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Vacature: bestuurslid met het wijkblad  
als aandachtsgebied
Door Gustaaf van den Brand

Het bestuur van 
Wijkvereniging 

Berg en Bos wenst u 
fijne Kerstdagen en 

gelukkig Nieuwjaar!

In verband met aanstaande wijzigingen bin-
nen het bestuur van Wijkvereniging Berg en 
Bos zijn wij op zoek naar een nieuw bestuurs-
lid dat als eindredacteur de verantwoording 
krijgt voor het uitbrengen van het wijkblad.  

Hij of zij wordt bijgestaan door een of meerdere 
redactieleden, al naar gelang zijn of haar eigen 
behoefte. Eventueel wil ik zelf nog wel betrokken 

blijven bij het uitbrengen van het wijkblad, maar 
niet meer als eindredacteur.
Interesse in deze heel erg leuke en interessante 
functie binnen het bestuur? Stuur dan een mail met 
je gegevens naar bestuur@wijkbergenbos.nl. Dan 
nemen wij contact met je op voor nadere kennisma-
king en informatieverstrekking.

Jaarvergadering Wijkvereniging Berg en Bos 18 april 2023
Door Gustaaf van den Brand

Het bestuur van Wijkvereniging Berg en 
Bos nodigt u van harte uit voor de jaarlijkse 
vergadering voor leden en andere belangstel-
lenden op dinsdag 18 april 2023 in het Fletcher 
Hotel-Restaurant Apeldoorn, Soerenseweg 73, 
hoek Jachtlaan. Zet deze datum alvast in uw 
agenda! 

Het belooft een zeer interessante vergadering te 

worden met, na de pauze na het officiële gedeelte, 
de actuele thema’s Duurzaamheid en Energie en 
hoe die toe te passen in onze wijk. Na afloop is er 
tijdens de borrel voldoende ruimte om weer met 
elkaar bij te praten en nieuwe wijkbewoners te 
ontmoeten.  Voor wijkbewoners die onlangs pas in 
de wijk zijn komen te wonen is deze bijeenkomst 
natuurlijk dé gelegenheid om kennis te maken met 
andere bewoners van Berg en Bos.

In het volgende nummer, dat eind maart 2023 
verschijnt, zullen wij de volledige agenda ver-
melden en zullen we u meer informatie over het 
programma na de pauze verschaffen. 
 
Wij stellen uw komst bijzonder  
op prijs en hopen vele 
wijkbewoners te mogen  
begroeten!
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Noordwester Mare (3)
Samen 
Door wijkbewoner Bart Meyer

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’.

Beweging
Voor hen die leven in 1918 is het een jaar 
van verlies. Verlies van zekerheid, van 
hoop, van levens. Ze moeten het doen met 
beperktheid van de horizon en een geringe 
portie levensvreugd. En toch gaan ze door. 
Er zit niets anders op. Overal wordt gele-
den, gebeden en gewerkt, ook in Berg en 
Bosch. De architect toont het in bouwen, 
de schrijver in boeken, de natuurbescher-
mer in bloemen en dieren en de metselaar 
in ambachtelijkheid waar hij aandacht 
schenkt aan het materiaal en de passanten. 
De bouwkundig opzichter hoeft nauwelijks 
toezicht te houden. Over de kruising van 
wegen is het een komen en gaan van voer-
lieden die met paard en wagen bouwmate-
rialen vervoeren. De bouw van meer villa’s 
in de omgeving is in handen van de familie 
Wegerif.

De wind die eigenlijk alleen zo nu en dan 
maar eens komt neergestreken, voortdu-

rend komend van en onderweg naar elders, 
maar nooit constant op één plaats bezig, 
draagt in vlagen nu eens verkwikkende, dan 
weer onverkwikkelijke geuren aan; soms 
een laatste vlinder of libelle, maar ook wel 
een zwerm zwarte vogels. En is hij weer 
voorbij, dan blijft nog geruime tijd alles in 
de tuin, wat maar bewegen kan en door 
hem is aangeraakt, in beweging. Het is als 

de gedachten van de mensen die elkaar 
kruisen op de zessprong.

Contact
Net als mensen hebben huizen een gezicht, 
vrolijk of streng, spottend of verontrust, 
triest of opgewekt, vredig of verwrongen… 
En als deze gezichten spreken, vertellen ze 
ons een verhaal. Mensen hoeven er alleen 
maar naar te kijken om ze als het ware te 
ondervragen. Dit huis met dat rieten dak en 
die kleine ramen laat zien dat men belang 
hechtte aan intimiteit, het spel van licht-
donker en gezelligheid rond een haardvuur. 
Bij het ontwerp heeft de architect rekening 
gehouden met de wensen van de opdracht-
gever, mevrouw Anna Bakker-Jansen uit 
’s-Gravenhage. Hij realiseerde ook eigen 
ideeën ten aanzien van indeling en vorm-
geving door met vooruitziende blik het 
bouwontwerp in te kleuren. 

Manon overziet het drukste kruispunt in 
Berg en Bosch waar pensiongasten en 
andere passanten flaneren over de zand-
wegen. De meisjesnaam op de gevel wekt 
nieuwsgierigheid en stimuleert de verbeel-
dingskracht. In de voorzon kleurt het zon-
nescherm anders en ook de gevelletters uit 
het alfabet. Typisch! Opvallend is ook dat 
drie mannen op doortocht haar blik vangen 

Begrip
De schrijver vindt het huis een plaats van 
associatie en mystiek. Als hij dat probeert 
uit te leggen, kunnen de anderen niet be-
vestigen dat hij het zo ziet. “Jullie zijn niet in 
staat waar te nemen wat ik waarneem, het 
bewustzijn van een mens is ondoordring-
baar”, concludeert de schrijver. Het begrip 
van de anderen gaat zo ver dat zij in het 
algemeen zijn heimelijke verlangens willen 
aannemen.                                                                                        

Voordat de natuurbeschermer vertelt hoe 
hij de woning beschouwt, observeert hij 
aandachtig huis en tuin. Hij ziet een habitat, 
een natuurlijk leefgebied van dier, plant en 
mens met verantwoordelijkheid. Als hij dat 
met verheven stem probeert uit te leg-
gen, kunnen de anderen zijn mening niet 
bevestigen. “Jullie zijn niet in staat waar te 
nemen wat ik waarneem, ik ben mij bewust 

De metselaar

en daarvoor meer dan gemiddeld de tijd 
nemen: Henk, Frederik en Jacobus (Jac.). 
Zij ogen intens en serieus. Het is dat elk van 
hen iets anders ziet en hoe de een iets ziet 
is een vraag voor de ander. Zij maken het 
beeld veelzijdig.

De waarnemer
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Kennismaking met wethouder Anja Prins
Door Gustaaf van den Brand

Op donderdag 10 november hebben Arjan 
Speelman en ik, in het bijzijn van Wim 
Bergink, gebiedsmanager Noordwest, 
een aangenaam en informatief kennis-
makingsgesprek gevoerd met wethouder 
Anja Prins.

Anja is lid van de VVD en als wethouder 
heeft zij het thema Gezondheid, Inburgering 
en Zorg in haar portefeuille. De onderwer-
pen die daarbij horen zijn WMO Gezonde 
Stad en dorpen (inclusief gezonde leefstijl 
en preventie), Zorglandschap (inclusief 
GGD en zorgregio), Inwonerparticipatie, 
Communicatie, Evenementen en 
Vrijwilligers Inburgering. Zij is ook de zesde 
locoburgemeester. In totaal zijn er 7 wet-
houders die allen ook een deel van de ge-
meente als aandachtsgebied hebben. Anja 
Prins heeft dat voor Noordwest Apeldoorn, 
waar ook onze wijk Berg en Bos onder valt.

Wij hebben uitgebreid met haar gesproken 
over wat er zoal speelt in onze wijk, waar 
wij als wijkvereniging mee bezig zijn, waar 
onze zorgen liggen en hoe wij denken die 
samen op te kunnen pakken. Zo hebben 
wij onze zorgen geuit over de bomenkap 
in onze wijk, waardoor het karakter van de 

wijk wordt aangetast. Afgesproken is dat er 
nauwkeurig zal worden beoordeeld alvo-
rens kapvergunningen worden verleend. 
Ook zal er beter toezicht worden gehouden 
op illegale bomenkap en zal de herplan-
tingsplicht strakker worden toegepast. 
Tevens is het onderwerp Duurzaamheid 

en Energietransitie op tafel gekomen. Een 
belangrijk actueel thema dat ook op de 
Vitaliteitsagenda van de wijk geplaatst is. 
We hebben afgesproken regelmatig met 
elkaar contact te hebben om gezamen-
lijk de belangen van onze wijk te kunnen 
behartigen.

van de werkelijkheid”, is de conclusie van 
de natuurbeschermer. Het begrip van de 
beide toehoorders gaat zo ver dat zij in het 
algemeen zijn liefde voor de levende natuur 
willen aannemen.

Tenslotte geeft de architect zijn mening. 
Voor hem is het huis krachtig en welge-
vormd. Als hij een poging doet dat te verdui-
delijken, kunnen de anderen zijn uitleg niet 
bevestigen. “Jullie zijn niet in staat waar te 
nemen wat ik waarneem, ik ben mij ervan 
bewust dat ik schatplichtig ben”, is de con-
clusie van de architect. Het begrip van de 
anderen gaat zo ver dat zij in het algemeen 
zijn aspiraties willen aannemen.

Troost 
Zijn de drie mannen nader tot elkaar geko-
men? Heeft de ontmoeting hun leven veran-
derd? Frederik van Eeden, Jac. P. Thijsse en 
Henk Wegerif stonden letterlijk en figuurlijk 
op een kruispunt. Waar hun waarnemingen 
zeer uiteenliepen bracht hun gemoedstoe-
stand hen bijeen, op de grens van herfst 
en winter van het jaar 1920, in de punt van 
Vonderlaan en Dennenlaan. Alle drie had-
den verloren wat hen dierbaar was, een lang 
gekoesterde jeugdliefde, de hegemonie bij 
Verkade, een inspirerende oom.                                                  
Boeken vol wijze woorden was hun oogst, 

maar zij werden getroost door mensen. De 
troost school in de handeling zelf, in het 
dáár zijn.        
In 1924 verkocht de eigenaresse villa Manon 
voor ƒ 5540 aan een maatschappij tot 
exploitatie van onroerend goed, de N.V. 
“Lostate” te Amsterdam. Nadat het pand 
enige tijd te huur had gestaan, verhuisde 

Wegerif in oktober van dat jaar alsnog naar 
Vonderlaan 16 en hield daar ook kantoor. 
Zes maanden later, eind april 1925, vertrok 
het gezin naar Wassenaar.

Bronnen:
Brouwers, J., Bezonken rood, Amsterdam 
1990.

Vonderlaan 16 (Manon), gebouwd in opdracht van 
Anna Bakker-Jansen (1918)

Dijkhuizen, S., Jac. P. Thijsse, Een biografie, 
Natuurbeschermer, flaneur en auteur van 
Verkade-albums, Amsterdam 2005.
Eeden, F. van, Dagboek, 1878-1923, 
Culemborg 1971.
Coda Archief.
Fotoarchief Apeldoorn.nl.
Met dank aan de familie Jansen.
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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

Grootschalig onderzoek Buurtbelever
Hoe ervaart u het leven in Apeldoorn?
Door Sibel Sahingöz, communicatieadviseur Gemeente Apeldoorn

Wat vindt u van de verkeersveiligheid 
in uw buurt of dorp? Zijn er voldoende 
speelplekken? Heeft u goed contact met 
de buren? Met het grootschalige onder-
zoek ‘de Buurtbelever’ proberen wij een 
beeld te krijgen van hoe u het wonen in 
Gemeente Apeldoorn ervaart. Doet u mee 
aan het onderzoek?

Thema’s
Thema’s die in het Buurtbelever-onderzoek 
aan bod komen zijn onder andere wonen, 
gezondheid, veiligheid, verkeer, duurzaam-
heid en de sociale leefomgeving. De resulta-
ten van het onderzoek gebruiken we om het 
wonen in Apeldoorn te verbeteren.
In 2020 is de Buurtbelever voor het eerst 
met succes uitgevoerd.  Veel inwoners 
hebben hun beleving en mening met ons 
gedeeld. De resultaten van dit onderzoek 
kunt terugvinden op  www.apeldoorn.nl/
buurtbelever.

Vervolg 
In 2022 willen we een net zo succesvol 
vervolg geven aan dit onderzoek en erach-

ter komen hoe het leven in Apeldoorn de 
afgelopen twee jaar is veranderd. 

Doet u ook mee? Het invullen van de vragen-
lijst kost zo’n 15 tot 20 minuten en u maakt 
kans op een mooi prijzenpakket. Wanneer 
u in de steekproef zit, ontvangt u thuis een 
uitnodigingsbrief met inlogcode. Ook zon-
der inlogcode kunt u meedoen. Dat kan via 
www.apeldoorn.nl/buurtbelever-vragen-
lijst  of door de QR-code te scannen. 
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Eglantier 231,
Koninginnelaan 67,

Schuttersweg 139

Apeldoorn

Ugchelseweg 189

Ugchelen

www.maassenbanket.nlStook veilig of stook niet

Verwarm je huis veilig en gezond
Door Brandweer Apeldoorn

De kosten van gas en elektriciteit zijn de 
laatste maanden flink gestegen. Hierdoor 
wordt in huishoudens druk gezocht naar 
andere, goedkopere manieren om het 
huis te verwarmen. Dat is begrijpelijk. 
Maar er kleven ook risico’s aan. Hoe er 
ook gestookt wordt, zet (brand)veilig-
heid in huis en je eigen gezondheid op 
één!

Van gezelligheidsstoker naar 
haardhoutstoker
In veel huizen in onze regio is een houtka-
chel met schoorsteen aanwezig. Eerder 
brandde deze kachel vooral voor de gezel-
ligheid. Nu gebruiken bewoners hem ook 
als alternatief voor centrale verwarming.
Voor het veilig en gezond branden van een 
houtkachel geven we deze tips:
• Gebruik droog hout, dat je volgens de 

Zwitserse Stookmethode brandt.
• Laat je kachel-

schoorsteen 
minimaal 1x per jaar 
vegen.

• Zorg voor een CO- en rookmelder in de 
ruimte waar je stookt.

• Ventileer voldoende.

Nieuwe vormen van verwarming
Eén van de trends op het gebied van het 
verwarmen van een woning is momenteel 
het stoken met een zogenaamde ‘potka-
chel’. Dit is een kachel gemaakt met een 
terracottapot en waxinelichtjes.
Ons advies is: doe dit niet!
• Je kunt snel brand in huis veroorzaken. 

Dat komt omdat het vet van het waxine-
lichtje in brand kan vliegen.

• Het is slecht voor je gezondheid. Want er 
komt 3 tot 5 keer meer koolmonoxide en 
fijnstof vrij dan wanneer je een waxine-
lichtje vrij zou laten branden.

• Je warmt je huis er niet mee op. Dus je 
bereikt je doel niet.

Scan de QR-code en bekijk de video van 
Brandweer Noord- en Oost-Gelderland over 
het stoken met een potkachel.

 Wil je meer weten over het veilig en gezond 
verwarmen van je woning?  
Kijk op www.brandweer.nl.
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Evenementen in Berg en Bos
Door Gustaaf van den Brand

Een enthousiaste activiteitencommissie 
is afgelopen november van start gegaan 
om evenementen te organiseren voor 
Berg en Bos. Doel is om jong en oud bij 
elkaar te brengen om elkaar beter te 
leren kennen. Fijn voor de nieuwkomers 
in onze wijk om contacten op te doen, 
maar ook voor de mensen die er al jaren 
wonen. In de afgelopen coronajaren 
gingen zelfs Koningsdag en het befaamde 
stokbroodbakfeest niet door, dus we 
hebben wel wat in te halen!

Het Halloweenfeest, georganiseerd door 
Marlis en Robbert ten Kate in het zuiden van 
Berg en Bos, is ieder jaar een groter succes 
aan het worden. Het concept is inmiddels 
beproefd: kinderen gaan in griezelkostuums 

langs de deuren voor een ‘trick or treat’. Het 
aantal huizen dat meedoet wordt steeds 
groter en de route steeds langer. Ook dit 
jaar vonden de kinderen het weer fantas-
tisch. Bedankt Marlis en Robbert voor de 
organisatie en alle deelnemende buurtge-
noten langs de route voor al het lekkers!

Omdat het Halloweenfeest zo enorm ge-
waardeerd wordt, kwamen we op het idee 
om wederom onder leiding van Marlis, ook 
op een aantal andere momenten in het jaar 
een wijkevenement te organiseren. 

Evenementenkalender
In de herfst en winter zetten we in op een 
Halloweenfeest en een Kerstwijkfeest. 
Ook voor de lente en zomermaanden zal 
er waarschijnlijk een evenement georga-
niseerd worden. Voor deze maanden is de 
activiteitencommissie nog niet compleet: 
aanmeldingen hiervoor als organisator zijn 
welkom! Ook ‘handjes’ om te helpen op de 
dag zelf kunnen we natuurlijk goed gebrui-
ken. Vooral naar EHBO-ers en mensen met 
een AED-certificaat wordt nog gezocht. 
Aanmeldingen kunnen gestuurd worden 
naar: secretariaat@wijkbergenbos.nl.

Op de hoogte blijven van komende 
activiteiten?
Actuele informatie wordt gepubliceerd op 
de Facebookpagina van 
Wijkvereniging Berg en 
Bos: www.facebook.com/
groups/www.wijkbergen-
bos.nl. Meld je gelijk aan 
via de QR-tag.

Oud & Nieuw
Door Wim Bergink, gebiedsmanager Noordwest

Het lijkt wel of het maar 
niet echt herfst wil 
worden. Ik schrijf dit in 
november, maar met 
een stralend zonnetje. 
Tegen de tijd dat u dit 
leest, zitten we echt in 
de donkere dagen voor 
kerst vermoed ik, dus 

laat ik om te beginnen iets melden over 
oud & nieuw.
 
Weinig tradities kennen zoveel betrokken 
voor- en tegenstanders, als het gebruik om 
met oud & nieuw vuurwerk af te steken. 
Die discussie is de afgelopen jaren ook in 
Apeldoorn gevoerd.
Apeldoorn is een van de twaalf gemeenten 
waar dit jaar een volledig vuurwerkverbod 
geldt. Om toch samen het nieuwe jaar fees-
telijk in te luiden, organiseert de gemeente 
een aantal aftelfeesten op verschillende 
locaties in de stad. Bij u het dichtst in de 
buurt is dat op het Zwitsalterrein. Zo kun-
nen de liefhebbers toch nog genieten van 
vuurwerk, terwijl het in de buurt een stuk 
rustiger blijft.

Hout stoken
 Deze periode is ook de tijd om de houtka-
chel aan te doen. Niets gezelliger dan de 
warmte van een knapperend houtvuur. 
Maar bent u zich ervan bewust dat er ook 
nadelen zitten aan het stoken van hout? 
Op onze website vindt u veel informatie 
over hout stoken. Over de nadelen van het 
stoken met hout, maar ook over hoe u veilig 
en verantwoord hout kunt stoken. Zo kunt 
u genieten van uw houtvuur, zonder dat uw 
buren er last van ondervinden. Ook vindt 
u tips over wat u het beste kunt doen als u 
overlast ervaart. Kijkt u voor alle info op: 
https://www.apeldoorn.nl/wonen-en-leven/
wonen-en-uw-buurt/uw-buurt/houtstoken.
 
Ik wens u, met of zonder houtvuur, hele fijne 
feestdagen en een goed 2023.

Ook kun je je opgeven om op de hoogte 
gehouden via onze online nieuwsbrief: 
Aanmeldingen hiervoor kunnen ook ge-
stuurd worden naar: secretariaat@wijkber-

genbos.nl. Daarnaast kun je ook op onze 
website binnenkort informatie vinden.
Wij houden je graag op de hoogte en hopen 
op een grote opkomst!
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Samen houden we de buurt groen
Door Carien Boesenach-Akkermans

Beste medebewoners van Berg en Bos,

Als bestuur van de wijkvereniging van 
ons geliefde Berg en Bos willen we bij 
jullie de oproep doen zoveel mogelijk bo-
men en groen van onze wijk te behouden. 
Het groene karakter van onze buurt is 
kwetsbaar: door de droogte van de afge-
lopen jaren, zijn vele oude fijnsparren in 
de wijk doodgegaan of dermate afgeta-
keld dat ze verwijderd moeten worden. 

Tegelijkertijd hebben we vele nieuwe 
gezinnen in de wijk verwelkomd. Dit gaat 
vanzelfsprekend gepaard met bijbehorende 
renovaties van huis en tuin. Gelukkig heb-
ben vele nieuwe bewoners het groen in hun 
tuin weten te behouden. We zien echter ook 
dat op sommige plekken de bomen uit de 
tuin verdwenen zijn. 

Deze tendens zorgt ervoor dat het karakter 
van de wijk snel dreigt te veranderen. De 
komende jaren zal de verjonging van onze 
wijk ongetwijfeld doorzetten. Reden voor 
Berg en Bos om gezamenlijk in te zetten op 
het behoud van onze mooie wijk. 

Wij vragen u dan ook:
•  om alleen bomen te kappen waar dit 

echt noodzakelijk is, wanneer een boom 
dood of ongezond is of vanuit het oog-
punt van veiligheid;

•  om voor iedere boom die u verwijdert, 
groot of klein, een boom te herplanten. 
Liefst natuurlijk een boom in dezelfde 
orde van grootte;

• om u te houden aan de vergunning-

plicht voor het kappen van bomen. De 
gemeente heeft aangegeven bezorgd te 
zijn over het verdwijnen van bomen in 
de wijk en de vergunningplicht en waar 
mogelijk herplantplicht strikt te zullen 
handhaven. 

Natuurlijk zou handhaven van de gemeente 
niet eens nodig moeten zijn. Wij zijn immers 
allemaal in Berg en Bos komen wonen om-
dat we houden van het groen om ons heen. 

Wij hopen dan ook dat u bewust met het 
groen in Berg en Bos omgaat. Want samen 
houden we de buurt groen. 

Alvast bedankt! 

(foto’s: Ilse van Luik)
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Klussen & Tuinen
Vrijwillige tuinman Henri doet graag iets terug voor de maatschappij
Door Jos Diender, pr en communicatie de Kap

Henri Boerkamp legt zijn bladhark graag 
even opzij om te vertellen over zijn werk 
als vrijwilliger bij de afdeling Klussen & 
Tuinen van de Kap. Hij heeft onlangs zijn 
tienjarig jubileum als vrijwillig tuinman 
gevierd en doet het werk nog altijd met 
veel plezier.

Steeds meer ouderen wonen langer thuis 
en zijn vaak niet meer in staat om zelf hun 
tuintje te onderhouden. Dan is het fijn als 
iemand als Henri langskomt om te schoffe-
len, onkruid te wieden, te snoeien of, zoals 
vandaag, herfstblad te harken. Het gaat 

nadrukkelijk om klein tuinonderhoud. De 
vrijwilligers van de Kap maaien geen gras, 
leggen geen bestrating en voeren geen 
snoeiwerk uit waarbij een ladder nodig is. 
“Deze hulp is bedoeld voor mensen die 
weinig te besteden hebben en die niet terug 
kunnen vallen op iemand uit hun eigen 
omgeving”, legt Henri de spelregels van 
het vrijwillige tuinonderhoud uit. “Je mag 
dan twee keer per jaar je tuin laten doen. 
Een keer in het voorjaar en een keer in het 
najaar. Normaal gesproken staat daar twee 
à drie uur per keer voor. Maar als ik aan een 
tuintje begin, dan maak ik hem ook af. Dus 

als het een keer een uurtje langer is, dan 
kijk ik niet zo nauw.”
Omdat Henri het tuinonderhoud al zo lang 
doet, komt hij regelmatig bij dezelfde men-
sen. “Sommigen vragen ook speciaal om 
mij. Dat geldt ook voor de andere tuinvrij-
willigers. Je bent een vertrouwd gezicht, je 
kent de tuin, je weet wat er moet gebeuren 
en wat je aan gereedschap mee moet ne-
men”, vertelt hij. Vanwege zijn gezondheid 
doet hij maximaal twee tuintjes per week. 
Henri: “Ik vind het fijn dat ik met mijn vrij-
willigerswerk iets terug kan doen voor de 
maatschappij.”

Wilt u mensen die hulp nodig hebben 
bij het tuinieren ook een helpende hand 
bieden?  
Draait u uw handen niet om voor wat klein 
tuinonderhoud zoals harken, onkruid wie-
den, planten water geven en eventueel wat 
snoeiwerk? Meld u dan als vrijwilliger aan bij 
Renate Kreuwel van de Kap via: r.kreuwel@
dekap.nl, of bel: 055 529 55 20. Dan zorgt 
zij dat u in contact wordt gebracht met een 
hulpverzoek bij u in de buurt.
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(Advertorial)

Even voorstellen: 

Talent College Apeldoorn in Berg en Bos 
Sinds de start van het schooljaar is Talent 
College Apeldoorn open op de locatie in 
Berg en Bos tegenover Paleis Het Loo. 
Talent College verwelkomt inmiddels 
veel leerlingen van de basis- en middel-
bare school met huiswerkbegeleiding, 
bijles en studiecoaching. Ook zijn er in 
de vakanties en een aantal weekenden 
actieve en verrijkende workshops voor 
leerlingen op het gebied van creativiteit, 
leiderschap en ondernemerschap. Een 
mooie toevoeging aan het aanbod voor 
gezinnen in Berg en Bos en dus reden 

voor een kennismaking. Marlene vertelt 
ons alles over de campus in onze wijk, de 
grote vraag van families uit de buurt en 
de bewezen methodiek. 

Effectiever leren, hogere cijfers of ver-
rijking op school
Marlene: “Kinderen vertellen ons dat ze 
het fijn vinden om hierheen te komen na 
school. Het is een rustige en vertrouwde 
omgeving op fietsafstand van de meeste 
scholen en de locatie heeft een open en 
helder karakter dat past bij onze persoon-

lijke aanpak. Ze zijn enthousiast dat ze 
hun huiswerk in een korte tijd afkrijgen en 
betere cijfers halen.” 

Het maakt niet uit of leerlingen het al goed 
doen op school en competenties zoals time-
management, creativiteit en ondernemer-
schap verder willen ontwikkelen. Of als ze 
juist moeite hebben met leren of een speci-
fiek vak en hun cijfers willen verbeteren met 
bijles of huiswerkbegeleiding. Ongeacht 
de verschillende leerdoelen vinden de 
leerlingen in elkaar hun gelijke en maken 
vrienden buiten hun eigen klas en school. 
“We verwelkomen veel kinderen uit de wijk, 
maar ook vanuit de wijdere omgeving. Bij 
ons hebben alle kinderen een vergelijkbaar 
doel: nog beter worden in wat je kan, en dat 
draagt bij aan de positieve cultuur.”

Altijd welkom en een persoonlijke 
aanpak 
Het Talent College merkt dat ouders en 
kinderen zich bij een kennismakingsgesprek 
gelijk thuis voelen door de informele, open 
en huiselijke sfeer. Marlene: “Iedereen is van 
harte welkom; de deuren staan altijd open. 
We vinden het fantastisch dat er al zoveel 
families uit de wijk zijn langsgekomen om 
kennis te maken. Na een kennismakingsge-
sprek maken we een persoonlijk leerplan en 
delen dit met de ouders. Daarbij kijken we 
ook naar waar een leerling plezier uit haalt.” 

Door deze aanpak leren kinderen op een 
manier die voor hen werkt, want iedere 

leerling is nu eenmaal anders. Wat een 
kind graag wil of nodig heeft, is persoonlijk, 
dus daar sturen wij op. Studiecoaching is 
bijvoorbeeld één-op-één, huiswerkbegelei-
ding doen we in kleine groepjes. Marlene: 
“Veel aanbieders van huiswerkbegeleiding 
in Apeldoorn zijn óf op de school zelf óf één-
op-één bij mensen thuis. Wij zitten precies 
daartussen: een andere plek dan school met 
kleine groepen en persoonlijke aandacht in 
een fantastische omgeving. Echt maatwerk 
en een eer om te mogen doen voor al zoveel 
families uit de wijk. Natuurlijk is de locatie 
uitermate geschikt om in kleine groepjes 
of één-op-één doelgericht aan het werk te 
zijn.” 

Actieve workshops in vakanties en 
weekenden 
In sommige vakanties organiseren wij 
driedaagse activiteitenprogramma’s. In 
een aantal weekenden houden wij één- en 
tweedaagse workshops. De workshops en 
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activiteiten richten zich op specifieke crea-
tieve competenties, zoals fotografie, media, 
schilderen en film, ondernemerschap en 
leiderschap. Jongeren leren effectief doelen 
te stellen, samen te werken, te communi-
ceren en te presenteren. We oefenen deze 
competenties tijdens leuke groepsactivitei-
ten en praktische opdrachten. De enthousi-
aste specialisten van het team begeleiden 
de leerlingen. “Onze leerlingen leren door te 
doen”, zegt Marlene.

Ontwikkeling en plezier 
Marlene: “We zijn geen oppasklas, maar een 
plek waar leerlingen skills leren en ontwik-
kelen die ze de rest van hun leven bij zich 
dragen. Kinderen zitten hier niet in een lo-
kaal met iemand die in de gaten houdt of je 
wel netjes je huiswerk afmaakt, maar gaan 
met hun coach of begeleider in gesprek. Het 
gaat niet om het afvinken van je opdrach-
ten. Kinderen leren juist over hun leerstijl en 
welke studie-aanpak voor hen werkt.” 
Ook het stellen van doelen en een planning 
maken komt aan bod. Iedere dag kijken we 
samen naar die doelen en de planning. 

Vlakbij school 
Het Talent College is gevestigd op 
Amersfoortseweg 1, tegenover de ingang 
naar de parkeerplaats van Paleis het Loo. 
Deze monumentale villa, oorspronkelijk 
gebouwd voor de koninklijke opperhout-
vester van Paleis het Loo, is door de acti-
viteiten van het Talent College verzekerd 
van behoud van de monumentale waarde. 
Tegelijkertijd zijn de educatieve activiteiten 
een mooie aanvulling op de faciliteiten in 
onze wijk. 

De bosrijke campus is slechts een paar 
minuten fietsen van de meeste basis- en 

middelbare scholen. Leerlingen vinden dit 
een fijne plek om te leren en ontmoeten 
ook gemotiveerde leeftijdsgenoten van 
andere scholen. “Verandering van spijs doet 
eten en dat werkt bij ons ook. Geen groot 
klaslokaal, maar een fijne omgeving met ge-
motiveerde leerlingen en mentoren, zonder 
afleiding van social media die je thuis hebt”, 
zegt Marlene. 

‘Een andere omgeving, zowel in locatie 
als in mensen, werkt inspirerend en sti-
mulerend. Dit is een prachtige plek die we 
in stand willen houden voor de komende 
generaties. Die uitnodigt om gedeeld te 
worden met leerlingen uit de omgeving, 
voor een inspirerende workshop of tijdens 
een leerzame activiteit. ‘

Voor wie?
“We verwelkomen iedereen”, zegt Marlene. 
“Leerlingen van de basisschool en mid-

delbare school kunnen bij ons terecht voor 
huiswerkbegeleiding, studiecoaching en 
bijles. Samen met de familie maken we een 
persoonlijk leerplan en evalueren de voort-
gang voor huiswerkbegeleiding, studiecoa-
ching en bijles. Die persoonlijke begeleiding 
gericht op de individuele leerstijl, een 
persoonlijk leerplan voor iedere leerling 
en uitstekende mentoren in een inspire-
rende omgeving zijn wat onze aanpak uniek 
maakt. De fantastische plek draagt daar 
natuurlijk aan bij.”  
 
Kennismaken!
Het team van het Talent College vindt het 
fantastisch om met iedereen kennis te ma-
ken en iedereen is van harte welkom. U kunt 
een kennismaking plannen via de website 
talentcollege.org, door te bellen met 06 
4998 8885 of 055 8443524 of te mailen naar 
marlene@talentcollege.org.

Vliegend hert
Door Pieter Breen, wijkbewoner

Vliegende herten paren nu al twee jaar 
of mogelijk zelfs langer op onze eiken-
boom. Op een kilometer afstand kunnen 
de vliegende herten deze zogenoemde 
broedboom al traceren. Het opmerkelijke 
was dat naast de vliegende herten ook 
veel vlinders de broedplaats bezochten, 
met name de Atalantavlinders. 

De insecten bleven maar kort op de parings-
plaats. Het mannetje van het vliegend hert 
leeft maar een paar weken en gaat vrijwel 
direct na de paring dood. Het vrouwtje, dat 
ongeveer twee maanden leeft, knaagt in de 
eikenschors op zoek naar de sapstroom van 
de eik. Zij zuigt zich vol en legt in de directe 
nabijheid de acht tot vijftien eieren in rot-
tend eikenhout en sterft daarna. 

De eieren blijven daarna vier tot acht jaar 
in het vermolmde eikenhout zitten en 
verpoppen in de herfst tot larven. In het 
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LEVEN IN UW MOOIE WIJK!
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055 - 52 202 26

late voorjaar komen de kevers tevoorschijn 
en vliegen uit. Vorig jaar waren hier op 
een gegeven moment dertien mannetjes 
en vrouwtjes in de broedboom. Er werd 
gevochten om de vrouwtjes, waarbij er zelfs 
een mannetje was die het hele achterlijf van 
zijn concurrent afbeet. Stuiptrekkend lag 
het mannetje onder aan de boom. 
De paartijd begon hier eind juni en duurde 
ongeveer drie tot vier weken. Naast de vlie-
gende herten bleven ook de diverse soorten 
vlinders dit jaar komen. De hoornaars en 
wespen kwamen ook op de sapstromen af. 
Een spoor van ongeveer drie meter hoog 
aan gaten in de eik lieten de vliegende her-
ten na op de broedboom.                                                                     

(foto’s: Huib Baayen)

Gezocht: bezorger(s)  
voor wijkblad Berg en Bos
Door Gustaaf van den Brand

De huidige bezorger van het wijkblad heeft aangegeven ermee te willen stop-
pen omdat hij in het examenjaar van de middelbare school zit en daar erg druk 
mee is. Bovendien heeft hij ook nog een ander baantje. Daarom zijn wij op zoek 
naar een nieuwe bezorger of bezorgers die 4 keer per jaar op alle adressen in 
de wijk Berg en Bos het wijkblad wil(len) bezorgen. In totaal zijn er bijna 900 
woningen in de wijk. Een leuke (bij)baan met een leuke (bij)verdienste voor 
een middelbare scholieren!

Interesse in deze leuke job? Stuur dan een mailtje naar redactie@wijkbergenbos.nl 
met je gegevens. Dan nemen wij contact met je op om één ander uit te leggen en te 
bespreken.
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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

Maak je tuin klimaatbestendig!
Door Carien Boesenach-Akkermans

(Een bewerking van het artikel: https://www.sprinklr.co/blogs/tuinplanten-tips/klimaatverandering)

De periode 2015-2019 was de warmste 
ooit gemeten op aarde. Dit jaar (2022) 
werd het voor het eerst ooit warmer 
dan 40°C in het Verenigd Koninkrijk. 
Nu denk je misschien, best lekker, zo’n 
Mediterraan klimaat in je tuin! Maar voor 
ons landje betekent de opwarming vooral 
meer regen én meer droogte. Dat is slecht 
nieuws voor je prachtige groene tuin.

Gelukkig kun je door klimaatadaptatie - juist 
nu in de koele maanden - al veel doen om 
de schade voor komend jaar te beperken. 
Dit houdt in dat je de kwetsbaarheid van je 
tuin voor klimaatverandering vermindert. 
Je maakt je tuin klimaatbestendig. 

Natter én droger, hoe zit dat? 
Meer hevige stortbuien
Meer regen betekent in de zomer vooral 
meer hevige stortbuien. Dat is niet gunstig 
voor je droge tuin. “Liever zie je dat het 
gedurende een langere tijd miezert. Dan 
kan het water namelijk langzaam de bodem 
intrekken”, aldus Niko Wanders, hydroloog 
en onderzoeker aan de Universiteit Utrecht. 
“De grond kan maar 5 tot 10 millimeter per 
uur verwerken en met droogte is dat zelfs 
nog minder. De grond wordt zelfs een beetje 
waterafstotend door de droogte en daar-
door blijft er eerst een laagje water liggen 
op de grond in plaats van dat het lekker de 
grond in trekt.”

Hoe ga je om met de droogte? 
Weerbaar maken
Op de eerste plaats wil je je tuin weerbaar 
maken tegen de droogte en dat betekent 

dus niet elke dag lekker sproeien. Door 
elke dag te sproeien worden planten ‘lui’. 
Ze gaan ondiep wortelen, terwijl je wilt dat 
de wortels de diepte juist opzoeken. Je wilt 
dat al je begroeiing prima tegen een aantal 
dagen droge hitte kan zonder water. Wat 
kun je wel doen?

Plant bomen en hagen
Een winderige tuin zorgt voor veel verdam-
ping van water. Plant een haag om de wind 
te breken. Hiermee trek je gelijk veel vogels 
en insecten! Tegelijk zorgt deze beschut-
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ting tegen de wind dat het aanwezige vocht 
minder snel verdampt. Bomen verkoelen de 
omgeving en zijn goed voor het bodemle-
ven in je tuin. Een goed bodemleven houdt 
water in de bodem beter vast en verspreid 
dit weer naar je planten. 

Kies voor planten die goed tegen droogte 
kunnen
Als je planten goed tegen droogte kun-
nen, hoef je ze ook niet te redden van die 
droogte; zo simpel is het. Inheemse bomen 
en heesters kunnen vaak beter tegen de 
droogte dan exoten en zijn een feest voor 
insecten en vogels! 

Bedekken die grond! 
Hoe meer zwarte aarde er in je tuin te zien 
is, hoe sneller die aarde uitdroogt. Het is 
dus slim om ervoor te zorgen dat er zo min 
mogelijk zwarte aarde in de zomer te zien is. 
Dat kan op een aantal manieren:

Bodembedekkers: Plant bodembedekkers! 
Niks groeners dan planten om je bodem te 
bedekken. Kruipend Zenegroen is een hele 
sterke én inheemse bodembedekker en dus 
goed voor de insecten. Waldsteinia ternata 
doet het bijna overal en is niet kapot te krij-
gen en bloeit ook nog eens in het voorjaar 
met gele bloemetjes. Kleine maagdenpalm 
Hawaii en Campanula hebben allebei schat-
tige kleine paarse bloemetjes en blijven 
groen in de winter, dubbel winst;

Kiezels en schelpen: Het is niet voor niets 
dat je in mediterrane landen vaak kiezels, 
stenen en schelpen in de tuin ziet liggen. 
Ze laten water door maar houden wind en 
zonlicht tegen en voorkomen zo uitdroging. 
Je hoeft niet meteen je hele tuin vol kiezels 
te leggen, maak een grindpad pal langs je 
border of strooi wat schelpjes rondom.

Stammen en stelen. Ziet er ook nog gezel-
lig uit!
Mulchen! Je hebt de term vast al wel eens 
eerder voorbij zien komen. Mulchen is het 
bedekken van je aarde met een organische 
laag, zoals compost. Mulchen is het ant-
woord op alle problemen in het tuinleven en 
dus ook op droogte. 

Laat de bodem met rust!
Laat de bodem in tijden van droogte zoveel 
mogelijk met rust. Door veel te schoffelen 
en spitten, zeker op warme dagen, stimu-
leer je de verdamping. Niet schoffelen is ook 
nog eens beter voor het bodemleven in je 
tuin.

Zorg voor een lager gedeelte in je tuin
Als er een verloop in je tuin aanwezig is, 
stroomt het regenwater naar dit laagste 
punt. Vaak doen mensen veel moeite om 

deze lage plek op te hogen, om drassigheid 
te voorkomen. Een beter idee: creëer hier 
je eigen ‘wadi’. Dit is een plek waar water 
langzaam in de bodem kan infiltreren, met 
planten die ervan houden om af en toe met 
hun voeten in het water te staan. 

Sproei verstandig, recycle je water
Sproeien kost enorme hoeveelheden water. 
Het is niet zo duurzaam om dat met ons 
kostbare drinkwater te doen. Vang bijvoor-
beeld je water op in een regenton of bewaar 
je afwaswater voor je planten. Zorg er 
natuurlijk in dit geval wel voor dat je biologi-
sche zeep gebruikt, anders doe je je tuin 
alsnog geen plezier.

Sproei met mate
Zoals gezegd: geef liever veel water in één 
keer, dan elke dag een beetje. Bij kleine 
beetjes groeien de wortels naar de opper-
vlakte waardoor je luie planten kweekt. 
Je wilt de wortels stimuleren om diep de 
bodem in te gaan op zoek naar water, zodat 
ze juist minder water van jou nodig hebben. 
Het water dat jij geeft moet dus ook diep de 
bodem in kunnen zakken.

Sproei ook het liefst direct bij de wortels 
van de plant. Dan komt het water ook 
daar terecht waar het het hardste nodig 

is. Gebruik dus zoveel mogelijk een gieter. 
Zo’n zwenksproeier is natuurlijk hartstikke 
handig, maar zonde van je water; een groot 
deel verdampt voordat het überhaupt de 
grond raakt. 

Sproei vooral niet te veel! Geel gras? Geen 
stress! Dat trekt na een paar regenbuien 
weer helemaal bij. Hangen je planten er slap 
bij? Zodra de wortels bij het diepe grondwa-
ter aangekomen zijn zullen ze vanzelf weer 
opbloeien. 

Wanneer moet je sproeien? 
Sproeien doe je het liefst in de vroege 
ochtend. Als dat niet lukt, kan het ook in de 
avond. Het water kan dan wel wat langer op 
je planten blijven staan waardoor je meer 
kans krijgt op schimmels zoals Meeldauw. 
Sproei nooit in de volle zon, het water ver-
dampt dan namelijk meteen. 

Geïnspireerd door dit artikel en gelijk aan 
de slag? 
De website www.sprinklr.co/blogs/tuin-
planten-tips/klimaatverandering biedt veel 
aanvullende informatie over omgaan met 
droogte in je tuin. Voor bewoners van Berg 
en Bos biedt deze webwinkel voor biologi-
sche tuinplanten nu een korting van €5 bij 
een besteding van €40 met kortingscode 
bergenbos, via website: www.sprinklr.co. 

(foto’s: Ilse van Luik)
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Lijst met handige adressen 
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 
bergenbos21@gmail.com 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 soor-
ten 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

Veiligheid in de wijk
Door André Conradi

Naar aanleiding van vragen van be-
woners die op de afgelopen algemene 
ledenvergadering werden gesteld, praat 
ik u graag even bij.

Brandgevaar en preventie
Zoals u niet zal zijn ontgaan, zijn onze 
zomers de laatste jaren steeds heter en 
droger geworden. De vegetatie in Berg 
en Bos en het omliggende bos heeft daar 
natuurlijk ook ernstig onder te lijden. Deze 
klimaattrend zal ongetwijfeld doorzetten 
en dat belooft zomers die in het verleden 
in Midden-Frankrijk voorkwamen. Voor de 
zonaanbidders misschien aantrekkelijk, 
maar de nadelen, zoals (bos)brandgevaar, 
rukken langzaam ook op naar onze regio-
nen, zeker naar gebieden zoals de Veluwe. 
Zoals een van de aanwezige bewoners dan 
ook terecht op de ALV vroeg: “Hoe staat 
het met de brandveiligheid van onze mooie 
bosrijke wijk?”.

Nu is er voor het ons omringende bosge-
bied een beheerplan gemaakt, waarbij er 
extra aandacht is voor brandgangen en 
het vervangen van brandgevoelige bomen 
voor een meer diverse en minder gevoe-
lige loofbomen aanplant. Hiermee wordt 
het gevaar van naar onze wijk overslaande 
bosbrand verminderd. Andersom is er het 
gevaar van door de bewoners veroorzaakte 
brand. Denk aan borders met dikke lagen 
verdroogde dennennaalden en bladeren 
die ontbranden door open vuur van bijvoor-
beeld barbecues. In droge periodes grijpt 
het vuur dan heel snel om zich heen.
In dit kader is de Veiligheidsregio Noord en 
Oost-Nederland (VNOG) actief op dit gebied 

via de afdeling Gebiedsgerichte Aanpak 
Natuurbrand Beheersing. De projectleider, 
de heer Klaas Noorland, geeft voorlich-
tingslezingen en wil ook de bewoners van 
Berg en Bos graag informeren om onwe-
tendheid en onachtzaamheid uit de wereld 
te helpen. Begin mei aanstaande hoop ik u 
uit te kunnen nodigen voor een dergelijke 
zeer actuele en belangrijke lezing. Houd 
woensdagavond 10 mei (voorgestelde da-
tum) graag alvast vrij in uw agenda.

Inbraak (on)veiligheid
Ook naar aanleiding van een opmerking 
gemaakt op de ALV, kan ik u melden dat ik 
ieder kwartaal van Vigilat een zeer gedetail-
leerd rapport krijg over hun aanwezigheid 
en genomen acties in onze wijk. Hierin staat 
onder andere per dagdeel vermeld vanaf 
hoe laat en hoelang gesurveilleerd is, wat is 
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Wie beschermt de beschermde natuur?
Door Jan Wassink

KRO-NCRV zond op 16 oktober de 
Pointer-documentaire  ‘Wie beschermt 
de beschermde natuur’ uit. Deze docu-
mentaire kunt u nog steeds via onder-
staande link terugkijken. De proble-
matiek in deze uitzending komt sterk 
overeen met het beroep dat we als 
wijkvereniging hebben ingesteld tegen 
het Recreatiezoneringsplan.

In de uitzending gaat onderzoeksjournalist 
Marijn Frank op zoek naar het antwoord op 
de vraag: ‘Wie beschermt de beschermde 
natuur?’ Aan de hand van voorbeelden 
wordt uitgelegd dat natuurbescherming op 
grond van Natura2000 niet weet te verhin-
deren dat het slecht gaat met de kwaliteit 
van de natuur. Woningbouw, evenementen, 
vakantieparken en hotels zowel in als vlak-
bij beschermde natuur zorgen voor extra 
druk. In de uitzending komen verschillende 
partijen aan het woord. Spoiler alert: wat 
overblijft is een gevoel van verwondering 
over hoe onwenselijke en onwettige plan-
nen toch gefaciliteerd worden met genoeg-
zame medewerking van de overheid. 

Overheid houdt zich niet aan de regels
Zo laat Radio Kootwijk-bewoner (en oud-

wijkbewoner) Bert Westland ons zien dat 
de overheid zich niet aan de regels houdt. 
Staatsbosbeheer exploiteert in Radio 
Kootwijk al jarenlang, illegaal, dus zonder 
geldige natuurvergunning, gebouwen en 
parkeerplaatsen voor bijeenkomsten die 
niets met bosbeheer te maken hebben. De 
door de Provincie Gelderland verleende ver-
gunning is inmiddels al twee keer vernietigd 
bij de Raad van State. Evengoed blijft alles 
doorgaan, zonder duidelijk perspectief op 
een legale situatie. 

Park De Hoge Veluwe
Opmerkelijk zijn ook de voorlopige plan-
nen van Park de Hoge Veluwe. Op de grens 
van Natura2000 gebied moet een groot 
resorthotel (270 bedden) verrijzen, inclusief 
restaurant, wellness, 14 lodges en een toren 
van 60 meter hoog. De gemeente Ede heeft 
al aangegeven positief tegenover deze plan-
nen te staan. Dit alles tot grote verwonde-
ring van naburige bewoners in Hoenderloo. 

In de analyse komt naar voren dat overhe-
den (provincie en gemeenten) veelal naar 
wegen zoeken om natuurbescherming in 
Natura2000 gebied ondergeschikt te maken 
aan vaak nieuwe economische faciliteiten. 
Dit terwijl het de expliciete taak is van de 
overheid om in Natura2000-gebied de prio-
riteiten juist anders te leggen. 

Het aantal bouwprojecten in en vlakbij 
Natura2000-gebied, neemt volgens gepre-
senteerde cijfers elk jaar fors toe. Voor de 
bouw binnenin Natura2000-gebied was 
deze groei afgelopen 5 jaar zelfs exponenti-
eel. Door het gebrek aan duidelijke keuzes 

van provinciale en gemeentelijke overheden 
kalft de kwetsbare natuur verder af.

Parallel met provinciaal 
Recreatiezoneringsplan
Hier ligt een sterke parallel met het provin-
ciale Recreatiezoneringsplan waartegen we 
als wijkvereniging beroep ingesteld hebben. 
Ook hier is ons kernbezwaar dat de provin-
cie haar wettelijke rol als natuurbeschermer 
onvoldoende serieus neemt, wat blijkt uit 
- ecologisch gezien - ondeugdelijk gemo-
tiveerde plannen. Zie eventueel voor een 
verdere toelichting de voorgaande editie 
van dit wijkblad. 

U kunt de 25 minuten durende uitzending 
nog steeds bekijken via Uitzending gemist, 
maar het kan ook via deze link:  
pointer.kro-ncrv.nl/uitzending-wie-be-
schermt-de-beschermde-natuur

waargenomen, zoals verdacht rondrijdende 
auto’s, genoteerde kentekens, verdachte 
personen, genomen actie en of de politie 
is ingeschakeld. De gewerkte tijden komen 
overeen met ons collectieve contract. Als 
iedere bewoner lid zou zijn, kan Vigilat ook 
de dubbele tijd aanwezig zijn in onze wijk. 

Na de rust op inbraakgebied in de afgelopen 
coronatijden, wordt in navolging van onze 
naburige wijken ook bij ons in de wijk helaas 
weer ingebroken. Volgens een opgave van 
de politie zijn van 22 september tot 30 
oktober vijf inbraken gepleegd. Helaas is er 
hiervan slechts één gemeld op de Alert App. 
Ondanks de narigheid en rompslomp na een 
inbraak, dit toch graag even melden met 
relevante details, als waarschuwing voor de 
andere bewoners. Eventueel vertrouwelijk 
via bergenbos21@gmail.com  met details 
als adres, tijdstip, manier van inbraak, huis 
bewoond (lijkend) of verlaten, wel of geen 
alarm enzovoorts.

Verkeers(on)veiligheid
Naar aanleiding van een discussie op de 
Bewoners App over te hard rijden door de 
wijk, zoals al eerder gepubliceerd (Wijkblad 
maart ’22, jaarverslag), dat per maand 
een andere straat wordt voorzien van een 
snelheidsdisplay. Deze display slaat tevens 
de aantallen auto’s op en de waargenomen 
snelheden. De gegevens worden na afloop 
van een maand geanalyseerd door de ge-
meente. Gemiddeld genomen wordt er door 
15% van de automobilisten veel harder 
gereden dan de maximumsnelheid plus 
marge. Voor zover het wijkbewoners betreft, 
wederom het verzoek om u te beheersen 
om andere wijkbewoners, kinderen en 
(huis)dieren niet in gevaar te brengen

Allen vooral veilige en mooie feestdagen 
toegewenst!
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Koffie- en theemiddag
Door Irene Steendam en Gustaaf van den Brand

Het bestuur van Wijkvereniging Berg en 
Bos nodigt alle wijkbewoners van harte 
uit voor een koffie- en theemiddag op 
maandag 23 januari om 15.00 uur. Wij 
houden de middag ook deze keer op de 
11de verdieping van de Arendsburght, 
Soerenseweg 125. 

Let wel: de bijeenkomst is bedoeld voor alle 
wijkbewoners en niet alleen voor bewoners 
van de Arendsburght. Schroom dus niet om 
het gebouw binnen te stappen en met de lift 
naar de 11de verdieping met het prachtige 
uitzicht te komen. Vanzelfsprekend is het de 

bedoeling dat men elkaar (weer) ontmoet, 
gelukkig Nieuwjaar wenst en nieuwe con-
tacten aanknoopt. 

Langer in je eigen huis blijven wonen
Tijdens deze middag zal Stimenz een pre-
sentatie houden met als thema hoe oude-
ren en hulpbehoevenden langer zelfstandig 
in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Een 
thema dat voor veel wijkbewoners actueel 
is. 

Aanmelden uiterlijk 18 januari
Mocht u problemen hebben om naar de 

Arendsburght te komen, laat dat dan tijdig 
weten. Dan proberen wij te regelen dat u 
daarbij hulp krijgt. Wilt u zich uiterlijk 18 
januari aanmelden als u van plan bent 
aanwezig te zijn? Dan kunnen wij rekening 
houden met het aantal stoelen, koffie, thee 
en koekjes.

Ons e-mailadres is  
bestuur@wijkbergenbos.nl.  
Mocht u niet over e-mail beschikken, dan 
bent u ook zonder aanmelding van harte 
welkom! Wij ontmoeten u graag op 23 
januari!

Blad in Apeldoorn
Door Sibel Sahingöz, Communicatieadviseur Economie en Ruimte

Gevallen bladeren zijn steeds meer te 
zien in Apeldoorn. Vanaf half november 
halen we bladeren weg om gladheid bij 
regen of bevriezing te voorkomen. Op 
sommige plekken, waar het geen gevaar 
oplevert, laten we het blad liggen. Dit 
jaar doen we dat op meer plekken dan u 
gewend bent.

Blad laten liggen is goed voor de natuur
Voornamelijk in perken en groenstroken ziet 
u straks meer bladeren liggen. Dat doen we 
zodat insecten en kleine dieren plek heb-
ben om te overwinteren. Daarnaast is het 

blad belangrijk voor een gezonde bodem. 
Bladeren vormen namelijk een belangrijke 
isolatielaag die planten nodig hebben om 
een strenge winter door te komen. Een 
gezonde bodem is ook beter bestand tegen 
droogte en grote regenbuien.

Bodemverbeteraar Bokashi
Een deel van het blad dat we wél weghalen 
omdat het op wegen en paden ligt, krijgt 
een mooie bestemming. We maken hier na-
melijk Bokashi, een bodemverbeteraar van. 
Bokashi is een soort compost dat wordt ge-
maakt uit gefermenteerde bladresten. Het 

is, net als blad, voeding voor het bodemle-
ven voor bomen, struiken en plantsoenen. 

U kunt zelf ook een handje helpen 
Dit kan door het blad in uw eigen tuin te 
laten liggen. Het blad vormt een isolerende 
laag zodat egels en nuttige insecten tijdens 
de koude dagen hieronder schuilen en zo 
overleven. Ook planten vinden deze isole-
rende laag fijn. Nog een voordeel is dat het 
bodemleven het blad automatisch omzet 
in voedingsstoffen voor de grond waardoor 
minder compost nodig is. Kijk voor meer 
info op apeldoorn.nl/bladafval. 


