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Kijk op de wijk(kijker)
Twee jaar geleden is het alweer, dat de laatste editie van
de Wijkkijker door de brievenbus werd geschoven bij 5600
huishoudens in de wijk Osseveld-Woudhuis. Dat was de
Herfstwijkkijker 2018. Nu - twee jaar verder - ligt er voor u deze
prachtige nieuwe editie van ons kleurrijke en informatieve
wijkblad, de wijkglossy voor de echte liefhebbers.
De Wijkraad Osseveld-Woudhuis en de Wijkkijker redactie zetten
samen de schouders onder de nieuwe Wijkkijker. Dit kunnen we
echter niet alleen. We hebben wijkbewoners nodig die het leuk vinden
om (wijkgerelateerde) onderwerpen uit te diepen, wijkbewoners en
ondernemers te interviewen, bewonersbijeenkomsten te bezoeken,
verslag te doen van leuke of opmerkelijke activiteiten in de wijk enz.
Heb je een vlotte pen en weet je vaak al als eerste wat er in jouw buurt
of wijk speelt? Ben je lekker nieuwsgierig, geïnteresseerd in de wereld
om je heen en een klein beetje fan van je eigen wijk? Nou, laat dan van
je lezen en mail naar de redactie. We kunnen nieuwe handschriften
goed gebruiken. Nu kunnen we helaas nog niet alle wijkonderwerpen
maximaal de aandacht geven die ze verdienen. We nodigen je graag uit
voor een kennismakingsgesprek, gewoon bij een kopje thee of koffie,
zonder poespas of formaliteiten. We leren je graag beter kennen. En jij
hopelijk ook ons.

Volop ruimte

In deze prachtige editie pakken we de draad op waar we deze twee
jaar geleden hebben laten liggen…we laten de wijk zien in al haar
facetten: de bewoners, de bijzondere architectuur, de altijd aanwezige
natuur, de infrastructuur, de groene omgeving net over de grens van
de wijk, het wassende water enz. Gelukkig mogen we ook veel trouwe
adverteerders terug verwelkomen. Er is overigens nog volop ruimte
voor nieuwe adverteerders. Onze tarieven zijn en blijven mild, zodat
ook starters of kleine zelfstandigen kunnen adverteren. Alle inkomsten
worden gebruikt voor de productie van de Wijkkijker. Verderop in deze
Wijkkijker staan onze advertentie tarieven.

Foto van de wijk
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Peter Ambagtsheer
Houttuinen-Noord 39
7325 RE Apeldoorn

www.ambagtsheer.eu
peter@ambagtsheer.eu
06 - 51 44 88 32

www.ambagtsheer.eu

Voor advies, installatie en zelfbouw bij particulieren en bedrijven

Ook ik had mijn afscheid in de Herfstwijkkijker 2018 aangekondigd,
maar soms loopt het anders. En dat maakt het leven ook zo onvoorspelbaar en spannend. En zolang dat met mate gebeurt, kan ik het goed
verteren en ten goede keren. Mooi gezegd hè? Ook ik zet de schouders
er weer onder. Voor hoelang? Dat zal de toekomst uitwijzen, want ik
heb dan wel veel foto’s van de wijk gemaakt inmiddels, maar nog geen
‘foto van de wijk’ zoals dit in ‘Burgerparticipatie-land’ heet… En wat dat
nu weer te betekenen heeft…leest u hopelijk ook in deze, dan wel in
volgende Wijkkijkers.
Met vriendelijke wijkgroeten,
Wendy Le Griep
Wijkkijker
Eindredacteur a.i.
06-50533266 (appen is altijd goed)
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Samen verder

Mediation

Na twee jaar zonder Wijkkijker, zetten de wijkraad OsseveldWoudhuis en de Wijkkijker redactie samen de schouders onder
een doorstart, onder het opnieuw uitgeven van de gewaardeerde,
geprezen en graag gelezen Wijkkijker, toch wel het mooiste wijkblad
van Apeldoorn en verre omstreken. Niet voor niets wordt de
Wijkkijker ook wel de wijkglossy genoemd, met ruimte voor alle
grote en kleine bijzonderheden van en over de wijk en onze
bewoners, met nieuws en verdieping over alles wat direct dan wel
indirect met onze wijk te maken heeft. Een wijkblad van en voor
onze wijkbewoners.

Zoals in het voorwoord als is aangegeven
gaan we weer invulling geven aan de
Wijkkijker. De Wijkraad en de Wijkkijker
pakken na een intensief mediation traject
samen de draad weer op. We willen u als
buurtbewoners uiteraard informeren over
dit traject.

Verder op in de wijkkijker zullen we u nader informeren over het
mediationtraject. In dit voorwoord willen we als redactie en als
bestuur van de wijkraad benadrukken dat we het verleden laten
rusten. Uiteraard hebben we lessen getrokken en dat geeft ons
het vertrouwen om samen verder te gaan.
Het feit dat we dit voorwoord samen hebben opgesteld zegt
volgens ons genoeg over de samenwerking. Tevens sluiten we aan
bij elkaars overleggen en hebben we een gezamenlijk overleg
ingericht. Het resultaat van onze vernieuwde samenwerking heeft
u nu in uw hand en wij hopen dat u deze en alle volgende
Wijkkijkers weer met net zoveel plezier zult lezen als alle vorige
edities.

Stephan Jansen, voorzitter
Wijkraad Osseveld-Woudhuis

Wijkraad Osseveld-Woudhuis
Correspondentie: Ravelijn 55, 7325 NT
Apeldoorn bestuur@osseveld-woudhuis.nl
Spreekuur: Iedere tweede maandag van de
maand in Het Bolwerk (Ravelijn 55) van 19.3020.00 uur.
Voorzitter
Stephan Jansen
voorzitter@osseveld-woudhuis.nl
Penningmeester vacature
penningmeester@osseveld-woudhuis.nl
Secretaris
Mirjam de Vries
Mirjam.de.vries@osseveld-woudhuis.nl
Openbaar domein
Marcel Jongman/ Ferry Sabander/
marcel.jongman@osseveld-woudhuis.nl
ferry.sabandar@osseveld-woudhuis.nl

Wendy Le Griep, eindredacteur
Wijkkijker

Sociale Zaken
Jacques van Meurs / Rita de la Court
jacques.van.meurs@osseveld-woudhuis.nl
rita.dela.court@osseveld-woudhuis.nl

Wijkkijker

Communicatie
Vacature

Zoals u weet, lag er tussen de wijkraad en
de redactie een verschil van mening en
inzicht over de inhoud en diepgang van de
serie met AZC artikelen. Na een breuk in de
samenwerking en een media discussie volgde
gelukkig een langdurig en goed gesprek
tussen de beide partijen in de vorm van een
mediation traject. De gemeente Apeldoorn
bood dit traject geheel kosteloos aan.
Vertrouwelijk
Bij de mediation waren bestuursleden en
redactieleden betrokken. De gesprekken
waren vertrouwelijk. De inhoud van de
gesprekken werd alleen gedeeld met de
leden van de wijkraad en de redactie die
hadden getekend voor geheimhouding.
Leden die niet wensten te tekenen voor
geheimhouding kregen gedurende deze
periode geen informatie en konden derhalve
niet meepraten of meedenken over
de inhoud.

Redactie Wijkkijker

In de loop van het mediation traject kwamen
wijkraad en redactie weer nader tot elkaar
en stelden we ons wederzijds in op behoud
van de Wijkkijker. De meerwaarde en
waardering voor de Wijkkijker was en is
onomstreden hoog. Ondanks de verschillen
in mening bleef het doel voor beide partijen
duidelijk…hoe kunnen we de Wijkkijker weer
opstarten? Met deze spreekwoordelijke stip
aan de horizon konden de wijkraad en de
redactie vervolgens werken aan het maken
van toekomstbestendige afspraken.

Kopij / De kopijsluiting is nog niet bekend.
Bezorging / December 2020 - januari 2021
Contact / wendy@legriep.nl
Opmaak / Wendy Le Griep
Omslagfoto / Wendy Le Griep /wendy@legriep.nl
Drukwerk / New Energy Drukwerk

Deze afspraken zijn door de mediator
vastgelegd en door alle betrokkenen
ondertekend. Dat bracht een hoop
duidelijkheid. Enkele bestuursleden en
redactieleden stopten op dat moment met
hun vrijwilligerswerk. Daarna volgde een
heel andere onzekere periode, vanwege
de Corona-pandemie-uitbraak. Alles lag stil
en de Wijkkijker dus ook. Gelukkig zaten
de redactieleden niet stil en borrelden
de goede ideeën voor een nieuwe editie

De Wijkkijker is het wijkblad voor de wijk Osseveld-Woudhuis.
De Wijkkijker wordt geschreven door en voor bewoners van de
wijk Osseveld-Woudhuis.De redactie kan ingezonden kopij
inkorten of weigeren. De Wijkkijker wordt gratis huis-aan-huis
verspreid. De Wijkkijker kunt u digitaal lezen via:
www.ossveld-woudhuis.nl/wijkkijker.
Wendy Le Griep eindredacteur / Maria Rovers tegenlezer/
Tessa Gruppelaar tegenlezer / Roely Smit verslaggever /
Herma Oosterloo-de Jong fotograaf / Theo Groen verslaggever
André de Ruiter verslaggever / Marianne Hutters-Dijkhuizen
verslaggever en columnist.
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Algemeen bestuurslid
Gerard Link
Gerard.Link@osseveld-woudhuis.nl
Facebook: osseveld-woudhuis
Twitter: @WijkraadOssWoud

gestaag verder. Maar het was nog niet de tijd voor een hernieuwde
samenwerking. Gelukkig is die tijd er nu wel. De wijkraad OsseveldWoudhuis en de Wijkkijker redactie zetten er samen de schouders
onder. Deze nieuwe Wijkkijker is het eerste resultaat van deze
hernieuwde samenwerking.
Bloemlezing
Hieronder een korte bloemlezing van de afspraken waar wij samen
voor gaan staan en waar u hopelijk als wijkbewoner blijvend de
vruchten van kunt plukken. U kunt deze afspraken in een meer
uitgebreide versie terugvinden op de website van de wijkraad.
1. De wijkraad en de Wijkkijker redactie zoeken elkaar voorafgaand
aan elke editie op om te bespreken wat de ideeën voor
de aankomende editie zijn en bespreken met elkaar welke
samenwerking er mogelijk is tussen de bestuursleden en de
redactieleden aangaande de onderwerpen en artikelen. De
focus ligt op een verbeterde samenwerking tussen de wijkraad
en de redactie, waarin meer en beter met elkaar communiceren
centraal staat als ook inhoudelijk afstemmen en samenwerken
aan de inhoud van artikelen.
2. Na de eerste en de tweede editie evalueren de wijkraad en de
Wijkkijker redactie hoe de samenwerking is verlopen. Wanneer
de samenwerking positief wordt beoordeeld, worden verdere
afspraken gemaakt over zaken als: organisatie, vorm, inhoud,
frequentie, advertentiebeleid, documenten delen in dropbox
e.d. Nieuwe ontwikkelingen zoals het burgerparticipatiebeleid
binnen de gemeente Apeldoorn en het communicatiebeleid van
de wijkraad worden hierin meegenomen.
3. De Wijkkijker is van de wijk en voor de wijk. De wijkraad
en de redactie blijven twee zelfstandig functionerende en
gelijkwaardige groepen die samen één product maken. Dit doen
wij op basis van vertrouwen in elkaar en op basis van duidelijke
afspraken.
Hiermee voorkomen we, dat er bij de opmaak van de Wijkkijker nog
verrassingen kunnen ontstaan over de inhoud van de Wijkkijker.
Wijkkijker redactie en wijkraad zoeken meer de samenwerking
in de artikelen. Dit doet geen afbreuk aan de zelfstandigheid
en onafhankelijkheid van de redactie of aan de keuze voor de
onderwerpen die de redactie in de Wijkkijker wenst op te nemen.
Voor 2020 is er nog voldoende budget voorhanden om deze
nieuwe editie uit te brengen. Hoe het vanaf 01-01-2021 zal gaan
lopen, is geheel afhankelijk van de gemeentelijke voornemens tot
de inrichting en het uitrollen van de nieuwe burgerparticipatie
regeling, waarbij de structuur en de werkwijze van de huidige
dorps- en wijkraden wordt vervangen door een andere vorm van
burgerparticipatie. Wordt dus vervolgd…
Voor nu wensen wij u vele prettige uurtjes kijk- en leesplezier toe
met deze nieuwe Wijkkijker. En daarna, graag tot ziens in de wijk!
Hartelijke groeten van

Wendy Le Griep & Roely Smit
Wijkkijker redactie
Ferry Sabandar & Marcel Jongman
Wijkraad Osseveld-Woudhuis
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Stephan Jansen, voorzitter

Dus de start is niet zoals ik had gehoopt,
maar ondanks alles proberen we er als
bestuur iets van te maken. We zoeken
naar nieuwe wegen om te communiceren
met de wijk en de gemeente, dat gaat met
horten en stoten, maar we blijven
in beweging.

Ja, de vraag om je voor te stellen als de
nieuwe voorzitter van de Wijkraad
Osseveld-Woudhuis is natuurlijk makkelijk
gesteld, maar wat moet er dan allemaal
in. Als eerste dan maar wat feiten: 53 jaar,
getrouwd, drie kinderen (één
jongen en twee meiden), sinds 2015
woonachting in Het Woudhuis, mountainbiken en wielrennen en werkzaam als
interim (project & proces) manager.
De afgelopen 20 jaar heb ik meerdere
bestuursfuncties vervuld bij vooral sportverenigingen, waaronder Mountainbike
Vereniging Bar End en voetbalvereniging
WSV. Na een tijdje geen zitting te hebben
gehad in een bestuur kwam de oproep
van de wijkraad via facebook op mijn
scherm en ik dacht: “Er staat veel te
gebeuren in de wijk, o.a. een nieuwe
tunnel en deze komt dicht langs mijn huis.
Hier wil/moet ik wat mee.” En dan gaat
het snel: mailtje, gesprek met dagelijks

Ik wil dan toch afsluiten met een oproep:
zijn er zaken die goed gaan laat het ons
weten, maar natuurlijk ook als er zaken
zijn die verbeterd kunnen worden.
Mail ons of laat een bericht achter op
facebook of de website dan gaan we er
mee aan de slag.
bestuur, geen andere
kandidaten, aan de
slag.
We zijn met veel energie de eerste vergadering gestart begin
maart en toen kwam
het corona virus en
ontnam ons veel.

Rita de la Court, bestuurslid
Sociaal Domein

Even Voorstellen...
Wie zijn toch de wijkbewoners die zich op vrijwillige
basis inzetten voor de Wijkkijker? En welke wijkbewoners vormen tegenwoordig het bestuur van de
wijkraad Osseveld-Woudhuis?
In enkele jaren tijd zijn diverse vrijwilligers gekomen en
weer gegaan. Onbekend maakt nog steeds een beetje
onbemind. Hoog tijd dus om al deze vrijwilligers die zich
voor onze wijk inzetten via de wijkraad en de Wijkkijker
redactie aan u voor te stellen…
Sommige gezichten en namen kent u al, anderen zijn
wellicht nieuw voor u. In elk geval kent u na het lezen
van deze bijdrage 10 wijkbewoners een beetje beter.
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Foto’s van Herma Oosterloo - de Jong

Van de Wijkraad stellen zich aan u voor:
Ferry Sabandar, Gerard Link, Jacques van Meurs, Marcel
Jongman, Mirjam de Vries, Rita de la Court en Stephan
Jansen.
Van de Wijkkijker redactie stellen zich aan u voor:
André de Ruiter, Herma Oosterloo- de Jong, Maria Rovers,
Marianne Hutters-Dijkhuizen, Roely Smit, Theo Groen,
Tessa Gruppelaar en Wendy Le Griep.

Ik ben Rita de la Court, 59 jaar
en woon sinds 2007 met man
en kinderen in het Woudhuis,
Apeldoorn. Van beroep ben ik geriatrisch verpleegkundige met veel
ervaring in de (wijk-)zorg. Sinds
2019 ben ik lid van de wijkraad en
mag mij bezig houden met het sociale domein binnen onze wijk. Het
sociale domein wordt door twee
leden van de wijkraad ingevuld en
we hebben het opgesplitst.
Mijn expertise ligt bij de ouderenzorg, gezondheid en leefomgeving in zijn algemeenheid. Dat is een vrij breed gebied, maar
belangrijk om het leefklimaat voor alle doelgroepen zo aangenaam mogelijk te maken en te houden. U kunt mij benaderen
voor zaken die betrekking hebben op verwaarlozing van personen, eenzaamheid onder de wijkbewoners, informatie over
een dementievriendelijke woonwijk en burgerparticipatie in
dit domein. Uw ogen en oren zijn belangrijk hierin, want daar
moeten we het wel van hebben.

En als je nog een paar uurtjes over hebt
per week of per maand en je zou die
willen inzetten voor het verbeteren van
de leefbaarheid van jouw en onze wijk,
schroom dan niet om je aan te melden.
Ik heb het ook gedaan, ik hoop je snel
te ontmoeten.

voorzitter@osseveld-woudhuis.nl

Gerard Link, bestuurslid Algemene Zaken
Ik ben getrouwd en vader van 3 kinderen. In
1997 zijn wij in Osseveld-Oost komen wonen.
Via een folder die bij ons in de bus kwam en
waarin nieuwe leden voor de wijkraad werden
gevraagd, heb ik mij aangemeld. Na een
kennismakingsgesprek kreeg ik deze functie.
Als 6 jarige heb ik polio gehad en vorig jaar kreeg
ik de diagnose post polio. Dit houdt in dat ik
steeds meer spierverlammingen krijg. Dit
weerhoudt mij niet om mij in te zetten voor
andere mensen met een beperking. Ik kan
hierdoor uit eigen ervaring advies geven over
de infrastructuur van onze wijk.

gerard.link@osseveld-woudhuis.nl

Heeft u suggesties, aandachtspunten of problemen die binnen
deze gebieden liggen, schroom dan niet om contact te leggen.

rita.dela.court@osseveld-woudhuis.nl
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Marcel Jongman,
Jacques van Meurs, bestuurslid Sociaal Domein

bestuurslid Openbaar Domein
Mijn naam is Marcel Jongman en ik woon
sinds 2002 in Osseveld Oost. Tot mijn pensionering werkte ik bij de Belastingdienst
binnen het werkterrein van internationale
gegevensuitwisseling op het gebied van de
BTW. Verder loop ik graag een rondje hard
door onze mooie achtertuin: het Woudhuis.
Voor mijn hobby modelspoorwegen hoop ik
nu tijdens mijn pensioen meer tijd te krijgen.
Sinds 2016 ben ik bestuurslid bij de wijkraad
Osseveld-Woudhuis. Ik hoor langzamerhand
dan ook tot het meubilair en stel mijn functie
per 3-3-2021 dan ook ter beschikking.
Wie een leuke bestuursfunctie in de wijkraad
ambieert lees verder. Ferry Sabandar en ik
“beheren” het openbaar domein: dus van
losse stoeptegel via defect speeltoestel tot
aan de inrichting van het park Woudhuis.

Om dingen concreet te maken: vorig
jaar heeft de wijkraad samen met medewerkers van de gemeente Apeldoorn
een schouw georganiseerd om zaken
die om actie van de gemeente vragen
onder de aandacht te brengen.
Ook de aanstaande ondertunneling van
de Laan van Osseveld en alle impact
die dit op onze wijken gaat hebben
hoort tot dit domein. Via de Wijkkijker,
maar ook via actuele media proberen
we onze wijkbewoners op de hoogte te
houden en daarin te betrekken.
De Wijkkijker is het verbindende magazine voor onze wijkbewoners. Ik roep
dan ook iedereen op die iets te melden
heeft wat andere wijkbewoners interesseert contact op te nemen met de
redactie van de Wijkkijker. Want: de
Wijkkijker is van ons allemaal!

marcel.jongman@osseveld-woudhuis.nl

Mijn naam is Jacques van Meurs (72 jaar) en ik heb
een achtergrond die steeds verbonden is geweest
met dienstbaarheid aan de samenleving en advisering daarover aan gemeentebesturen. Mijn rol en
functie in de wijkraad zijn aandacht vragen voor zaken in het sociale domein. Dat beweegt zich tussen
jeugd, mensen die in de bijstand zitten en die weer
laten deelnemen aan de samenleving/werk en veiligheid in de wijk.
Sinds december 2018 maak ik deel uit van WOW,
wijkraad Osseveld-Woudhuis. Ik woon in Osseveld
Oost aan Het Verlaat. Ik heb de voorzitter benaderd
nadat mijn termijn van 8 jaar bij de Adviesraad Voorziening Werk en Inkomen (de VWI-raad) er aan zat
te komen. Maar ik wilde wel wat blijven doen op het
sociale vlak. Ondertussen zijn de twee adviesraden
(VWI en WMO) samengevoegd tot Adviesraad Sociaal Domein Apeldoorn. Ik hoop te bereiken dat de
wijkraad een rol kan (gaan) spelen bij het betrekken
van bewoners bij een leefbare en veilige wijk.
Belangrijke onderwerpen zijn: hoe gaan we bewoners van Osseveld-Woudhuis betrekken bij initiatieven die in de wijk gaan plaatsvinden, bijvoorbeeld de
ondertunneling, het realiseren van een dementievriendelijke wijk, het behoud van de Corner voor de
jeugd en voldoende speelgelegenheden.

Ferry Sabandar,
geneeskunde. Daarna post-doc
Academisch Ziekenhuis Utrecht,
ICT-loopbaantje, adviseur geworden,
daarna 20 jaar eigen consultancybedrijf
en op tijd met prepensioen gegaan. Nu
“fool time” opa en daarnaast parttime
docent Zorginnovatie bij de Vrije
Universiteit in Amsterdam.

bestuurslid Openbaar Domein
Ik ben Ferry, 69 jaar. Gedurende ruim 42 jaar
ben ik werkzaam geweest op het gebied van de
Openbare Ruimte bij diverse overheden. Net
terug van een wandelvakantie uit Italië las ik
in de Wijkkijker van juni 2018 dat de wijkraad
op zoek was naar een bestuurslid Openbaar
Domein. Gezien mijn kennis en ervaring lijkt het
mij een uitdaging om samen met u als wijkbewoners een bijdrage te leveren aan een veilige
en leefbare woonomgeving. Vanaf eind 2018
ben ik als bestuurslid Openbare Ruimte aan de
slag gegaan in de wijkraad Osseveld-Woudhuis.
Begin 2016 ben ik verhuisd van Drunen naar de
Apeldoornse wijk het Woudhuis. Ik woon hier
met veel plezier samen met Annelie. In mijn
vrije tijd verdiep ik mij graag in sterrenkunde
en filosofie. Daarnaast loop ik graag een rondje
hard, met af en toe een wedstrijdje.
Heeft u ideeën, vragen of wilt u meedenken
over openbare ruimte zaken, neem contact met
mij op. U kunt mij bereiken per mail via

ferry.sabandar@osseveld-woudhuis.nl
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Theo Groen,
redactielid/architectuur
Samen met mijn echtgenote woon
ik sinds december 2017 in het
Woudhuis. Wij komen, teruggaand
in de tijd, uit Eerbeek, Nieuwegein,
Utrecht, Brabant. Kronkelige loopbaan: studie biologie/biochemie,
gepromoveerd in Utrecht in de

De Wijkkijker en ik? Echt gebeurd: vlak
na onze verhuizing plofte een
Wijkkijker op de deurmat en ik was
positief verrast over de kwaliteit. Ik
zeg dat per ongeluk tegen een van de
redacteuren en drie minuten later was
ik gestrikt als redactielid.
Onderwerpen: divers, van Architectuur tot Zwaar Afwijkend, zie vooral de
komende nummers.

thpgroen@gmail.com

Maar ook relaties leggen met verenigingen,
buurtcomités om te weten te komen wat er
leeft en of bewoners mee zouden willen werken
aan een betere leefbaarheid. Met als doel de
sociale cohesie bevorderen.
De bewoners van de wijk mogen van mij verwachten dat ik mij inzet om die verbeteringen
onder de aandacht van de gemeente en andere
organisaties te brengen. Maar ook dat ik voldoende kennis draag van hetgeen zich in de
wijk afspeelt en dan kom ik toch weer bij de
bewoners uit die je van die informatie moeten
(gaan) voorzien.

jacques.van.meurs@osseveld-woudhuis.nl

Mirjam de Vries,
Secretaris
Mijn naam is Mirjam de Vries en
ik ben 49 jaar. Ik woon samen met
Richard en onze 4 katten en sinds
een jaar of 5 zijn we woonachtig
in Osseveld. Ik werk parttime als
medisch secretaresse en ben ook
ondernemer.
In 2018 heb ik gereageerd op de
vacature voor secretaris bij de
wijkraad Osseveld-Woudhuis. Dit
omdat ik me als vrijwilliger wilde
inzetten voor onze wijk. Dit doe ik
nu al een tijdje met veel plezier en
ik voel me daardoor betrokken bij
het reilen en zeilen van de wijk.

mirjam.de.vries@osseveld-woudhuis.nl
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Roely Smit,
redactielid flora en fauna/sociaal
Ik ben Roely Smit, 67 jaar en al 26
jaar met plezier woonachtig in het
Woudhuis. Na 42 jaar gewerkt te
hebben in vooral de geestelijke gezondheidszorg, had ik behoefte aan
een nieuwe stap. Dit deed ik eerst
door 550 kilometer te wandelen door
Andalusië in Spanje. Hoeveel stappen
zouden dat zijn?!
Terug in Apeldoorn zag ik dat er
een fotograaf werd gezocht voor
de Wijkkijker. Dit heb ik met plezier
een tijdje gedaan, maar al snel werd
ik gevraagd om eens een verslag te
schrijven. Schoorvoetend heb ik “ja”
gezegd en ik merkte al snel dat ik dit
boeiend vond.

Ik heb een brede belangstelling.
Mensen met hele verschillende
hobby’s en verhalen heb ik geïnterviewd. Daarnaast schrijf ik veel
over de natuur in en om onze wijk.
Ik ben nu al weer aan het broeden
op waar ik de komende tijd over zal
schrijven.
Verder krijg ik energie van de samenwerking met mensen, die zich
vrijwillig inzetten voor onze mooie
wijk. Hun enthousiasme vind ik
inspirerend.

roely.smit@kpnmail.nl

André de Ruiter,
redactielid/architectuur

Tessa Gruppelaar,
redactielid/tegenlezer

Ik ben André de Ruiter, 42 jaar. Ik
maak nu ongeveer 3 jaar onderdeel
uit van de redactie. Ik heb destijds
gereageerd op een oproep om
over de architectuur in deze mooie
wijken te schrijven. Dit heb ik met
plezier gedaan. U ziet dat ik over ga
in de voltooid tegenwoordige tijd.
Ik stel me voor en neem meteen
afscheid. Dat zal niet vaak gebeuren.

Mijn naam is Tessa Gruppelaar. Ik ben
getrouwd en heb 2 kinderen. Eén van de
dingen die ik in mijn vrije tijd graag doe is
lezen. Ik ben tegenlezer bij de Wijkkijker.
Dit doe ik al sinds oktober 2008 (sinds
2017 samen met Maria) en ik vind het nog
steeds heel erg leuk om te doen.

Ik heb in De Maten een huis gekocht, waar ik samen met mijn
drie mooie, lieve kindjes Amber, Mats en Ninthe ga wonen.
In deze editie staat nog één artikel van mijn hand over Het
Balkon en het interview met architect Hans Been. Ik vind het
jammer dat ik jullie verlaat. Jullie zijn stuk voor stuk leuke,
creatieve en excentrieke mensen, echte karakters. Dat ga ik
echt missen.
Voor wijkbewoners die graag over architectuur willen schrijven
of over andere (wijkgerelateerde) onderwerpen, stuur zeker
een mailtje naar één van de redactieleden. Ze kunnen nog
nieuwe verslaggevers gebruiken, absoluut.
Ik hoop dat u deze editie en mijn bijdrage over Osseveld-West
met plezier leest en mijn eerdere artikelen ook met plezier
heeft gelezen.
Het gaat u goed!
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Iedere Wijkkijker is weer anders en er is
een grote variatie aan artikelen, wat het lezen heel interessant maakt. Als tegenlezer
let ik op zinsopbouw, punten en komma’s
en allerlei zaken die maken dat een tekst
taalkundig klopt. De inhoud van het artikel,
het verhaal, blijft zoals de schrijver het
heeft geschreven.

Marianne Hutters-Dijkhuizen,
redactielid/columnist

Herma Oosterloo,
redactielid/fotograaf

Ik woon samen met mijn man,
onze twee kinderen en niet te
vergeten onze twee honden al
weer 23 jaar in Apeldoorn.
In de zomervakantie van 2015
ontdekte ik mijn nieuwe passie,
namelijk schrijven.

Samen met mijn man woon
ik sinds 2006 in een hele
gezellige straat in de Eikenbuurt, Osseveld-Oost. Door
een reorganisatie verviel mijn
baan als directiesecretaresse
bij KPN een paar jaar geleden.
Dat bracht ook tijd voor iets
nieuws, nl. een opleiding aan
de Fotovakschool voor vakfotograaf. In 2017 heb ik het
diploma behaald.

Wat in een schoolschriftje begon, resulteerde op 20 november van datzelfde jaar in het
uitkomen van mijn eerste boek.
Behalve dat ik stug verder blijf
schrijven, mag ik me sinds 2017
trots één van de vaste columnisten en zelfs “razende reporter”
van de Wijkkijker noemen. Ook
kunt u mij op Facebook vinden
voor een spannend verhaal of
een grappige column.
Dankbaar ben ik dan ook dat we
met frisse moed verder mogen
blijven schrijven aan dit prachtige blad wat natuurlijk nooit mag
verdwijnen. Misschien tot gauw
in de wijk.

mhutters@upcmail.nl

Tijdens mijn opleiding ben ik ook voor de Wijkkijker
gaan fotograferen. Dat is heel gevarieerd en leuk om te
doen.
Naast de Wijkkijker houd ik me ook bezig met portretfotografie. En sinds kort doe ik analoge fotografie, dus
weer het echte handwerk met een filmrolletje en een
Hasselblad camera.
Ik wil afsluiten met de opmerking dat het heel leuk
is om met zo’n gezellig, enthousiast en gemotiveerd
redactieteam elke keer weer een Wijkkijker te maken.

oost0930@planet.nl

Maria Rovers, redactielid/tegenlezer
Sinds 12 maart 2012 woon ik in Het Woudhuis. Na bijna 30 jaar in Orden gewoond
te hebben en heel kort in Zuidbroek, was
deze wijk volledig nieuw voor me en was er
een nieuw stukje Apeldoorn om te verkennen. Ik woon hier met veel plezier op een
fijne plek (tegenover Het Bolwerk).

Oorspronkelijk kom ik uit het westen van
het land, maar ik woon sinds 1977 in
Apeldoorn en voel me hier helemaal thuis.
Naast mijn werk in de redactie van de Wijkkijker ondersteun ik Denktank Breed bij
hun activiteiten. Ik vind het leuk om met
jeugd om te gaan.

Toen ik begin 2017 ontslagen werd, wilde
ik op zoek naar iets waarmee ik zinvol bezig
kon zijn, maar waarmee ik ook actief kon
zijn en in contact kon blijven met mensen.

Sinds december 2019 geniet ik van mijn
pensioen en AOW. Ik ben graag actief en
probeer mijzelf in beweging te houden
door fietsen (als je een zonnig gele driewieler door de wijk ziet rijden, heb je een
grote kans dat ik het ben) en zwemmen.

Toen heb ik contact gezocht met de redactie van de Wijkkijker en ben in september
van dat jaar begonnen als “tegenlezer”.
Samen met Tessa controleer ik de aangeleverde kopij op taal en spelling. We streven
er naar om alle teksten zo foutloos mogelijk in de Wijkkijker te krijgen.

Ik vind het belangrijk om mijn steentje bij
te dragen aan de leefbaarheid van deze
wijk, maar daarnaast is het ook heel leuk
om op deze manier mensen uit de wijk te
leren kennen en zo contact te leggen.
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Wendy Le Griep,
eindredacteur/fotograaf/verslaggever
Dat het soms anders loopt, daar kan ik over
meepraten. Na wat verhuizingen en omzwervingen streken mijn man Peter en ik neer in
Apeldoorn Woudhuis, waar we met onze drie
kinderen bijna 13 jaar met veel plezier in de
buitenring (de grachtwand) van Het Kasteel
hebben gewoond. In 2016 zijn we met ons
gezin verhuisd binnen de wijk naar de
Houttuinen-Noord.
In 2010 ben ik begonnen bij de wijkraad en
kwam ik via verschillende posities binnen het
wijkraadbestuur (secretaris, jeugd, sociale
zaken, communicatie) bij de Wijkkijker terecht
als fotograaf-verslaggever-eindredacteur. Een
passie voor (geschreven) tekst, een liefde
voor fotografie en de kunst om te kunnen
organiseren en combineren maakten dat ik
mijn draai snel vond bij de Wijkkijker. Prachtig
en divers, creatief en concreet, resultaatgericht
en dankbaar, nuttig en zinvol vrijwilligerswerk
dat op sommige momenten aanvoelt als een
“meer dan (on)gewone baan”, alleen dan
nog beter.
De wijk biedt altijd weer nieuwe inspiratie voor
persoonlijke verhalen, initiatieven, ontwikkelingen in en om de wijk en bijzondere mensen
waar wij met de Wijkkijker graag verslag van
doen. De Wijkkijker is door de jaren heen
uitgegroeid tot een ware Glossy, een mooi,
informatief en gewaardeerd wijkblad. Jazeker,
wie schrijft, die blijft! Ik hoop nog lange tijd
samen met de redactie en de wijkraad voor en
over de wijk te blijven schrijven, fotograferen
en redigeren.
Daarom zeg ik, tot ziens in de wijk!

wendy@legriep.nl
12
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Penningmeester gezocht

Eindredacteur gezocht

In toenemende mate ervaart de Wijkraad
Osseveld-Woudhuis dat het contact met de bewoners van de wijken (Osseveld-West, Osseveld-Oost
en Het Woudhuis) van groot belang is. In een maatschappij waarin participatie vanuit de bevolking
toenemend belangrijk is, vervult de wijkraad een
belangrijke sleutelpositie tussen de bewoners van
de wijk en initiatieven in het belang van de
bewoners.

Wanneer de Wijkkijker weer drie keer per jaar wordt uitgegeven
voor de wijk Osseveld-Woudhuis, dan is het voor de redactie
een grote wens om naast enkele nieuwe redactieleden ook een
nieuwe eindredacteur te vinden. Hiervoor hoef je nog niet alles
te kunnen, te kennen of te weten. Je wordt goed ingewerkt door
de huidige eindredacteur en je leert ook de overige vrijwilligers
van de redactie beter kennen.

Een bont gezelschap

De huidige redactie bestaat uit 7 leden. De redactie vormt een
bont gezelschap in leeftijd, de wijk waarin ieder woont, de fase van
gezinsvorming, achtergrond , al dan niet werkzaam in een betaalde
baan, vrijwilligerswerk, hobby’s en interesses.

Wij hebben onze ideeën over wat een penningmeester doet, jij ongetwijfeld ook. Graag drinken we een
kop koffie met je om hierover van gedachten te
wisselen. Voor ons staat voorop dat de penningmeester plezier heeft in het omgaan met cijfers en
zich verbonden voelt met de wijk. De functie van
penningmeester omvat de financiële planning
(bijvoorbeeld het maken van een begroting),
administratie en verantwoording. Kortom de hele
cyclus. De penningmeester is een inhoudelijke
functie waarbij financiële kennis gewenst is.

Wat ga je doen?

Als eindredacteur krijg je een breed pakket aan taken. Hoe je de
functie invult ligt deels aan wat je graag zelf wilt doen en wat je
graag aan een (nieuw te werven) redactielid zou willen overdragen. Onderdelen van de functie kunnen mogelijk worden ondergebracht bij (nieuwe) redactieleden. Denk hierbij aan de advertentie
administratie. Op dit moment heeft de eindredacteur de volgende
werkzaamheden:

De penningmeester is accuraat en kan op een fatsoenlijke en eerlijke manier ´nee´ zeggen. De penningmeester stelt de begroting op en bepaalt het
financieel beleid. De penningmeester maakt
het financieel jaarverslag. Tot slot handelt de
penningmeester de betalingen af.

•
•
•

Wie zijn wij?

De Wijkraad Osseveld-Woudhuis is een gewaardeerde gesprekspartner voor de gemeente en wij laten
gevraagd en ongevraagd van ons horen (en lezen) als
het onze wijkbelangen betreft. De wijkraad beoogt
een goede gesprekspartner én belangenbehartiger
te zijn voor onze bewoners en heeft oog en oor voor
wat er in de wijk speelt of gaat spelen. Wij vormen
een energiek team.

•
•

Contact en afstemming met bestuurslid Communicatie o.a.
over planning data productie en data kopijsluiting.
Contact en afstemming met de redactie o.a. over inhoud,
omvang, vormgeving van artikelen en wie wat gaat aanleveren.
Contact en afstemming met de bezorgcoördinator over
bezorging, vracht, bezorgers, bezorgperiode en werving
bezorgers.
Contact en afstemming met kopijleveranciers en adverteerders over aan te leveren kopij en advertenties en
beantwoording van diverse mails.
Contact en afstemming met de drukker over de offerte
voor nieuw drukwerk, drukbestanden, de drukwerkperiode en de bezorgdatum.

Iets voor jou?

Wat bieden wij?

Als je dit leest en je denkt nog steeds: ja, echt een kolfje naar mijn
hand, of dit zou ik best wel (deels) willen oppakken en ik heb nog
tal van goede ideeën voor de Wijkkijker…dan lezen of horen we
graag van je!

Jij maakt straks deel uit van dit team. Elke maand
komen wij op de tweede maandag bij elkaar in de
bestuursvergadering. In de week daarvoor komt
het dagelijks bestuur bij elkaar.

Contact

Wendy Le Griep
Eindredacteur
wendy@legriep.nl

bestuur@osseveld-woudhuis.nl.

Marcel Jongman
Bestuurslid Communicatie a.i.
marcel.jongman@osseveld-woudhuis.nl

Spreekt dit alles je aan en heb je interesse in deze
bestuursfunctie? Of heb je nog vragen? Neem dan
zeker contact op met ons secretariaat:
Wij nemen dan snel contact met je op.
Foto: Roely Smit
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Hoe zijn de wijkbewoners betrokken

In oktober 2019 was er een informatie bijeenkomst in
Het Bolwerk georganiseerd door de gemeente. Tijdens
de bijeenkomst werden de bewoners geïnformeerd over
de plannen. Het was een drukbezochte bijeenkomst.
Er was gelegenheid tot het stellen van vragen en het
indienen van suggesties/ideeën.

De Laan van Osseveld gaat voor een periode van
maximaal 1 ½ jaar dicht.
Door de bewoners zijn vooral zorgen en vragen uitgesproken over de werk in uitvoering situatie. Deze hebben onder andere betrekking op hoe het verkeer wordt
omgeleid en hoe de bereikbaarheid van het winkelcentrum ’t Fort wordt gewaarborgd.

Ondertunneling Laan van Osseveld
De Laan van Osseveld maakt onderdeel uit van de
ringweg om Apeldoorn. De doorstroming is dan ook
van invloed op zowel de zuid- als de noordkant. De
gemeente heeft hierbij naar de toekomst van haar
wegennet en dit deel van de ring gekeken en ingebracht dat zij de Laan van Osseveld tussen de kruising Zutphensestraat en de kruising Deventerstraat
wil verbreden naar 2x2 rijstroken.
Naast veiligheid is het ook zo dat de verkeersstroom
aan de oostkant van Apeldoorn intensiever wordt.
Evenals het treinverkeer op de lijn Apeldoorn-Deventer. Aan de Laan van Osseveld geeft dit problemen
voor de doorstroming van het verkeer. Ook de
veiligheid van het langzame verkeer, fietsers en
wandelaars, komt hierdoor onder druk te staan.
Het landelijke ‘Verbeterprogramma Overwegen’
van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
heeft tot doel de veiligheid op het spoor en de weg
te verbeteren en knelpunten in beeld te brengen
waar spoor en wegen elkaar gelijkvloers kruisen.
Op basis van een door het Ministerie en Pro Rail
uitgevoerde inventarisatie scoort de gelijkvloerse
spoorwegovergang aan de Laan van Osseveld
erg hoog.
Op basis van de hieruit volgende gesprekken tussen
het Ministerie en de gemeente is een overeenkomst
tot stand gekomen om de gelijkvloerse spoorwegovergang om te vormen naar een tunnel.
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Foto Rob Voss / Tekst
Ferry Sabandar i.s.m.
Michel Groenendijk
(gemeente Apeldoorn)

De gemeenteraad heeft daarom besloten om samen met
het Ministerie en de spoorbeheerder Pro Rail een tunnel
te realiseren. De kosten van het project worden door de
gemeente, Pro Rail, de provincie Gelderland en het
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gedragen.

Wat houdt het plan in

Oorspronkelijk was het de bedoeling om een enkelbaans
tunnel aan te leggen, die later verbreed kan worden naar
een dubbelbaans tunnel. Uiteindelijk heeft de gemeente
ervoor gekozen een dubbelbaans tunnel aan te leggen en
ook de rijbanen te verdubbelen. Om de doorstroming en
verkeersveiligheid op de Laan van Osseveld te bevorderen
zal eveneens de huidige rotonde Laan van Osseveld/Veenhuizerweg omgezet worden in een door verkeerslichten
geregeld kruispunt. Ook wordt de afslag naar het Rietveld
aangepast en naar verwachting komt hier een
verkeerslicht.

Aanpassing bestemmingsplan

Om verbreding van de Laan van Osseveld mogelijk te
maken moet het bestaande bestemmingsplan aangepast
worden, waarbij ook de geluidshinder en de normen hiervoor meegenomen zullen worden. De vele direct
aanwonenden zijn door de gemeente geïnformeerd.
Tot 5 augustus 2020 was er gelegenheid voor het indienen
van zienswijzen op het ‘ontwerp bestemmingsplan’.
Er zijn 13 zienswijzen ingediend. De planning is erop
gericht dat de gemeenteraad eind 2020 een besluit neemt
over het ‘ontwerp bestemmingsplan’ en ‘besluit hogere
grenswaarden geluidbelasting’.

Ook werd aandacht gevraagd voor de drukte op de
Zutphensestraat. Met de omleidingen wordt de
Zutphensestraat nog drukker. Het verlaten van de wijk
Osseveld West wordt steeds problematischer. De ideeën
en suggesties van de bewoners worden door de
gemeente bij de uitwerking van de plannen
meegenomen.
Als wijkraad maken we ons sterk voor een tweede
inloopbijeenkomst waarbij het definitieve plan wordt
gepresenteerd en aangegeven wordt wat met de
suggesties en ideeën van de bewoners is gedaan.

Bereikbaarheid winkelcentrum ‘t Fort

Om de effecten van de bereikbaarheid van het winkelcentrum in beeld te krijgen is er door de gemeente een
herkomst- en bestemmingsonderzoek gehouden. Het
resultaat van het onderzoek gaf de gemeente geen
aanleiding om de bustunnel en de bussluis Lupineweg
ook voor het autoverkeer open te stellen. Wel is begin
september 2020 een aanvullend onderzoek gestart om
te bezien of er toch wat extra’s gedaan kan worden om
de bereikbaarheid van het winkelcentrum te vergroten.
Het resultaat van het onderzoek wordt eind 2020 verwacht.
Marcel Jongman en Ferry Sabandar
Bestuursleden Openbaar Domein

Planning
Als alle procedures zijn doorlopen, starten de
bouwwerkzaamheden in het 3e of 4e kwartaal van 2021. Verwacht wordt dat de aanleg
van de tunnel medio 2023 gereed zal zijn. Als
u op de hoogte wil blijven van alle ontwikkelingen. Dan kunt u dit aangeven via een mail
naar tunnelosseveld@apeldoorn.nl

Wijkkijker zoekt redactionele tijgers
Wanneer de Wijkkijker weer drie keer per jaar wordt uitgegeven voor de wijk Osseveld-Woudhuis,
dan is het voor de redactie een grote wens om enkele nieuwe redactieleden erbij te kunnen krijgen.
Groter is natuurlijk niet persé beter, maar gezien de hoeveelheid mooie en boeiende onderwerpen
die er in en om onze wijk spelen, is het wel zo prettig om meer handschriften binnen ons redactieteam te kunnen hebben.
De huidige redactie bestaat uit 7 leden. Wij vormen
een bont gezelschap in leeftijd, de wijk waarin wij
wonen, fase van gezinsvorming, achtergrond, al dan
niet werkzaam in een betaalde baan, vrijwilligerswerk,
hobby’s en interesses. Kortom, dit bonte gezelschap
kan absoluut nog extra kleur en nieuwe geluiden
gebruiken.

Laat van je lezen

Heb je gevoel voor taal, ben je breed geïnteresseerd
en een beetje fan van je eigen wijk? Lijkt het je
wellicht leuk om te (leren) schrijven en onze
wijkbewoners te mogen interviewen?

Onderwerpen waarvoor wij zeker nieuwe
leden zoeken gaan over het AZC, de architectuur van en in de wijk, de ontwikkeling van de
ondertunneling aan de Laan van Osseveld, de
invoering van ‘Burgerparticipatie’ en wat dit
betekent voor de wijk enz. Heb je het idee dat
er nog veel meer is waar de Wijkkijker over
kan vertellen? Nou, aarzel dan niet en laat van
je lezen! We ontmoeten je graag,
Doen hoor!
Wendy Le Griep
wendy@legriep.nl
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Kom erbij op Talma Borgh
In het kader van de landelijke Week van de Eenzaamheid hebben we een ‘Kom erbij week’ op Talma Borgh georganiseerd.
En die was leuk! Van 1 t/m 8 oktober waren er gezellige en
zinvolle activiteiten te doen, gericht op samen zijn. De week
werd gestart met de opening van Buro TalMaatje.

Corona in de wijk
Gedurende de coronatijd is er veel veranderd in de
wijk. Fysiek samenkomen en iets samen ondernemen is er helaas niet meer bij. Wel is er een oproep
gedaan aan de organisatoren van groepsactiviteiten
om elkaar te blijven opzoeken, telefonisch of op
afstand van 1,5 meter.
Aan de wandel
Ik had begrepen dat de wandel-/loopclub dat ook al in de

praktijk heeft omgezet. Er wordt nog wel gelopen, maar
dan niet te dicht op elkaar. Deelnemers die dit niet comfortabel vonden hebben wel contact met de groep via de
computer.

Tekst: Rita de la Court
Foto: Wendy Le Griep

Dit geldt dus niet voor de wijkbewoners die afhankelijk
zijn van bijvoorbeeld de maaltijden vanuit Talma Borgh.
Hier is nog geen goed alternatief voor gevonden.
Ideeën zijn welkom.

Bloed prikken

Wat ook een dingetje is, is dat de meeste mensen niet
weten, dat je nu een afspraak moet maken om bloed
te laten afnemen bij de prikpost aan De Linie. Zonder
afspraak geen bloedafname. De huisartsen hebben de
meeste patiënten hierover wel geïnformeerd, maar dat
beklijft niet altijd, blijkt nu.

Winkelen in ’t Fort

Er is een bezoekteam van diverse kerken in de wijk actief,
maar zij lopen ook tegen de 1,5 meter aan. Bij mooi en
droog weer komen ze langs en zitten dan buiten. Wordt
het kouder en slechter weer, dan is er nog geen goed
alternatief. Er wordt wel meer telefonisch contact gezocht,
maar dat is in veel gevallen toch lastig. Je praat dan niet
zo gemakkelijk. Wat daar wel ervaren wordt, is dat het
minimale contact wat er is, dubbel wordt gewaardeerd.

Voor de winkels op ‘t Fort is er ook wel het één en ander
veranderd. Zo mag je bij de kleinere winkels niet met
teveel mensen in de winkel zijn en zijn er looproutes.
Dat is minder gezellig, soms ook minder voor de communicatie, maar helaas noodzakelijk. Wat een klacht is
van onze oudere wijkbewoners en degenen die slechthorend zijn, is dat door de plastic schermen er niet goed
gehoord kan worden wat bijvoorbeeld de kassière zegt.
Supermarken zijn bezig dit te tackelen, maar er is nog
geen goed alternatief.

Samen zingen

Honden uitlaten

Kerk in beweging

Het zangkoor repeteert weer in Het Bolwerk, maar ook
daar is de afstand van 1,5 meter ingesteld. Dat betekent
dat er minder mensen tegelijk kunnen repeteren. Maar
het was goed te doen, volgens de dirigente. De activiteiten
in Het Bolwerk zijn op een laag pitje gezet en dat wordt
gemist door de wijkbewoners die er gebruik van maakten.

Samen eten

Talma Borgh is dicht voor “niet Talma-gerelateerde
wijkbewoners”. Dat betekent dat er geen maaltijden
meer samen gebruikt mogen worden.
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Via de hondenbezitters is vooral te horen, dat er minder
snel een praatje wordt gemaakt en dat er met een boog
om je heen wordt gelopen.
Dat is een verandering, maar niet persé een slechte.
Het is wel jammer dat je daardoor elkaar ook moeilijker
kunt aanspreken, wanneer er iets plaatsvindt dat niet
hoort (hondenpoep niet opruimen in de loopgang).
Men merkt wel, dat de mensen ook een korter lontje
hebben.

De uitlaatgebieden hebben vaak ook een
sociale functie. Mensen ontmoeten elkaar
en dat mist men nu En soms mis je een
andere hondenbezitter… Dit kwam onlangs
naar voren bij een gesprek dat ik had. Er
werd een oudere bewoner al een tijdje
gemist met zijn hond. Toch maar even
langsgaan, was het advies… Meneer bleek
inderdaad ziek en de hond werd in de tuin
uitgelaten.
De oplettende wijkbewoner die lwas
angsgegaan, heeft nu een groepje mensen
bij elkaar gebracht dat voortaan de hond
voor deze meneer gaan uitlaten.
En zo zijn er nog veel meer aanpassingen
in de wijk, groot en klein, die door de
coronapandemie noodzakelijkerwijs moesten worden ingevoerd. Nee, zeker niet
leuk en vaak voor het individu zelfs heel
vervelend, maar beter zo, dan helemaal
geen contact meer te kunnen hebben met
elkaar. Zo blijven hopelijk veel wijkbewoners naar elkaar omzien. Dan kunnen we
allemaal weer uitzien naar betere tijden.

Buro TalMaatje brengt bewoners die een maatje willen of willen
zijn met elkaar in contact. De week was vol gezelligheid met voor
ieder wat wils, o.a muziek, koffie de luxe, film, een ‘uw mening telt
middag’ etc, en alles uiteraard op gepaste afstand. Er is samen appeltaart gebakken en bij een mooie film opgegeten, er zijn mooie
lichtjes gemaakt om weg te geven aan een naaste. Ook kon men zich
opgeven voor een uitgebreid ontbijt en was er een middag waar
bewoners hun ervaringen en ideeën over het wonen in Talma Borgh
konden delen.
Deze week ontstond ook het prachtige idee om een ‘repair café‘ op
te richten, waarbij bewoners elkaar gaan helpen met het repareren
van bijvoorbeeld kleding, kleine apparaten o.i.d. Al heel snel waren
er bewoners die zich aanmeldden voor het repair café en worden zij
ingezet als TalMaatje.
De week werd afgesloten met het bekendmaken van de matches die
via Buro TalMaatje tot stand zijn gekomen. Dit leverde blije gezichten
op. Wat voor een ander kunnen betekenen, staat hoog in het vaandel
binnen Talma Borgh. Zo proberen we er samen voor iedereen een
thuis van te maken.

Talma Borgh
Fortlaan 47
055-3683683
www.talma-borgh.nl

Tot ziens in de wijk!
Rita de la Court
Wijkraad Osseveld-Woudhuis
Bestuurslid Sociaal Domein
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HULP IN DE TUIN NODIG?
Wij hebben uw tuinhulp al gevonden die uw tuin weer
voorjaarsklaar kan maken en onderhouden
Bent u senior en heeft u klussen
in de tuin (of in huis) waar
u tegen op ziet of wilt u uw tuin
weer voorjaarsklaar gemaakt
hebben?

Dementie-vriendelijke wijk?
De Wijkraad Osseveld-Woudhuis heeft indertijd een beslissing genomen om aandacht
te besteden aan een dementievriendelijke wijk. Wat houdt dat in?
Afgelopen tijd was een periode waarin we konden nadenken over hoe we zouden willen wonen en leven in
een wijk, waar iedere bewoner zich veilig kan voelen
en gezien wordt. De COVID19 heeft hierin ook een rol
gespeeld en vooral in de zin van minder contacten,
vrijwillig of onvrijwillig kiezen voor zelfbescherming en
daardoor veel thuis zijn. Dat laatste kan ervoor zorgen,
dat sluimerende ziekten zoals dementie verergeren door
te weinig prikkels van buitenaf.
Dementievriendelijk betekent dat we als wijkbewoners
letten op onze naasten in de wijk en dan ook vooral denken aan de (oudere) alleengaanden en alleenstaanden,
die veranderend gedrag vertonen. Dat kunt u als buren,
als familie, als zorgverleners, als vrijwilligers, als winkelier, als buurtbewoner vaak opmerken en daarbij kan
de vraag komen: wat kunnen we hieraan doen, zodat
deze mensen toch nog veilig in onze wijk kunnen wonen,
wandelen en winkelen?

Neem dan vrijblijvend contact
met ons op en wij bespreken
graag onze mogelijkheden.

055 3030628

En hoe kunt u ze helpen?

Of kijk voor meer informatie op www.dienstenvoorthuis.nl
Of stuur een mail naar info@dienstenvoorthuis.nl

Tekst: Rita de la Court

Er is een ezelsbruggetje dat u kan helpen om te gaan
met mensen die u op straat aantreft en die zich anders
(zijn) gaan gedragen. Om ervoor te zorgen dat het veilig
blijft is het van groot belang dat we als bewoners van
onze wijk weten waar we kunnen melden als we iets
zien wat bij ons alarmbellen doet rinkelen.

Dat kan zijn dat uw buurman of buurvrouw er slechter uit
gaat zien, zichzelf niet goed verzorgt, de weg niet terug
kan vinden naar huis en soms verward is.

GOED

G

eruststellen: praat op kalme toon, stel jezelf voor en
stel gerust. Probeer niet te verbeteren, maar wees juist
bemoedigend in het contact.

O

ogcontact maken: maak oogcontact om na te gaan of
je wordt begrepen. Geef de persoon met dementie de
tijd om te reageren. Gebruik korte zinnen en stel simpele
vragen. Liefst één vraag per keer. Probeer geen vragen te
stellen over dingen die kort geleden zijn gebeurd.

Even meedenken: vraag de persoon met dementie of je
mag helpen. Leef mee met de ideeën en wensen en betrek hem of haar bij de oplossing. Zeg wat je gaat doen.

Dank je wel: sluit het gesprek goed af. Dank je wel dat je

iemand met dementie hebt geholpen. Zo help jij mee de
wijk dementievriendelijk te maken.

In samenwerking met thuiszorgorganisaties die actief zijn
in onze wijk en met woonvormen voor ouderen in onze
wijk kunnen we ervoor zorgen, dat de wijk dementievriendelijk wordt en blijft.

Afwijkend
Osseveld en Het Woudhuis lijken op het eerste gezicht zo’n doodgewoon deel van
Apeldoorn. Maar de redactie weet vrijwel zeker dat zich overal in de wijk ‘afwijkende’
dingen bevinden. We hebben er zelfs een nieuwe rubriek voor gemaakt: “AfWijkend”.

Wonen, welzijn
en (thuis)zorg

Buurtbewoners bedankt
voor de steun de afgelopen tijd!
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De redactie is benieuwd wie iets bijzonders
heeft en daar leuk, spannend of leerzaam over
wil vertellen in de Wijkkijker. Dat kan van alles
zijn: een mooi opgepoetste oldtimer, liefst met
van die blauwe kentekenplaten. Misschien heb
je als enige in jouw buurt nog een televisieantenne op je huis staan (voor de jongere lezers:
vroeger stond op elk dak een TV-antenne. Het
was toen de enige optie om tv-signalen “Uit de
lucht” te plukken, echt heel bijzonder!).

Fortlaan 47
7325 ZE Apeldoorn

Je huis heeft als enige een knalgele gevelplaat
en je wilt graag uitleggen waarom dat is…

T (055) 368 36 83

Of je hebt misschien een speciale plantensoort
in je tuin staan?

info@talma-borgh.nl
www.talma-borgh.nl

Een rare huisdiersoort zou ook mooi zijn, maar
hopelijk wel goed opgesloten. Een oude soepkom
van je oma, waar een ongelooflijk en ook niet
helemaal betrouwbaar verhaal aan vast zit… leuk!
Ben je bang voor privacy, inbrekers of de Belastingdienst? Dan kunnen we het ook anoniem
maken.
Kijk even om je heen en neem contact op met de
redactie van de Wijkkijker. Dan maken we een
afspraak voor een kort interview en uiteraard
maken we foto’s van jouw eigen afwijking.
Lees daarom op pagina 42-43 in deze Wijkkijker
ook meteen de eerste ”Afwijkend: een verstopte
olifant”.
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Hoogspanning door de wijk

Tekst: Marcel Jongman
Foto’s: Wendy Le Griep

In de negentiger jaren van de vorige eeuw voldeden deze leidingen
niet meer aan de stroombehoefte en werd besloten een 150 kV
hoogspanningsleiding aan te leggen vanaf het verdeelstation Woudhuis naar Eerbeek. Aanvankelijk was het de bedoeling deze leiding
bovengronds aan te leggen. Onder druk van talrijke protesten werd
deze nieuwe leiding gelukkig ondergronds aangelegd. Een restant van
deze voormalige 50 kV leiding van Apeldoorn naar Eerbeek staat bij
de kruising Polderweg-Kuipersdijk/Kuipersmaat: een ontmantelde
hoogspanningsmast functioneert nu als mast voor een telefoonzender.
Apeldoorn-Zuid was tot voor kort ook gezegend met een tweetal
bovengrondse 150 kV leidingen: eentje vanuit het verdeelstation
Kattenberg nabij Arnhem en eentje vanuit het verdeelstation
Woudhuis. Ze eindigden beide bij het verdeelstation aan de
Talingweg, hoek Oude Beekbergerweg. Omdat hier de hoogspanningsdraden letterlijk door de achtertuin van de bewoners liepen
zijn deze hoogspanningsleidingen in 2014 voor het laatste deel door
Apeldoorn Zuid onder de grond gebracht.

Resteren nu in Apeldoorn enkel de bovengrondse verbindingen vanuit het verdeelstation Woudhuis naar de Kayersdijk
(via De Maten) en die via Hattem naar de Maximacentrale in
Lelystad (via Woudhuis / Osseveld-Oost en Zuidbroek).
Elektriciteit, reuze handig. We gebruiken het iedere dag.
Voor de TV, de computer, om te stofzuigen, voor de wasmachine, de wasdroger, de verlichting en misschien wel
om jouw auto op te laden. Zelfs de CV ketel blijft zonder
stroom koud.
We staan er niet bij stil, maar het is er (bijna) altijd. Gelukkig hebben we de elektriciteitsvoorziening in Nederland goed geregeld.
Door ons land lopen twee ringen hoogspanningsleidingen:
-

Een 380.000 volt (380 kV) ring door Oost, West en Zuid
Nederland. Dit net wordt nog steeds uitgebreid en is
inmiddels doorgetrokken naar de Eemshaven.
Een tweede ring met 220.000 volt (220 kV) loopt door
Noord Nederland. Door de ringvormige structuur van
het netwerk kan elektriciteit twee kanten op geleid
worden, wat de flexibiliteit verhoogt. Deze twee ringen
hebben verbindingen met regionale hoogspanningsnetten van 150, 110 en 50 kV.

Daarnaast is ons 380 kV net op 4 plaatsen verbonden met Duitsland en op twee plaatsen met België. Via onderzeese kabels door
de Noordzee is het Nederlandse elektriciteitsnetwerk verbonden
met Noorwegen, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk.
Hierdoor is ons nationale netwerk opgenomen in een netwerk,
dat zich uitstrekt van Marokko over heel Europa tot achter het
Oeralgebergte in Rusland.1

Bovengronds of ondergronds

Er is wel een nadeel: hoogspanningsleidingen zijn nadrukkelijk
aanwezig in het landschap.Ook in onze wijk kijken we tegen de
hoogspanningsleiding. Van het verdeelstation Woudhuis loopt een
150 kV lijn door onze wijk via Hattem naar de Maximacentrale in
Lelystad.
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Waarom graven we die leidingen niet in? Dan
zie je ze niet. Helaas, grondkabels zijn aanzienlijk duurder en iets minder betrouwbaar dan
luchtlijnen. Ook kennen ze een langere reparatietijd bij schade en kunnen ze moeilijk aangepast worden wanneer ze eenmaal in de grond
liggen. Dit zijn de belangrijkste redenen om de
meeste hoogspanningslijnen bovengronds aan
te leggen, zeker buiten de bebouwde kom.

Radio Kootwijk

Apeldoorn was van oudsher rijk gezegend met
bovengrondse hoogspanningsleidingen. Dat begon al in de dertiger jaren van de vorige eeuw:
Radio Kootwijk had een aantal stroomvretende
radiozenders in bedrijf genomen voor de draadloze verbindingen met voormalig Nederlands
Oost-Indië. Onder andere vanuit Apeldoorn, via
Ugchelen liep een 50 kV hoogspanningsleiding
naar het verdeelstation in de nabijheid van Radio Kootwijk. Rond de eeuwwisseling werd deze
hoogspanningsleiding ontmanteld. Het verdeelstation bij Radio Kootwijk staat er vandaag de
dag nog steeds en werd in 2006 een rijksmonument. 2

Papierindustrie Eerbeek

Een ander “hoogspannings-souvenir” in onze
omgeving: om de papierindustrie in Eerbeek
van voldoende energie te voorzien liepen ooit
twee 50 kV leidingen naar Eerbeek. Eén daarvan liep vanuit Zutphen naar Eerbeek, de
andere vanuit Apeldoorn via De Maten en
Klarenbeek naar Eerbeek.

Verkabeling in Osseveld-Oost?

In het najaar van 2018 verscheen in De Stentor een artikel over het
verkabelen (de officiële naam voor het ondergronds brengen van
hoogspanningsleidingen) van de hoogspanningsleiding in De Maten;
een jarenlang gekoesterde wens van de Matenaren. Diverse bewoners van Osseveld-Oost vroegen de Wijkraad of het ook mogelijk was
de hoogspanningsleiding door onze wijk te verkabelen onder het
motto: als je toch eenmaal bezig bent.
De Wijkraad heeft bijna alle politieke partijen evenals onze wijkwethouder aangeschreven over dit artikel. Ook heeft de Wijkraad het
onderwerp in haar periodieke overleg met onze stadsdeelmanager
ter sprake gebracht. De meeste politieke partijen reageerden in
zoverre gereserveerd dat zij zeker niet onwelwillend tegenover de
gedachte stonden, maar ja, de financiering…

Ook onze (toenmalige) stadsdeelmanager
temperde onze verwachtingen: in onze wijk
liepen de hoogspanningsdraden niet over
woonhuizen, dus een wettelijke noodzaak tot
verkabeling was er niet.

Goed nieuws

Groot was dan ook de verbazing toen ik
begin december 2018 een journalist van De
Stentor aan de telefoon kreeg die mij wist
te melden dat het hoogspanningstraject
vanuit Het Woudhuis via Osseveld Oost en
Zuidbroek door de gemeente Apeldoorn
naar voren was geschoven voor aanmelding
bij het Ministerie van Economische Zaken en
Klimaat (EZK) om voor verkabeling in
aanmerking te komen. Mijn primaire reactie:
“Wij als Wijkraad zullen de laatsten zijn om
te zeggen: doe maar niet.”3

Verruimde criteria

Toch maar even navraag gedaan bij de stadsdeelmanager en wat bleek: door de vragen
van de Wijkraad tijdens het periodieke
overleg in oktober 2018 over de hoogspanningsleidingen, zijn hierover vragen gesteld
aan medewerkers binnen de gemeente
Apeldoorn. Vervolgens hebben zij met het
Ministerie EZK gesproken en wat blijkt: er
zijn nieuwe ontwikkelingen op dit vlak. Op
aandringen van gemeenten zijn de criteria
voor de tracés die voor verkabeling in aanmerking komen (en van de vergoedingsregeling gebruik kunnen maken) verruimd. Ook
tracés die langs de bebouwde kom lopen
kunnen nu in aanmerking komen. Dat was
dus oorspronkelijk niet zo.
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Ontdek het plezier van samen
buitensporten! Roy Bootcamp zorgt voor
goede begeleiding
voor beginners en gevorderden. Ga de
uitdaging aan en train je fit

De criteria zijn nu: Het moet gaan om bovengrondse
hoogspanningsverbindingen van 50, 110 of 150 kV, die

door of nabij een bevolkingskern lopen, nabij woonbebouwing (50 m), minimaal 1.000 meter lang zijn (of
500 meter als ze aansluiten op een eind- of tussenstation). De hoogspanningsleiding door onze wijken voldoet
aan al deze criteria. Kijk maar eens bij De Buitentuin. 4

Persoonlijke begeleiding

Wat is de stand van zaken op dit moment?

Professionele trainingen voor iedereen
Scherpe prijzen
Bootcamp
Hardlooptraining
Small group training
Train je Fit, start 7 januari
Mindful Run

Dit artikel is tot stand gekomen met inbreng
van Harriët Althof, in 2018 stadsdeelmanager
Noordoost, gemeente Apeldoorn, Astrid Willemsen stadsdeelmanager en Almer de Jong,
Regisseur Openbare Ruimte.
Maar, het onderwerp staat in ieder geval op de agenda van uw Wijkraad en de Wijkraad zal de gemeente
Apeldoorn dan ook met enige regelmaat in ons periodiek overleg vragen naar de stand van zaken.
Wij houden u op de hoogte!

Het tracé door De Maten is in besluiten vastgelegd. In de
bijlage van het “Besluit aanwijzing delen hoogspanningsnetten ex art. 22a Elektriciteitswet 1998” van 15 oktober
2018 zijn alle tracés vastgelegd, welke op enig moment
verkabeld worden. Het tracé door De Maten staat hier ook
Marcel Jongman, Openbaar Domein
bij. Van het (hoogspanning)station Apeldoorn tot mast
21. Dit is de eerste mast aan de oostkant van de A50. Het
tracé van Station Apeldoorn tot en met mastnummer 9 bij
Voetnoot 1: https://www.hoogspanningsnet.com
de Kayersdijk werd reeds in 2014 onder de grond gelegd.
Echter, de financiering voor het verkabelen van het resteVoetnoot 2: Zie Google Maps: https://goo.gl/maps/mbrende tracé door De Maten is nog niet helemaal rond.
NFKFxJNND8kwqu7
In dit overzicht ontbreekt het tracé, dat door Het WoudVoetnoot 3: https://www.destentor.nl/apeldoorn/ossehuis/Osseveld-Oost loopt. De gemeente heeft Tennet
veld-zal-de-maten-niet-aftroeven-bij-aanpak-hoogspangevraagd hiervoor een haalbaarheidsonderzoek te doen.
ning~a08cb170/
Uiteraard zijn de financiën een onderdeel van een dergelijk haalbaarheidsonderzoek. Dit haalbaarheidsonderzoek
Voetnoot 4: https://www.rijksoverheid.nl/onderweris nog niet afgerond. Vervolgens moet de gemeenteraad
pen/ruimtelijke-ordening-en-gebiedsontwikkeling/woeen besluit nemen over het stuk financiering dat de genen-bij-hoogspanningslijnen
meente voor haar rekening moet nemen.
https://wetten.overheid.nl/BWBR0041518/2019-01-01

Kortom: als de kabels al ondergronds gaan, dan
duurt dit zeker nog wel een paar jaar.

info@royvanlangen.nl
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www.roybootcamp.nl
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PKN in de wijk

Vergroening winkelentrum ‘t Fort
Tekst: Ferry Sabandar i.s.m. Sander Baan gemeente Apeldoorn / Foto’s Wendy Le Griep

Nieuws van de Protestantse wijkgemeente
Apeldoorn-Noordoost

Net als in 2018 heeft de gemeente Apeldoorn
ook afgelopen jaar geld vrij gemaakt om
meer kleur en fleur toe te voegen aan het
straatbeeld van Apeldoorn.

Elke dag worden we bepaald door de gevolgen van
een virus dat ons leven op de kop zet. Alles wat gewoon was, wordt bijzonder. Wie zou vorig jaar denken dat hij/zij met een mondkapje de boodschappen
zou doen? Als deze Wijkijker verschijnt, zal het nog
niet anders zijn.
Ook als kerk worden we door de gevolgen bepaald.
Mensen die gescheiden van geliefden afscheid moeten
nemen van elkaar. Kinderen, kleinkinderen die je minder
ziet. Thuis werken terwijl er eigenlijk geen geschikte ruimte
voor is. Geen ontmoetingsmogelijkheden onder het genot
van een kop koffie. Geen bijeenkomsten bij mensen in de
kamer.
Toch mogen we ook kijken naar wat goed gaat. Wat is het
mooi dat je merkt dat mensen naar elkaar omzien, buren,
familie. Je merkt dat “de meeste mensen deugen”.
Er worden binnen de kerk nog steeds producten ingezameld voor de voedselbank. Er wordt zo mogelijk koffie
geschonken voor alleenstaanden. Hoe donker de nacht ook
is, we mogen geloven dat het licht weer zal gaan schijnen.
Daarvan getuigen het kerstfeest en de hoopvolle verhalen
hieronder.

Van Oost naar Oost

Al 10 jaar gaat er een groep jongeren onder de naam
VONO vanuit oost Apeldoorn naar oost Europa, waarvan
de laatste 6 jaar naar Albanië. Er zijn warme banden opgebouwd met de Albanees Orthodoxe kerk, waarmee samen
projecten worden gedaan. Deze projecten moeten ten
goede komen aan een gemeenschap ongeacht geloof. De
reis heeft voor de jongeren tot doel hun hart en hun blik te
verruimen. In 10 jaar tijd zijn er al zo’n 100 jongeren
meegegaan, waarvan sommigen al voor de 5e keer.

Kerkdiensten te volgen via YouTube

Een ander gevolg van de huidige situatie is dat elke
zondag de kerkdienst via YouTube te volgen is. U kunt
dus, als u nieuwsgierig bent wat er gezegd en gedaan
wordt in een dienst, nu zelf een kijkje nemen.
De diensten zijn te volgen via
https://pwano.nl/kerkdienst-rechtstreeks/

Wij staan u graag te woord bij uw (levens)
vragen. Bel ons gerust voor een afspraak of
een vraag waarmee u zit.
Wij werken pro Deo.
Kijk eens op onze website
www.pwano.nl (= afkorting van protestantse
wijkgemeente Apeldoorn-Noordoost)
Daar vindt u misschien al wat antwoorden
op vragen of verwijzingen naar mensen die u
verder kunnen helpen.
cormabaas@pwano.nl
jaapkappers@pwano.nl
www.pwano.nl

In 2018 is dat gedaan in de dorpskernen, in 2019
en 2020 zijn diverse winkelcentra voorzien van
kleurige beplanting, zo ook winkelcentrum ’t Fort.
Dit draagt niet alleen bij aan een leukere aankleding van het winkelcentrum. Winkelcentra zijn
vaak erg “stenig”, dus veel verharding. Meer groen
zorgt voor een beter klimaat en voor betere infiltratie van regenwater in de bodem.
In het najaar van 2019 zijn de bewoners en winkeliers - op verzoek van de wijkraad OsseveldWoudhuis - geïnformeerd over het vergroeningsplan. Tijdens de bijeenkomst werden als
aandachtspunten genoemd het door (brom)fietsers en scooters gebruik maken van de trottoirs
rondom het winkelcentrum en het voorkomen van
zwerfvuil in de plantvakken. De bewoners hebben
positief gereageerd op de plannen.
De plantvakken zijn in het voorjaar van 2020 gerealiseerd. Ze geven een positieve uitstraling aan het
winkelcentrum. Het plaatsen van de sluishekken
om de (brom)fietsers en scooters zoveel mogelijk
te weren is gereed. Wijkraad Osseveld-Woudhuis:
“We zijn zeer tevreden over het resultaat en de
prettige samenwerking met de gemeente”.

De betrokkenheid van de jongeren bij Albanië blijkt wel
uit initiatieven om bedrijfjes op te starten vanuit Albanië
(www.JCKappers.nl). Helaas is de jubileumreis vanwege
COVID19 niet doorgegaan. Toch hebben we projecten kunnen realiseren door onze financiële hulp.
Zo zijn twee huizen met behulp van een ondernemer in
Gramsh voorzien van nieuwe daken en zijn de huizen
opnieuw geschilderd. Ook is met menskracht in Albanië
een kamp voor kinderen georganiseerd en zijn er voedselpakketten uitgedeeld aan gezinnen en kinderen. We
merken zo dat het niet van belang is wie het doet,
als het maar gebeurt.
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Corma Baas en
Jaap Kappers
(predikanten)
055- 7519430
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Overheid en de wijk
Overheidsbesluiten
• Personenauto’s

• Schade-afwikkeling

• Bedrijfswagens

• Auto-leasing/financiering

• APK-keuringen

• Export service

• Onderhoud

• Bosch Pechhulp

• Reparatie

• Bovag Garantie

DUIDELIJK | DESKUNDIG | DICHTBIJ

el ze online.
BANDEN NODIG? Kijk en best
www.autowientjes.nl/banden

Al
vanaf

€ 36,-

GRATIS ACCUCHECK!
De kou kan een grote vijand
zijn voor uw accu.
Laat uw accu tijdig checken!

CARWASH
Osseveld-Oost
24/7 per week geopend!

AUTO WIENTJES B.V. VEENHUIZERWEG 132 | 7325 AM APELDOORN | T +31 (0)55 323 1635 | F +31 (0)55 323 1907 | INFO@AUTOWIENTJES.NL
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KIJK VOOR OCCASIONS OP WWW.AUTOWIENTJES.NL

De overheid neemt vrijwel dagelijks besluiten
over van alles en nog wat. Dat varieert van een
parkeervergunning bij jou in de straat tot het
besluit om een windmolenpark op de Noordzee
aan te leggen. Maar wie is die “overheid” en kun
je daar een beetje grip op krijgen, op besluiten
die jou op de één of andere manier raken?
In deze bijdrage van Marcel Jongman lezen we hoe
je als “gewone burger” toch goed op de hoogte kunt
blijven van alle besluiten die jouw wonen en werken
raken. Dat gaat digitaal het snelste via de website
www.overheid.nl.

Wie is die overheid?

De overheid is er in vele lagen. De dichtstbijzijnde laag
is de eigen gemeente waarin wij wonen. Besluiten
worden genomen door een gemeenteraad. Naast de
gemeente zijn er de provincie (in ons geval Gelderland), het Waterschap, (in ons geval het Waterschap
Vallei en Veluwe) en ministeries van de Rijksoverheid,
die allemaal besluiten kunnen nemen die ons direct of
indirect kunnen raken.
Je zou er een dagtaak aan kunnen hebben om alle
besluiten bij te houden en vast te stellen wat voor
jou van belang is. Gelukkig helpt de overheid je een
handje. Kijk maar eens op www.overheid.nl. Deze
website biedt een breed scala aan informatiemogelijkheden.
Ik wil er eentje uitlichten die heel handig is:
“Berichten over uw buurt”. Via de website kun je zoekcriteria ingeven, te beginnen met je postcode. Daarna
kun je een denkbeeldige cirkel trekken om je postcodegebied tot waar je geïnformeerd wil worden over
besluiten die je wonen of werken beïnvloeden.
Elke dag deze website uitpluizen of er misschien
een besluit genomen is waar jij rekening mee moet
houden is wellicht wat omslachtig. Gelukkig is er de
“attenderingsservice”. Hiermee krijg je automatisch
bericht van besluiten in jouw mailbox, afhankelijk hoe
je de attenderingsservice hebt ingesteld.
Via de attenderingsservice ontvang je op jouw mailadres attenderingen. Afhankelijk van je instellingen
krijg je dagelijks één of meerdere berichten over overheidsbesluiten in jouw omgeving, of die betrekking
hebben op jouw omgeving. Hierna volgt een stapsgewijze instructie hoe je een dergelijk service instelt:

Tekst: Marcel Jongman

Stap 1: Uw e-mailadres en postcode en huisnummer
Stap 2: Waarover wil je geïnformeerd worden?

Hier bepaal je zelf wat je wil zien. Natuurlijk
kun je bij elk onderwerp “selecteer alle opties”
aanvinken. Houd er dan rekening mee, dat je
een erg volle mailbox krijgt!
Stap 3: Bepalen binnen welke straal rondom jouw
huisadres je berichten wil ontvangen: dit varieert van 250 meter tot de hele gemeente.Hoe
groter jij je gebied kiest, hoe meer berichten je
ontvangt.
Stap 4: Van wie wil je berichten ontvangen?
Stap 5: Geeft een samenvatting van jouw keuzes.
Natuurlijk kun je je instellingen altijd aanpassen aan je eigen behoeften. En als je er genoeg
van hebt, dan hef je deze service eenvoudig
weer op.
Stap 6: Nadat je je instellingen via “bevestig e-mail
service” hebt vastgelegd open je jemailbox.

Klik op de bevestigingslink en klaar is Kees.
Afhankelijk van de door jou gekozen opties ontvang je
nu met enige regelmaat een mail met alle besluiten van
alle overheden die je hebt gekozen. Via die mail krijg
je toegang tot het originele besluit van het betreffende
overheidsorgaan.
Ook een besluit van de provincie Gelderland, dat
betrekking heeft op de hele provincie of een besluit van
het Waterschap dat betrekking heeft op het hele werkgebied van het Waterschap kun je nu in jouw mailbox
terugvinden. Dergelijke besluiten zijn namelijk ook van
toepassing op jouw woongebied. Maar je krijgt ook een
mailtje als jouw buurman een omgevingsvergunning
aanvraagt voor een dakkapel. In dat laatste geval ga
ik er eigenlijk van uit dat jouw buurman dat al lang en
breed met jouw besproken heeft…

Wie naar aanleiding van dit verhaal nog vragen
heeft, kan natuurlijk altijd even contact met mij
opnemen.
Marcel Jongman
Wijkraad Osseveld-Woudhuis
Bestuurslid Openbaar Domein

marcel.jongman@osseveld-woudhuis.nl
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Afkoppelen regenwater
In de Wijkkijker is regelmatig aandacht voor waterbeheer in de wijk. Denk aan de ontwikkelingen
rondom het waterpeil in de kasteelgracht, het
onderhoud aan de oevers, beheer van oever- en
waterplanten in de verschillende waterpartijen
en de aandacht voor het al dan niet toegankelijk
maken en houden van waterpartijen voor sportvisserij.
Maar er is meer water in de wijk. Denk aan hemelwater, afwatering en rioolwater. En daar is ook veel om
te doen. In deze bijdrage vertelt wijkbewoner Peter
Ambagtsheer over de afkoppeling van ‘zijn’ regenwater. Uit eerste hand en met veel enthousiasme vertelt
Peter over dit project, zodat hopelijk meer wijkbewoners hun regenwater willen afkoppelen. Afkoppelen
betekent de verdere verdroging van de bodem
tegengaan en het bodemleven weer meer perspectief
bieden.

Voorraadje regenwater

Peter: “We hebben het in de afgelopen drie jaar gemerkt: het wordt ‘s zomers steeds droger. Dan is het fijn
om een voorraadje water te hebben voor bijvoorbeeld
je tuin. Maar als het regent, regent het ook steeds
heviger (meer regen per etmaal). En dat is nogal een
last voor de riolering. Bovendien moet ‘schoon’ regenwater volwaardig door de rioolwaterzuivering, wat nogal wat kosten met zich meebrengt. Als er teveel regen
valt, gaan er overstorten open en wordt vuil rioolwater
op oppervlaktewater (denk aan de waterpartijen in wijk
De Maten) geloosd, wat vervuiling (stank en soms
vissterfte) met zich meebrengt.”

Subsidie

“Daar is natuurlijk wat tegen te doen: zorgen dat er
minder regenwater in de riolering belandt en meer
regenwater naar het grondwater kan ‘inzinken’.
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Tekst: Peter Ambagtsheer
Foto’s Wendy Le Griep

De overheid bevordert dit ook nog eens met subsidie.
De gemeente Apeldoorn werkt hier actief aan mee door
bijvoorbeeld regenwaterafvoer van straten en openbare
gebouwen te ontkoppelen en door subsidie te geven aan
huiseigenaren die dit zelf mogen regelen voor hun
woning (c.q. gebouw).”
“Nabij onze wijk is bijvoorbeeld Omnisport afgekoppeld,
met een ‘wadi’, een soort droogvallende kuil (achter de
voormalige Americahal) en basisschool De Regenboog
– toepasselijk – die nu het regenwater afvoert naar de
kasteelgracht. Ja, de gracht die altijd wel wat extra water
kan gebruiken. Zoals bekend is van ongeveer de helft van
de daken van de grachtwoningen aan de kasteelgracht
de hemelwaterafvoer (verder HWA) op de kasteelgracht
‘uitmondend’ gebouwd.”
“Wij hadden met onze tuinhobby een vrij grote behoefte
aan gietwater en de twee regentonnen die we hadden
volstonden niet meer. Met lede ogen zagen we het
‘kostbare’ regenwater in het riool verdwijnen. We zijn
dan ook blij dat de gemeente het afkoppelen aanmoedigt met een subsidie. Je kunt dit afkoppelen door een
specialist laten doen, maar je mag het ook zelf doen.”

Zelf afkoppelen

“Hierbij is maatwerk nodig en dat begint met weten hoe
je leidingen lopen. Wij kozen er voor om niet de ondergrondse leidingen open te breken, maar om de leidingen vlak boven de grond af te koppelen en de afvoer te
sluiten. Hiervoor hebben we regentonautomaten op alle
regenpijpen geplaatst en deze voorzien van totaal
7 grote regentonnen, van elk 200-250 liter. De regentonautomaat laat water door als een ton vol is: dit water
vloeit af in de tuin en is met smalle grijze rioolpijpen
naar passende plekken geleid. Bijvoorbeeld onder de
heggen, die van nature een grote behoefte aan water
hebben en hier des te beter van groeien.”

https://www.apeldoorn.nl/ter/subsidie-afkoppelen-regenwater
https://www.apeldoorn.nl/ter/subsidie-afkoppelen-regenwater
Water opslaan in de grond

“Een alternatief kan zijn een voorraadtank in de grond of
bezinkingskratten in de grond. Een put met grind zou strikt
genomen ook kunnen, maar een krat kan meer ‘’buffer”
water bevatten bij een zware plensbui. Uiteindelijk bezinkt
het water dan naar het grondwater. Ondergrondse gesloten opslag (tanks) zijn er in bijna elke grootte, maar dit zijn
nogal kostbare dingen om te hebben: duur in aanschafprijs, lastig aan te leggen, je houdt een grote berg zand
over en je moet om het te kunnen gebruiken het water
ook weer omhoog kunnen halen.

Niettemin, in ons geval viel het werk mee en zijn we
heel tevreden met het resultaat. En wanneer het dan
weer even flink regent, dan vullen de tonnen zich in no
time weer. Gratis water én goed voor het milieu,
de portemonnee en de tuin.”

Meer informatie over de subsidieregeling en de
voorwaarden treft u op de website van de
gemeente Apeldoorn.

Wel zijn er nu nog wat exotische voordelen te behalen in
combinatie met verwarming (water is ook een energiebuffer) en gebruik als tapwater (geen drinkwater) voor bijvoorbeeld de WC of wasmachine. Voor deze laatste
toepassing moet er dan ook nog een filterinstallatie bij.
Het laat zich raden dat dit de kosten opjaagt.
Wij hebben daar dan ook nog niet voor gekozen, ook al
omdat de waterleidingen in onze woning deze mogelijkheid nu nog niet toestaan.”

Onderdelen voor afkoppeling

“Het buizenwerk is standaard te krijgen bij elke bouwmarkt en grotere hoeveelheden zijn gemakkelijk thuis
te laten bezorgen. De regentonnen komen op dezelfde
manier, maar wij vonden gebruikte olijftonnen (250 L per
stuk) die voor een bescheiden aankoopsom werden thuisbezorgd voor een fractie van de prijs van een regenton.
Hier heb ik zelf enkele kraantjes op gemaakt.
Het resultaat: precies even sterk als een regenton en
voor ons in een passende kleur.”
“Bij ons werkt dit systeem: we kunnen nu met maar liefst
7 volle regentonnen vaak een flink aantal weken vooruit,
maar de droogte van deze zomer was natuurlijk meer dan
we konden compenseren met onze opslagcapaciteit.
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Zonnepanelen in de wijk
advertorial

Ambagtsheer.eu
Peter Ambagtsheer
06-51448832
peter@ambagtsheer.eu
www.ambagtsheer.eu

Zonnepanelen spreken tot de verbeelding. Daarover weet Peter Ambagtsheer alles te vertellen:
“Verduurzaming is bij ons altijd maatwerk.
Dit doen we samen met de klant, op gelijkwaardige
voet. Wij willen het goed uitleggen en de klant
eerlijk, technisch degelijk adviseren. De klant wil
een financieel haalbaar systeem.
We bespreken het gewoon één op één aan de
keukentafel met een kopje koffie erbij.”
Peter: “Ambagtsheer.EU is een bedrijf dat eerst adviseert
over verduurzaming en dat daarna de uitvoering van de
adviezen ter hand neemt. Want met alleen praten over
verduurzaming ben je er nog niet, er moet ook nog wat
gebouwd of verbouwd, aangepast en verspijkerd worden.
Wij helpen onze klanten om in hun energie te voorzien
op een manier die beter is voor het milieu en die prettig
is voor de portemonnee. Afhankelijk van de omvang van
het systeem, installeren we zelf of samen met de klant en
wanneer de grootte van een project hierom vraagt,
besteden we de uitvoering uit aan vaste technische
partners.”

Zonne-energie

Het meest voor de hand liggend vandaag de dag is de
installatie van zonnepanelen. Hiermee haal je een van
te voren goed te schatten energieopbrengst. De meeste
klanten willen die opbrengst ook graag te gelde maken.
Dit betekent zoveel mogelijk zelf gebruiken en als je
dagelijks nog stroom overhoudt, deze zo goed mogelijk
verkopen aan een energiebedrijf.
Als je je stijl van leven een beetje aanpast aan de beschikbaarheid van duurzame stroom dan helpt dat zeker.
Omdat je leefstijl invloed heeft, is een zonnepaneleninstallatie altijd maatwerk per gebouw en per huishouden.
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“Er zijn zonnepanelen op ons dak geplaatst en
vanaf het eerste gesprek tot en met de laatste
handelingen is alles perfect gelopen.
Wij zijn erg tevreden.”

Een standaardpakket op alle huizen uitrollen raden we
af: dat lijkt goedkoop, dat lijkt gemakkelijk, maar het is
te groot, te klein of het aangezicht stoort. Ook moet het
met voldoende aandacht voor details worden gemaakt.
Zelden is een “standaardpakket” passend voor de
eigenaar van het gebouw en/of de gebruikers.

Wij maken altijd maatwerk.
Gouden bergen?

Veruit de meest gekozen oplossing is toch het zonnepanelensysteem: een haalbare prijs, de (nu nog)
gunstige btw-regeling, de salderingsmogelijkheid zolang
die er nog is en de vrij goed voorspelbare opbrengst
maken dit aantrekkelijk.
Maar reken je niet rijk: over de gehele levensduur van
zo’n systeem zal het rendement in geld tussen 5% en
10% liggen. Beter dan een spaarrekening, maar ook
geen gouden bergen, ook al lijkt de opbrengst in stroom
per jaar super aantrekkelijk. Het haalbare rendement is
overigens bijna altijd aantrekkelijker dan een
spaarrekening of een belegging.

Ambagtsheer.eu levert

De persoonlijke begeleiding en contacten met de
klanten leveren een zeer hoge klanttevredenheid,
gemeten met Trustpilot: 5 sterren.

Daar zijn wij trots op.

Bezoek ook onze website of neem gewoon meteen
contact met ons op voor meer informatie.

Ambagtsheer.eu
Peter Ambagtsheer
06-51448832
peter@ambagtsheer.eu
www.ambagtsheer.eu

“Deskundig advies bij de productkeuze, degelijk
installatiewerk en attente nazorg na de installatie.
De 280 Wp panelen van JA Solar in combinatie
met de 2 Solaredge inverters werken al 3 jaar tot
volle tevredenheid.”
“Team Ambagtsheer heeft op zeer
professionele wijze bij mij de
plaatsing van 12 zonnepanelen
gerealiseerd.
Icing on the cake:
een meterkastrevisie waardoor
ik weer helemaal up-to-date ben
als het gaat om richtlijnen anno
2020.”

“Gewoon goed! Een bedrijf wat
graag wil doorpakken en u daarbij
voorop stelt als klant. Geen vraag
is teveel. Zaken worden
netjes geregeld.”
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World Clean Up Day in Woudhuis

Tekst: Kyana Buitenhuis
Foto’s: Wendy Le Griep

Zaterdag 19 september was het World Clean Up Day in heel Nederland. De grootste opruimactie van het
jaar. Samen met 180 andere landen staken zeker 150 teams van vrijwilligers in Apeldoorn de handen uit
de mouwen om hun buurt of straat weer zwerfafval vrij te maken. Van lege sigarettenpakjes, - peukjes,
lege blikjes, snoeppapiertjes, petflesjes, drinkkartons tot kapotte ballonnen en slagroomspuitpatronen,
alles werd opgeruimd.
In onze wijk namen de vrijwilligers van Denktank Breed

het voortouw door een opruimochtend te organiseren
vanuit het Mariëlle Park aan de Lupineweg / Houttuinen-Oost. Eén van de jeugdige deelnemers, Kyana
Buitenhuis vertelt over deze actie met het startpunt in
het Mariëlle Park direct bij haar voor de deur. Kyana
is meteen heel duidelijk: “World Clean Up Day 2020.
Eigenlijk een overbodige dag als iedereen z’n rommel
zelf opruimt en niet in de natuur, parken of speeltuinen
achterlaat.”

Desperados

“We waren vroeg opgestaan om alles klaar te zetten
voor de door Denktank Breed georganiseerde opruimdag van het Mariëlle Park. Een blik uit het raam liet zien
dat we meteen aan de slag konden. De “Desperados”
waren na het legen van hun gelijknamige flesjes
helemaal vergeten om de lege flesjes na gebruik weer
op te ruimen. Snel hebben we alles opgeruimd,
zodat we alles klaar konden zetten voor de vrijwilligers
inclusief een heerlijke bak koffie en voor de kinderen
uiteraard ranja”.

Van park naar park

Nog ruim voor de geplande starttijd kwam er al een
buurjongen aanlopen om aan de slag te gaan. De opkomst was goed en het weer was nog beter;
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alsof de natuur ook uitnodigde om eens aan de slag te
gaan. Omdat de meeste vrijwilligers in het Mariëlle Park
gingen schoonmaken, ben ik samen met mijn vader op
weg gegaan naar “het park met de omgekeerde bomen,
die er niet meer zijn”. Hier hebben we veel zwerfafval
gevonden, twee volle Apeldoorn Rein zakken.

Dumpplek

Gelukkig hadden we vanuit de gemeente Apeldoorn
een zogenaamde “schoonwandelwagen” gekregen met
een houder voor twee afvalzakken, zodat we niet zwaar
hoefden te tillen. Op de weg terug naar het verzamelpunt,
kwamen we nog langs een dumpplek van afval langs de
Woudhuizerweg. Omdat het grote stukken waren, waaronder een stoel en een pallet besloten we terug te gaan en
de schoonwandelwagen om te ruilen voor een andere kar,
zodat we de grote stukken ook konden opruimen.

13 zakken vol

Terug in het Mariëlle Park zagen we alle volle zakken zwerfafval en waren we wederom verbaasd over zoveel rommel, wat mensen dus gewoon maar van zich af gooien:
13 volle zwerfafvalzakken, waarvan twee zakken vol met
glazen flessen. Als iedereen in het vervolg zijn afval in de
afvalbakken doet, dan hoop ik dat we in de toekomst geen
World Clean Up Day meer hoeven te organiseren.

Kyana Buitenhuis

Heel Apeldoorn Rein
Sievert Glazenburg, vakspecialist schoon/groen bij
de gemeente Apeldoorn maakte 19 september een
ronde door Apeldoorn noordoost om een deel van
de 150 initiatieven die zich hadden aangemeld voor
deze dag, op te zoeken. Collega Nicole Hoogendoorn
deed hetzelfde, voor Apeldoorn zuidwest. Stievert:
“Samen met Zero Waste Apeldoorn helpen we individuele bewoners, buurten en verenigingen om hun
omgeving zwerfafval vrij te houden. Heel Apedoorn
Rein levert de materialen hiervoor aan, van
afval- grijpstok tot vuilniszakken, van gele hesjes en
bezems tot werkhandschoenen, alles.
Waar het voorheen een beetje ‘not done’ was om in
de openbare ruimte mee te helpen zwerfafval op te
ruimen, zie je nu gelukkig steeds meer initiatieven
ontstaan die wij steunen. Ook joggers nemen vaker
een vuilniszakje mee om de looproutes afvalvrij te
houden. Dit ‘ploggen’ is inmiddels een wijdverbreide
lifestyle geworden die men juist graag wil laten zien
en daarom deelt op de social media.
Bewoners die mee willen helpen hun straat of buurt
zwerfafval vrij te houden, kunnen bij Heel Apeldoorn
Rein terecht voor ondersteuning en materialen.

rein@apeldoorn.nl

Ook verenigingen kunnen zich aanmelden voor het
adopteren van een gebied. Dit is de GoedBezig actie.
De blikjes en lege petflesjes die worden gevonden
mogen worden ingeleverd. Elk leeg flesje of blikje
levert 5 cent op.
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Basisschool De Zaaier
geeft kinderen…

… mee dat iedereen erbij hoort
… goed taal en rekenen onderwijs
… een geweldige buitenspeelplek
… ruimte om zichtzelf te zijn
… vertrouwen in eigen kunnen

Natuurlijk buiten spelen
Wauw! Mede dankzij de subsidie van Gezinsstad
Apeldoorn, een eigen bijdrage (aangevuld door geld dat
opgehaald is middels een obstacle run) en een subsidie
van de provincie, hebben wij op beide locaties van onze
school De Zonnewende ons schoolplein meer bewegingsrijk, educatief, klimaatbestendig, duurzaam en openbaar
toegankelijk kunnen maken.

KOM JE LEKKER
SPORTEN BIJ DE
LEUKSTE
GYMCLUB VAN
APELDOORN?
Bij Gymvereniging NTK kun je terecht voor:

SERVICE ◈ KWALITEIT ◈ DEGELIJK ◈
MEEDENKEND ◈ VAKMANSCHAP ◈
PERSOONLIJK ◈ OOG VOOR DETAIL
Carlo Kablau is gediplomeerd tegelzetter/timmerman en
gespecialiseerd in het maken van badkamers, vloeren,
timmerwerken en schilderwerk, maar hij gaat ook andere
klussen zeker niet uit de weg.

Voor meer informatie of een vrijblijvende
offerte kunt u ons bellen of mailen.
Contact:
Tel: 055-8441356 of 06-51076480
Mail: info@klusbedrijf-kablau.nl

Adres: Houttuinen-Oost 40

www.klusbedrijf-kablau.nl
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GYMNASTIEK, DAMES EN HEREN TURNEN,
ACROGYM, BEWEEGDIPLOMA, JAZZDANCE
en HIP-HOP

Zelf geef ik les op de locatie Keerkring en ons plein is mede mogelijk gemaakt door Bomen Bart en Max Tak. Zij hebben ook veel
materialen een nieuw leven gegeven op ons plein.

Lieveheersbeestjes spotten

Graag wil ik jullie meenemen in de belevingen op ons natuurlijke
speelplein. “Kijk juf! Een lieveheersbeestje op Stan zijn rug!” Wij
zijn net buiten om heerlijk te gaan spelen en terwijl ik een kind
nog wat zonnebrand op zijn handen doe, hoor en zie ik zes
kleuters: “Dááág lieveheersbeestje!”, terwijl hij nagezwaaid
wordt bij het wegvliegen. Wanneer ik verder het plein op loop,
ligt er een kind ontspannen te zonnen met zijn handen achter zijn
hoofd op één van de keien. Hij geniet zichtbaar en ik daardoor
ook. Bij de waterpomp wordt het water van wel 32 meter
diepte omhoog gepompt om te kijken of de gebouwde ‘dam’
weggespoeld kan worden.

Wilde bloemen en hommels

Ook geven wij speciale lessen voor kinderen
met een stoornis in het autistisch spectrum

KOM 2 GRATIS PROEFLESSEN
MEEDOEN! Zie voor meer informatie over
lestijden:www.ntk-apeldoorn.nl

Om ons plein in droge tijden van water te voorzien, sproeien wij
met grondwater van 10 meter diep. “Juf kijk een mooie blauwe
kever!” Na een korte uitleg over hoe je een kever het best op een
stokje of blaadje kunt laten lopen, zodat hij op een zo fijn mogelijke manier gepakt wordt, worden er vol enthousiasme ineens ook
verschillende soorten lieveheersbeestjes gespot in de heg. Bij de
school staan inmiddels heel wat wildbloemen. Vooral de klaprozen zijn in trek bij de hommels, ontdekken de kinderen. “Kijk die
hommel heeft stuifmeel aan zijn pootjes! Hoe kan het nou dat
het steeltje niet knakt als hij op de bloem zit?”

Tekst en foto’s: Nienke Zweering-Zielhuis

Vissen op het schoolplein

In de schaduw spelen is ook mogelijk door
ons bloeiende kunstwerk de zonnewende. Elk
jaargetijde groeit en bloeit er iets nieuws. Ook
is het de huisvesting van veel insecten en de
broedplaats van een duivenpaar. Ook na een
flinke regenbui is er van alles te beleven op
het plein. Het regenwater is nu bijna een jaar
afgekoppeld van het riool en dit betekent dat
het water via het plein naar de wadi’s stroomt.
Dit zorgt ervoor dat we een soort moeras aan
de ene kant van het plein hebben en een plas
in het amfitheater aan de andere kant van het
plein. Hier wordt vervolgens ‘gevist’, gekeken
wat er blijft drijven of wat zinkt en er worden
ook heerlijke ‘soepjes’ gemaakt. Schelpensoep
is mijn favoriet J.

Voor iedereen toegankelijk

Naast al deze ontdekkingen en activiteiten
kunnen wij ook kunstwerken van natuurlijke
materialen maken, schommelen, balanceren,
glijden, klimmen, duikelen en graven. En het
fijne is dat ons plein het hele jaar door altijd
bereikbaar is. Bij elk van deze voorgaande en
komende momenten maakt mijn groene hart
een sprongetje. Het groene schoolplein is echt
een aanvulling op mijn lesmogelijkheden en
daarbij ook een aanvulling op de ontwikkeling
en het plezier in leren van de kinderen. Twee
vliegen in één …. nou doe maar vlucht, want
klap is niet zo toepasselijk:-) Wees welkom

om ook te komen beleven!

Groene groetjes van
juf Nienke Zweering-Zielhuis
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Over openbare basissschool De Bundel
en kinderopvang Bloom

Foto’s: Sunny Gardeur fotografie

De Bundel is een groeiende, maar overzichtelijke
school met een centrale aula, een gymzaal en
een aparte kleutervleugel aan de Anna Bijnsring,
midden in Osseveld. Het schoolplein grenst aan
een groot grasveld waar leerlingen volop gebruik
van mogen maken. De oudste peuters krijgen bij
Bloom een speciaal programma met activiteiten
die aansluiten op het programma van de kleuters.
In de peuterplus groep worden de kinderen extra
gestimuleerd op het gebied van zelfredzaamheid
met het oog op het naar de basisschool gaan.

Nieuws van basisschool De Bundel
Vanaf dit schooljaar combinatie opvang
en onderwijs

Opvang en onderwijs voor kinderen van 0 tot
13 jaar. Met dezelfde - en dus vertrouwdevisie, sfeer en aanpak. Dit biedt De Bundel,
de openbare basisschool in de wijk Osseveld,
sinds september. De Bundel is samen met
kinderopvang Bloom een zogenaamd
Integraal KindCentrum (IKC) gestart.

Soepele overgang van peuter
naar kleuter

In het IKC werken alle medewerkers met
dezelfde pedagogische uitgangspunten. Zo
wordt de ‘kanjermethode’ die De Bundel net
als veel andere scholen gebruikt voor sociale
vaardigheden, doorgezet in de kinderopvang.
Zo spreekt iedereen dezelfde ‘taal’.
Ook werken basisschool en opvang met zogenaamde doorgaande leerlijnen, waarmee
de overgang van peuters naar de kleutergroep zo soepel mogelijk verloopt. Als
Integraal Kind Centrum heeft De Bundel
sinds dit schooljaar een onderwijsassistent in
dienst die ook als pedagogisch medewerker
in de naschoolse opvang werkt.

Versteviging samenwerking

“We verstevigen hiermee de samenwerking
tussen de kinderopvang in ons gebouw en
ons onderwijs. Iets dat de laatste jaren al
steeds meer groeide”, legt Iris Hollander uit,
directeur van De Bundel. “Ik zie veel voordelen en mogelijkheden!” ziet ook Annemieke
Meijer, eigenaresse van Bloom. “Wij blijven
een kleinschalig kinderdagverblijf. Dat is onze
kracht. Juist daarom kunnen we meer
verdieping meegeven en makkelijk aanhaken
bij thema’s en leerlijnen van het
basisonderwijs.”
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De al bestaande samenwerking wordt met ingang van het nieuw
schooljaar ook uitgebreid met voor- en naschoolse opvang. Naast het
kinderdagverblijf is de wens om op korte termijn ook met peuteropvang te starten.

Extra leesplezier tijdens de nationale voorleesdagen

Op 20 januari gaan de Nationale Voorleesdagen 2021 weer van start.
Op De Bundel grijpen we deze dagen aan voor nóg meer leesplezier.
Bij de kleuters gaan de nationale voorleesdagen traditiegetrouw van
start met een voorleesontbijt. Alle kleuters komen in hun pyjama
en met hun favoriete knuffel naar school en genieten van een mooi
voorleesverhaal. In alle groepen wordt extra aandacht besteed aan
lezen en voorlezen. Iedereen doet mee! De kinderen van de bovenbouw zullen zelf ook aan hun voorleesvaardigheden werken door de
jongere kinderen voor te lezen. Dit nemen zij altijd erg serieus.
Het is elk jaar een extra week vol (voor)leesplezier!

Openbare Basisschool De Bundel
Anna Bijnsring 201
Directeur Iris Hollander
055 366 16 44
bundel@leerplein055.nl
www.obsdebundel.nl

Van 0 tot 13 jaar welkom
op basisschool
De Bundel

Nieuws van OBS Het Woudhuis
Het Woudhuis adopteert
Tiny Forest

Apeldoorn krijgt vier ‘Tiny Forests’:
inheemse bosjes ter grootte van een
tennisveld. Inwoners van Apeldoorn
konden zelf een locatie aandragen
waar zo’n Tiny Forest volgens hen
zou moeten komen. Wijkraad Osseveld-Woudhuis heeft ook een plek
aangedragen, namelijk vlakbij
station Osseveld. Een mooie plek
voor een Tiny Forest!
Het Woudhuis heeft dit bosje geadopteerd. Leerlingen van onze school
hebben geholpen bij de aanplant en
verzorgen nu het bos. Leerkrachten
geven hier ook buitenlessen. We
worden hierin ondersteund door het
IVN door middel van een lespakket
voor alle groepen vol lesideeën
(natuurlessen, maar ook taal en
rekenen) voor in en rond het bos.
De ‘Tiny Forest Rangers’ (meestal
kinderen uit groep 5/6) spelen een
extra belangrijke rol: zij helpen voor
het bos zorgen en onderzoeken wat
er leeft.
Ook verzorgt IVN drie gastlessen voor
de klas die helpt bij het planten en
een leerkrachtentraining om leerkrachten op weg te helpen met het
lespakket en de mogelijkheden van
het Tiny Forest. Het Woudhuis is blij
met dit bos(je) bij de school. We gaan
er actief gebruik van maken.

Talentontwikkeling

Ook dit schooljaar biedt Het
Woudhuis de leerlingen van
groep 5 t/m 8 op de vrijdagmiddag ‘talent-ateliers’ aan.
Naast onze focus op cognitieve ontwikkelingen, gaan we
meer aandacht besteden aan
creativiteit, sociale vaardigheid en welbevinden. Zowel
leerlingen als leerkrachten
zullen worden uitgedaagd om
hun talenten te benutten en
te ontwikkelen.Wij bieden
een diversiteit in aanbod op
het gebied van kunst, cultuur, wetenschap, techniek,
muziek, drama en sport.
We werken dit jaar weer
samen met Tim Koldenhof
Producties, Stichting Gigant,
ouders en eigen leerkrachten.
De eerste periode start na de
herfstvakantie. De volgende
ateliers worden dan aangeboden: koken, musical, Lego robot, recycle, filosoferen, tekenen en schilderen en Duits.

Openbare Basisschool
Het Woudhuis
Ravelijn 55
7325 NT Apeldoorn
055-3602711
www.obshetwoudhuis.nl
woudhuis@leerplein055

Adverteren in de Wijkkijker?
De Wijkkijker is een laagdrempelige manier voor het krijgen van (meer) bekendheid voor je product(en), dienst(en),
onderneming of initiatief. Ondernemers
en zzp-ers maken al vele jaren dankbaar
gebruik van de advertentiemogelijkheden die de Wijkkijker biedt. De tarieven
zijn en blijven mild.
Tarieven

A4 staand willekeurige pagina € 140,A4 staand achterpagina cover € 280,A4 staand binnenzijde cover € 210,A5 liggend willekeurige pagina € 90,A5 liggend binnenzijde cover € 135,A6 staand willekeurige pagina € 50,A6 staand binnenzijde cover € 75,Advertentieruimte wordt per Wijkkijker
ingekocht en gefactureerd. U kiest zelf in
welke Wijkkijker u uw advertentie wilt plaatsen. De advertentie tarieven zijn BTW-vrij.
Inkomsten uit advertentieverkoop vloeien
direct terug naar de productie van de volgende Wijkkijker, zodat wij minder gebruik
hoeven te maken van subsidie.
Interesse? Of wilt u eerst meer informatie?
Neem dan contact op met:
bestuur@osseveld-woudhuis.nl of
wendy@legriep.nl
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Tiny Forest in Woudhuis
In april 2019 riepen gemeente Apeldoorn en
IVN Natuureducatie buurtbewoners en basisscholen op om mee te denken over locaties
voor de minibossen. Tien enthousiastelingen
dienden een locatie in. De gemeente checkte
de locaties op basis van de vooraf gestelde
criteria. De betrokkenheid van de scholen en
de buurt waren daarbij het uitgangspunt.
Het voorstel van Ichthus en de Wijkraad
Osseveld-Woudhuis kwam als één van de
meest geschikte uit de bus.
Ziet u het al voor u, een Tiny Forest ( minibos) in
Woudhuis? Kinderen die lopend vanuit school naar
hun ‘buitenlokaal’ gaan om daar les te krijgen over
natuur. Toen de wijkraad hoorde dat de omringende scholen enthousiast zijn over het idee van het
Tiny Forest, hebben wij hiervoor een aanmelding
gedaan. Deze is door de gemeente gehonoreerd.
Oorspronkelijk was het de bedoeling om begin
november 2020 in Woudhuis een Tiny Forest aan
te leggen. Echter vanwege de verscherpte coronamaatregelen was het niet verantwoord om met een
groep schoolkinderen en buurtbewoners een Tiny
Forest aan te planten. De aanplant van de bomen
kan het best in het najaar plaatsvinden, in het voorjaar is de kans groot dat er boompjes sterven.
Vandaar dat is besloten de plantdag te verplaatsen
naar het najaar van 2021
Het pleintje aan de zuidzijde van Station Osseveld
is dan omgetoverd tot ons eigen minibos. In de
voorbereiding worden de schoolkinderen betrokken
bij het aandragen van ideeën voor de inrichting en
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Tekst: Ferry Sabandar ism Marieke Sprey / Maaartje
Langeslag IVN en Bas Harmusial gemeente Apeldoorn

het bedenken van de naam van het Tiny Forest. Kinderen
van basisschool De Regenboog en basisschool Het Woudhuis
gaan helpen met het planten van de bomen. Het minibos is
ongeveer even groot als een tennisbaan en is voorzien van
een buitenlokaal (open ruimte). In het bosje zijn verschillende inheemse bomen geplant. Het doel van het bosje is het
verbinden van mens en natuur. Het draagt bij aan een verdere vergroening van de wijk en biedt voor jong en oud een
plek om elkaar te ontmoeten.
Met het aanleggen van een Tiny Forest wordt een (kleine)
bijdrage geleverd aan klimaatadaptatie. Het klimaat verandert. We merken het aan extreme hoosbuien, afgewisseld
door kurkdroge periodes. Door meer groen ontstaat minder
hittestress en kan meer regenwater worden opgeslagen.
Het maakt de wijk aantrekkelijker om in te leven/wonen
en het leidt tot een toename van de biodiversiteit. Dankzij
de gemeente en IVN Natuureducatie wordt de realisatie van
een Tiny Forest mogelijk gemaakt. Kortom, voor Woudhuis is
het Tiny Forest een verrijking.

Wat is een Tiny Forest precies?

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. IVN Natuureducatie wil de komende
jaren 100 Tiny Forests realiseren in Nederland. Bij elk Tiny
Forest komt een buitenlokaal, waarin kinderen leren over
de Nederlandse natuur. Het eerste Tiny Forest in Apeldoorn
werd in november 2018 in de wijk Zevenhuizen aangeplant.
De tweede in november 2019 bij Ichthus. De verschillende
soorten bomen trekken insecten en vogels aan. Een bos in
een woonwijk zorgt voor een schonere lucht, voor verkoeling
in de zomer en het kan een opslagplek voor regenwater zijn.

Meer weten? Neem contact op met
Maartje Langeslag / m.langeslag@ivn.nl
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In de Afrikaanse
cultuur is het onbelangrijk of een beeld
“mooi” is. Het gaat
erom of het beeld
“goed” is, dat wil
zeggen: dat het past
in de lokale cultuur
en bruikbaar is voor
de stamrituelen.

AfWijkend: Een verstopte olifant
Een nieuwe rubriek, voor alle wijkbewoners die
over een afwijkende hobby, interesse, angst of
wensdroom willen vertellen. We trappen af met
een verhaal over een bijzondere ’kei’.
We waren in haar korte mailtje aan de redactie van de
Wijkkijker al gewaarschuwd dat het “afwijkende” beeld
in haar huis bepaald niet direct opvalt. Klopt: als ik in
de gezellige woonkamer van Trudy om me heen kijk,
zie ik helemaal niets dat aan een beeldhouwwerk doet
denken. Omdat de eigenaresse van het beeld ook geen
aanstalten maakt om verdere uitleg te geven, kijk ik nu
beter om mij heen.
Dan valt mijn oog op een soort ruwe kei, ongeveer een
halve meter hoog, die in een hoek van de woonkamer
staat. Mijn eerste gedachte is: waarom ligt dat ding niet
in de tuin? We lopen naar het ding en ik zie dat de kei
aan de platte voorkant een rare langgerekte ribbel heeft.
Bovenaan zie ik aan weerskanten van de ribbel twee
kleine rondjes, die mij pienter en wat hooghartig aanstaren. Dan zie ik het: het is een slurf! Onderaan is, nogal
primitief gemaakt, ook een menselijk gezicht te zien:
twee rondjes voor de ogen, de mond en neus zijn twee
streepjes... dit is de man die de olifant onder controle
moet houden. Ik kijk naar het beeld “De olifantbewaker
en zijn vrouw” van de Afrikaanse beeldhouwer Kakoma
Kweli. Iemand die met zulke verraderlijk simpele middelen, bijna Picasso-achtig, een olifant kan uitbeelden, die
kent olifanten.
Maar als het beeld “De olifantenbewaker en zijn vrouw”
heet, waar is ze dan? Met enige moeite draait Trudy het
beeld om. Aan de achterkant, even simpel, zie ik een
gezichtje en twee borsten. Daar is ze…

Laat talent

Kakoma Kweli werd in 1910 geboren in Balozi, dat toen
nog Angola heette. Hij leidde een zwaar leven, eerst als
boerenknecht en later als arbeider bij de aanleg van
spoorwegen in het voormalige Rhodesië. Als lid van de
Mbunda stam maakte hij in zijn schaarse vrije tijd de
houten dansmaskers voor zijn stam en hij was ook de
siaychiwongo: de man die de initiatie van jongemannen
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Tekst en foto’s: Theo Groen

in goede banen moet leiden. Met als belangrijkste taak
te zorgen dat de bezorgde familieleden van de jongeman
op een afstandje blijven. Later raakte hij half mank door
een arbeidsongeval. Kakoma trouwde drie keer. Tot zover
niets bijzonders.
Als Kakoma 82 jaar oud is, krijgt hij bij toeval het gereedschap van een vriend, de beeldhouwer Makina Kameya,
die net was overleden. Kakoma wordt aangemoedigd om,
met zijn ervaring als maskermaker, ook eens een werkstukje in steen te maken – en een groot beeldhouwtalent
wordt opeens zichtbaar, met een heel eigen stijl.
Kakoma heeft geen enkele behoefte om zijn collegabeeldhouwers te kopiëren. Hij maakt geen ingewikkelde
composities of taferelen met allerlei figuren. In zijn werk
zie je geen fraai afgeronde vormen. Hij maakt geen handig gebruik van de structuur en kleur van de steen om
zijn beelden “mooi” of indrukwekkend te maken. Netjes
afwerken van een beeld is nooit zijn sterke punt geweest:
putten, krassen, sporen van beitels… Trudy: “Ik heb even
op een beeldhouwcursus gezeten en daar werd je gewoon weggestuurd als je een beeld niet netjes afwerkte.”
Kakoma hakte, beitelde en kerfde, direct vanuit zijn eigen
ervaringen, zijn verhaal in duidelijk afgebakende onderwerpen. Die vond hij overal waar gebeurtenissen uit het
dagelijkse leven van zijn stam de spirits van Afrika ontmoeten: over het bewaken van olifanten, maar ook het
ceremoniële bierdrinken, de naga hut, waar mensen de
tovenaar om goede raad komen vragen, de ritual man die
tijdens feesten het bier rondbrengt, maar tegelijk ook de
goden gunstig moet stemmen.

Versteende herinneringen

Kakoma werd ontdekt in het westen. Zijn opvallende stijl,
de combinatie van vernieuwende ‘simpelheid’ en de in
hem gewortelde Afrikaanse cultuur en tradities maakten
hem tot de grand old man van de Afrikaanse beeldhouwkunst en hij inspireerde veel jonge beeldhouwers. Zijn
werk is te vinden (of werd tentoongesteld) in musea voor
moderne kunst, van Sydney tot New York; in Nederland in
het Afrikamuseum in Berg en Dal.

Daarom bleef Kakoma
steeds afkerig van de
gedachte dat zijn beelden verkocht zouden
worden ‒ zeker aan
westerlingen die ze als
“verpakte trofeeën”
mee naar huis nemen.
Het heeft Trudy veel
moeite gekost om twee
beelden te bemachtigen. Dat lukte. Kakoma
ging akkoord met een
“verkooptentoonstelling” in Nederland.
Kakoma Kweli overleed
in 1995. Verspreid over
de wereld staan zijn
beelden, ook hier in
Apeldoorn dus. Versteende herinneringen
aan eeuwenoude, onbenoembare dingen,
net op tijd aan de vergetelheid ontrukt.
Als ik op het punt sta
om te vertrekken,
neemt Trudy mij nog
een kleine test af. Waar
staat de andere Kweli?
Ik weet nu beter hoe ik
moet kijken en ja, op
haar bureau staat een
kleinere kei. Dit is, in
alle eenvoud, de ritual
man: twee rondjes voor
de ogen, drie kerven
voor de neus en drie
voor de mond. Verder
gedoe is dan niet meer
nodig.

Theo Groen

thpgroen@gmail.com

Flora en fauna in de wijk
Landgoed Woudhuizen
natuur om de hoek

Henk van den Ende, bewoner van
onze wijk, is natuurgids bij IVN
Apeldoorn. Voor zijn opleiding tot
natuurgids heeft hij een veldstudie
gedaan in het landgoed Woudhuizen. Dit artikel heeft hij geschreven
naar aanleiding van deze studie: een
uitnodiging aan ons om eens een
wandeling te maken door dit landgoed om de hoek. In elk jaargetijde
is het zeer de moeite waard om hier
de natuur te beleven. Tip: neem
deze Wijkkijker mee!
Henk: “Toen ik voor de Natuurgidsenopleiding bij IVN Apeldoorn een natuurgebied in de buurt moest kiezen om
veldstudie te doen, hoefde ik niet lang
na te denken. Landgoed Woudhuizen,

Tekst: Henk van den Ende i.s.m. Roely Smit
Foto’s: Henk van den Ende, Roely Smit,
Wendy Le Griep, Herma Oosterloo- de Jong

voorheen landgoed Het Woudhuis, ligt
pal naast onze wijk en het leek mij een
prachtig onderzoekgebied. Ik was er al
wel vaker met de fiets doorheen gereden, maar ik had er eigenlijk nog nooit
gewandeld. Ik woon hier inmiddels toch
al wel 16 jaar…

Natuurgidsenopleiding

Ik ben in januari 2017 begonnen met de
Natuurgidsenopleiding bij IVN. IVN is
een organisatie van vrijwilligers die zich
onder meer bezig houdt met natuureducatie voor jong en oud en excursies.
Ik had in die tijd zo’n beetje wel alle cursussen bij IVN-Apeldoorn gedaan en ik
wilde toch nog wel meer kennis en ervaring over de natuur opdoen.
Lees verder op de volgende pagina.
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In het voorjaar arriveert de ooievaar op het (paal)nest achter de
grote vijver in het plas – drasgebied ’t Schol. Op het bankje tegenover de vijver heb je een prachtig overzicht over de plas en kun je de
ooievaars bezig zien op hun nest. Om dit goed te zien is een verrekijker wel handig. Dit moerasgebied is overigens aangelegd als gevolg
van de aanleg van de wijk Het Woudhuis en de noodzakelijke
verlaging van de grondwaterstand in de wijk.

Veluws Massief

Apeldoorn bevindt zich aan de voet van het Veluws Massief, dat is
ontstaan bij de voorlaatste ijstijd, zo’n 225.000 jaar geleden. De
rivierdelta van de IJssel is door landijs uit Scandinavië een kleine 200
meter (op het hoogste punt) omhoog geduwd. Aan de flanken van
het Veluws Massief komt het kwelwater omhoog en Apeldoorn ligt
precies op de oostflank.

Libellen spotten

Wil jij het ook weer fijn hebben samen?
Bel Mieke van der Linden, 06-48016036. Voor relatietherapie die werkt!

Kapsalon Jeanine
Alleen op afspraak

Bij één van de opdrachten in de Natuurgidsenopleiding kies je een natuurgebied in de
buurt waar je woont en daar ga je regelmatig
de ontwikkelingen in de natuur waarnemen.
Ik koos voor het noordelijke deel van het
landgoed Woudhuizen. Ik ging daar van eind
maart tot en met begin september naar toe,
dus in het voorjaar, de zomer en de herfst.
Elk seizoen is anders en je ziet tot je verbazing telkens nieuwe dingen.

Rietorchis en oranjetipjeW

In het natte heideveld tegenover ’t Schol loopt in het voorjaar massaal de gevlekte rietorchis uit en in mei – juni vind je er heel veel
paars gekleurde bloemen in het veld. Ik heb er regelmatig ook de
vlinder Oranjetipje rond zien fladderen. En als je je verdiept in de
details zie je het prachtige knopje van het Oranje Havikskruid. Alleen
al in de knop is het schitterend om te zien. En tijdens mijn speurtocht
schiet er plotseling een ringslang voor mij uit. Lang kan ik er niet van
genieten, want in een flits is die al weer verscholen in de vegetatie.

Vogels herkennen

Knippen € 19,Kinderen knippen €14,50

Kleuren v.a. €51,95

Mergelland 38
7325 ZX Apeldoorn

( 06 ) 20 428 250

Zondag /Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
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En als je lekker buiten in de natuur bent, kun
je helemaal tot rust komen. Als je oog hebt
voor details, zie je prachtige bloemen. Als je
geluk hebt, ontmoet je bijzondere dieren. Je
ontdekt de samenhang in de verschijnselen
die je tegenkomt. Waar je ook kijkt, je ziet
altijd iets bijzonders.

In het gebied waar de wijk moest verrijzen lagen twee unieke
moerassen. Deze zijn in 1997 als het ware verplaatst naar ’t Schol
met drie meertjes. Door de natte gesteldheid van dit gebied kom je
in de zomer bij ’t Schol heel veel libellen tegen. Libellen leggen hun
eitjes in water met omhoog gaande waterplanten, waarop de larven
uit het water kunnen klimmen. De libellenlarven blijven overigens
wel 1 tot 5 jaar onder water, afhankelijk van de soort.

Gesloten
09.30 -17.00 / 18.30 -21.00
09.30-17.00 / 18.30 -21.00
09.30-17.00 / 18.30 -21.00
09.30-17.00
09.30-14.00

In het voorjaar is de natuur eerst nog in rust
en zijn de meeste bomen en struiken kaal.
Voordeel hiervan is dat je dan nog goed de
vogels ziet. Je hoort vooral in het voorjaar
heel veel verschillende soorten vogels
zingen. Het zijn vooral de mannetjes die
indruk willen maken op de vrouwtjes en hun
territorium met hun gezang afbakenen.
Alleen bij de roodborstjes zingt ook het
vrouwtje. Na verloop van tijd ga je de
meeste vogels herkennen. Door telkens thuis
op de computer je waarneming verder uit te
zoeken en de geluiden te verifiëren lukt dat
steeds beter. En dat doe je ook met
waarnemingen van planten, bloemen, paddenstoelen, enz. Ik heb er uiteindelijk 19
verschillende soorten vogels gehoord of gezien, zoals de boomkruiper en –klever,
appelvink, staartmees en zanglijster.
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Eldorado voor bijen en vlinders

Wat verderop staat een hek met daarop de tekst ’t Spikker.
De naam verwijst naar een boerderij met dezelfde naam
die in 1710 is gebouwd en onderdeel van het landgoed Het
Woudhuis was. Achter dit hek vind je ’s zomers een waar
eldorado voor bijen en vlinders. Een veld vol met bloeiende
kruiden in allerlei kleuren. Het is een schitterend gezicht
om zoveel insecten boven het veld te zien vliegen, vooral
als het zonnetje schijnt.
Als je een stuk verder wandelt, kom je aan je linkerhand
een rechte laan met eikenbomen tegen. En aan je rechterkant is die laan doorgetrokken met beuken. Waarschijnlijk
heeft er – aan het eind van de laan, aan de eikenkant eeuwen geleden een belangrijk persoon op het landgoed
gewoond. Je fantaseert een beetje hoe dat er toen uit
moet hebben gezien.

Broekland

Wist je dat er al in de veertiende eeuw sprake is van bewoning in dit gebied? Door de ligging was het Woudhuis
vroeger een drassig gebied waar mensen alleen konden
wonen op een paar opgestoven zandkoppen of zandruggen, met rondom akkers, weiden en moerassen. Dit landschapstype wordt broekland genoemd. Een broek staat
voor laag, moerassig gebied. De wateroverlast verminderde
toen in de veertiende eeuw de Grift en de Nieuwe
Wetering werden gegraven en het water naar de IJssel
afvoerden.

’t Wolthuijs

De naam Het Woudhuis wordt voor het eerst genoemd in
het jaar 1582, als het door schenking in handen komt van
het St. Catharina Gasthuis in Arnhem. Het wordt op de
afgebeelde kaart uit 1635 in oud Nederlands als
’t Wolthuijs geschreven. Als je deze kaart uitvergroot zie
je een boerderij genaamd Romeinsplaats met een aantal
schuurtjes en hooibergen. Aan de Woudhuizerweg staat tegenwoordig een boerderij die hiernaar is vernoemd. Naast
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de boerderij is een boomgaard en daar omheen een
drietal akkers, waarvan één de naam
’t Spijckerkemaken heeft. Maar in die tijd zie je dus
nog geen uitgebreide percelen met bos. Die verschijnen pas in de negentiende eeuw.

Paddenstoelen

Als je in de maanden augustus en september door dit
gebied aan de noordkant van het Woudhuis loopt, kom
je er heel veel paddenstoelen tegen. Dit heeft alles te
maken met de relatief hoge vochtigheid van de grond,
waarin het mycelium (zwamvlok) zich onder de grond
goed ontwikkelt. Dit netwerk van schimmeldraden kan
uitgroeien van enkele tot vele honderden meters.
Als de temperatuur gunstig is komen de paddenstoelen boven de grond uit. De paddenstoelen zijn in feite
de vruchten van het mycelium. Zoals bijvoorbeeld
diverse soorten russula’s tegenover ‘t Schol. Maar ook
de paddenstoelen die op verzwakte of dode bomen
groeien doen het goed in dit gebied.
Toen ik in augustus de reuzenzwam zag, dacht ik
WAUW! wat een grote paddenstoel! De voet van een
verzwakte beuk was rondom gedrapeerd met deze
zwam, een boeket van paddenstoelen. Niet zo leuk
natuurlijk voor de beuk, want dat betekent wel langzaam het einde van de boom, maar de paddenstoel
is prachtig om te zien en ook zo omvangrijk. Heel
bijzonder! Ik ben er in mijn onderzoeksperiode tien
verschillende soorten tegen gekomen, zoals russula’s,
honingzwam, tonderzwam en berkenzwam.

Villa Het Woldhuis

In het zuidelijke deel van Het Woudhuis staat
Het Woldhuis. De familie Tutein Nolthenius kocht een
deel van het landgoed Het Woudhuis en liet de villa in
1865 bouwen. In die tijd was Peter Marius Tutein
Nolthenius burgemeester van Apeldoorn. Sinds 1975
zijn de villa en het landgoed in eigendom van de

gemeente Apeldoorn. Natuurmonumenten heeft sinds
maart 2020 het beheer van de gemeente overgenomen. De villa is tegenwoordig in gebruik door IVN als
groepsaccommodatie voor natuurweken voor
scholen, maar ook voor feesten en partijen. In
november/december is de villa het onderkomen van
Sinterklaas.
Toen ik in de buurt van Het Woldhuis liep, zag ik plotseling een ree met haar jong. Dat is toch geweldig dat je
dat zo maar ziet in de natuur om de hoek!

Een ontdekkingsreis

Tijdens mijn onderzoeksperiode heb ik 102 verschillende soorten planten, bomen, paddenstoelen en dieren
geïnventariseerd. Als voorbeeld noem ik de gevlekte
rietorchis, watermunt en oranje havikskruid. Een
wandeling door Het Woudhuis wordt bijzonder als je
de tijd neemt om de natuur rustig te bekijken. Daarbij
is het eigenlijk helemaal niet belangrijk dat je weet hoe
het plantje of het diertje heet. Stel jezelf de volgende
vragen: waar en hoe groeit het plantje en hoe gedraagt
zich het diertje? Welke omstandigheden maken het
een goede leefplek? Kan ik een samenhang of samenwerking tussen de organismen ontdekken? Dan wordt
een wandeling door Het Woud een ontdekkingsreis.
Vergeet je camera niet.

Gratis IVN Routes app

IVN heeft twee wandelroutes in het gebied gemaakt
die met de IVN routes app (gratis) kunnen worden
gelopen. Tijdens de wandeling krijg je via de app op
verschillende punten informatie over de plek waar je
op dat moment bent. Bedoeld om natuurbeleving en
-educatie in het landgoed Woudhuizen te bevorderen.
Verder organiseert IVN normaliter in het voorjaar voor
de vroege vogels in Woudhuizen een vogelwandeling.
Houd hiervoor de website van IVN in de gaten!”

Henk van den Ende

Handige (gratis) apps en sites voor
verkenning van de natuur om de hoek:
IVN Routes app met o.a. 2 wandelroutes door
Woudhuizen met uitgebreide informatie https://
www.ivn.nl/ivnapp
PlantNet app voor herkenning van planten; d.m.v. foto’s van bloem en/of blad vind je direct de naam van
de plant met veel extra informatie https://identify.
plantnet-project.org/
Vogelzang app voor herkenning van vogelgeluiden
uitgegeven door het KNNV met foto’s en vogelgeluiden van 200 soorten vogels. De betaalde versie heeft
500 soorten. Voor de beginner is de gratis versie
voldoende.
Diverse cursussen bij IVN Apeldoorn; er staan verschillende cursussen op het programma, voor elk
wat wils. Voor informatie:https://www.ivn.nl/afdeling/apeldoorn
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Welke mensen storten er en waarom?

Tja…. uit alle lagen van de bevolking, melden de heren.
Vuil trekt ook vuil aan: als de één het doet gooit de
ander er ook wat bij. Het klinkt misschien tegenstrijdig,
maar mede daarom zijn er minder vuilnisbakken
geplaatst. Rondom vuilnisbakken zie je veel zwerfvuil.
Je probeert mensen meer bewust te maken van hun
eigen verantwoordelijkheid: neem je vuil mee naar huis,
ruim je eigen troep op!

Hoe vindt handhaving plaats?

Medewerkers van THOR (Team Handhaving Openbare
Ruimte) controleren en betrappen mensen wel eens op
heterdaad. Verder worden er bijvoorbeeld vuilniszakken
geopend om te zien of er ook een adres te vinden is. Er
komen ook veel meldingen binnen van burgers, waarvan geprobeerd wordt door de medewerkers van de
buitendienst om ze op te lossen.

Illegale stort
In de Wijkkijkers van 2018 (nummer 1 en 3) hebben
we uitgebreid aandacht besteed aan de wilde flora
in de wijk. Vervolgens kregen we een foto toegestuurd dat er op een mooi stukje aan Het Verlaat
in Osseveld-Oost, waar veel wilde bloemen staan,
zand gestort was. Dit was tot groot verdriet van de
medewerkers van de gemeente die ervoor zorgen
dat we met z’n allen zo van deze planten kunnen
genieten.
De verslaggeefster gaat er vanuit dat deze illegale
stort niet met opzet is gedaan, maar het is wel de
aanleiding tot het schrijven van dit artikel.
Hopelijk beseffen de bewoners die dit veroorzaken
wat ze hiermee aanrichten. Het lijkt immers zo
onschuldig als je wat zand in de bermen gooit.
Om dit onderwerp van verschillende kanten te
belichten heb ik Marcel Keurhorst en H
ans Scholten geïnterviewd.
Wat is illegale stort?

De meeste mensen denken bij illegale stort vooral aan
dumping van bijvoorbeeld autobanden, bouwmaterialen
en asbesthoudend materiaal. Maar ook afval van hennepkwekerijen, accu’s en jerrycans met onbekende vloeistoffen worden genoemd. In de groenvoorziening wordt
snoeiafval, plantenafval en aarde echter ook als illegale
stort aangeduid.
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Tekst: Roely Smit m.m.v. Marcel Keurhorst
en Hans Scholten (gemeente Apeldoorn)
Foto’s: Marcel Keurhorst,
Wendy Le Griep en Roely Smit
Bij aarde moet je vooral denken aan zwarte en gele
grond, die mensen misschien teveel hebben als ze bijvoorbeeld rondom hun huis aan het bestraten zijn.

Waar en hoe vaak komt dit voor?

Het komt met regelmaat voor en er wordt dan vooral
gestort op plaatsen, waar niet direct zicht op is. Marcel
en Hans noemen plaatsen achter de woningen, op doodlopende stukjes enz. Stenen worden hier gedropt, maar
ook hele bankstellen. Er is zelfs weleens een aanhanger
vol afval gestort onder een viaduct. Levensgevaarlijk,
omdat mensen er in het donker tegenaan kunnen rijden.
En bovendien werd de route versperd voor hulpdiensten
die er bij calamiteiten niet door zouden kunnen.

Wat is de grootste ergernis van bewoners?

Hier hoeven ze niet lang over na te denken: hondenpoep! Gelukkig nemen veel hondenbezitters de hondenpoep mee in de blauwe zakjes, maar toch worden deze
ook in de rioolputten gegooid met als gevolg verstoppingen in het riool. En het is geen pretje om dat te moeten
opruimen. Als voorbeeld wordt ook genoemd dat
hondenbezitters hun hond de behoefte laten doen in het
gras tegen de lantaarnpalen aan. Waarschijnlijk is daar
over nagedacht, want dan stappen mensen niet in de
poep, maar helaas vliegt de mensen die het gras rondom
obstakels maaien de poep om de oren tijdens hun
werkzaamheden met de bosmaaier. Behalve dat dit voor
deze mensen heel erg vies is, levert dit ook
gezondheidsrisico’s op.

Wie is er verantwoordelijk voor het water
in de wijk?

Zowel de gemeente als het waterschap. Zij werken
nauw samen. Het onderhoud van de vijvers wordt
gedaan door het waterschap. Gedumpt afval in het
water (zelfs fietsen) wat vanaf de kant verwijderd kan
worden, dat wordt gedaan door mensen die bij de
gemeente werken, maar als er een bootje bij nodig is,
dan zorgt het waterschap hier voor.

De toegankelijkheid is enerzijds positief, maar anderzijds
wordt er ook veel geklaagd op Facebook of Twitter.
Zoek je rechtstreeks contact met de buitenlijn, dan is het
voor de medewerkers buiten ook gemakkelijker om bij
vragen contact met de melder op te nemen, omdat dan
eventueel een telefoonnummer of adresgegevens
vermeld kunnen worden.

Wat kunnen gevolgen zijn van het storten van
groenafval in de openbare ruimte?

Met groenafval uit tuinen kunnen ook invasieve plantensoorten (soorten die niet in deze omgeving thuis horen
en de inheemse soorten bedreigen) in de openbare
ruimte terecht komen. De Japanse duizendknoop is de
grootste boosdoener; hij wordt ook wel ‘de sloper’
genoemd. Het verhaal gaat dat deze plant ooit door een
Duitse zakenman is meegenomen naar Europa.
Een plant, die mooie gevormde bladeren heeft, met
groen-rode gevlekte stengels, die je zelfs kunt eten.
Tuincentra zijn landelijk aangeschreven met het verzoek
om deze plant niet meer te verkopen. In onze wijk is de
Japanse duizendknoop inmiddels een plaag. Je ziet de
Japanse duizendknoop bijvoorbeeld in Het Woudhuis op
het talud van de geluidswal en in Osseveld-West langs
het fietspad aan het spoor. De bestrijding is erg moeilijk
en kostbaar. Er is al van alles geprobeerd. Zie voor meer
informatie het kader.

Wat doet de gemeente verder?

We hebben natuurlijk een goed afvalsysteem. Vuilnis
wordt op gezette tijden ingezameld, we hebben
ondergrondse containers of het afval kan naar het
recycleplein worden gebracht. En verder wijzen de
mannen op de buitenlijn van de gemeente, Heel
Apeldoorn Rein en Circulus-Berkel. Zie voor meer
informatie de kaders bij dit artikel.

Hoeveel meldingen komen er gemiddeld per jaar
binnen bij de buitenlijn van de gemeente?

Zo’n 14.000 per jaar. Dat is zo’n 270 per week, per
werkdag meer dan 50 meldingen! De meldingen
worden aangenomen door de mensen van het KCC
(Klant Contactcentrum) die ze vervolgens categoriseren
in een computersysteem. De meldingen komen zo op
de juiste afdeling van de gemeente terecht. Uitvoerders
zoals Hans halen de meldingen uit het systeem en
zorgen dat deze bij de juiste persoon terecht komen.
Een deel van de meldingen kan gelijk opgelost worden.
Andere zaken worden meegenomen in een reguliere
onderhoudsronde en soms moet de melder teruggebeld worden met de mededeling dat de gemeente niet
aan hun verzoek kan voldoen.
Het aantal meldingen wordt jaarlijks meer doordat
melden toegankelijker is geworden door internet.
Steeds meer mensen melden ook zaken via de sociale
media Facebook of Twitter.
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Even voorstellen
Marcel Keurhorst is wijkbeheerder van Welgelegen en Osseveld-Woudhuis en is namens de
gemeente Apeldoorn verantwoordelijk voor het
beheer en onderhoud van de openbare ruimte
in onze wijk.

Pilotproject

In het voorjaar van 2019 is een pilotproject
uitgevoerd bij Houttuinen-Oost op de schuine helling bij het kunstwerk ‘de dop’. De
Japanse duizendknoop is afgemaaid en de
wortels zijn kapot gefreesd. De grond is vervolgens met een doek afgedekt, wat water
en lucht doorlaat maar wortels tegenhoudt.
Maaien en onkruidverdelgers zouden dan
niet meer nodig zijn. Er zijn al experimenten
mee geweest in Frankrijk met het gewenste
resultaat:in 5 jaar tijd zijn de stengels weg.
Over het doek werd 20 tot 50 cm aarde gestort, waarop weer inheemse wilde planten
werden gezaaid. Afgelopen jaar stond dit
stuk prachtig in bloei.
Marcel: “Ik heb een prachtige foto van een
klaproos gemaakt op de plek waar de proef
met de Japanse duizendknoop is uitgevoerd.
Misschien wel een mooi symbool van het
succes van de proef met het afdekken van de
duizendknoop tot nu toe.”
Op een ander stuk bij Houttuinen-Oost is in
2020 een proef gedaan waarbij de Japanse
duizendknoop met stroom (3000 tot 5000
volt) kapot gemaakt wordt. Door de stroom
worden de wortels verhit en sterft de plant
af. Dit moet meerdere keren herhaald worden voordat alle planten dood zijn. Dit zal
een aantal jaren duren.

Woekerriet

Het riet komt ook nog even aan de orde. Een
mooie inheemse plant, die prachtig bloeit,
maar in onze wijk toch behoorlijk woekert:
de waterpartijen groeien hierdoor dicht. Het
komende jaar worden er meer ratelaars gezaaid. Dit is een half-parasiet, wat betekent
dat hij voeding haalt uit o.a. riet, waardoor
het riet het moeilijk krijgt. In de kasteelgracht in Het Woudhuis is verder riet gemaaid onder het wateroppervlak, waardoor
de rietstengels vollopen met water en verrotten. Hierdoor houdt het waterschap het riet
zo veel mogelijk onder controle.
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Japanse duizendknoop

Hans Scholten is uitvoerder bij de gemeente
Apeldoorn en houdt zich vooral bezig met ‘grijs
en schoon’. Hans stuurt onder andere aannemers
aan en zorgt voor de afhandeling van meldingen
van burgers.

Beschrijving

Grijs betreft verharding zoals straten, trottoirs,
fietspaden, pleinen e.d.
Schoon betreft zwerfvuil en rommel in de wijk.
Groenvoorziening betreft de parken, de bermen,
de randen bij de vijvers en de bomen. De vijvers
en beken zelf zijn de verantwoordelijkheid van
het waterschap.

De gemeente bestrijdt de Japanse duizendknoop. De
Japanse duizendknoop is een mooie plant die in het voorjaar en zomer met grote snelheid uit te grond schiet. De
plant groeit hard, verdringt andere planten en kan schade
veroorzaken aan de openbare ruimte.

Kunnen de bewoners zelf ook iets doen aan het schoon
houden van de openbare ruimte?

Er zijn al hele mooie initiatieven in heel Apeldoorn, vooral in verenigingsverband of bewonersgroepen die gezamenlijk aan de gang gaan.
Dit wordt mede gestimuleerd door Apeldoorn Rein. In onze wijk doet
DenkTank Breed hieraan mee: zwerfaval als blikjes en flesjes kunnen
bij hen ingeleverd worden en DenkTank Breed krijgt hiervoor dan €
0,05 per blikje. Ook zijn er bewonersgroepjes zoals bij De Tol en De
Keerkring die gezamenlijk iets doen.

Het is een vaste plant die in de winterperiode afsterft,
maar bij warmer weer ieder jaar weer terugkomt. De
planten kunnen tot wel 4 meter diep wortelen en via de
wortels neemt de plant steeds meer ruimte in beslag. De
plant komt in het voorjaar met rode punten uit de grond,
de volgroeide stengels zijn groen met rode vlekjes. De
bladeren zijn 5 tot 12 cm lang, maar er bestaat een grote
variatie in bladvorm (ondersoorten) die variëren tussen
ovaal, hartvormig en uitlopend in een punt. Het jonge blad
heeft een rode gloed. Eenmaal volgroeid, is het blad zachtgroen. In augustus en september bloeit de plant uitbundig
met crème/witte tot wit/roze bloempjes in losse pluimen.
De plant heeft door zijn extreme groei negatieve gevolgen
voor andere flora en fauna. Daarom bestrijden we de
Japanse duizendknoop.

Bestrijden

www.nederlandzoemt.nl.

We bestrijden de Japanse duizendknoop door afmaaien
(meerdere keren per jaar), uittrekken of afknippen. De
plant raakt hierdoor uitgeput. In de zomer en het najaar
wordt er in beperkte mate met bestrijdingsmiddelen
gewerkt. Bij het afsterven trekt de plant zijn voedingsstoffen terug in de wortels en neemt op die manier het
bestrijdingsmiddel mee. Dikke stengels kunnen geïnjecteerd worden met gif, maar bij grotere oppervlaktes wordt
het gif op de bladeren gespoten. U kunt zelf helpen door
het maaisel niet op de composthoop of in de groene
container te doen, maar in de grijze container. Daarmee
voorkomen we dat de plant zich verder verspreidt.

Marcel Keurhorst
Wijkbeheerder stadsdeel noordoost
Buitenlijn 14 055
06 46 20 37 74
m.keurhorst@apeldoorn.nl

https://www.apeldoorn.nl/ter/buitenlijn-afval
https://www.apeldoorn.nl/ter/digitaalloket/inwoners-Apeldoorn-Rein/heel-apeldoorn-rein.html
https://www.circulus-berkel.nl
https://www.apeldoorn.nl/Japanse-duizendknoop
https://bestrijdingduizendknoop.nl/voorkomen-verdere-verspreiding/
https://www.nederlandzoemt.nl

En er zijn er steeds meer mensen die de wilde planten in de wijk
waarderen en hier positief op reageren naar medewerkers van de
gemeente toe. Mooi dat steeds meer mensen hiervan kunnen genieten. Nog wel leuk om te vermelden is dat de gemeente zelf het
“afval” van de zaden van de wilde bloemen heeft “teruggestort”.
Hieruit zijn weer allerlei wilde bloemen opgekomen, dus in dit kaf
zaten blijkbaar nog veel zaadjes.Marcel noemt nog dat de gemeente
Apeldoorn tot ‘bij-vriendelijke gemeente’ is benoemd.
Meer informatie hierover is te vinden op
Op de website staan ook leuke ideeën en feiten. Bewoners zouden
bijvoorbeeld van houtafval insecten-/bijenhotels kunnen gaan maken. En wie weet hebben bewoners nog veel meer creatieve ideeën!

Handige websites
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SERVICE ◈ KWALITEIT ◈ DEGELIJK ◈
MEEDENKEND ◈ VAKMANSCHAP ◈
PERSOONLIJK ◈ OOG VOOR DETAIL
Carlo Kablau is gediplomeerd tegelzetter/timmerman en
gespecialiseerd in het maken van badkamers, vloeren,
timmerwerken en schilderwerk, maar hij gaat ook andere
klussen zeker niet uit de weg.

Voor meer informatie of een vrijblijvende
offerte kunt u ons bellen of mailen.
Contact:
Tel: 055-8441356 of 06-51076480
Mail: info@klusbedrijf-kablau.nl

Adres: Houttuinen-Oost 40

www.klusbedrijf-kablau.nl

MEDISCHE PEDICURE & COSMETISCHE VOETVERZORGING

Behandelingen:
DIABETISCHE &
REUMATISCHE VOET
RISICOVOETEN
SPECIALISTISCHE
TECHNIEKEN

COSMETISCHE
VOETBEHANDELING
INGROEIENDE/
INGEGROEIDE
TEENNAGELS

Uw teen- en handnagels in een mooi kleurtje
of strakke French?
Kies dan voor Soak off lak gel!
Blijft 2-3 weken zitten (handen) /
6-8 weken (teennagels)
Emily Dozy • Lage Landenlaan 47 • 7325 SH Apeldoorn
M 06 - 34 04 96 29 E info@jouwvoeten.nl I www.jouwvoeten.nl

Geef JOUW VOETEN de aandacht die ze verdienen!
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Kasteelgracht anno nu
In bijna elke editie van de Wijkkijker stond tot
het najaar van 2018 een bijdrage over de groene,
lekke, soms stinkende en verguisde kasteelgracht.
Bewoners aan de kasteelgracht hadden sinds jaar
en dag een weerbarstige haat-liefde verhouding
met ‘hun’ gracht. Na jaren van touwtrekken
tussen de gemeente en het waterschap over het
onderhoud aan het water en aan de kant (‘nat’
en ‘droog’), werd het onderhoud vanaf 2015
voortvarend en structureel opgepakt.
Voorts kwam er in 2018 duidelijkheid over het renoveren van de kasteelgracht: drie stuwen zouden worden
vervangen, de kasteelgracht werd deels beleemd, de afwatering van PCBO De Regenboog kwam na werkzaamheden uit in de gracht en bij droogte zou een kersvers
geplaatst gemaal ervoor zorgen, dat oppervlaktewater,
dan wel grondwater, de gracht in zou stromen, zodat ook
de hoger gelegen delen aan de gracht (ter hoogte van de
Fortlaan en de Hovenlaan) bij aanhoudende droogte van
water zouden worden voorzien.
Nu we eind 2020 terugkijken op dit afrondende project
stellen we ons de vraag of alle aanpassingen er nu ook
toe leiden, dat we in Osseveld-Woudhuis een blijvend
mooie met water gevulde gracht hebben én houden?

Tekst: Wendy Le Griep m.m.v. Waterschap
Vallei en Veluwe en gemeente Apeldoorn.
Foto’s: Wendy Le Griep

Leveren alle fraaie tekentafelplannen op wat ze voorspelden? Voor nu blikken we terug op de werkzaamheden
aan de gracht en praten we met belanghebbenden, zoals
bewoners, gemeente, het waterschap en de Wijkraad.
Welke verwachtingen leven er en wat is de indruk van de
verbeteringen aan de gracht?

Van werkplaats naar scenario

Irma Huijnen van Waterschap Vallei en Veluwe was als
projectleider nauw betrokken bij het project
‘Kasteelgracht Osseveld-Woudhuis’. Irma: “Na de grote
schouw van 1 april 2016 (georganiseerd door de Wijkraad
Osseveld-Woudhuis) kwamen alle betrokken partijen
rondom de aanpak van de kasteelgracht in een zogenaamde ‘werkplaats’ bijeen, om met elkaar alle opties ter
verbetering van de gracht en mogelijke risico’s te
bespreken en in kaart te brengen.
Vanuit deze ‘werkplaats’ kwamen zes scenario’s die we
verder hebben uitgewerkt. Van elk scenario hebben we
in kaart gebracht welke kosten hiermee gemoeid waren,
welke risico’s er waren, wat de consequenties van elke
ingreep aan de gracht zouden zijn als ook of er draagvlak
voor het scenario zou zijn, zowel vanuit de bewoners,
de wijk als vanuit de gemeente.”
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Zo lek als een vergiet

“Een deel van de gracht was aan groot onderhoud toe.
De drie bestaande houten stuwen waren lek. Het water
stroomde door de gaten in de stuwen heen en ook waren er in de grachtwand gaten gesleten waarlangs het
water zijn eigen weg vond. De stuwen waren zo lek als
een vergiet. De stuw aan de Lage Landenlaan was al vervangen in 2015. Bleven er nog twee lekke houten stuwen
over, beide gelegen aan de Kasteellaan. Maar er was
meer onderhoud nodig om het water in de kasteelgracht
op een gewenst peil te krijgen en te houden.”
“We moesten over heel veel zaken nadenken die direct
met de aanpak van de kasteelgracht te maken hadden.
Zo kwam er een hydrologische rapportage, moesten
wij bepalen hoe groot het gemaal zou worden en wat
deze precies moest kunnen, hoe hoog we de stuwen
wilden maken en wat we met de stuw aan de Lupineweg
wilden. Pas na het beantwoorden van al deze vragen,
konden we de vergunning aanvragen. Na het verlenen
van de vergunning gingen onze werkzaamheden achter
de schermen in rap tempo verder. Uiteindelijk mochten
aannemers inschrijven op het project.

Wanneer de sensoren meten dat het waterpeil in de
gracht ter hoogte van de Fortlaan te laag wordt, wordt
oppervlaktewater vanuit het lager gelegen deel van de
gracht opgepompt.
Dit gaat niet oneindig door, want dan trekken we het lager gelegen deel van de kasteelgracht leeg en dat is ook
niet de bedoeling. Wanneer er te weinig oppervlaktewater is om het tekort aan te vullen, dan zal het gemaal
overgaan op het oppompen van grondwater. Het oppervlaktewater komt zowel vanuit de lager gelegen delen
van de kasteelgracht als uit de hoger gelegen vijver langs
het spoor. Het enige spannende moment dat kan plaatsvinden is als er een laag ijs in de kasteelgracht op het
water komt te liggen en het waterpeil onder het ijs zakt.
De sensoren kunnen dit zakkende waterpeil niet zien. Zo
kon er jaren terug nog op het kanaal in Apeldoorn worden geschaatst, totdat exact ditzelfde mankement werd
ontdekt en het voorbij was met de schaatspret. Veiligheid gaat voor …”

Zoden aan de dijk

We hebben voor de goedkoopste aanbieder gekozen. De
afspraken over de inhoud en de oplevering waren vanaf
het begin heel helder. Aannemer Pannenkoek bv heeft
de werkzaamheden uitgevoerd, inclusief ‘het muurtje’
bij de Kasteeltoren. De kosten voor deze grote kasteelgrachtrenovatie heeft het waterschap met de gemeente
Apeldoorn kunnen delen. De gemeente draagt één derde
deel van de opknapkosten en het waterschap twee derde deel.”

“In 2018 heb ik met veel kasteelgrachtbewoners intensief contact gehouden. Ook hebben we meerdere
informatiebijeenkomsten georganiseerd voor de buurt.
Tijdens de werkzaamheden is er twee keer een informatiebrief uitgegaan om bewoners op de hoogte te houden
van de vorderende werkzaamheden. Nu is eigenlijk de
tijd om te kijken of de aanpassingen ook inderdaad hebben geleid tot een blijvende hogere waterstand in de
gracht. Garanties kunnen we niet geven, maar we hopen
natuurlijk wel dat deze - kostbare - aanpassingen letterlijk zoden aan de dijk zetten.”

Pompen of verdrogen

Grieven

“Aan de Lage Landenlaan is ter hoogte van basisschool
De Regenboog een gemaal geplaatst bij de stuw. Het
gemaal is uitgevoerd met diverse sensoren die de waterstand volgen: een hoogstandje van moderne techniek.
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Edwin Spikkert, werkzaam bij de afdeling communicatie
van Waterschap Vallei en Veluwe, onderzocht aangaande
de kasteelgracht de meldingen die door de jaren heen
bij de servicedesk van het waterschap zijn binnengeko-

men: “Uit de meldingen komt duidelijk naar voren, dat
bewoners van de kasteelgracht zich jarenlang niet serieus
genomen voelden. Alsof hun grieven niet meetelden en
ze niet anders dan van het kastje naar de muur werden
gestuurd, zowel door de gemeente als door het waterschap. Dankzij de grote schouw in 2016 en de daarop volgende informatiebijeenkomsten konden we met de bewoners in gesprek en dat heeft echt heel goed uitgepakt.
In een gesprek haal je de echte pijnpunten naar boven en
is er ruimte om de mogelijkheden en onmogelijkheden
met elkaar te bespreken.”

Scenario’s verkennen

De kasteelgracht heeft naast een esthetische functie
(water is leuk om aan te wonen en om naar te kijken)
ook een feitelijke functie in de wijk, namelijk drainage
van de omgeving. Het overtollige water dat bij zeer zware
neerslag in de wijk via de straat wordt afgevoerd, komt
behalve in het riool ook deels in de kasteelgracht terecht.
Met dit gegeven moesten we in de ‘werkplaats’ rekening
houden. Dankzij de ‘werkplaats’ konden we vijf, later zes,
scenario’s voor de opknapbeurt van de kasteelgracht onderzoeken. Enkele scenario’s waren bijvoorbeeld:
- Dempen van de gracht/groene gracht
- ‘Betonnen bak’ plaatsen in de hele gracht
- Belemen van de hele gracht
- Niets doen
- Drainage
Uiteindelijk heeft het waterschap gekozen voor een combinatie van scenario’s, waarbij een deel van de gracht is
beleemd (voor en achter de stuw) en een gemaal is
geïnstalleerd voor drainage en het oppompen van water.
Elk scenario had zo zijn voor- en nadelen.
Namens de gemeente Apeldoorn is Diederik Adema vanuit zijn functie van ‘programmamanager klimaatadaptie’
het gezicht naar buiten. Hij kan nu nog niet zeggen of alle
genomen maatregelen net zo effectief zijn als beoogd:

“De echte resultaten kunnen we pas over een jaar zien,
als we alle seizoenen achter de rug hebben. Voor nu ligt
de gracht er al reuze netjes bij. Het aanzicht is absoluut
al veel beter dan het was. Het oog wil ook wat!”
Diederik: “Ondanks de extreem warme zomers van 2019
en 2020 en de daarmee samenhangende lage waterstand in de kasteelgracht, is het waterpeil nu al behoorlijk netjes. Natuurlijk, we hebben flinke buien gehad,
maar die kunnen de gracht niet zo hebben gevoed als
het huidige waterpeil doet vermoeden. Ik denk dat het
belemen van de kasteelgracht aan de voorzijde en de
achterzijde van elke stuw nu al bijdraagt aan het verminderd weglekken of wegstromen van het water uit de
gracht.”

Een mooi muurtje

“Een prettige ‘bijvangst’ van dit project betreft de situatie aan de Kasteeltoren. De Kasteeltoren heeft als ‘ontwerpfoutje’ een verlaagd aangelegd parkeerterrein met
vrij zicht op de kasteelgracht. Je voelt hem al aankomen
misschien… Bij hoog water, specifiek bij stortbuien, zorgt
het drainagestelsel in de wijk voor regenwaterafvoer
naar de kasteelgracht. Het waterpeil stijgt in heel korte
tijd, met name in het lage pand, waar de Kasteeltoren
aan grenst, snel. Heel erg snel. In de 25 jaar dat de toren
er staat, is het nu twee keer voorgekomen, dat bewoners
niet op tijd hun auto’s konden verplaatsen of hun spullen
in hun berging hoog konden wegzetten. De parkeerplaatsen en de bergingen liepen onder. Dit wilde de VVE graag
kunnen voorkomen. Een oplossing was eenvoudig: plaats
een muur aan de waterzijde, waardoor de parkeerplaatsen niet meer vanuit de gracht kunnen onderlopen. Omdat we deze oplossing binnen het project konden meenemen, hadden wij dit opgenomen in het projectplan.
Er staat nu dus een prachtige muur aan de rand van de
parkeerplaatsen bij de kasteelgracht. Iedereen weer tevreden.”
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“Ik heb mij wel eens moeten verbazen,” zo sprak Marcel.
“De bewoners wisten ons als Wijkraad altijd goed te vinden, zowel tijdens het inloopspreekuur als via de mail.
Dat is natuurlijk prima, daar zijn we ook voor. Soms werd
ik opgenomen in een mailwisseling tussen de gemeente
en een bewoner. Dan lees je alles op de eerste rij mee
natuurlijk. De kasteelgrachtproblematiek trof sommige
bewoners echt diep. Vanuit de Wijkraad vervullen we
een mediërende rol. Ik ga toch echt niet zelf met lieslaarzen aan de kasteelgracht in om daar riet of andere waterplanten weg te halen. Dat doe ik wel bij de waterpartij
bij ons in Osseveld-Oost, maar dan samen met de buren.
Zo houden we zelf de aangroei van het riet in toom.”

Bewoners tellen weer mee
Van de hoed en de rand

Over ‘dat muurtje’ kan Jan Timmner ons meer vertellen.
Jan was de penningmeester van de VvE van de Kasteeltoren en hij weet letterlijk van de hoed en de rand. Jan
en zijn vrouw Ria behoren tot de eerste bewoners van
de Kasteeltoren en zij zijn vanaf de oprichting van de
VVE actief binnen ‘hun huis’. De waterschade en nog
beter, het voorkomen van verdere waterschade, was
altijd al één van Jan zijn ‘zorgenkindjes’. Jan zag met het
opknappen van de kasteelgracht de mogelijkheid om
ook eindelijk iets te kunnen laten doen aan deze terugkerende zorg van de bewoners, namelijk het opnieuw
onderlopen van de parkeerplaatsen en de bergingen bij
een snelle waterstijging van de kasteelgracht.

Over de kade heen

Jan: “Eigenlijk leggen wij vanuit onze VvE al jaren uit,
waarom wij geen verhoogd waterpeil wensen in de
kasteelgracht. De politiek en de mensen die wij spreken, weten niet beter of er staat te weinig water in
die gracht. Welnu, voor ons staat er precies genoeg
water in de gracht en moet het waterpeil absoluut
niet omhoog gaan! Omdat wij hier met onze verlaagd
aangelegde parkeerplaatsen aan het lage pand van de
gracht grenzen, hoeft er maar iets te gebeuren en het
water stroomt over de kade heen letterlijk zo bij ons
naar binnen! Ook de visvlonder aan de overkant van de
gracht loopt dan onder, tot en met het parkje erachter.
Dit deelontwerp van Het Kasteel is kwetsbaar bij een
verhoogde waterstand. Een muur leek ons al jaren een
goede oplossing, maar we kwamen er in de voorgaande
jaren niet goed uit met de gemeente en het waterschap
en dan met name aangaande de kosten en wie welke
kosten voor aanleg voor zijn rekening zou nemen.”

Het gutsende water

“In 2016 sloten wij aan bij de schouw die de Wijkraad
Osseveld-Woudhuis organiseerde, samen met bewoners, de gemeente en het waterschap. Tijdens deze
schouw kon ik goed uitleggen wat ons belang was in dit
verhaal. Bij een PMA (Politieke Markt) heb ik eveneens
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ingesproken, dat wij als VvE absoluut niet gebaat zouden
zijn bij het verhogen van de waterstand in de kasteelgracht. Ik heb daarbij nog eens uitgelegd waarom. Deze
kant van het verhaal van de kasteelgrachtproblematiek
bleek toch nog niet bekend bij de Apeldoornse politieke
partijen. Hierna is het eigenlijk allemaal heel vlot gegaan.
Het waterschap heeft ons benaderd om mee te denken
over ‘het muurtje’ en over mogelijke andere oplossingen.
Uiteindelijk zijn we er goed uitgekomen.”
“Het waterschap heeft Pannenkoek bv de opdracht gegeven om een dubbelsteens muur te plaatsen die het water
van de gracht buiten moet houden. Bij zware regenval
loopt de parkeerplaats mogelijk alsnog langzaam onder
met hemelwater, maar het tempo waarin dit gebeurt ligt
zoveel lager dan de ‘instroomsnelheid’ van het over de
rand gutsende water vanuit de kasteelgracht, dat onze
bewoners in elk geval meer tijd hebben om hun auto’s
en spullen veilig te stellen. En om nu te voorkomen dat
het water vanaf de Kasteellaan alsnog via onze oprit het
parkeerterrein op gutst, legde de gemeente een kleine
ronde rand aan bij de oprit, waardoor het water niet ‘per
ongeluk’ vanaf de Kasteellaan de parkeerplaatsen op kan
stromen. Een geweldige oplossing, al zeg ik het zelf!”

“Doordat het waterschap en de gemeente nu samen
goed hebben doorgepakt en samen een grote inhaalslag
hebben gemaakt met deze aanpassingen aan de gracht,
voelen bewoners zich weer meetellen. Er is uiteindelijk
écht naar de grieven van de bewoners geluisterd, er is
nieuw gedegen onderzoek gedaan én er zijn een serie
passende maatregelen getroffen, aanpassingen aan de
kasteelgracht gemaakt en de lekke stuwen zijn vervangen. Nu ‘het weer goed is’ dringen gelukkig ook de positieve geluiden bij ons binnen. Dat is natuurlijk prachtig.”
Dat de kasteelgrachtproblematiek zo lang moest voortduren, begrijpt Marcel niet. “Met de kennis van nu zou
de gracht, dit hele ontwerp van ‘een kasteel’ niet op deze
plek zijn gekomen. Gezien de bodemgesteldheid, het
oorspronkelijke landschap en het grondwaterpeil had
‘Het Kasteel’ hier nooit gebouwd moeten worden. Maar
goed, dat is met de kennis van nu. De rust is nu gelukkig
weergekeerd. Ik hoop echt dat we na een goed jaar weer
met alle betrokken partijen bij elkaar komen om te evalueren hoe het met de gracht en de waterstand is gegaan.
Na een jaar kun je immers pas zien of de maatregelen
hebben bijgedragen aan hetgeen zo mooi is ontworpen
op de tekentafel.”

Jan Timmner vervolgt: “Zoals het hele proces in de afgelopen jaren is gegaan, daarover ben ik zeer tevreden. Ik
geef mijn complimenten voor de samenwerking met het
waterschap en de gemeente. Het is niet altijd gemakkelijk
geweest, dat kan ik je vertellen. Er waren momenten dat ik
echt een heel katterig gevoel had, dat we niet serieus gehoord werden, dat onze klachten maar gedachtenspinsels
waren ofzo. Ik ben echt heel erg blij, dat de beide geboden
oplossingen voor ons waterprobleem zowel door de gemeente als door het waterschap serieus en constructief
zijn opgepakt. Het resultaat telt. En dat doet het!”

“Toch blijft nog onduidelijk of het opgepompte water dat
bij een laag waterpeil wordt rondgepompt, in zijn geheel
uit het lage pand langs de Lage Landenlaan komt of dat
het water vanuit de vijver langs het spoor komt. En ook is
het nog niet duidelijk of het water ook echt gaat stromen
of dat we nu bekkens met stilstaand water krijgen, omdat de huidige stuwen niet kunnen overstromen, zoals
bij de oude lekke stuwen het geval was… Het water komt
niet ‘zomaar’ terecht in een lager gelegen pand. Krijg je
dan alsnog stilstaand water? En kun je in theorie het lage
pand leegpompen om het hoger gelegen deel te voeden?
Hoe gaat dat straks? Welnu, dat moeten we allemaal in
het komende jaar gaan meemaken.”

Lieslaarzen

Luis in de pels

Ook Marcel Jongman, bestuurslid van de Wijkraad Osseveld-Woudhuis, was na zijn voorganger Willem Bonestroo,
nauw betrokken bij de kasteelgrachtproblematiek.

waarop hij de ontwikkelingen en ‘dwalingen’ in dit langslepende dossier bijhield. Drikus ‘neemt geen blad voor
de mond’ en hield maar liefst 14 jaar de politiek en het
waterschap ‘bij de les’ door elke paar maanden wel een
‘Kasteelgracht-update’ te sturen. Drikus en zijn vrouw
Johanna zijn nog ‘eerste bewoners’ aan de kasteelgracht.
Hun woning met vrij uitzicht op de gracht ter hoogte van
de Fortlaan en met zicht op woon-zorgcentrum Talma
Borgh, bevalt ze al 26 jaar uitstekend. Vanuit Alblasserdam streek het paar neer in De Maten en vandaar
verhuisden ze weer vlot door naar het nieuwbouwproject van Het Woudhuis. De folders van ‘Weids Wonen in
Woudhuis’ staan ze nog helder voor de geest. Dat leek ze
wel wat, daar aan het water.

14 jaar touwtrekken

Johanna weet niet beter of Drikus streed voor meer
water in de gracht: “Drikus is heel vasthoudend.” ”Dat
herken ik wel,” zegt Drikus. “Ik ben ook best kritisch, dat
klopt. Wat de gemeente belooft te zullen leveren, dat
moeten ze ook nakomen. En als de gemeente dan elke
vier jaar weer in een nieuwe samenstelling geld uitgaf
aan heel andere zaken, anders dan de kasteelgracht op
peil brengen, dan vond ik dat inderdaad heel spijtig. De
vruchten die we nu hopelijk gaan plukken, hadden al
veel eerder geoogst kunnen worden. We waren maar
liefst 14 jaar aan het touwtrekken voordat eindelijk deze
inspanning geleverd kon worden.”
“Ook de Wijkraad was regelmatig druk met dit dossier.
Lees de oude Wijkkijkers er maar op na. Ze hebben op
enig moment ook Arcadis een onderzoek laten uitvoeren naar de kasteelgracht. De verbeterpunten uit dat
onderzoek waren echter een prijsklasse te hoog voor
de gemeente en dus ging alles weer de koelkast in. Elke
gemeenteraad heeft wel wat geroepen en wat gedaan,
maar het was allemaal niet ingrijpend, niet doortastend
genoeg. En je kent het spreekwoord, zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Nu is er hopelijk goed
geïnvesteerd in blijvend water in de gracht. Het werd ook
wel tijd ja!”

Ook kasteelgrachtbewoner Drikus van Oost, blogger en
‘luis in de pels’, kent het kasteelgrachtdossier uit zijn
hoofd en onderhield een eigen kasteelgrachtwebsite
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Een ander rekenmodel?

“Tussen 1995-2004 ging het gewoon goed met de waterstand,” aldus Drikus. “Naar mijn mening is er pas de klad
ingekomen, toen de bouw van Osseveld-Oost in 2004
begon. Vanaf het moment dat er werd gebouwd en het
stratenplan er lag, slibde de aanvoer van water naar de
gracht dicht. Tenminste, zo zie ik het. We hebben nog een
informatieavond in Talma Borgh bijgewoond, waarin een
gemeentevertegenwoordiger uitlegde, dat de gemeente
Apeldoorn een ander rekenmodel moest toepassen voor
de waterstand en dat dit voor ons deel van de wijk niet
goed was uitgepakt…”

Uit de wijk
Wout Vaags stuurde deze reactie naar de
redactie: “We kunnen pas beoordelen of de
genomen maatregelen succesvol zijn als de
gracht alle seizoenen heeft meegemaakt. In
ieder geval zijn de werkzaamheden snel en
netjes uitgevoerd. De nieuwe dammen zien
er robuust uit, dus dat wekt vertrouwen.
Gezien de snelheid waarmee de werkzaamheden zijn uitgevoerd (ca. 1 week per dam),
vind ik het bijzonder frustrerend dat we
ongeveer 10 jaar over dit probleem hebben
moeten praten. In ieder geval dank ik de
Wijkraad (en iedereen die daar actief bij
betrokken is) voor hun vasthoudende inzet
om tot deze oplossing te komen.”

“Op persoonlijke titel heb ik de gemeente en het waterschap bij de les gehouden, door ze te schrijven over de
niet acceptabele lage waterstand in de kasteelgracht. Naar
mijn mening was de gemeente ook de grote veroorzaker
van het probleem en moesten ze het ook maar zien op te
lossen. Dit zo maar laten gebeuren vond ik niet acceptabel. Zodra het waterpeil begon te zakken, kwamen overigens ook de bergen puin tevoorschijn die langs de rand
waren gestort om de beschoeiing te beschermen. Nou,
dat was evenmin een fraai gezicht. Dit puin is vervolgens
weggehaald, maar de lage waterstand bleef. Jaar in, jaar
uit, heb ik van mij laten horen en lezen.”

“Dat de stuw werd vervangen was overigens wel nodig, Die was hartstikke lek. In 2015 is de kasteelgracht
Vederkruid en riet-aanwas
deels beleemd. Ook om uitstroom tegen te gaan én om
“De onderhouds- en latere maaiwerkzaamheden die tusde aanwas van riet tegen te gaan. Heeft het geholpen?
sentijds in en aan de gracht plaatsvonden hielpen slechts
Nee, ik geloof het niet. Nu zijn we in Nederland zo’n op
voor korte duur. Naast de lage waterstand groeide onder- waterbeheersing gericht land, maar die kasteelgracht
tussen vederkruid ook welig door en schoot het riet overal vol water houden, dat leek jarenlang achter elkaar maar
uit de bodem omhoog. Na het vervangen van de stuw aan niet te lukken.”
de Lage Landenlaan in 2013 was het de prognose dat dit
de uitstroom vanaf het hoge pand naar het lage pand zou Volgens Johanna was het riet voor hen nooit een issue:
doen stoppen. De gedachte was, dat er onder de huizen
“Wij vinden al dat riet hartstikke mooi. Zoals het wuift in
door een waterstroom liep naar het lager gelegen pand.
de wind en een verstopplek biedt aan tal van watervoDaar heb ik altijd mijn twijfels bij gehad.”
gels, echt prachtig. Wat ons betreft hoeft het waterschap
hier niet elk jaar of elke twee jaar het riet weg te halen
hoor, wij genieten er juist van, ook van het riet dat bij
ons voor de gevel groeit. Nu hebben wij natuurlijk een
veel weidser uitzicht over het water dan verderop aan
de Fortlaan, waar het riet de ’oversteek’ naar de gevels
heeft gemaakt.”

Hemels water

Van basisschool De Regenboog aan de Lage Landenlaan
is een deel van dit hemelwater inmiddels afgekoppeld
van het riool en stroomt het bij zware neerslag nu via
een buizenstelsel keurig de kasteelgracht in! Ik heb de
indruk, dat die afkoppeling ook echt bijdraagt aan het
vullen van de gracht. Hoe het verder gaat? We zullen het
zien. Het komende jaar is een belangrijk jaar, want dan
gaan we ervaren of alle aanpassingen ook daadwerkelijk
hebben bijgedragen aan het vasthouden van het water in de gracht én aan het weer op peil krijgen van de
waterstand. En dan heb ik het even niet meer over dat
woekerende plantje in de gracht of over het riet.
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Waterschap Vallei en Veluwe licht de
huidige waterstanden toe
Tussen de stuwen Lage Landenlaan en
Hovenlaan wordt het hoogste waterpeil
nagestreefd. Dit streefpeil is ongeveer 6.90
m+NAP. Dit waterpeil wordt geregistreerd bij
stuw Lage Landenlaan. Het teveel aan water
valt over stuw Hovenlaan, dit is een vaste
overlaat.
Tussen de stuwen Hovenlaan en Kasteellaan
wordt een peil nagestreefd van ongeveer
6.50/6.55 m+NAP. Te zien is, dat de waterpeilen
sinds de maatregelen die begin 2019 in
de kasteelgracht zijn uitgevoerd goed op
streefniveau gebleven zijn.
In voorgaande jaren zakte het waterpeil in
het hoogste pand ver uit en het waterpeil in
het kleine tussenpandje zakte ook iets onder
het niveau van de overlaat. In de afgelopen
anderhalf jaar kon dat worden voorkomen.
Het peil in de noordoosthoek schommelt
rond de 6.10 m+NAP. Dat is onveranderd.
Ruim anderhalf jaar na de maatregelen is de
conclusie dat het waterpeil in de kasteelgracht
bij de huidige omstandigheden stabiel is.
Mocht er sprake zijn van lekkage naar de
ondergrond op plekken waar geen leem is
aangebracht, dan is compensatie van dit verlies
door aanvoer van water voldoende.
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TER LINDEN MEIJER TUENTER ADVOCATEN EN MEDIATION.
Wij ondersteunen u op de gebieden:
Personen- en familierecht:
Erfrecht:
Migratierecht:

echtscheiding, omgang, alimentatie
(onenigheid) afwikkeling erfenis, uitleg testament, bewindvoering
visum, mvv, internationale echtscheiding

TOEGANKELIJK EN PROFESSIONEEL
Belt u gerust voor het maken van een afspraak voor een vrijblijvend eerste gesprek.
Linie 596, 7325 DZ Apeldoorn. Tel. 055-7600660. www.lmt-advocaten.nl
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Kinderboerderij Laag Buurlo

Tekst: Bertus Pols
Foto’s: Wendy Le Griep

Het mag duidelijk zijn dat het jaar 2020 voor
iedereen wat anders verloopt dan de jaren
daarvoor. Voor onze kinderboerderij is dit niet
anders. We zijn in het verleden wel vaker een
periode gesloten geweest door bijvoorbeeld
MKZ of vogelgriep. Dit keer was er echter een
andere aanleiding. Immers het ging nu niet over
ziekteverspreiding onder de dieren, maar over
besmetting van mensen onder elkaar.

daarmee de toiletten door te kunnen gaan spoelen.
Dit is inmiddels gerealiseerd en het werkt uitstekend!
Afgelopen zomer hebben we maar drie weken leidingwater
hoeven gebruiken, omdat de gehele voorraadtank van 5500
liter ons alle andere weken van spoelwater kon voorzien.
Al met al een forse bezuiniging op het drinkwater. Een ieder
die voor deze vorm van duurzaamheid interesse heeft kan
rustig langskomen voor informatie. In deze Wijkkijker staat
eveneens een informatieve bijdrage over het afkoppelen
van regenwater.

Toen we voor het eerst weer open mochten, was het
best lastig om hier op een praktische manier mee om
te gaan. Eerst hebben we de boerderij weer beperkt
geopend door middel van een aantal tijdsblokken per
dag, maar al snel gingen we weer over naar openstelling gedurende de hele dag. We wilden de bezoekers
van de kinderboerderij zoveel mogelijk de kans geven
om op verschillende tijden te komen. Tot nu toe lukt
dit aardig. Wel is er maar één ingang en één uitgang.
Wanneer het te druk wordt kunnen we hierdoor snel
het terrein afsluiten. De toiletten maken we drie keer
per dag schoon en de deuren van het gebouw staan
de gehele dag open voor ventilatie. Daarnaast staan
er twee hygiënezuilen om de handen te kunnen
ontsmetten. We hopen dan ook dat we hiermee
voldoen aan de nodige maatregelen om de veiligheid
van de bezoekers te kunnen waarborgen.

Met de dieren gaat het gelukkig allemaal uitstekend.
Afgelopen voorjaar hebben we geen kuikens uitgebroed,
omdat de scholen geen gebruik konden maken van de
kuikenuitleenkisten. Wel zijn er twee prachtige merrieveulens bij de ezels geboren. De beide veulens voelen zich
helemaal thuis in de kudde.

Ik heb jullie in het vorige nieuwsbericht gemeld dat er
een plan was om hemelwater op te vangen om

Bertus Pols, Beheerder Kinderboerderij Laag Buurlo
055 366 5293 / BPols@accres.nl

Op dit moment zijn we ook alweer bezig met de voorbereidingen voor het voorjaar van 2021. De bok komt deze
maand weer op bezoek voor een speeddate bij een aantal
geiten, zodat we hopelijk in maart jullie weer kunnen
verblijden met een aantal jonge geitjes. We hopen dan ook
dat alles tegen die tijd weer enigszins normaal verloopt.
Graag tot ziens op Kinderboerderij Laag Buurlo! De leukste
kinderboerderij naast Osseveld-Oost, net aan de andere
kant van de Deventerstraat.
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Pestvogel

Voor liefhebbers: nog meer kans is er bij het Gemaal bij de
Nijenbeek in Voorst. De pestvogel heeft trouwens een paar
jaar geleden gefoerageerd langs de onderkant van het talud
van de A50 en op de Lupineweg (aan de overkant van huisnummer 28). Wie weet weten ze bij een volgende invasie
deze bomen en struiken ook weer te vinden.

Andere wintergasten

Toch zijn er meer wintergasten dan de drie vermelde, want
er komen veel vogels vanuit het noordoosten in de winter
naar ons land, omdat hier vooral bij vorst en sneeuw veel
meer voedsel te vinden is. Om er maar een paar te noemen: dat geldt bijvoorbeeld voor de buizerds en de slechtvalken, maar ook voor de roodborsten en vinken. Een deel
van onze ‘eigen’ buizerds, slechtvalken en buizerds trekt
naar het zuiden, maar een deel blijft en daar komen dan
die noordelingen bij. Ons voordeel als vogelaars is dan dat
we hierdoor veel meer kans maken deze vogels te zien.”
Kramsvogel

Even voorstellen

Flora en fauna in de wijk
Wintergasten

In de voorgaande edities schreef de redactie
over de flora en fauna van onze wijk. Artikelen kwamen tot stand met medewerking van
diverse specialisten. Zo droegen stadsecoloog
John Mulder, vogelkenner Michiel Visch als
ook Han Ruis en Tim van Alen van de gemeente Apeldoorn met hun kennis en kunde
bij aan prachtige artikelen in de Wijkkijker
over de flora en fauna in en om onze wijk.
Aan dit artikel verleent Frank de Vries zijn medewerking. Frank: “De titel zegt het al. Het zijn vogels
die hier alleen in de winter voorkomen (dit in tegenstelling tot zomergasten die alleen in de lenteen zomerperiode aanwezig zijn of jaarvogels die
hier het hele jaar zijn). Hiermee wordt het aantal
te vermelden vogels erg beperkt, want er zijn maar
drie vogels die voor onze wijk in aanmerking komen, namelijk de koperwiek, de kramsvogel en de
pestvogel. Per vogel hierna een korte beschrijving.

Koperwiek

De koperwiek is een karakteristieke lijster die uit
Scandinavië en Noordoost-Europa onze kant op
komt, waar ze in groepen op weilanden, in bosran-
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Tekst: Frank de Vries i.s.m. Roely Smit
Foto’s: Michiel Visch en Walter van Os

Frank de Vries, bewoner van onze wijk, is meer dan
25 jaar lid van de vogelwerkgroep van de KNNV
Apeldoorn en hij gaat regelmatig met andere
vogelliefhebbers op pad om naar vogels te kijken.
KNNV Apeldoorn staat voor Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging Apeldoorn.
Hij heeft dit artikel geschreven om ons te laten zien
welke vogels je hier in de winterperiode kunt
aantreffen.

Koperwiek

den en in bes dragende struiken in tuinen komen foerageren.
In ons land is in de winter namelijk meer keuze aan voedsel
dan in hun zomer- en broedgebied.

Kramsvogel

De kramsvogel is een grote robuuste lijster en komt ook uit
Scandinavië en Noordoost-Europa. Je kunt ze in de winter in
grote groepen aantreffen in boomgaarden, op duindoorns en
in weilanden. Ze foerageren op bessen en afgevallen fruit.

Meer weten over vogels?
Bezoek dan de volgende websites:
www.vogelbescherming.nl
www.knnv.nl/apeldoorn

Pestvogel

De pestvogel komt - in tegenstelling tot de koperwiek en
kramsvogel - lang niet alle jaren naar Nederland. In sommige
jaren zijn er invasies van deze vogel, vooral als in hun leefgebied (ook Scandinavië en Noordoost-Europa) veel sneeuw is
gevallen. De pestvogel is onmiskenbaar door zijn grote kuif
en hij heeft de grootte van een spreeuw.

Waar treffen we de vogels aan

Zoals vermeld is de meeste kans op plaatsen waar bessenstruiken staan. Dat kan in je eigen tuin zijn, maar er is meer
kans dat je ze aantreft langs de onderkant van het talud van
de A50 of aan het eind van de Veenhuizerweg waar deze
overgaat in de Klaverweg, waar kwekerij De Croon langs het
terrein veel bessen dragende struiken heeft staan.
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Kom eens kijken op...
daltonschool De Zonnewende
ieder kind zijn eigen talent!
Dalton:

zelfverantwoorlijk leren,samenwerken en leren reflecteren

ZON-groep:

onderwijs voor meerbegaafden

onderzoekend leren in projecten
op eigen niveau rekenen op een tablet
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Locatie Keerkring (Osseveld) | Zonnewende 14 | 7325 ET Apeldoorn | (055) 360 19 67 | Vraag naar Ronald Voorhorst
Locatie Ravelijn (Woudhuis) | Ravelijn 382 | 7325 NV Apeldoorn | (055) 505 88 00 | Vraag naar Margriet Biewenga

Op De Zonnewende gaan we op zoek naar de talenten
van kinderen. Dit doen we door situaties te creëren
die de jonge kinderen uitdagen tot allerlei vormen van
spel. Spelen is voor jonge kinderen iets dat van nature
bij hen past. Dit is de manier waarop zij leren, dingen
verwerken en kunnen ontspannen. Zo bieden wij kinderen de mogelijkheid om hun talenten te laten zien
en verder te ontwikkelen.

Spel als uitgangspunt
Door spel wordt de eigen ontwikkeling gestimuleerd
en bereiden we kinderen voor op ‘de grote mensen
wereld’. Door het spelen van rollen leren de kinderen
steeds beter zichzelf aan te sturen: bij een rol hoort
bepaald gedrag waardoor ze ander (impulsief) gedrag
uitstellen. hun eigen handelen.

Wilt u meer weten?
U bent van harte welkom!
Bel ons, dan maken
we een afspraak.

www.kbsdezonnewende.nl

Spelend leren op Daltonschool De Zonnewende

Zelfsturing
Zelfsturing neemt een belangrijke plaats in binnen
de spelactiviteiten. De mate waarin kinderen in staat
zijn om doelgericht hun eigen gedrag te sturen, is van
invloed op de manier waarop zij leren en op de sociaal
emotionele ontwikkeling van het kind. Kinderen leren
door spel hun eigen gedrag te reguleren en hebben
daar voordeel van bij het aanleren van vaardigheden
zoals rekenen en lezen in de hogere groepen.

Kanjertraining: aandacht voor de sociale ontwikkeling van ieder kind
Engels:
aanbod van Engels in groep 1 t/m 8

IPC:
Snappet:

KBS De Zonnewende

advertorial

Rijke speel-leeromgeving
De voorwaarde om kinderen vanuit spel tot ontwikkeling te laten komen, is het creëren van een rijke
leeromgeving. Tijdens elk thema worden uitdagende
hoeken ingericht, waarin de leerdoelen zijn verwerkt.
We werken dus niet meer met een kleutermethode en geven dus ook zo min mogelijk ‘lessen’ in de
groepen. Wij observeren in welke ontwikkelingsfase
het kind zit, spelen mee met het kind en dagen uit
om de volgende stap te zetten (zone van de naaste
ontwikkeling).
Contact
Mocht u naar aanleiding van bovenstaand bericht
nog vragen hebben of bent u geïnteresseerd in een
oriënterend gesprek met een van onze locatiedirecteuren, dan bent u van harte uitgenodigd.
U kunt contact opnemen met:
Margriet Biewenga
locatiedirecteur De Zonnewende
locatie Ravelijn 055-5058800
Ronald Voorhorst
locatiedirecteur De Zonnewende
locatie Keerkring 055-3601967
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Kermisexploitanten

Omdat Apeldoorn zeer centraal gelegen is, is dit ook
voor veel kermisexploitanten een ideale woon- en
werkomgeving, dus ook voor hen zijn er woonplekken
in de wijk gerealiseerd. Dit zijn soms alleen locaties om
te wonen, bijvoorbeeld voor gepensioneerde kermisexploitanten, of locaties waarbij ook werkunits zijn
gesitueerd. Die laatste vind je meestal terug op
kleinere bedrijvenlocaties.

Hans Timmer

Wonen in de wijk

Tekst: Marianne Hutters-Dijkhuizen i.s.m. Hans Timmer
Foto’s: Wendy Le Griep

“De woonwagenlocaties horen er in onze wijk gewoon bij.”
In dit artikel vertellen we iets meer over de woonwagenlocaties in onze wijk. Hans Timmer die namens
de gemeente Apeldoorn projectleider was voor de
wijken Osseveld-Oost, Osseveld-West en Het Woudhuis, spreken we hierover. Ook horen we de ervaring
van een bewoonster van één van deze locaties.
Geschiedenis

Eerst maar eens een stukje geschiedenis om uit te leggen
over het waarom en waar geplaatst van de woonwagenlocaties in onze wijk. Oorspronkelijk reisden woonwagenbewoners rond in hun woonwagens. Later – in het begin van
de twintigste eeuw – begonnen woonwagenbewoners zich
meer te settelen. Dat werden verspreid over het land soms
grote kampen. Op die manier vormden zich van generatie
op generatie hele eigen gemeenschappen. Dat had na
verloop van tijd nadelige gevolgen voor o.a. de handhaafbaarheid van de kampen. De overheid verloor
langzamerhand de grip op meerdere kampen.

in de buurt kregen. Veel bewoners verzetten zich hier
tegen. Men sprak toen wel van het zogenaamde
‘Nimby-effect’, wat betekent Not In My Back Yard,
oftewel alles prima, maar niet in mijn achtertuin.
In de meeste gevallen zijn die kleinere locaties er op
basis van raadsbesluiten toch gekomen. Deze situatie
is inmiddels al jaren een feit. In diezelfde periode werden er ook nieuwe woonwijken ontwikkeld waaronder
de wijken Osseveld en Het Woudhuis. Het is natuurlijk
eenvoudiger om woonwagenlocaties in een wijk te
situeren waar nog geen nieuwe bewoners wonen.
Voor de nieuwbouwbewoners was vooraf duidelijk
waar de nieuwe kampjes zouden worden. Wie daar niet
in de buurt wilde wonen had dus een vrije keus waar te
kopen. Om die reden zijn er meerdere kleine kampjes
in de grote nieuwbouwwijken gebouwd.

De woonwagenlocaties zijn ruim opgezet en hebben
eigen units op hun plek waar ze een toilet, douche e.d.
hebben en waar ze de wasmachine kwijt kunnen.
De landelijke overheid in Den Haag heeft in de jaren tachtig Er worden naast de eigen woonwagens ook
besloten dat de woonwagenkampen verkleind moesten
woonwagens te huur aangeboden.
worden en verdeeld moesten worden over de betreffende
gemeenten in het hele land. Ze noemden dat decentraliGevarieerde wijk
satie met een maximum van vijftien wagens per locatie en
Al met al is het plan van de gemeente om de woonwaeen minimum van vier woonwagens bij elkaar. Vanaf dat
genlocaties te verdelen redelijk goed gelukt. Er zullen
moment werden de woonwagens elders in de gemeenten
altijd kleine ergernissen blijven tussen buurtbewoners
gehuisvest en dus ook in bestaande en nieuwe wijken.
onderling, maar of dat nou met soort of karakter te
maken heeft dat laat ik in het midden. Woonwagens
Nimby-syndroom
in de wijk maken de wijk zeker gevarieerd. Daarnaast
In Apeldoorn moesten de bewoners van ‘De Haere’ over
kregen de woonwagenbewoners de mogelijkheid om
de gemeente verdeeld worden. De Haere was een groot
een huis te huren. Daarvoor werden er ook huurhuizen
woonwagenkamp tussen Apeldoorn en Vaassen. Dit beleid speciaal voor bewoners van een woonwagen gebouwd
riep veel weerstand op bij zowel de woonwagenbewoners
die in een huis wilden gaan wonen.
als de mensen die een nieuwe woonwagenlocatie bij zich
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Alhoewel Dina het tegenwoordig erg naar haar
zin heeft in het huis waar ze woont, is dat in het
begin echt wel anders geweest. Dina en haar man
hadden veel liever in een woonwagen gewoond,
maar bij gebrek aan ruimte voor woonwagens
moesten ze de keuze laten vallen op een huis.
Het duurde echter wel een poos voor hun huis
ook echt een thuis werd. Gekscherend vertelt ze
hoe ze de eerste tijd op een matras in de woonkamer sliep, omdat de hoeveelheid aan woonruimte haar te veel was en ze niet naar boven durfde.
Een bovenverdieping is echt wennen als je dat
niet gewend bent.
Even wennen

Dina vertelt dat ze tot haar twintigste is opgegroeid in
een woonwagen, samen met haar ouders, vier broers
en zus. Privacy heeft ze dus eigenlijk nooit gekend en
ze deden dan ook – soms noodgedwongen – heel veel
samen als gezin. Dat was natuurlijk heel gezellig en ze
kijkt er met veel plezier op terug. Dat is in je eigen huis
ineens heel anders. Je bent helemaal alleen in een kast
van een huis. “Dat was echt effe wennen voor mij in
het begin.” Dina geeft dan ook eerlijk toe dat – als ze de
kans krijgt – ze nog liever vandaag dan morgen weer in
een woonwagen zou willen wonen.

Vogeltjes kijken

“Waar ik in het begin ook echt van stond te kijken,
waren de rondleidingen die ze gaven voor de ‘burgers’
(zo worden de mensen door woonwagenbewoners genoemd) die in de wijk wilden komen wonen. Zo van kijk
daar wonen ze: de woonwagenbewoners.

Ik voelde me echt bekeken alsof ze vogeltjes aan het
kijken waren. Heel vernederend was dat. Ik ben toch ook
gewoon een mens van vlees en bloed. Als er politie langs
komt, komen ze standaard met twee auto’s omdat er een
“s” van salonwagen achter onze naam staat in het
politiesysteem. Ik heb nu geen oordeel meer, want ik heb
het reuze naar mijn zin.” Al komt dat waarschijnlijk ook
door Dina’s positieve instelling. Ze heeft een groot hart
en praat gezellig met iedereen in de wijk.

Integreren

Van de poging om de woonwagenbewoners te laten
integreren, is volgens Dina dan ook weinig sprake. “Dat
is een soort van schone schijn, want om de nieuwste
woonwagenlocatie in Zuidbroek is zelfs een heel groot hek
gezet. Dus wie houdt wie nou voor de gek? Als je wilt dat
wij integreren bouw er dan ook geen muur omheen. Dat
werkt niet. Dus ik voel me nog steeds en heb me altijd al
gediscrimineerd gevoeld. Wij zijn tweedehandsburgers en
zo worden we ook echt behandeld.”
Zo vertelt Dina nog steeds gekwetst te zijn dat ze vroeger
niet met vriendjes of vriendinnetjes mocht spelen, omdat
zij van het kamp was en kinderen uit haar klas mochten
dan ook niet bij haar komen spelen. Haar moeder werd op
het schoolplein met de rug aangekeken en dat voel je toch
als kind. “Ik hoef dan ook niet te vertellen dat uitgenodigd
worden voor kinderfeestjes er voor mij niet inzat.
Ze scholden me zelfs uit als ik het kamp opliep.”

Positief

Als ik haar als laatste vraag wat ze de lezers van de Wijkkijker mee wil geven zegt ze vol enthousiasme: “Laat ze maar
eens een bakkie komen doen bij me en laat ze het eens
aan me vragen als ze wat willen weten. Ik bijt namelijk
echt niet!”

Marianne Hutters-Dijkhuizen

65

Dankbaar
Als Herma een prachtige groepsfoto gemaakt
heeft, neemt Margriet (84) me even apart.
“Ik moet je even zeggen dat ik zo dankbaar
ben dat ik na het overlijden van mijn man ook
werd uitgenodigd om koffie te komen drinken.
Ik had er eerst geen zin in hoor, maar ben heel
blij dat ik het wel gedaan heb.
Ik woon eigenlijk niet in deze straat, maar dat
vinden ze niet erg. Ik hoor er helemaal bij.
We verschillen niet alleen in leeftijd maar ook
van achtergrond en beroep en dat maakt ons
samenzijn zo bijzonder. Dat wilde ik toch even
zeggen.”

v.l.n.r. Truus*, Pea*, Joke, Joke, Margriet, Nettie,
Wilhelmien, Angelique * = overleden

Buurt maken
Warm worden Wijkkijkerfotografe Herma en ik welkom geheten bij Clemens (67) en Wilhelmien (67)
thuis. Dit keer zijn zij aan de beurt om de maandelijkse koffieochtend te organiseren.
Geheim genootschap

Normaal hebben ze nooit taart bij de koffie verzekeren
ze ons. Hoewel ik dit voor zoete koek slik, denk ik daar
toch het mijne van. Het lijkt een geheim genootschap van
verwoede koffiedrinkers. Wij komen er al gauw achter
dat er veel meer gebeurt dan alleen maar koffiedrinken.
Deze negen wijkbewoners willen het geheim van hun
koffieochtend graag met u delen. Ze gunnen iedere straat
namelijk een eigen gezamenlijke koffieochtend.

Briefjes in de bus

Truus (70) bekent dat zij eigenlijk een begin gemaakt
heeft, doordat zij vijf jaar geleden met pensioen ging.
Zij heeft toen bij al haar buren briefjes door de bus gedaan met daarop de vraag of iemand soms hulp nodig
had met boodschappen of dat soort kleine dingetjes. Zo
kwam ze in contact met Pea (91). Zij had destijds haar
pols gebroken en was blij met de haar aangeboden hulp.
Helemaal gezellig werd het toen Clemens en Wilhelmien
in de straat kwamen wonen en zij ‘buurt wilden maken’
oftewel kennismaken met de straat. Daarom stuurden zij
iedereen een uitnodiging voor een nieuwjaarsborrel. Dat
was zo gezellig dat er een maandelijkse koffieochtend uit
ontstond waarin nog steeds meer dan lief en leed met
elkaar gedeeld wordt.

Meerdere voordelen

Foto: De Stentor
Tekst: Marianne Hutters-Dijkhuizen

Maar ook wordt de krant van Joke (82) rondgedeeld en
ook de tijdschriften gaan van hand tot hand. Joke B (67)
neemt Joke, Pea, Margriet en de zeer actieve Nettie (81)
op de maandag mee naar de koffiemiddag bij Thalma
Borgh. Ook vieren ze samen oud en nieuw. Het is voor
ons bijzonder om te zien hoe fijn deze mensen met elkaar omgaan en hoe verschillend ze allemaal zijn. Toch
staat elkaars welzijn voorop, op een niet betuttelende en
vrijwillige manier.

Beter een goede buur dan een verre vriend

Clemens mag vaak een kopje koffie meedrinken met de
dames, maar ik heb het idee dat hem dan vooral allerlei
klusjes in de schoot geworpen worden, want daar is hij
zeer goed in. Hij vindt dat niet erg en hij helpt zijn medeburen graag. Er komen allerlei heroïsche verhalen van
hem op de proppen waar Herma en ik erg om moeten
lachen.

Tips

Behalve briefjes door de deur met een vrijwillige uitnodiging zijn er nog meer tips die deze buurtbewoners
met ons willen delen om de eenzaamheid tegen te gaan.
Denk eens aan een groepsapp of gezellig koffie drinken
bij Talma Borgh waar trouwens wel meer georganiseerd
wordt. Truus zegt: “Groet elkaar eens op straat, daar begint het mee.” Trots vertellen ze dat er een paar van hen
model gestaan hebben voor de karakters in het kinderboek van Angelique (43). Als ik vraag wie model gestaan
heeft voor de oude mopperkont wordt er geheimzinnig
gelachen.

Als laatste willen ze de lezers van de Wijkkijker vooral
Laatst zijn zij nog samen naar het nieuwe Van der Valk
meegeven ook zoiets te doen met mensen in hun straat,
Hotel geweest. Ze sluiten niet uit dat er meer uitjes zullen
die daar open voor staan en er tijd voor willen vrijmaken.
volgen. Zo helpen ze elkaar met de boodschappen.
Je leven wordt er zoveel rijker van.
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Glasvezel in de straat
Column

Tekst: Marianne Hutters-Dijkhuizen
Foto’s: Herma Oosterloo -de Jong

Was het in de zomer van 2018 vooral het schoonmaakbedrijf dat met behulp van een brandweerwagen de
daken schoonspoot, in 2019 waren het vooral de felgekleurde hesjes van de KPN die het straatbeeld in onze
wijk neongeel en oranje kleurden.
Waar de ene bewoner dolblij was met het aanleggen van deze
zo geprezen glasvezel, waren er ook wat kritischere geluiden
hoorbaar. Wat dacht u bijvoorbeeld van de in mozaïek veranderde trottoirtegels? Waar de ene buurtbewoner voor een
keurig stel mannen koffie schonk of zelfs waterijsjes uitdeelde,
klaagde de andere buurtbewoner over grofgebekte bruten die
geen Nederlands konden en de hele voortuin in een vuilnisbelt
veranderden en er ook niet voor terugdeinsden om een tuinbeeld te vernielen.

Geel of oranje?

Nu was het wel zo, dat als je een vraag had, dat je dan bij de
‘geel geveste mannen’ moest zijn, omdat deze mannen wel
Nederlands spraken. De ‘oranje geveste mannen’ waarvoor ik
als koffieadres dienst deed waren Bulgaren. Ik verstond geen
woord van wat ze zeiden, maar met gebaren kwamen we een
heel eind. Met een vriendelijk goedemorgen werd ik dan begroet en ik moet zeggen: dat is leuk thuiskomen als je net terugkomt van het naar school brengen van je dochter.
Als dank voor het hen voorzien van koffie en ‘aqua’ oftewel
water, werd mijn voortuin zelfs keurig aangeveegd. Dit natuurlijk met een opmerking van de voorman, die zei dat de man dit
alleen deed omdat hij koffie van mij kreeg. Al met al heb ik er
maar het beste van gemaakt en vond ik het stiekem wel gezellig, als ze me in de vroege ochtend al vrolijk gedag zeiden, als
ik met Sammy door de wijk liep en ze me zelfs weken later nog
herkenden van de koffie.

Kink in de kabel

Hitte, regen, storm en kou, alles hebben deze
mannen getrotseerd om de glasvezel in de grond
te krijgen, maar daar was het niet mee klaar. Nee,
daarmee begon het pas, want nu moest het nog
aangesloten worden. Dat is door mij gemakkelijker
opgeschreven dan gedaan. Wat een ellende was
dat voor sommige mensen en voor sommigen van
u is het nóg niet gelukt. Bij de één kwamen ze niet
eens opdagen, bij de ander lukte het gewoonweg
niet of lag er een ‘kink in de kabel’.
Zelfs in de afgelopen zomer hoorde ik nog gemopper over die stomme glasvezel. De mannen die het
bij mij aangesloten hebben durfden niet eens een
fout te maken en koffie hoefden ze niet, omdat
onze Sammy luid grommend achter de deur lag.
Hierdoor heb ik nu waarschijnlijk een keurige glasvezel-aansluiting en mag ik niet mopperen.
De buurtbewoners die nog volop in de ellende zitten wens ik heel veel sterkte en ik hoop dat het
allemaal snel gefikst is.
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Tekst: Marianne Hutters-Dijkhuizen
Foto’s: Herma Oosterloo-de Jong

Column Sammy vertelt
‘Het Haasje’ Marianne Hutters-Dijkhuizen
Toch een tikkeltje jaloers kijk ik hoe Pleun door de weilanden rent. Als een bezetene lijkt ze tekeer te gaan. Ze
is dan ook pas een jaar. Ik hoor hoe haar vrouwtje tegen
de mijne zegt dat ze haar ook veel eerder aan de riem
had moeten doen. Ik verzucht in mijzelf dat ze dan ook
maar eens niet zoveel moeten kletsen. Vooral die van
mij is daar heel erg goed in. Het andere vrouwtje lijkt mij
wat meer het bedeesde type.

Angelique van Dam
kinderboekenschrijfster

Eindelijk is het dan zover en ga ik naar Angelique van
Dam. Ik ken haar nu al een poosje en het leek mij
hartstikke leuk om haar te interviewen voor de
Wijkkijker. Vooral omdat we elkaar ook via diezelfde
Wijkkijker hebben leren kennen. Wat leuk om een
echte kinderboekenschrijfster te kennen.
We drinken natuurlijk eerst een lekkere bak koffie en kletsen
even bij voor we daadwerkelijk beginnen. Ik besef dat ik op
sommige vragen eigenlijk het antwoord al weet. Zo heeft
Angelique vorig jaar alweer haar derde boek met de titel
“Een vriend zonder tanden” uitgebracht. Ooit is Angelique
begonnen als directiesecretaresse en na echt werkelijk alle
schrijfcursussen die er in Nederland maar te volgen zijn,
is zij nu echt auteur. Behalve dat is ze ook nog getrouwd en
moeder van twee zoons en heeft ze de twee meest
schattige kittens ter wereld.

Passie voor schrijven

De passie voor het schrijven heeft Angelique altijd al gehad.
Ze schreef toen ze nog heel jong was al hele schriften vol samen met haar vriendin. “Dat waren vooral dikke brieven over
wat we allemaal meemaakten”, legt Angelique uit. Dat zij het
fijn vond om te schrijven wist ze altijd al. Op school liet Angelique bijvoorbeeld alles vallen als ze een scriptie moest schrijven. Dat schrijven ook echt een beroep is, dat besefte ze pas
veel later. Nu besteedt ze al haar ochtenden aan haar manuscript en dat resulteert na een jaar ook echt in een boek.
Er komt zoveel meer bij kijken dan alleen maar schrijven.
Het uitdiepen van de personages en het schrappen, opnieuw
schrijven en weer herschrijven, neemt heel veel tijd in beslag. Het uiteindelijke resultaat mag er zijn, dat is zeker. Eer
naar werken. Het onderwerp wat vooral in haar boeken blijft
terugkomen is vriendschap, de andere onderwerpen waar
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haar boeken over gaan kiest ze niet zelf. Deze onderwerpen lijken haar te kiezen. Angelique is totaal niet bang
dat het boek in de toekomst zal verdwijnen en al helemaal niet dat kinderen door games niet meer zullen gaan
lezen. Ze denkt dat kinderen die graag lezen dat altijd
zullen blijven doen. Dat verandert niet.

Kinderboekenschrijfster

Het is geen toeval dat Angelique nu juist kinderboeken is
gaan schrijven. Zo vertelt ze me dat ze het heerlijk vindt
om zich in een kind te verplaatsen. “Ze kijken zo heerlijk
onbevangen naar de wereld. En misschien denk ik zelf
ook nog wel stiekem dat ik een kind ben.” Op de vraag
of ze ooit boeken voor volwassenen wil schrijven en wat
voor genre dat dan zou zijn antwoordt ze: “Dat weet ik
nog niet, want ik heb zoveel lol in het schrijven voor
kinderen. Maar misschien wil ik het ooit wel eens
proberen. Zelf lees ik heel graag spannende boeken dus
wie weet wil ik dat ook eens proberen. Maar pas als ik
groot ben hoor!”

Vrienden zonder tanden

Haar laatste boek speelt zich af in het verzorgingstehuis
en dat is niet voor niets. Angelique vertelt dat het haar
enorm raakt dat de oudere generatie zo eenzaam is.
“Ze hebben meestal een bewogen leven achter de rug
en we vergeten ze vaak. Wat ook wel weer logisch is: in
onze 24 uurs economie is iedereen mega druk. Toch is
de interactie tussen een kind en een senior zo ontzettend leuk. Voor beiden. Laat hen maar eens vertellen
over hoe zij Sinterklaas vroeger vierden of waar zij
vroeger mee speelden. Senioren vertellen over dingen
waar onze kinderen echt geen weet van hebben.
En dat is toch mooi?”
Als laatste wil ze iedereen van de Wijkkijker die ook
graag schrijver wil worden meegeven dat ze vooral veel
moeten lezen en schrijven! “Laat je door niets of
niemand tegenhouden. Als je iets heel graag wil, dan
lukt dat!”

Ik mag haar wel. Dat neemt echter niet weg dat Pleun
ondertussen steeds verder afdwaalt en zeker al twee
weilanden van ons verwijderd is. Stiekem zou ik wel
achter haar aan willen, maar dat durf ik niet. Wie weet
wordt mijn bazin dan wel zo boos dat ze me dan toch
gaat slaan of nog erger, terugstuurt naar Rusland. Even
kijk ik haar aan om te peilen hoe ze zich voelt. Als ik zie
hoe bezorgd ze kijkt, denk ik dat ik maar bij haar blijf.

Het komt wel goed

Het vrouwtje van Pleun verzekert de mijne dat ze toch
echt omkeer maakt en dat Pleun haar vanzelf zal volgen.
Dat ze alleen hoopt dat ze niet achter de hazen aangaat.
Als deze hazen nestjes hebben, dan kunnen de jonge
haasjes sterven van de schrik en dat vindt ze verschrikkelijk. Ik zie de twijfel in de ogen van mijn bazin. Ze gaat
zich er weer mee bemoeien, ik weet het gewoon zeker.
Ze kan dat niet. Dingen loslaten. Ze moet zich er weer
mee bemoeien.
Vertwijfeld blijft ze staan en ik dus ook. Pleun komt af en
toe nog in de verte voorbij stuiven, maar wordt steeds
kleiner en kleiner. Ik voel de angst bij mijn bazin. Ik weet
dat ze denkt aan de snelweg en aan de trein die tegelijkertijd langs komt jagen. Als ze dan ook nog een haas
ziet, gaat ze het weiland in en ik volg haar.
Wat moet ik anders?

Gevangen

Trots is ze als ze even later mijn riem om de halsband
van Pleun doet, die moe maar voldaan gehoorzaam
meeloopt. Al die tijd heeft haar eigen bazin staan fluiten.
Waarschijnlijk kwam ze niet, omdat ze dacht dat mijn
bazin de hare was en ze lekker door kon razen. Maar
nu is ze dan toch gevangen. De andere bazin is wel opgelucht dat ze haar Pleun weer heeft. Maar beter had
mijn bazin vertrouwen moeten hebben dat Pleun vanzelf
weer naar haar bazin was gegaan. Ik denk echter niet dat
ze dat kan.
Ik ken mijn bazin een beetje en dat is aan de ene kant
fijn en het siert haar, maar aan de andere kant brengt
het haar ook vaak in de problemen. Pleun loopt onbezorgd weer achter haar baasje aan naar huis. Ze was
gelukkig zelf niet het haasje. Ach, en mijn bazin heeft
weer wat om te schrijven voor de Wijkkijker moet ik
maar denken. Ik krijg een schouderklopje van haar als
we weglopen. Ze is blijkbaar zo opgelucht dat ik dat
soort dingen niet doe.

Foto: Walter van Os
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Bezorgcoördinator gezocht
Wanneer de Wijkkijker weer drie keer per jaar wordt
uitgegeven, is het wel zo praktisch om iemand te hebben die de bezorging in goede banen leidt. Onze bezorgcoördinator heeft na ruim vijf jaar goede inzet voor de
Wijkkijker zijn functie neergelegd. Wie o wie neemt dit
praktische en concreet in tijd af te bakenen vrijwilligerswerk graag op haar of zijn schouders?
Heb je drie keer per jaar – in een tijdvak van twee tot drie weken – tijd om de verspreiding van ons mooie wijkblad voor je
rekening te nemen? Heb je een garage of een carport waar de
vracht droog kan worden neergezet en ben je administratief en
met de mail wel handig? Lijkt het je leuk om met een team van
ongeveer 8 jongeren (leeftijd 14-18 jaar) te werken? Dan nodigen we je graag uit voor een ontspannen kennismaking. Hieronder geven we je een idee van de werkzaamheden:

Jaarplanning
•

In overleg met de eindredacteur maak je een planning
wanneer welke editie wordt gedrukt en bezorgd.

Bezorgers
• Je houdt een overzicht bij met aspirant bezorgers en wanneer er een wijk vrij komt nodig je hiervoor een nieuwe
bezorger uit.
• Je maakt voor elke bezorger een setje met informatie over
de wijk die hij/zij moet lopen (plattegrondje via google
maps).
• Je informeert de bezorgers per mail en informeert hen
wanneer zij de Wijkkijker kunnen bezorgen.
• Je bent de contactpersoon voor de bezorgers en hun ouders voor allerhande bezorging gerelateerde vragen.
• Je houdt contact met de penningmeester over de uitbetaling van de bezorgers.

Vracht
•
•
•

Je neemt aan huis de vracht in ontvangst en laat deze
plaatsen onder je carport of in de garage.
Je geeft aan elke bezorger haar/zijn vracht mee en registreert wat er terugkomt per wijk.
Je bent de contactpersoon voor de drukker over tijdstip en
dag voor afleveren van de vracht.

Vergadering

Je bent lid van de redactie en daarom meteen uitgenodigd om
drie keer per jaar met ons mee te praten over de Wijkkijker.
Deelname aan ons overleg is uiteraard vrijwillig. Naast inhoudelijke onderwerpen ontmoeten we elkaar ook om elkaar
beter te leren kennen. De redactie is reeds kleurrijk en een
divers bont gezelschap, daar kan jij zeker ook deel van
uitmaken!

Graag tot ziens!
bestuur@osseveld-woudhuis.nl
wendy@legriep.nl
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De Witte Randzone in Osseveld-West

Tekst: Gerrit Vosselman
Foto’s: Gerrit Vosselman en Wendy Le Griep

De Witte Randzone wordt aan de oostzijde
begrensd door de Laan van Osseveld en aan de zuidzijde door de spoorlijn en Zutphensestraat. Langs de
buitenrand van woningen ligt een brede parkstrook,
op de schets groen gekleurd.
Het opgaande groen en de watersingel zijn bepalend
voor een aangename parksfeer. In De Witte Randzone zijn in de 90’er jaren circa 225 woningen gerealiseerd. Dit is inclusief het appartementengebouw op
de hoek bij de entree vanaf de Zutphensestraat.
Indeling witte randzone

Aan de zuid- en oostkant van Osseveld-West is in een brede
zone gekozen voor meer moderne woningen in een lichte
kleur, bij voorkeur wit (zie noot)*. Een lichte gevel past in
het algemeen beter bij de strakke contouren van moderne
architectuur, aldus de stedenbouwkundige. Het ‘wit’ zorgt
bovendien voor een fris tegenwicht binnen de wijk met
nogal traditionele kenmerken. Ook in Apeldoorn staan
weinig witte woningen. Dit gedeelte is dus een leuk
contrast met de rest van Apeldoorn.
De woningen in Osseveld-West zijn allemaal op de straat
georiënteerd. Ze tonen hun voorgevel met de voordeur
aan de straat. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld vele
woningen in De Maten, die met de achterkant aan de straat
staan. “Zo wil je toch ook niet op de foto staan. Zelf heb
ik dergelijke plannen nooit willen maken”,
aldus Gerrit Vosselman.
In de Witte Randzone staan de woningen dus met de
voordeur aan de straat of brink of aan de parkrand. De
achtertuinen met bergingen bevinden zich tussen 2 rijen
van woningen. Het vaak minder aantrekkelijke zicht op
achtertuinen wordt daardoor - gezien vanuit de openbare
ruimte - afgeschermd. De architectuur is nogal verschillend.
Dit komt, omdat er verschillende ontwikkelaars/architecten
hun bijdrage hebben geleverd.

Voor de leesbaarheid is De Witte Randzone
ingedeeld in 3 eenheden:
De Witte Parkzone

De Witte Parkzone tussen de Henriëtte van Eyklaan en
Ina Boudier-Bakkersingel bestaat uit een band van
vrijstaande en dubbele woningen. De witte voorgevels
volgens enerzijds de gebogen lijn van de Henriëtte
Eyklaan. Anderzijds waaieren de woningen met hellende daken uit langs de gebogen lijn van het waterrijke
park. De entree van de buurt is aan de Zutphensestraat
geaccentueerd met een appartementengebouw in drie
bouwlagen (De Jager).

Woningen aan het eind van de watersingel van architect G. Zwerus
Accentgebouw ‘De Jager’ aan de Zutphensestraat

Het Witte Blok

Het Witte Blok en Het Balkon vormen de schakels tussen
de onder 1 en 3 genoemde eenheden. De woningen
in de ronding hebben een ruim uitzicht. Om die reden
noemde de stedenbouwkundige (Gerrit Vosselman)
dit ‘het zonnigste balkon’ van Osseveld-West. Met het
Witte Blok wordt Het Balkon gekoppeld aan de witte
randzone.

Het Witte Dorp

Het Witte Dorp is een stedenbouwkundig geheel van
een andere orde. In principe bestaat het uit een ‘binnenkern’ met woningen rondom een brink (Anna Blamanplantsoen) en uit een doorlopende ‘buitenrand’ van
witte woningen aan de Anna Bijnsring, Jacqueline van
der Waalssingel, Carry van Bruggenstraat en Veenhuizerweg. De woningen verschillen in prijsklasse maar zijn
architectonisch verwant aan elkaar. Het is daarom een
stedenbouwkundig/architectonische eenheid.

Witte woningen aan de Henriëtte van Eycklaan

Alleen in het Witte Dorp is gestreefd naar een architectonische eenheid door te kiezen voor één architect.
De waterrijke parkzone heeft een gevarieerde bandbreedte. Met het wisselende groen en water is een landschappelijk aantrekkelijke inbedding van de wijk bereikt.
Gerrit Vosselman: “In de 80’er jaren werd de kleur van gevelstenen niet belangrijk gevonden, zowel niet door de
ontwikkelaars en de gemeente als ook niet door de welstandscommissie. Kleur was voor welstand geen toetssteen.
Als onervaren stedenbouwkundige vond ik dit op zijn minst heel vreemd. De kleur en textuur van gevelstenen zijn
namelijk zeer bepalend voor de gevoelssfeer van een woning in haar omgeving of voor het sfeerbeeld van een buurt
of wijk. Vanaf die tijd heb ik me ingespannen om juist hieraan (veel) meer aandacht te besteden. “
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Het Balkon op de zuidoost hoek

Het project bestaat uit 7 tweekappers aan
de Carry van Bruggenstraat en 10 vrijstaande woningen op de ronde hoek. Het plan is
ontwikkeld door Ter Steege Rijssen met Hans
Been als architect. Hans was toen nog werkzaam bij INBO Woudenberg en vestigde zich
later als zelfstandig architect in Amerongen,
zie interview.

Woningen aan Jacqueline van der Waalssingel
van architect Van Tilburg – Rotterdam

De Witte Parkzone

De woningen staan in de buitenrand zwierig langs het
water. Tweekappers en vrijstaande woningen wisselen
elkaar af. Het ontwerp van de meeste woningen langs
de parkrand is van architect Gjalt de Jong (bureau in
Heerenveen). Op één van zijn schetsen staat geschreven: “De stedenbouwkundige heeft bepaald dat de
gevels van de woningen wit moeten zijn, waar mogelijk
gecombineerd met hout”. Dit item is door hem voortreffelijk opgepakt. We zouden hem graag interviewen over
zijn ontwerpen in deze wijk, maar helaas is hij
overleden.
In de stedenbouwkundige situering is er naar gestreefd
dat de woningen niet evenwijdig aan elkaar staan.
Mede door de gebogen lijn van de straat ontstaat er een
levendiger aanzicht op de woningen. Deze ruimtelijke
dynamiek wordt door de hellende daken nog verder
versterkt. Op één van de foto’s is het beeld van
uitwaaierende woningen goed te zien.
Zeven identieke woningen in de westelijke bocht van
de parksingel zijn van architect Gerard Zwerus MTB
Apeldoorn. Het ontwerp van de woningen langs de
zuidzijde van de Henriëtte van Eyklaan roept bij de stedenbouwkundige Gerrit Vosselman weinig herinnering
op. Na het appartementengebouw staan er 8 dubbele
woningen, gebouwd door het bouwbedrijf Groothuis uit
Twente. Het zijn standaardwoningen. In 2 weken was
het casco gereed! In principe boden ze “een groot huis”
voor een relatief lagere prijs aan.
De andere dubbele woningen langs de zuidkant van de
Henriëtte van Eyklaan passen goed in de Witte Parkzone. We kunnen niet achterhalen wie de architect van
deze woningen is. Mogelijk is er een bewoner die ons
dit kan vertellen? Op de hoek met de Zutphensestraat
staat het appartementengebouw. Een symmetrisch licht
geknikt gebouw in 3 woonlagen + deels een 4e laag. Het
ontwerp is van MTB (Gerard Zwerus). Het gebouw accentueert op duidelijke wijze de entree van de Zutphensestraat naar Osseveld-West.

74

Het Witte Blok + Het Balkon

In Het Witte Blok staan 15 dubbele woningen, ontworpen
door het Rotterdams architectenbureau Hoogstad en Van
Tilburg (thans Ibelings/ Van Tilburg). Met Aat van Tilburg
is in Rotterdam overleg gevoerd over de invulling van Het
Blok. Hij liet ons verschillende ‘doorontwikkelde’ woningtypes zien van het moderne wonen.
Terug in Apeldoorn is in overleg met de ontwikkelaar gekozen voor stoere ‘dubbele’ villa’s op de hoek van de Henriëtte van Eyklaan en de Anna Bijnsring. Aan de watersingel
spreekt de woning met vleugeldak meer aan. Het voegt
iets dynamisch toe aan de park/watersfeer.
Door de projectarchitect van Aat van Tilburg zijn deze
types ingepast in de stedenbouwkundige situatie. Voor
de kopers waren er voldoende keuzemogelijkheden qua
uitbreiding en plattegrondvarianten. Zo kon aan
verschillende wensen van kopers worden voldaan. Achteraf bleek, dat de woningen goed in de smaak vielen bij
kopers. Althans bij een categorie kopers, die kozen voor
een huis met andere i.c. moderne uitstraling.
De aanzet tot modern wonen heeft zich in deze eeuw met
sprongen vooruit doorgezet. Het gaat al lang niet meer
alleen over functionaliteit en de puurheid van strakke
vormen. De digitale techniek biedt meer mogelijkheden
in bijzondere vormgeving. Er is meer aandacht voor het
gebruik van natuurlijke materialen en duurzame (kosten
besparende) energie. De digitale techniek wordt bovendien ingezet voor een gezond binnenklimaat etc.

Vanwege de mooie ligging op de zon lag het
beeldthema “Het Balkon van Osseveld-West”
voor het oprapen, aldus de stedenbouwkundige. Het thema dient als uitdaging naar de
architect om hieraan in het bouwplanontwerp extra aandacht te besteden. Architect
Hans Been heeft allerlei schetsen gemaakt
waarin hij voortborduurt op het balkon en
het groenuitzicht, aangevuld met een vleug
romantiek.
Voor de 10 vrijstaande villa’s kiest hij voor
een vierkante vestingtoren met piramidedak.
Jammer genoeg was er voor een dakterras
(balkon) op de 1e verdieping in de praktijk
weinig belangstelling, zie schets. Wel komt
hij op het idee om de gevel van de woonkamer met een kwart cirkel uit het vierkant te
draaien. Met een ronde glasgevel is er een
prachtig ruimzicht op het parkgroen gecreëerd. Hierdoor wordt ook de leefruimte op
de begane grond van de woning verruimd.
Extra hoogte van het blok is gecreëerd met
een zogenaamde borstwering. De ‘schietgaten’ refereren aan een vestingtoren. Het
zijn uiteindelijk horizontaal gestrekte ramen
geworden. Zo komt er op de ruime zolderverdieping spannend licht naar binnen. Onderstaande schets laat de essentie van
het ontwerp zien.
Bij het balkonproject behoren ook de dubbele woningen aan de C. van Bruggenstraat.
Qua vormgeving zijn ze ‘familie’ van de torenwoning, echter zonder borstwering. Dus
geen verhoogde zolderverdieping, zie schets.
Het zijn gewoon goed op de zon gelegen
tuinkamerwoningen.

De villa-achtige dubbele woningen aan de Henriëtte van
Eyklaan en aan de Anna Bijnsring (architect Van Tilburg).
Stoere uitstraling, toch? De voorgevels van respectievelijk de
torenwoning en de twee-onder-een-dak woningen. Breed
dakoverstek / het piramidedak ligt a.h.w. los op het blok door
beschaduwde rode baksteenrand.
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ken. Wat is mooi? Wat had ik anders gedaan en welke
keuzes pakken goed uit? Ook krijg ik de kans om de
mens achter de architect te leren kennen. Eigenlijk is de
vraag hoe de mens de architect is geworden. Hans zegt
hierover: “Mijn vader had een bouwbedrijf. Ik was veel
bij hem op het werk. Ik zag de mannen huizen bouwen.
Ik begreep niet hoe ze wisten wat ze moesten bouwen.
Ik besloot het mijn vader te vragen. Hij antwoordde dat
het op papier stond. Ik kreeg de ontwerpen te zien. Ik
was toen zeven jaar jong en wist op dat moment dat ik
architect wilde worden.”

Toch niet zo dom…
Tekst: André de Ruiter
Foto’s: Wendy Le Griep

‘Het Balkon’ in Osseveld-West
Ter voorbereiding op de Winterwijkkijker 2019 interviewde André de Ruiter architect Hans Been. Samen
met stedenbouwkundige Gerrit Vosselman bezocht
André in het najaar van 2018 de wijk Osseveld-West.
Dit interview blijkt - zoals zoveel architectuurbijdragen in voorgaande Wijkkijkers - tijdloos te zijn en
wordt daarom alsnog geplaatst in deze Wijkkijker.
Een bont gezelschap

Het is half 2 op een zonnige vrijdagmiddag. Een bont
gezelschap verzamelt zich aan Het Rietveld. Dit is bij de
kantoorpanden van de meubelboulevard. Het gezelschap
bestaat uit een architect (Hans Been), een stedenbouwkundige (Gerrit Vosselman), een fotografe (Wendy Le
Griep) en een tekstschrijver (André de Ruiter). Hans is
architect en naamgever van het bureau Hans Been Architecten BNA. Hij heeft meerdere gebouwen ontworpen in
Apeldoorn. Gerrit heeft de wijken Osseveld-West en Het
Woudhuis vormgegeven.
We focussen ons op deze wijken en gaan lopend op pad
om de huizen van Hans in Osseveld-West te bekijken. Gerrit vraagt of er een vragenlijst voor het interview met Hans
is. Gerrit is er niet helemaal gerust op. De lat ligt hoog.
Ook de foto’s moeten mooier zijn dan de foto’s die we al
hebben. Mooi om te zien hoe belangrijk de wijken zijn
voor Gerrit. Die moeten goed behandeld worden.
Gelukkig hebben we allemaal ditzelfde doel voor ogen.
We steken de spoorlijn over bij de Laan van Osseveld en
gaan direct linksaf de Meidoornweg in. Dit is voor velen
een onbekende weg, een onbekende naam, maar ligt toch
heus in onze wijk. De Meidoornweg is het fietspad tussen
het spoor en de vijver in Osseveld-West.
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Het Balkon

Met de rug naar het spoor heb je een mooi zicht op
Het Balkon. Zo heeft Gerrit dit project genoemd. De
gedachte hierachter is als volgt: als je de wijk Osseveld-West als één huis zou zien, dan zou dit gedeelte
het balkon zijn. De huizenrij loopt met een curve en
elk huis stelt een spijl van het balkon voor. Hans was
vergeten dat dit project zo heette. Het is ook ruim 30
jaar geleden. Er volgen tijdens de wandeling meer van
zulke o-ja-momentjes.
De officiële naam is de Jacqueline van der Waalssingel.
Deze straat wordt op 2 punten geraakt door de Carry
van Bruggenstraat. Het stuk singel hiertussen heeft
Hans ontworpen. Het eerste wat in het oog springt
is de uitgedraaide woonkamer. Het lijkt net of er een
taartpunt uit de woning is gedraaid. De woonkamer
is daardoor prominent aanwezig. De garage is ingebouwd en maakt dus onderdeel uit van het blok.
Hans vertelt dat de opdracht vrij was. “Er werd ambitie
gevraagd door de gemeente. Ik heb mijn ontwerpen
ingediend en de gemeente was enthousiast. Ik krijg
natuurlijk mijn inspiratie van andere architecten. In
de tijd dat ik deze huizen ontwierp was dat onder andere van de Zwitser Mario Botta. Deze invloeden zie
je terug in de boog, in de kolommen en het verzorgde
metselwerk.”

Ik was zeven jaar

We lopen het fietspad af. Als we vlak voor de Zutphensestraat twee keer rechtsaf slaan, lopen we zo de Ina
Boudier-Bakkersingel op. Hier staan geen huizen van
Hans. Even tijd voor Gerrit en Hans om de huizen van
de andere architecten die we tegenkomen te bespre-

Hans: “Mijn vader vertelde, dat tekenen heel belangrijk
was. Gelukkig kon ik destijds al goed tekenen. Wat wel
vervelend was, was dat ik dyslectisch was. Er werd snel
aangenomen dat ik dom was. Wie niet goed kon schrijven, die was dom. Het was echt een andere tijd.”
Gerrit: “Je ziet vaak bij mensen die goed kunnen tekenen, dat ze minder goed met letters zijn. Als je op de
website van een architect kijkt, dan zie je de mooiste
projecten en foto’s, het portfolio. De teksten die er bij
staan zijn echter vaak niet te begrijpen. Zeker niet door
een leek. Bij de grote kantoren zie je gelukkig wel vaker
dat de teksten wel duidelijk zijn.”
Hans vervolgt: “Na de middelbare school ben ik naar de
HTS Bouwkunde in Utrecht gegaan. Ik ben daarna aan
het werk gegaan als bouwkundig tekenaar. Ook heb ik
één jaar als opzichter gewerkt. Ik leidde een project en
moest ervoor zorgen dat de bouw goed verliep. Ik vind
het een enorm nuttige ervaring. In die functie stond
ik namelijk lijnrecht tegenover de architect. Daardoor
weet ik nu hoe ik het beste in gesprek kan gaan met opzichters. Na die periode ben ik naar de Academie voor
de Bouwkunst gegaan. Dat was in Arnhem.”

Een brutaal mens….

Inmiddels zijn we bij de door Hans ontworpen huizen
aanbeland. Gerrit wijst ons op de piramidedaken. Het
piramidedak is geplaatst op een groot vierkant blok.
Het lijkt op een vestingtoren. Hans geeft aan dat het dak
op zo’n 1,20 meter van de vloer begint. Daardoor is er
op de zolderverdieping veel ruimte.

Vlak onder het dak zijn horizontale ramen geplaatst. Dit
illustreert de schietgaten van een vestingtoren. Door deze
ramen komt veel licht naar binnen. Hans verbaast zich
erover dat zoveel mensen de kleuren van toen hebben
gehouden. Dit zijn de blauwe kolommen voor de deur en
de gele voordeur en luifel. “Het is mooi dat de mensen
waarderen wat ik bedacht heb. Mensen en tijden
veranderen. Als ik deze huizen nu opnieuw zou ontwerpen, dan had ik voor andere kleuren gekozen.
Zoals donkerblauw en wit.”
Omdat een brutaal mens de halve wereld heeft, besluiten
we bij het huis in blauw en wit aan te bellen. Een vriendelijke mevrouw doet de deur open. Hans vertelt dat hij
de architect van het huis is en we mogen binnen kijken.
Ze vertelt dat ze in juli 2017 het huis hebben gekocht. Het
huis was verwaarloosd en er moest veel gebeuren. “We
woonden al in Osseveld-West. We willen niet meer uit de
wijk weg. We hebben het goed naar onze zin. In de woonkamer hebben we een mooie eikenhouten balk geplaatst.
De ruimte waar de keuken is geplaatst was rond. Met
het plaatsen van een nieuwe keuken was dit niet handig.
Daarom hebben we de ronding eruit gehaald. Ik snap dat
dit niet zo is, als u bedoeld heeft…”
Hans neemt het allemaal goed in zich op. Hij loopt samen
met Gerrit naar de keuken. Hij vindt de aanpassingen
mooi en logisch. Ik ben benieuwd of ze de originele kleuren zouden hebben behouden, als het niet verwaarloosd
was. De mevrouw zegt dat ze het sowieso zouden aanpassen. Hans begrijpt dit helemaal.

Omkijken en door naar de toekomst

Het is weer tijd om door te lopen. We staan op de kruising bij de Carry van Bruggenstraat bij het fietsbruggetje.
Hier volgt weer een o-ja-momentje. “De huizen aan de
linkerkant heb ik ook ontworpen.” We kijken nog één
keer om naar Het Balkon van Osseveld-West. Vlak onder
het dak is een gedeelte wit geverfd. Het is een flinke
strook helemaal in de rondte.
“Ik wilde dit eigenlijk stuccen, maar dat mocht niet van
de opdrachtgever. Achteraf ben ik daar blij mee. Stucwerk
veroudert niet zo mooi. We hebben natuurlijk veel neerslag in dit land. Dat kan ervoor zorgen dat je kringen op
het stucwerk krijgt.” We lopen het fietsbruggetje over en
slaan rechtsaf richting het spoor. Daar eindigt dit verhaal.
Lees verder op de volgende pagina
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De Woudlopers komen eraan!

Uw kind gaat als hij of zij 4 jaar is, naar de basisschool. Het is belangrijk dat u een
school vindt die bij u en uw kind past. Er zijn 23 locaties voor openbaar basisonderwijs in Apeldoorn met overeenkomsten én met verschillen. Ongeveer 4000 kinderen

Misschien kent u ze al of heeft u van ze gehoord? Misschien komt u ze wel eens tegen op zondagochtend in
het Woudhuis Bos aan de andere zijde van de A50? Deze
groep van enthousiaste hardloopliefhebbers van heel
divers loopniveau stelt zich graag voor aan de wijk. Rinus
Groen, initiatiefnemer en trainer van de lopers, vertelt.

Ik geef uitleg wat we die dag gaan doen. Vervolgens verdelen de lopers zich in groepjes van gelijk loopniveau.
Na afloop wachten we op elkaar en gaan we gezamenlijk
uitlopen. Dit is vaak een groepje dat 1 km terug rustig
uitloopt en de ‘diehards’ die via een omweg van 4 km
teruglopen.

In 2013 gingen 5 mannen samen elke zondag om 9.30 uur
een stukje hardlopen. Iedereen nam vervolgens wel eens
iemand mee die dat ook leuk vond en die vervolgens ook
weer iemand meenam. Voordat ik, Rinus Groen degene die de trainingen bedenkt, het in de gaten had, was
het een groep van mannen en vrouwen die te pas en te
onpas wel eens meeliep. De hele groep is inmiddels ver
over de 100, maar normaal zijn er elke zondag tussen de
20 en 30 lopers die zich verzamelen bij de poort. Dankzij
twee van de vaste meelopers, Gert Bosselaar en Robbie
IJsseldijk, van respectievelijk Welcom en Intersport, hebben we inmiddels zelfs een soort van clubtenue.

De nieuwkomers gaan vaak met mij alleen op pad voor
een één op één training waarin ik wat tips en trucs geef
en kijk wie qua niveau als loopmaatje bij elkaar passen.
Je traint dan met lopers van gelijkwaardig niveau. Mocht
je denken “straks blijf ik alleen achter” of “ik trek het
niet”, we zijn altijd binnen 2 km van het beginpunt
(de poort). Dus kom op zondagochtend naar ‘de poort’
in Het Woudhuis aan de kruising Woudhuizerallee-Lupineweg. Om 9.30 uur verzamelen we. Alle loopniveaus
zijn welkom, dus ook beginnende hardlopers.

Het concept is simpel, iedereen komt om 9.30 uur bij de
poort. Daar vandaan lopen we samen warm over ongeveer een kilometer.

Sinds twee jaar lopen we overigens ook op de woensdagavond, waarbij we om 19.00 uur bij sportschool
Move verzamelen. Deelname is gratis. Wil je meer info
of wat meer overleg stuur dan een mailtje naar:
Rinus Groen / rin.groen@planet.nl

Vooruitblik
De wijkraad en de redactie slaan de handen in één en trekken voortaan verder samen op. Hoe de toekomst eruit ziet,
is echter nog onzeker, omdat de huidige structuur van wijkraden en dorpsraden door de gemeente (deels) wordt verlaten. Dat betekent ook, dat de (rest) financiering van de Wijkkijker anders zal verlopen. In het nieuwe jaar geeft de
gemeente hier hopelijk duidelijkheid over. De redactie werkt ondertussen wel verder aan een nieuwe editie.
Lijkt het je ook leuk om bij te dragen aan de Wijkkijker? Wij zijn op zoek naar nieuwe redactieleden. Ben je geen schrijver, maar kun je wel organiseren? Dan is de functie van bezorgcoördinator wellicht iets voor jou? Of ben je handig met
de mail en onderhoud je gemakkelijk contact met onze huidiige en nieuwe adverteerders? Laat ook dan van je lezen of
horen. De redactie heet je alvast welkom. Wendy Le Griep / Eindredacteur / 06-50533266 / wendy@legriep.nl
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bezoeken dagelijks de scholen van Leerplein055. Al onze scholen zijn gericht op de

kijk op
Lee
rplein0

ontplooiing van ieders talent en de veelzijdige ontwikkeling van ieder kind. Plezier

55.nl

in leren en respectvol omgaan met elkaar staat daarbij voorop.

openbare basisschool

openbare basisschool

De Bundel

Het Woudhuis

Een kleinschalige school in Osseveld West

Je voelt je thuis op Het Woudhuis

Op onze school kent iedereen elkaar. In die vertrouwde omgeving besteden we veel aandacht
aan de basis: rekenen, taal en lezen. Wij bieden
opvang en onderwijs met dezelfde visie, sfeer en
aanpak. De Bundel is met kinderopvang Bloom
een Integraal KindCentrum (IKC).

Het Woudhuis is een middelgrote school. In ons
gebouw ‘Het Bolwerk’ zit een peuterspeelzaal en
een kinderdagverblijf.
Kleuters kunnen op Het Woudhuis rustig wennen
aan ‘de grote basisschool’. Er is een apart kleuterplein en een eigen ingang voor de jongste leerlingen.

Anna Bijnsring 201, 7321 HG Apeldoorn

Ravelijn 55, 7325 NT Apeldoorn

055 366 16 44

055 360 27 11

www.obsdebundel.nl

www.obshetwoudhuis.nl

facebook.com/obsdebundel

facebook.com/obshetwoudhuis

Kennismaken?

Kennismaken?

Kijk op obsdebundel.nl/kennismaken

Kijk op obshetwoudhuis.nl/kennismaken

Leerplein055

stichting voor openbaar (basis)onderwijs
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Zie je wel?! Door de brillen en

Want naast goed zicht en comfort wil

lenzen van Van Wamelen optiek.

je immers ook, dat een bril past bij de
persoon die je bent.

Het is onze uitdaging om te zien
wat jij ziet en dat doen we middels
een goed gesprek en een uitvoerige
oogmeting. Kijken is immers onze

Het kopen van een bril of lenzen is
een serieus avontuur, maar vooral
ook heel erg leuk! Want lekker kijken

passie! Daarna zoeken we samen de

is prettig!

juiste pasvorm én letten we ook op je

Zie je wel?! Beter zicht begint bij

looks!

Van Wamelen

Linie 385 | 7325 DT Apeldoorn | 055-3010720
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info@vanwamelenoptiek.nl | www.vanwamelenoptiek.nl

