmee we aan het werk gaan.  
 
Vier punten krijgen de komende jaren extra 
aandacht. We zetten allereerst in op het 
behoud van het unieke karakter van Berg en 
Bos. Daarnaast bouwen we aan een stevige 
gemeenschap voor álle generaties – in en 
rond de wijk zijn wel allerlei voorzieningen, 
maar niet heel veel voor ouderen. Verder 
werken we aan de balans tussen wonen 
en recreëren. Tot slot ondersteunen we 
mensen bij het verduurzamen van hun 
woning, om het hoge energieverbruik terug 
te dringen.
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Stichting Behoud Juniperbos 
ontvangt cheque van € 1.000
Door Bas de Bruin

 
Van links naar rechts: 
Karine Oostrom, Ron Reinders, Jacqueline Schaefer, 
Bas de Bruin en Albert Hakkers

Als lid van de ledenraad van Univé mocht 
Karine Oostrom namens Stichting voor 
Elkaar een donatie doen aan een goed 
doel. Wij waren zeer verheugd dat zij 
voor Stichting Behoud Juniperbos heeft 
gekozen. Karine is plastisch chirurg met 
een praktijk in het Gelre Ziekenhuis en zij 
draagt de natuur een warm hart toe.

De stichting zet zich al jaren in voor het 
behoud van een uniek stuk bosgebied, dat 
ligt tussen de Soerenseweg, de JC Wilslaan 
en de Juniperlaan. Velen van u zullen het 
bosgebied kennen van mooie wandelingen 
met de hond, die hier namelijk los mag lo-
pen. Het gebied valt onder de Natura2000-
bescherming. Onderzoek van Wageningen 
University & Research, dat onze stichting 
heeft laten uitvoeren, heeft ook aangetoond 
dat het om een zeer bijzonder bosgebied 
gaat met een hoge natuurwaarde, waarin 
zich een aantal beschermde planten- en 
dierensoorten bevindt. 

Het bosgebied staat voortdurend onder 
druk door onder andere de aanwezig-
heid van Julianatoren, activiteiten op het 
voormalige scoutingterrein en plannen rond 
het Gat van Zevenhuizen. Ook de recente 
discussie over recreatiezonering baart ons 
zorgen. Kortom, het is belangrijk voor het 
bos en de kwaliteit van onze wijk dat een 
stichting het gebied beschermt.

We onderhouden nauwe banden met 
de Wijkvereniging Berg en Bos, met de 

Stichting Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn 
(SWMA), met het Kroondomein en de 
boswachter/ bosbeheerder. Wij hebben een 
aantal keren een bosschouw gehouden met 
de boswachter en voorlichtingsavonden ge-
geven. Op onze website: www.juniperbos.nl 
is meer informatie te vinden.

Namens het bestuur willen wij Karine 
Oostrom en Univé nogmaals bedanken!
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Voorzitter: 
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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 . 3  -  s e p t e m b e r  2 0 2 2

1980 - 2022
42 JAAR

Veiligheid in de wijk
Door Lisette Cuperus, Vigilat

Op het moment dat ik dit stukje schrijf, 
valt de verfrissende bui waar de natuur 
en ikzelf erg naar uit hebben gekeken. 
De hitte is uit de lucht en ik heb gelijk de 
deuren en ramen thuis opengezet om de 
frisse lucht binnen te laten. Ik denk dat 
iedereen wel toe was aan wat verkoeling 
na deze warme zomerdagen. 

De meeste bewoners zullen inmiddels 
waarschijnlijk weer thuis zijn na een hope-
lijk heerlijke vakantie. De scholen zijn weer 
begonnen en het is drukker geworden met 
verkeer in de wijk. Veel schoolgaande jonge-
ren uit de omliggende dorpen fietsen, veelal 
op snelle e-bikes en andere gemotoriseerde 
vervoersmiddelen, door de wijk. Dat be-
zorgt vaak overlast, vooral in de ochtenden 
en aan het eind van de middagen. Er wordt 
bijvoorbeeld gefietst over de JC Wilslaan en 
geen gebruik gemaakt van de fietspaden, 
wat tot gevaarlijke situaties kan leiden. Ook 
worden in de wijk vaak bochten afgesneden 
Dit is bekend bij de politie, de wijkagenten 
en boa’s. 

Vervangende wijkagent
Vorige week heb ik samen met André 
Conradi kennisgemaakt met de vervangen-
de wijkagent van Berg en Bos, Wil Boskamp.  

Hij neemt tijdelijk de functie over van 
Sharon Koenders die momenteel niet 

werkzaam is. We hebben een prettige ken-
nismaking gehad met Wil en weten elkaar te 
vinden als zich belangrijke zaken afspelen 
in de wijk. Op dit moment zijn de inbraak-
cijfers gelukkig laag in Berg en Bos, terwijl 
die landelijk juist toenemen. De reden voor 
deze landelijke stijging is dat de iedereen 
weer met vakantie is gegaan na ruim twee 
jaar corona. Dit geeft criminelen de gelegen-
heid om hun slag weer te slaan. Het bevei-
ligen en goed afsluiten van uw woning blijft 
dus essentieel.

Afwezigheid doorgeven aan Vigilat
Voor de klanten van Vigilat Beveiligingen, 
die deelnemen aan de collectieve mobiele 
surveillance Berg en Bos, wil ik onder de 
aandacht brengen dat u altijd uw afwezig-
heid aan ons kunt doorgeven. Onze surveil-
lanten houden uw woning dan extra in de 
gaten, zodat u met een gerust gevoel op 
vakantie kunt gaan. 

Aansluiten?
Bent u nog niet aangesloten bij Vigilat en 
wilt u hier meer over weten? Neem dan 
contact met mij op op telefoonnummer 
055-5424149 of l.cuperus@vigilat.nl. Hoe 
meer deelnemers aangesloten zijn bij het 
collectief, hoe meer wij kunnen surveilleren 
en zorg kunnen dragen voor een veilige 
woonwijk. 

U kunt ook ons 
inschakelen voor 
het opvolgen van 
uw alarmmeldin-
gen. Wij ontzorgen 
wij u of uw buren 
of familie, die an-
ders bij nacht en 
ontij uw woning moeten controleren. 
Bel mij gerust voor informatie over wat 
Vigilat kan betekenen voor uw veiligheid! 

Tot slot nog een aantal tips voor het beveili-
gen van uw woning en waardevolle spullen:
1.  doe alle deuren op slot, ook als u maar 

kort van huis bent;
2.  hang veiligheidsverlichting op om inbre-

kers af te schrikken;
3.  installeer een inbraakalarmsysteem;
4.  beveilig ook uw ramen met sloten;
5.  wek de indruk dat u thuis bent;
6.  kijk wie er voor de deur staat door mid-

del van een slimme deurbel of intercom;
7.  laat inbrekers weten dat u ze in 

de gaten houdt door middel van 
camerabeveiliging;

8.  berg waardevolle spullen veilig op en 
laat ze niet in het zicht;

9.  zorg ook dat uw achterdeur met een ge-
certificeerd slot afgesloten kan worden.


