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I n h o u d s o p g a v e

Foto: Wendy Le Griep

Leerplein055  

stichting voor openbaar (basis)onderwijs

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 basisonder-

wijs in Apeldoorn met overeenkomsten én met verschillen. Ongeveer 4000 kinderen 

bezoeken dagelijks de scholen van Leerplein055. Al onze scholen zijn gericht op de 

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

in leren en respectvol omgaan met elkaar staat daarbij voorop.

kijk op Leerplein055.nl

openbare basisschool

De Bundel
Een kleinschalige school in Osseveld West

Op onze school kent iedereen elkaar. In die ver-
trouwde 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).
  
Anna Bijnsring 201, 7321 HG  Apeldoorn

055 366 16 44

www.obsdebundel.nl

facebook.com/obsdebundel

Kennismaken? 
Kijk op obsdebundel.nl/kennismaken

openbare basisschool 

Het Woudhuis 
Je voelt je thuis op Het Woudhuis

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 kleuter- 
plein en een eigen ingang voor de jongste leerlingen.

Ravelijn 55, 7325 NT Apeldoorn

055 360 27 11

www.obshetwoudhuis.nl

facebook.com/obshetwoudhuis 

Kennismaken? 
Kijk op obshetwoudhuis.nl/kennismaken
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Kijk op de Wijk(kijker)
Elke editie is het weer afwachten of we met de redactie, de wijkraad én de wijk aan 
voldoende kopij komen om een nieuwe, kleurrijke en informatieve Wijkkijker te 
kunnen maken voor de hele wijk… Toch lukt het ons elke keer weer. Wij ontvangen 
zelfs meer kopij dan we kunnen plaatsen. Dank aan alle hulp, wijk-bijdragen en de 
vele vrijwilligers die zich voor de Wijkkijker inzetten. De rol van onze adverteerders
mag ik in dit rijtje niet vergeten. Dankzij onze adverteerders kunnen wij de 
Wijkkijker blijven maken. Want ook hier geldt: voor niets gaat de zon op, maar de 
Wijkkijker moet wél ergens van worden betaald☺.

Een groot deel van de Wijkkijker productiekosten dekken wij met de inkomsten vanuit de 
advertentieverkoop. Onze tarieven zijn uiterst mild. Zeker in vergelijking met de publicaties 
van de wijken om ons heen. In 2022 verhogen wij toch de advertentietarieven. 
De verhoogde drukwerkkosten kunnen daarmee worden opgevangen. Onze drukker rekent 
voor deze editie nog de ‘oude offerteprijs’, maar zal in het nieuwe jaar ook hoger (moeten) 
offreren. Dan nog blijven onze advertentietarieven in vergelijking met de andere wijkbladen 
uiterst mild. 

Voor u als wijkbewoner is er nu een manier om de Wijkkijker financieel te steunen. In de 
Wijkkijker nemen wij een ‘QR’ code op. Wie deze QR code scant met de smartphone, maakt 
automatisch 5 euro over naar de Wijkkijker. Mocht u de Wijkkijker een ander bedrag gunnen, 
dan kunt u via de Wijkkijker-rekening bij de Wijkraad Osseveld-Woudhuis ook een donatie 
doen. In deze Wijkkijker vertellen wij hier meer over. Alle beetjes helpen. Wij willen én 
moeten uiteindelijk de eigen broek omhoog kunnen houden. Ik ben ervan overtuigd dat wij 
dit prima kunnen. Met een beetje hulp. Uw hulp.

Voor de komende edities hebben wij gegarandeerd nog aanvulling op onze tekorten vanuit 
reserves die wij bij de wijkraad hebben staan. Een beetje spek om de botten zogezegd. 
Uiteindelijk willen wij met steun vanuit de wijk de Wijkkijker kunnen blijven uitbrengen. 
Doet u mee? Steunt u ons ook? Dat kan door de QR code te scannen of door een eigen 
bijdrage over te maken. Dat mag per editie, dat kan jaarlijks of éénmalig. 
Net wat bij u het beste past. Alle giften komen ten goede aan de Wijkkijker. 

In deze Wijkkijker leest u over de ‘lopende dossiers’ én de nieuwe dossiers: ondertunneling 
Laan van Osseveld, het AZC, Teuge Airport, Tiny Forest, verkeersstromen Osseveld-Oost enz.
Deze editie staat ook lekker vol met verhalen uit de wijk, over een bijzondere hobby, de 
Veenhuizerweg, het herdenkingscentrum Apeldoornsche Bosch aan de Zutphensestraat en 
verschillende herkenbare no-nonsense columns van onze redactieleden. Ook stellen nieuwe 
wijkondernemers zich aan u voor en lopen we een rondje mee met de Woudlopers. En dat is 
nog niet alles! Kortom, genoeg leesvoer om weer lekker voor te gaan zitten. 

Heel veel kijk- en leesplezier gewenst!

Tot ziens in de Wijk!
Wendy Le Griep
Eindredacteur

06-50533266 (appen mag altijd)
wendy@legriep.nl

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) 19.30-20.00 uur. 

Voorzitter
Stephan Jansen
voorzitter@osseveld-woudhuis.nl 

Penningmeester 
Durk Tuinier
penningmeester@osseveld-woudhuis.nl

Secretaris 
Mirjam de Vries
mirjam.de.vries@osseveld-woudhuis.nl

Verkeer, Milieu, Openbare Veiligheid en 
Bestemmingsplannen
Marcel Jongman
marcel.jongman@osseveld-woudhuis.nl
Ferry Sabander
ferry.sabandar@osseveld-woudhuis.nl

Sociaal domein
Jacques van Meurs
jacques.van.meurs@osseveld-woudhuis.nl

Sociaal domein + Communicatie
Vacature/bestuur@osseveld-woudhuis.nl 

Algemeen bestuurslid 
Gerard Link
gerard.link@osseveld-woudhuis.nl

Website www.osseveld-woudhuis.nl
Facebook osseveld-woudhuis

Colofon Wijkkijker/Herfst 2021/Jaargang 30 

De Wijkkijker is een wijkblad voor de wijken Osseveld-Oost, 
Osseveld-West en Het Woudhuis. De Wijkkijker is een wijkblad 
geschreven door en voor bewoners van de drie wijken in 
Osseveld-Woudhuis. De Wijkkijker wordt deels bekostigd van-
uit reserves die de Wijkkijker bij de Wijkraad Osseveld-Woud-
huis heeft staan. Dit zijn gelden die eerder beschikbaar zijn 
gesteld via de jaarlijkse gemeentelijke subsidie aan de Wijkraad 
Osseveld-Woudhuis. De Wijkkijker wordt merendeels bekostigd 
vanuit advertentieverkoop. 

Bijdragen in de Wijkijker worden op vrijwillige basis geschreven
door de redactie, door bestuursleden van de wijkraad, door 
wijkbewoners en door relaties van de wijkraad/redactie. 
Betaalde bijdragen zijn herkenbaar als advertorial of als 
advertentie. 

De redactie kan ingezonden kopij inkorten of weigeren. 
Wanneer de redactie meer kopij ontvangt dan er ruimte 
beschikbaar is, dan kunnen bijdragen worden doorgeschoven 
naar een volgende editie. Uiteraard gebeurt dit in overleg met 
de persoon-instantie die de kopij heeft aangeleverd.

De Wijkkijker wordt in 2021 twee maal uitgegeven. De wens is 
om de Wijkkijker vanaf 2022 weer drie keer per jaar uit te 
kunnen geven in een oplage van 5600 stuks. De Wijkkijker 
wordt gratis verspreid. De Wijkkijker kunt u digitaal lezen via: 
www.osseveld-woudhuis.nl/wijkkijker 

Redactie Wijkkijker 
Wendy Le Griep/Roely Smit/Theo Groen/André de Ruiter/
Marianne Hutters-Dijkhuizen/Herma Oosterloo-de Jong/
Henk Methorst/Hans Verbeek/Nadine Strik/Maria Rovers/
Teja Bottema en Tessa Gruppelaar. 

Vacatures
Bezorgcoördinator/Verslaggever AZC/
Advertentieverkoop en -administratie

Opmaak/Omslagfoto’s
Wendy Le Griep/wendy@legriep.nl/06-50533266

Drukwerk
Ctrl-P/www.ctrlp.eu/Ilja van dalen/i.vandalen@ctrlp.eu

Bezorging
De Herfstwijkkijker wordt in de maand oktober 2021 bezorgd. 
Geen Wijkkijker ontvangen? Of is de Wijkkijker te laat bezorgd? 
Mail naar wendy@legriep.nl 

Kopij
De kopijsluiting voor de eerstkomende Wijkkijker is nog niet 
definitief. Houd rekening met de eerste week van januari 2022. 
De bezorgperiode van de Winterwijkkijker is nog niet bekend, 
maar zal waarschijnlijk in de tweede helft van februari 2022 
plaatsvinden. 

Contact
wendy@legriep.nl/bestuur@osseveld-woudhuis.nl

Foto: Wendy Le Griep

Foto: Wendy Le Griep
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Wat hebben we allemaal voor onze kiezen gehad in het 
afgelopen jaar. Sinds de laatste Wijkkijker (lente editie) 
is er veel gebeurd. Het onderwerp waar we het met zijn 
allen altijd over hebben is -na corona- natuurlijk het 
weer. Na een aantal zeer warme zomers in de afgelopen 
jaren, was het dit jaar wennen aan de beduidend lagere 
temperaturen en het overvloedige hemelwater. En dat 
zal in de herfst niet veel anders zijn. Gelukkig schijnt in 
de Wijkkijker praktisch altijd de zon, zoeken we samen 
naar de pot met goud aan het einde van de regenboog 
en zeggen we als het dan toch wat druilerig is: 
“Na regen komt zonneschijn.” 

De werkzaamheden rond het project “De Ondertunneling 
van de Laan van Osseveld” zijn in volle gang. Gelukkig 
ondervindt (nog) niet iedereen hiervan hinder, maar 
je merkt er lokaal toch wel wat van: omleiding hier, 
omleiding daar. De Grote Verbouwing begint in 2022. 
Na de feestdagen. Goed nieuws voor onze ondernemers.

In de afgelopen periode hebben wij (wijkraad en redactie) 
weer een volgende stap gezet in ons eigen project ‘Samen 
(en) verder’. Wijkraad en redactie schrijven nu vaker 
samen bijdragen voor de Wijkkijker. Samen komt ook 
terug door samen te werken aan het project “Samen 
Woudhuis” en “Samen Osseveld”. In de afgelopen 
maanden hebben we dit project met de gemeente 
Apeldoorn en met Stimenz  verder ingevuld. 
Bureau Eurus zorgde daarbij voor de professionele 
ondersteuning. 

Wat is het gaaf om te zien hoe betrokken jullie wijk-
bewoners zijn bij je eigen omgeving. Dat geeft ons ook 
weer energie. Wij staan er duidelijk niet alleen voor. Wij 
hopen dat mensen die inmiddels geïnterviewd zijn of een 
bijdrage hebben geleverd in de digitale huiskamer, ook 
een beetje ‘besmet’ zijn en samen met ons willen bouwen 
aan onze wijken. Dus schroom niet als je een goed idee 
hebt om dit idee met ons te delen! 

Geniet van deze informatieve Wijkkijker. Ongelooflijk 
hoeveel input wij mochten ontvangen vanuit de wijk, van 
u, van jullie! Ga daar zeker mee door. De Wijkkijker is van 
bewoners, voor bewoners. En dat betekent dus van ons 
samen☺.

Denk met ons mee. Praat met ons mee. 
Doe met ons mee!

Stephan Jansen/voorzitter
voorzitter@osseveld-woudhuis.nl
Wendy Le Griep/eindredacteur
wendy@legriep.nl

Samen verder deel 3

Foto: Wendy Le Griep

Bestuursleden gezocht voor de 
Wijkraad Osseveld-Woudhuis

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. Kortom een 
afwisselend werkterrein waarin de huidige 
bestuursleden jou natuurlijk zullen begeleiden.

Bestuursleden van de Wijkraad Osseveld-Woudhuis 
zetten zich op vrijwillige basis in voor onze mooie 
wijken Osseveld en Het Woudhuis. Je enthousiasme, 
je interesse in bestuurswerk en een hart voor je eigen 
wijk zijn belangrijk om met veel plezier dit 
vrijwilligerswerk te kunnen doen.

Wij vormen een energiek team en we zoeken inzet 
voor de portefeuilles Sociaal Domein en Ruimtelijke 
Ordening. Ook zijn we op zoek naar een secretaris 
met organisatietalent en notuleervaardigheden. 
We willen alle belanghebbenden goed informeren, 
daarom zijn we ook op zoek naar een Communicatie 
vrijwilliger. 

Jij maakt straks deel uit van dit team. Elke maand 
komen wij op de tweede maandag van de maand 
bijeen in de bestuursvergadering. In de week 
daarvoor komt het dagelijks bestuur bij elkaar. Door 
de maand heen zijn er nog een aantal (ad-hoc) bijeen-
komsten. Je zult merken dat je een warm welkom 
krijgt. Je leert veel over je eigen wijk en de wijken 
om je heen, het ‘gemeentelijk apparaat’ en je doet 
nieuwe contacten op binnen en buiten de wijk.

Een gemeenschappelijk voorwoord

Iets 
voor 
jou
?

Iets 
voor 
jou
?

Spreekt dit alles je aan en heb je interesse in een 
bestuursfunctie? Of heb je nog vragen? 
Mail met ons secretariaat: 

bestuur@osseveld-woudhuis.nl

Wij nemen dan snel contact met je op.

Sjoelen voor iedereen!
Ben je op zoek naar een leuke bezigheid? 
Kom dan sjoelen! In Apeldoorn zoekt sjoelvereniging 
ASV '85 nog meer leden. 
Van jong tot oud, een ieder is welkom. 
Sjoelen in een onderlinge competitie is leuk! 

Wanneer  Elke maandagavond
Waar   Wijkcentrum "de Stolp"
Adres   Violierenplein 101 (De Maten) te Apeldoorn
Starttijd  19:30 uur. De zaal is open vanaf 19:00 uur
Kennismaking  Eerste twee bijeenkomsten gratis
Contributie  € 8,50 per maand of per bijeenkomst € 2,50
Inschrijving  Eénmalig € 8,50

Contact   Rien Reijns/rien@reijns.nl 
Website  https://sjoelclub.nl
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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 er bij te kunnen krijgen. 
We zijn onder meer op zoek naar een:
• bezorgcoördinator, die de bezorging van de Wijkkijker 

in goede banen leidt,
• verslaggever AZC Deventerstraat,
• administratieve tijger voor de 

advertentie-administratie,
• een extra fotograaf om foto’s ter illustratie van onze 

artikelen te maken.

De huidige redactie bestaat uit 11 leden. Wij vormen een 
bont gezelschap in leeftijd, de wijk waarin wij wonen, de 
fase van gezinsvorming, onze 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. 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. 

Verslaggever AZC Deventerstraat
Onderwerpen waarvoor wij zeker nieuwe leden zoeken 
gaan over het AZC aan de Deventerstraat. 
Je verdiept je dan in het proces, je interviewt betrok-
kenen, bewoners, belangengroepen, je houdt contact 
met de projectontwikkelaar, de projectleider vanuit de 
gemeente, met de gebiedsmanager enz. 

Op dit moment schrijven meerdere redactieleden 
over dit onderwerp. Wie wil hier ook structureel over 
schrijven?

Advertentie-administratie
De Wijkkijker kan niet zonder haar adverteerders. De 
inkomsten uit de advertenties gebruiken wij voor de 
productie van de Wijkkijker. In de nabije toekomst 
zullen we meer en meer ‘de eigen broek’ moeten 
ophouden. De gemeentesubsidie die wij voorheen 
kregen via de wijkraad, is nog maar zeer beperkt 
voorhanden, al hebben we nog wel ‘wat spek om de 
botten’. 

Vanuit de nieuwe Regeling Burgerparticipatie hebben 
we geen gegarandeerde aanvulling op onze inkomsten 
om de uitgaven van de Wijkkijker te kunnen 
garanderen. Daar hebben we toch meer 
adverteerders voor nodig. 
Voor de werving van nieuwe adverteerders en het 
onderhouden van het contact met de huidige 
adverteerders, als ook voor het beantwoorden van 
vragen over de tarieven, het mailen van de 
adverteerders over de kopijsluiting e.d. kunnen we 
binnen de redactie een vrijwilliger goed gebruiken. 

Bezorgcoördinator
Heb je drie keer per jaar in een tijdvak van twee 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? Dan nodigen 
we je graag uit voor een kennismaking. 

Wat doet de bezorgcoördinator zoal?

Bezorging
• In overleg met de eindredacteur maak je een 

planning wanneer welke editie wordt gedrukt en 
bezorgd. 

• 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 informa-
tie over de wijk die ze moeten 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.

• Redactieleden en bestuursleden kunnen helpen 
bij de bezorging. Voor hen maak je eveneens een 
overzicht wie welke straten bezorgt.

• Je houdt contact met de penningmeester over de 
uitbetaling van de bezorgers. 

Iets 
voor 
jou
?

Vrijwilligers gezocht voor de Wijkkijker
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 of per 
bezorger.

• Je bent de contactpersoon voor de drukker over 
tijdstip en dag voor afleveren van de vracht.

Dus...
• Lijkt het je wel wat om drie keer per jaar in nauwe 

samenwerking met onze bezorgers en een groot deel 
‘flexibele schil’ de bezorging van de Wijkkijker in 
goede banen te leiden? 

• Lijkt het je wellicht leuk om te (leren) schrijven en 
onze wijkbewoners te mogen interviewen? 

• Of ben je wel handig in het werven van nieuwe 
adverteerders? 

Wil je nog meer weten? Aarzel dan niet en laat van je 
horen of lezen.

Graag tot ziens!

Wijkraad Osseveld-Woudhuis
bestuur@osseveld-woudhuis.nl

Wijkkijker
eindredacteur 
wendy@legriep.nl

Een vrijwillige donatie ter ondersteuning van de Wijkkijkerproductie is van 
harte welkom. Dat kan per editie, maar mag ook jaarlijks. 
De Wijkraad Osseveld-Woudhuis wikkelt de financiën voor de Wijkkijker af. 
Zij int en beheert de advertentie-inkomsten en derhalve ook de toekomstige 
financiële steunbijdragen. De Wijkraad Osseveld-Woudhuis legt hiervoor elk 
jaar een financiële verantwoording af aan de wijk.

Wanneer u de QR code met uw smartphone scant, dan maakt u automatisch 
€ 5 over naar de Wijkkijkerrekening bij de Wijkraad Osseveld-Woudhuis. 
Wilt u wel graag doneren, doch liever een ander bedrag? Dat kan. 
Maak uw bijdrage voor de Wijkkijker dan over naar het volgende rekening-
nummer onder vermelding van ‘Vrienden van de Wijkkijker 2021’:

Wijkraad Osseveld-Woudhuis Apeldoorn/Wijkkijker 
NL10 RABO 0393 2530 07 

Onder vermelding  van ‘Vrienden van de Wijkkijker 2021’

Vrienden van de Wijkkijker
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In de lente editie benoemden wij het al:
de financiering van de Wijkkijker gaat
veranderen. Sterker nog, die is al veranderd. 
Waar wij deels konden meeliften op de 
jaarlijkse subsidiegelden die de Wijkraad 
Osseveld-Woudhuis ontving van de 
gemeente Apeldoorn, is die route met 
ingang van januari 2021 gestopt. 

De dorps- en wijkraden krijgen met ingang van 
januari 2021 geen vaste subsidie meer van de 
gemeente. Daarvoor in de plaats is de Regeling 
Burgerparticipatie aangenomen en in het 
afgelopen jaar uitgerold. Wij geven in deze editie 
de algemene informatie opnieuw, als ook hoe 
je activiteiten voor de wijk of wijk overstijgende 
activiteiten (deels) kunt organiseren met een 
financieel steuntje van de gemeente in de rug. 

Voorheen konden we met behulp van de adver-
tentieverkoop 50-70% van onze productiekosten 
dekken. Dat is voor de nabije toekomst echter 
niet genoeg. Gelukkig hebben we wat reserves 
en kunnen we op een spaarpotje (beheerd door 
de Wijkraad Osseveld-Woudhuis) nog een tijdje 
teren. Maar aan elk spaarpotje komt een einde 
als je de reserves niet tijdig aanzuivert. We 
streven bij de Wijkkijker naar 100% dekking uit 
de advertentie-inkomsten. Willen we dus voor 
onze wijk de Wijkkijker uit blijven geven (en 
ja, dat willen wij), dan moeten we toch meer 
inkomsten genereren óf minder uitgeven. Beide 
routes zijn haalbaar, billijk en redelijk. 
Hoe dan?

Minder uitgeven of meer inkomsten?
Minder uitgeven kan door de Wijkkijker dunner te maken. Dan 
dalen de drukkosten. De bezorgkosten en de opmaakkosten 
blijven hierin praktisch gelijk. Bij de redactie hebben we de luxe 
van een kopij-overschot. Jawel, u leest het goed. Er komt veel 
kopij binnen. Naast bijdragen aangeleverd door de wijkraad 
en geschreven door de redactie, ontvangen wij kopij vanuit 
de wijk en van diverse instanties en sociale partners van de 
wijkraad. Dit betekent dat wij, daar waar dit enigszins mogelijk 
is, de Wijkkijker willen behouden zoals deze nu is, maximaal 80 
pagina’s. Dunner mag natuurlijk wel. 

Advertentietarieven verhogen
Meer inkomsten genereren is een andere optie. Wij zijn er trots 
op dat de Wijkkijker advertentietarieven altijd mild zijn gebleven 
en betaalbaar zijn, ook juist voor startende ondernemers of 
zzp-ers uit onze wijken. De tarieven zijn in de loop van de jaren 
wel wat verhoogd, maar bleven nog steeds uiterst mild. 

Door de advertentietarieven te verhogen, kunnen we een deel 
van het gat dichten dat wij nu nog tekort komen. Dat doen we 
niet meteen. De nieuwe tarieven gaan met ingang van de 
wintereditie 2022 in. Op pagina 12 leest u hier meer over.

‘Vrienden van de Wijkkijker’
De Wijkkijker wordt 2-3 maal per jaar gratis bezorgd in 
Osseveld-Oost, Osseveld-West en in Het Woudhuis. Het gaat al 
gauw om 5500 adressen (oplage 5600 stuks). Gratis is natuur-
lijk mooi, maar dit kan alleen plaatsvinden, als de inkomsten 
positief zijn. Omdat het opzetten van een ‘abonnement op 
de Wijkkijker’ te omslachtig zou zijn en veel administratie zou 
vergen, nodigen wij onze wijkbewoners uit om op vrijwillige
basis een donatie te doen, voor het voortzetten van de 
Wijkkijker. Zie het als een vorm van ‘Vrienden van de Wijkkijker’. 

In deze Wijkkijker treft u op pagina 9 
een QR code aan, die u met uw telefoon 
kunt scannen. U maakt dan automatisch 
5 euro over naar de Wijkraad Osseveld-
Woudhuis, om ons Wijkkijkerpotje aan 
te vullen. Uiteraard mag u ook een ander 
bedrag doneren. 

Wijkpedia
In de nabije toekomst willen wij ook 
werken aan het (deels) digitaal aanbieden 
van onze artikelen. Het is naar ons idee
sowieso goed om de artikelen ook digitaal 
aan te bieden. Nu leest u via de
website van de wijkraad de pdf van de
Wijkkijker nog eens rustig na. 
In de toekomst willen wij ook de losse 
artikelen kunnen aanbieden. Zie het als 
een nieuwe Wijkpedia. Maar ja, dromen 
van  toekomstmuziek is één, maar de 
muzikale handen voor de invoering en 
het beheren van de bladmuziek voor de 
digitale Wijkpedia is een tweede.  

Mocht u nu denken, daar kan ik aan 
bijdragen, dat is een kolfje naar mijn 
hand? Neem dan a.u.b. contact op 
met de wijkraad: 

bestuur@osseveld-woudhuis.nl 

Wijk(kijker) toekomst
Tekst en foto’s: Wendy Le Griep

Regeling Burgerparticipatie 
Hoe zat het ook alweer?
“Het doel van deze subsidieregeling is het stimuleren, verbreden 
en uitbreiden van participatie in en vanuit gebieden, zodat 
gemeente en inwoners samen werken aan vitale straten, buurten, 
wijken en dorpen. Dat doet de gemeente door groepen inwoners 
die zich meer dan incidenteel inzetten voor de vitaliteit van hun 
eigen gebied (bijvoorbeeld dorps- en wijkraden) of mensen die 
zich op andere wijze gezamenlijk inzetten voor het algemeen 
belang te zien als ‘vanzelfsprekende gesprekspartners’ voor het 
ontwikkelen van plannen en het opzetten, uitvoeren en evalueren 
van beleid dat dit gebied betreft en hen daarom vroegtijdig in het 
proces te betrekken.” (Bron gemeente Apeldoorn)

Wat betekent dit nu concreet?
Tot 1 januari 2021 waren de wijk- en dorpsraden een “verlengstuk” 
van de gemeente richting de bewoners van Apeldoorn. In samen-
werking met, maar ook op eigen initiatief, werden zaken opgepakt 
om bijvoorbeeld de leefbaarheid van de wijk te vergroten, het 
veiliger te maken op de weg enz. Hiervoor werd een bedrag 
beschikbaar gesteld door de gemeente om hier invulling aan te 
geven. Subsidie.

De nieuwe regeling streeft in essentie nog hetzelfde doel na; alleen 
worden de wijk- en dorpsraden niet meer gezien als enige partij 
die voor de subsidie in aanmerking komen. Met andere woorden, 
iedere Apeldoorner kan vanaf 1 januari een subsidieaanvraag 
indienen. Je kan dit doen als individu, met je straat, met je buurt, 
met een groep mensen uit heel Apeldoorn of als wijkraad. In de 
gedachte van de regeling ben je dan een gebiedsparticipant die 
een bijdrage wil leveren aan Apeldoorn.

Subsidie aanvragen
Waarvoor je de subsidie (Regeling Burgerparticipatie) wil inzetten 
is natuurlijk niet geheel vrijblijvend. In de regeling worden de 
volgende zaken genoemd waarvoor de subsidie ingezet kan 
worden:
• Het stimuleren van participatie in en vanuit het gebied.
• Het stimuleren van samenwerking in en ten behoeve van het 

gebied.
• Het bevorderen van de vitaliteit van het gebied.
• Het opkomen voor het algemeen belang van het gebied.
• Je leest hier dat het steeds gaat om een gebied en dat is 

een zeer rekbaar begrip. Het kan gaan van je eigen directe 
omgeving tot heel Apeldoorn. 

Dus heb je een idee waarmee je iets kunt bijdragen op het gebied 
van participatie, samenwerking of vitaliteit, schroom dan niet 
om je plan uit te werken en een subsidie aan te vragen. Hoe 
dat moet en waar je aanvraag aan moet voldoen lees je op de 
website van de gemeente Apeldoorn: 

www.apeldoorn.nl/subsidieregeling-gebiedsparticipatie
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Een interview met Projectleider 
Michel Groenendijk
De ondertunneling van de Laan van Osseveld.
De voorbereiding van de uitvoering.

We ontmoeten elkaar op een koele, vochtige dag bij mij 
thuis. Eerst even praten en koffiedrinken. Dan op stap 
naar de overweg in de Laan van Osseveld. Nu het nog 
kan. Een gesprek met Michel Groenendijk, projectleider 
voor de ondertunneling van de gemeente Apeldoorn. 

Wie is Michel Groenendijk?
Michel is een echte Rotterdammer. Hij woont in 
Barendrecht. Na een aantal jaren te hebben gewerkt 
bij de ANWB en de gemeente Zoetermeer is hij terecht 
gekomen bij BMC. Een organisatie die met name voor 
overheden tijdelijk specialisten aanbiedt. Michel wordt 
als projectleider ingezet bij verschillende gemeenten. 

Voor Apeldoorn deed hij uiteenlopende projecten, zoals 
de uitbreiding van het Ereveld Loenen. In Apeldoorn is 
de sfeer wat rustiger en gemoedelijker, vindt hij. Er is ook 
wel begrip voor de overheid. Michel werkt in Apeldoorn 
als verantwoordelijk projectmanager vooral aan de 
voorbereiding van de ondertunneling. Daarnaast werkt 
hij voor de gemeente Leiden.

“Het is heel leuk om voor gemeenten aan concrete, 
ingewikkelde projecten te werken. Leuk omdat je 
altijd een resultaat ziet, maar ook leuk om te zoeken 

naar oplossingen voor knelpunten die je bij dit soort 
projecten altijd tegenkomt.” Doordat hij in de loop van 
de jaren veel ervaring heeft opgedaan, is hij bij steeds 
ingewikkelder projecten ingezet. Tot zijn plezier.

Michel praat daarbij graag over oplossingen met de 
mensen die op één of andere manier nadeel hebben bij 
zijn projecten. Zoals bij de ondertunneling met bewoners 
van het Ommeland over het tijdelijk kwijtraken van 
parkeerplaatsen of – verderop in het proces – het 
ontwerp van de verbreding van de weg voor bewoners 
van de Vosweide. Hij vindt het fijn als je mensen – die 
meestal tijdelijk hinder hebben van een project – toch 
een oplossing kunt bieden. Dat dat niet altijd lukt, is 
onvermijdelijk geeft hij ook aan.

Het project ondertunneling
Michel is ingezet om het project voor te bereiden en 
gereed te maken voor uitvoering. De discussie over de 
vraag of er een tunnel moest komen was voorbij. Maar 
na het besluit moet het echte werk beginnen. En juist 
het traject voordat de schop de grond in gaat is erg 
belangrijk. Het voorkomt dat de uitvoering te lang gaat 
duren, voor zowel de gemeente, ProRail als voor de 
aannemer die de tunnel mag bouwen. Niemand wil voor 
verrassingen komen te staan. Dat vraagt veel onderzoek.

Je kunt niet zomaar gaan graven: eerst moet onderzocht 
worden of er ruimte genoeg is om de tunnel te maken, 
daarvoor moet je weten wat er in de grond zit en hoe 
stabiel de ondergrond is. Alle partijen moeten weten wat 
er van ze verwacht wordt en wanneer. 

Lees verder op de volgende pagina

Formaat

A4 staand (hele pagina)
A4 staand (hele pagina)
A4 staand (hele pagina)

A5 liggend (halve pagina)

A6 staand (kwart pagina)

Non-profit tarieven: 
Plaatsing op willekeurige 
pagina, anders geldt het 
reguliere tarief.

Ondernemer in de wijk

Adverteren (tarieven)
Plaats

Willekeurige plek
Cover achter
Binnenzijde cover

Willekeurige plek

Willekeurige plek

A4 staand
A5 liggend
A6 staand

A4 met interview en 
opmaak
A4 zonder interview, 
inclusief opmaak

Huidige tarief

€ 140
€ 280
€ 210

€ 90

€  50

Nvt
Nvt
Nvt

€ 180

€ 140

Nieuwe tarieven m.i.v. januari 2022

€ 160
€ 320
€ 240

€ 110

€   55

€ 150
€ 100
€   50

€ 210

€ 170

Tekst: Hans Verbeek 
Foto’s: Herma Oosterloo-de Jong, 

Cécile Beekman en Wendy Le Griep

Ondertunneling Laan van Osseveld 

Ik ben Roos Jensen, 63 jaar en ik woon al 13 jaar in Osseveld. Ik werk al jaren bij 
Stimenz als bewegingsdocente, met name voor de ouderen. Het nut van bewe-
gen gaat ons allemaal aan, maar mijn passie ligt bij de ouderen. Ik weet dat met 
simpele bewegingen en oefeningen, plezier en gezonde voeding, je al een heel 
eind komt om je in het dagelijks leven fitter te voelen.

Roos Jensen
Beweegcoach
06-24286503
roosjensen@chello.nl 

Ik werk vanuit Talma Borgh. 
Dit is onze ontmoetings-
plek. De deelnemers komen 
van buitenaf. Na afloop van 
de les drinken we in Talma-
Borgh koffie en bij slecht 
weer mogen we gymmen in 
het Atrium van Talma-
Borgh. 

• De les duurt 1 uur
• De lessen kosten € 2,85 
• Deelnemers betalen per 
   half jaar

Foto: Herma Oosterloo-de Jong

Bewegen voor ouderen met Roos Jensen
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Voor hulpdiensten zijn er goede alternatieven, zoals de 
tunnel bij station Osseveld-Woudhuis. Maar die tunnel 
is vanuit veiligheidsoverwegingen niet geschikt te maken 
voor ander verkeer. 

Omdat het belangrijk is dat onze wijken ook winkels in 
de buurt houden, is de oproep dat iedereen toch vooral 
blijft kopen in winkelcentrum De Linie, zeker in de tijd 
dat de winkels wat moeilijker te bereiken zijn.

Michel is nu bijna klaar met zijn voorbereidende taak. 
Spannend is natuurlijk wel of er verrassingen zijn. Het 
meeste werk ligt nu bij de concrete voorbereiding en 
straks de uitvoering. Dan is een andere projectleider aan 
de beurt: Anton de Kleijn. Michel blijft wel betrokken bij 
het project. 

Digitale bijeenkomst op 28 juni
Eind juni was er een digitale bijeenkomst over de 
ondertunneling. Die bijeenkomst werd gehouden om 
informatie te geven en om vragen te beantwoorden. 
Michel was één van de mensen die hierbij betrokken 
was. Er keken ruim 300 mensen naar de presentaties en 
er werden natuurlijk veel vragen gesteld. Die vragen en 
de informatie staan ook op de website van de gemeente 
over de ondertunneling: 

www.apeldoorn.nl/tunnelosseveld

In die bijeenkomst werd nog niet gesproken over de 
aanpak van de rotonde bij De Linie (ook wel rotonde 
Veenhuizerweg genoemd) en de verbreding van de 
weg tot de verkeerslichten aan de Deventerstraat. 
Die plannen worden later dit jaar concreter nadat de 
aannemer bekend is. Die uitwerking is veel minder 
ingrijpend, omdat er niet langdurig wegen voor afgeslo-
ten hoeven te worden. Misschien kan het zelfs zonder 
afsluiting.

Vanaf begin 2022 wordt de Laan van Osseveld afgeslo-
ten, omdat er een tunnel komt in plaats van de 
spoorwegovergang. Dat is nodig om de doorstroming 
van verkeer te verbeteren. 

In de voorbereiding is het ook belangrijk om relaties te 
leggen met stakeholders en omwonenden en hen bij het 
project te betrekken. En er moet voldoende geld beschik-
baar zijn om de tunnel te realiseren. Dit geld is door de 
gemeente ook gereserveerd op de begroting. Ook de 
provincie en het rijk dragen bij.

Wat is de planning?
Bij het plannen van een project als dit wordt in eerste 
instantie een ruime planning gemaakt. Naarmate er 
meer kennis beschikbaar komt, blijkt wat de werkelijke 
periode is voor de bouw van de tunnel. Zo was eerst de 
aanname dat de afsluiting van de spoorwegovergang
anderhalf jaar zou duren. Op het moment van het 
interview is dat drie maanden korter. 

Zodra de aannemer is gekozen wordt verder gesproken 
over deze planning. De tijd telt dus vanaf het moment 
dat de weg echt afgesloten wordt (waarschijnlijk vanaf 
januari 2022). Maar ook nu gebeurt er al het nodige. 

Er wordt nu gewerkt aan onderdelen die noodzakelijk 
zijn, maar niet tot grote overlast voor het verkeer leiden. 
Kabels en leidingen onder de grond moeten worden 
verlegd zodat ze straks niet in de weg liggen als de bouw 
start. Ook zijn de eerste bomen gekapt. Als de tunnel 
klaar is dan is er een zo groen mogelijk ontwerp, zeker 
voor een verkeersproject en komen er bijvoorbeeld meer 
bomen terug dan er nu staan of stonden. Maar in de 
tussentijd is er werkruimte nodig, die nu (vooral aan de 
oostkant van de spoorlijn) ook wordt aangelegd.  

Omleidingen en bereikbaarheid
In de periode dat de Laan van Osseveld afgesloten is, 
gelden in Apeldoorn verschillende omleidingen. Dat 
heeft soms vervelende gevolgen. De bewoners van 
Osseveld-West kunnen misschien wat moeilijker hun huis 
bereiken of er vertrekken. Winkelcentrum De Linie wordt 
ook wat moeilijker bereikbaar. Dat valt natuurlijk mee 
voor mensen die lopend komen of met de fiets. Maar 
met de auto is dat ingewikkelder. De gemeente vraagt 
daarom aan iedereen in en buiten de wijken om zoveel 
mogelijk de auto te laten staan. 

Informatie van de gemeente Apeldoorn over 
de ondertunneling van de Laan van Osseveld

De werkzaamheden bestaan uit drie aspecten:

1. Aanleg van de tunnel
Automobilisten, fietsers en voetgangers kunnen straks 
altijd veilig onder het spoor door. Niemand hoeft hier nog 
voor dichte slagbomen te wachten. En doordat auto’s dan 
niet meer hoeven te stoppen en op te trekken, wordt de 
lucht schoner en het geluid voor omwonenden minder.

2. Weg voor auto’s verbreden naar 2x2 rijstroken
Met het oog op de toekomst wordt de tunnel geschikt 
gemaakt voor twee keer twee rijstroken. Dit omdat we 
later het oostelijke deel van de Ring breder willen maken.

3. Fietsers- en voetgangersbrug over de tunnel
Hierdoor kunnen fietsers en voetgangers veilig de Laan van 
Osseveld oversteken. Hiermee maken we ook de snelle 
fietsverbinding tussen Apeldoorn en Deventer weer een 
stukje beter.

Wegwerkzaamheden
Om dit te kunnen realiseren, gaat de Laan van Osseveld 
voor langere tijd dicht voor verkeer. Dat heeft voor veel 
inwoners én bezoekers van Apeldoorn consequenties. Er 
komen omleidingsroutes, die we zorgvuldig gaan voorbe-
reiden. Ook leggen we vooraf op verschillende manieren 
contact met bewoners en ondernemers in de directe 
omgeving, om samen de overlast voor iedereen zoveel 
mogelijk te beperken.

2e kwartaal 2021  Gereedmaken projectgebied
Januari 2022  Start bouwwerkzaamheden
Medio 2023  Tunnel is klaar

Tijdens de bouwwerkzaamheden gaat de 
Laan van Osseveld voor max. 1,5 jaar dicht.

De laatste ontwikkelingen

Voorbereidende werkzaamheden
Voor het aanleggen van de tunnel zijn voorberei-
dende werkzaamheden nodig. Deze bestaan uit het 
verleggen van gemeentelijke rioleringen en kabels 
en leidingen van nutsbedrijven. De voorbereidende 
werkzaamheden vinden plaats van mei 2021 tot 
november 2021. De Laan van Osseveld blijft tijdens 
deze periode geopend.

Stand van zaken Mobiliteitsplanonderzoek
De afgelopen periode is hard gewerkt aan het in 
kaart brengen van de effecten van een langdurige 
afsluiting van de Laan van Osseveld. Door middel 
van dit onderzoek is (op basis van veiligheid en het 
voorkomen van overbelasting van smallere straten) 
de meest geschikte omleidingsroute gekozen. De 
omleidingsroutes maken gebruik van hoofdwegen
en vermijden smallere straten in woonwijken. 
Voorafgaande aan de werkzaamheden zullen wij 
het volledige omleidingsplan presenteren.

Abonneer je dus op de digitale nieuwsbrief via 

tunnelosseveld@apeldoorn.nl

Aanpassingen kruising ‘De Tol’
Omdat één van de omleidingsroutes over de 
Zutphensestraat en Deventerstraat loopt, wordt 
de kruising bij de Tol tijdelijk aangepast voor het 
autoverkeer dat van de Zutphensestraat naar de 
Deventerstraat (rechts) afslaat. Om fietsers veilig 
te kunnen laten oversteken wordt ook het fietspad 
verplaatst en wordt een VRI (stoplicht) 
aangebracht. 

Zie de website voor detail kaarten.

Lees verder op pagina 17
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Vraag en antwoord

Waaom kan de Lupineweg niet open?
De Lupineweg zit tussen twee woonstraten in en ligt 
in woonbuurten. Deze straten zijn ongeschikt om al 
het extra verkeer te leiden. Daarnaast ontbreekt de 
ruimte aan opstelstroken. Dit kan niet veilig of met 
verkeerslichten worden georganiseerd. Daarnaast 
geeft spoorwegbeheerder ProRail hiervoor ook geen 
toestemming.

Blijft Winkelcentrum ’t Fort bereikbaar?
Ja, het winkelcentrum blijft tijdens de volledige 
werkzaamheden geopend. Door de omleidingsroutes 
is het winkelcentrum het beste te bereiken per voet 
en fiets maar zal het per auto ook bereikbaar blijven.

Is het mogelijk om de bustunnel Fortlaan of de 
overgang van de Lupineweg open te stellen voor 
verkeer? 
Het openstellen van de bustunnel is niet mogelijk 
vanuit verkeersveiligheid. Uit onderzoek blijkt dat 
het openstellen van de tunnel een dusdanige verkeer 
aantrekkende werking heeft dat in de omliggende 
straten en directe omgeving van de tunnel forse 
problemen ontstaan in de afwikkeling van het verkeer.

Wordt er ook ’s nachts gewerkt? 
En in de weekenden?
De aannemer heeft zich te houden aan de werktijden: 
in principe van 07.00 – 19.00 uur. In enkele gevallen is 
het niet te voorkomen dat er ook buiten deze tijden 
wordt gewerkt. Bijvoorbeeld tijdens de treinvrije 
periodes. In dit geval informeren wij direct 
omwonenden tijdig.

Komt het verwijderde groen weer terug in het 
nieuwe ontwerp?
Ja, op basis van een vastgesteld groencompen-
satieplan willen we meer bomen planten dan we 
weghalen. We leggen ook plantvakken en biodiverse 
bermen aan. Ook is er een financieel bedrag gecom-
penseerd waarmee de gemeente nieuwe (groen)
projecten kan oppakken.

Wat zijn de kosten van dit project?
De gemeente heeft al een paar jaar circa 15 miljoen 
euro op de begroting gereserveerd om de tunnel aan 
te leggen en de Laan van Osseveld te verbreden. 
Ook de provincie en het rijk/ministerie (samen circa 
12 miljoen) dragen financieel bij aan de tunnel.

Is de tunnel alleen voor autoverkeer?
Nee, de tunnel krijgt ook fiets- en voetpaden in beide 
richtingen. De fiets- en voetpaden zijn afgescheiden
van de rijweg. Daarnaast blijft het fietspad van 
Deventer naar Apeldoorn, parallel aan het spoor ook 
behouden en zijn er in de tunnel op- en afritten naar 
de beide doorgaande fietspaden. 

De Wijkkijker volgt het proces en vat samen 
wat er allemaal gebeurt en gaat gebeuren. 
Actuele informatie staat ook op eerder 
genoemde website van de gemeente. 
De gemeente gaat graag in gesprek met 
bewoners die vragen of opmerkingen 
hebben. Neem dan contact op met:

Bettine Potter 
06 1868 7589 
tunnelosseveld@apeldoorn.nl
www.apeldoorn.nl/tunnelosseveld

Wil je meer weten over de ondertunneling, 
kijk dan op:
https://www.apeldoorn.nl/
tunnelosseveld

BANDEN NODIG? Kijk en bestel ze online.

CARWASH
Osseveld-Oost
24/7 per week geopend!24/7 per week geopend!

• Personenauto’s
• Bedrijfswagens
• APK-keuringen
• Onderhoud
• Reparatie

• Ruit/schade-afwikkeling
• Auto-leasing/financiering
• Export service
• Bosch Pechhulp
• Bovag Garantie

DUIDELIJK | DESKUNDIG | DICHTBIJ

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

KIJK VOOR OCCASIONS OP WWW.AUTOWIENTJES.NL

www.autowientjes.nl/banden

Al
vanaf

Specialist in hybride en 
elektrische voertuigen!

€ 36,-

AIRCOSERVICE
Afpersen vacumeren en vullen

vanaf

€ 119,50

Wij kennen ook úw auto 
door en door!

(Alleen voor R134a systemen)
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Veel wijkraad-werkzaamheden vinden plaats buiten de 
zogenaamde spotlights. Zo speelt al meerdere jaren het 
dossier ’Verkeersstromen Osseveld-Oost’. Inwoners van 
Osseveld-Oost zijn hiermee ongetwijfeld bekend. Groot 
vrachtverkeer komt de wijk in vanaf twee punten: 
1. via de rotonde in de Deventerstraat en vervolgens 

via de Balustrade-Waterlei naar het bedrijventer-
rein aan de Rotstuin of via 

2. de rotonde aan de Laan van Osseveld en vervolgens 
via de Veenhuizerweg, De Ontvangst en de Waterlei 
naar het bedrijventerrein aan de Rotstuin.

De wegen in onze wijk zijn echter niet ingericht op 
dergelijk groot verkeer en al helemaal niet als het om 
opleggers of verlengde vrachtwagens gaat. Deze komen 
op een punt niet meer verder, staan vast in de bosjes, 
nemen een lantaarnpaal onderweg mee of beschadigen 
het wegdek. Los van al dit praktische ongemak komt de 
vraag: “Kan dat niet anders? Kan dit groot verkeer niet 
via een andere route de wijk in én uit?” De Wijkraad 
Osseveld-Woudhuis bekommert zich om dit dossier en 
schreef een zogenaamde brandbrief aan de Apeldoornse 
politiek.

Brief van de Wijkraad Osseveld-Woudhuis 
aan de Apeldoornse politiek
“Graag wil de Wijkraad Osseveld Woudhuis de volgende 
problematiek aan jullie voorleggen: eind 90’er jaren werd 
de wijk Osseveld-Oost ontworpen. Zoals je op Wikipedia 
kunt lezen een wijk met statige lanen als de Zonnewende 
en de Waterlei. Als laatste zin op deze website wordt 
melding gemaakt van het Bedrijvenpark Oost aan de 
Rotstuin. Dit Bedrijvenpark Oost is, naar nu blijkt, een 
planologische misser geweest. Op dit bedrijvenpark zijn 
talloze autohandelaren gevestigd alsmede een witgoed 

outlet. Deze bedrijven zorgen voor vrachtverkeer van 
dikwijls grote vrachtauto’s en autotrailers. De wegen in 
de wijk Osseveld-Oost zijn hier echter niet op berekend. 
Dit vrachtverkeer zorgt voor gevaarlijke situaties en 
verkeersproblemen wanneer een vrachtauto zich in de 
wijk klemrijdt. Dit komt met enige regelmaat voor. 

De Wijkraad Osseveld Woudhuis streeft naar een aparte 
ontsluitingsweg van dit bedrijventerrein parallel aan de 
A50 naar de Deventerstraat. Maar de wijkraad realiseert
zich ook dat de politiek hierover gaat. Totdat dit ook 
gerealiseerd kan worden streeft de wijkraad naar een
soepel verkeersverloop in de wijk Osseveld Oost, 
alhoewel dit natuurlijk nooit een definitieve oplossing 
kan zijn: vrachtverkeer in een kinderrijke woonwijk leidt 
altijd tot gevaarlijke situaties.
 
Reconstructie driesprong
Actueel is momenteel een reconstructie van de 
driesprong Balustrade/Waterlei. Een voorstel van de 
gemeente Apeldoorn, dat in samenspraak tussen de 
Wijkraad Osseveld-Woudhuis, de Regisseur Openbare 
Ruimte en Wijkbeheerder stadsdeel noordoost tot 
stand kwam om de doorstroming van vrachtverkeer op 
deze driesprong te verbeteren, kon niet rekenen op de 
instemming van de omwonenden. Daarom is de realisatie 
opgeschort tot hierover consensus bereikt is.
 
Tegelijkertijd realiseert de wijkraad zich, dat overleg en 
uitvoering op ambtelijk niveau enkel tijdelijke 
“noodverbanden” kan realiseren. De definitieve oplossing 
is en blijft een ontsluitingsweg richting de Deventerstraat.
Hiervoor is politiek draagvlak nodig en kloppen wij als 
wijkraad dus aan bij de politiek.
 

TER LINDEN MEIJER TUENTER ADVOCATEN  EN MEDIATION. 
 
Wij ondersteunen u op de gebieden: 
 
Personen- en familierecht:       echtscheiding, omgang, alimentatie 
Erfrecht:                                        (onenigheid) afwikkeling erfenis, uitleg testament, bewindvoering 
Migratierecht:                             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 

Verkeersstromen Osseveld-Oost
Tekst: Marcel Jongman, Foto’s: Wendy Le -Griep

Lees verder op de volgende pagina
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De wijk Osseveld-Oost is niet ontworpen voor en 
berekend op vrachtverkeer. Het realiseren van een 
bedrijventerrein met enkel ontsluitingswegen via 
deze woonwijk is een planologische misser. Ook de 
gemeente geeft dit toe. Echter enkel deze constatering 
lost het probleem niet op. De wijkraad, maar ook de 
bewoners van Osseveld Oost verwachten dan ook dat 
de gemeente Apeldoorn haar verantwoordelijkheid 
neemt op dit gebied.

Momenteel is het standpunt (voor zover wij weten) 
dat een ontsluitingsweg financieel niet haalbaar is. 
Het financieel kader wordt hierbij afgezet tegen de 
overlast welke de wijk en haar bewoners ervaren.
 
Om deze discussie vlot te trekken doen wij als 
wijkraad de volgende suggesties:
• Het bedrijventerrein aan de Rotstuin is nog niet 

volledig “vol”. Tussen de Rotstuin en de 
Deventerstraat is nog ruimte. Niet alle grond 
schijnt voor zover wij weten in gemeentelijk bezit 
te zijn.

• Pas het bestemmingsplan aan, geef hier terreinen 
uit en realiseer ruimte voor ondernemers.

• Tegelijkertijd met de realisatie van dit bedrijvenge-
bied moet het gebied ook ontsloten worden door 
de huidige doodlopende Rotstuin te verlengen 
richting Deventerstraat. Dit is te financieren met 
de opbrengst van de gronduitgifte.

Wij hopen op deze wijze de discussie rond dit bedrij-
venterrein vlot te trekken en rekenen daarbij op de 
steun van de Apeldoornse politiek. Natuurlijk zijn wij 
als wijkraad altijd te benaderen voor nadere vragen 
en/of mee te denken in deze discussie. De wijkraad 
verzorgt graag een rondleiding ter plekke en heeft 
desgewenst beeldmateriaal beschikbaar.” 

Hoe nu verder?
Marcel Jongman: “De wijkraad heeft in 2019 in 
samenwerking met de gemeente Apeldoorn een 
kosten-baten analyse gemaakt om een afweging te 

kunnen maken tussen een nieuwe ontsluitingsweg 
aanleggen of een aanpassing van de bestaande situatie. 
Afgaande enkel op het financiële plaatje was de in geld 
uitgedrukte overlast voor de wijk slechts een fractie van 
de kosten welke gemoeid zouden zijn met de aanleg van 
een nieuwe ontsluitingsweg.

In het traject naar de voorgestelde aanpassingen aan 
met name de driesprong Waterlei-Balustrade heeft 
de wijkraad bedongen, dat ook de omwonenden in 
het traject meegenomen zouden worden. Wegens 
Covid was een fysieke bijeenkomst niet mogelijk. De 
omwonenden werden schriftelijk op de hoogte gesteld 
van de plannen en zij werden uitgenodigd om daarop 
te reageren en met suggesties voor aanpassingen te 
komen. 

Een groep omwonenden, geconcentreerd rond de 
eerdergenoemde driesprong, heeft hiervan gebruik 
gemaakt. Zij zagen de voorstellen echter niet zitten. 
Ook de door de gemeente voorgestelde aanpassingen 
konden niet door de beugel. De enige oplossing zou een 
nieuwe ontsluitingsweg zijn. 

De gemeente heeft betoogd dat de nu voorgestelde 
aanpassingen een toekomstige ontsluitingsweg niet in 
de weg zouden hoeven te staan. En dat de realisatie van 
een ontsluitingsweg ook een traject van enige jaren zou 
vergen. Want niet alle grond tussen het bedrijventerrein 
aan de Rotstuin en de Deventerstraat is in gemeente-
lijk bezit. Met andere woorden: voordat de procedures 
inzake grondaankoop, bestemmingsplan en daadwer-
kelijke aanleg afgerond zouden zijn, praten we ook over 
jaren.

Het resultaat was en is, dat gemeente en omwonenden
geen consensus konden bereiken. Hierop heeft de 
gemeente besloten het voorstel tot aanpassing in te 
trekken en de situatie ongewijzigd te laten. 

Jaap van Brummen, woordvoerder van de omwonen-
den, heeft ons laten weten in het najaar een gesprek 
met wethouder Wim Willems te willen arrangeren over 
deze situatie. 

Tegelijkertijd heeft de wijkraad de problematiek aan alle 
fracties van de gemeenteraad voorgelegd en hen uitge-
nodigd om zelf een kijkje te komen nemen. Het gaat om 
het traject vanaf de hoek Veenhuizerweg-Ontvangst, 
naar de bocht richting De Ontvangst-Waterlei. 
Hier werd al eens een geparkeerde auto aangereden en 
beschadigd. Ook de eerste lantaarnpaal aan de Waterlei 
is meerdere keren “ontworteld” door een vrachtauto die 
de bocht te krap nam. 

Ten slotte werd de eerdergenoemde driesprong 
bekeken. De gemeenteraadsleden/fractieondersteuners 
van Groen Links (Henk Veneman), Lokaal Apeldoorn 
(Peter Messerschmidt), CDA (Jan Dirk van der Borg en 
Elbert Mulder), hebben hiervan gebruik gemaakt en 
gaven aan niet gelukkig te zijn met de huidige situatie en 
gaven aan de mogelijkheden van een ontsluitingsweg te 
willen onderzoeken. Daarna begon de zomervakantie.”

Conclusie 
De huidige situatie blijft gehandhaafd. Voor de 
geraadpleegde bewoners rond de driesprong Waterlei-
Balustrade misschien een bevredigende status-quo, 
maar of de bewoners van De Ontvangst daar ook zo 
over denken…”

Wordt vervolgd in de volgende Wijkkijker, de winter-  
editie van 2022. De Wijkkijkerredactie heeft het 
voornemen om de betrokken politici en de vertegen-
woordiger van de omwonenden te interviewen. Want 
hoe nu verder?

“De gemeente heeft betoogd dat de nu 
voorgestelde aanpassingen een 

toekomstige ontsluitingsweg niet in de weg 
zouden hoeven te staan.”

(Her)opening jeugd- en 
buurtbibliotheek in PCBO 
De Regenboog-Osseveld
Na 1,5 jaar dicht te zijn geweest opende jeugd- en 
buurtbibliotheek (JBB) Regenboog Osseveld op 30 
augustus weer haar deuren. De vrijwilligers staan 
weer klaar om leden van CODA uit de buurt te 
ontvangen; zowel kinderen als volwassenen. 

De vrijwilligers kunnen je helpen met het kiezen, 
lenen en inleveren van boeken én met andere 
CODA gerelateerde vragen. Ook is er weer een 
leeshoek ingericht om bijvoorbeeld de krant of 
een tijdschrift te lezen. 

Adres  CODA Openbare Jeugd- en 
  Buurtbibliotheek
  De Keerkring 70 
Geopend  maandag van 14:00 tot 17:00 uur
  woensdag van 11:00 tot 17:00 uur
  vrijdag van 14:00 tot 17:00 uur.
Contact  Kirsten Schut
Mailadres k.schut@coda-apeldoorn.nl 

AfWijkend
Voor onze nieuwe rubriek zijn wij op zoek naar 
jouw bijzondere hobby, interesses, verzameling, 
gewoonte enz.

Heb je ook iets bijzonders dat je in de Wijkkijker 
wil laten zien? Een mooie opgepoetste oldtimer, 
liefst met van die blauwe kentekenplaten? Een 
speciale plant? Wil je uitleggen waarom jij als 
enige in de straat een knalgele voordeur hebt? Of 
je zeldzame huisdier beroemd maken? 

Neem contact op met de Wijkkijker redactie: 
wendy@legriep.nl
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Er kwamen verschillende reacties: de één vond het 
prachtig, de ander vond het onkruid en wilde het graag 
gemaaid zien. 

Doordat het deze zomer veel regende was de groei 
inderdaad overdadig. Ook ganzevoet en perzikkruid 
groeiden breeduit. Hoe het ook zij, de insecten hebben 
er volop van genoten. Een geoefend oog zag veel 
variatie in de wilde bloemen, maar voor een leek  was 
het Tiny Forest veranderd in een Tiny Jungle. 
De mannen van de groenvoorziening hebben er in elk 
geval een stokje voor gestoken dat de tijdelijke bloemen 
‘Jungle’ afgemaaid zou worden. 

Maar waar kwamen al die andere soorten dan toch 
vandaan? Die zaten niet in het bloemenmengsel dat
wij hadden uitgestrooid. Wat blijkt…doordat er veel
(vruchtbare) aarde opgebracht is, zijn er veel ‘storings-
kruiden’ zoals ganzevoet en perzikkruid opgekomen. 
En juist die soorten trekken de aandacht. Toch stonden 
er afgelopen zomer meer soorten in de ‘Jungle’ zoals 
diverse kleurrijke distels, kamille, korenbloem, klaproos 
en phacelia. Toch leuk! 

IVN Natuureducatie en Duurzaamheid, de gemeente 
Apeldoorn en de wijkraad gaan er nu vanuit dat in 
november van dit jaar de bomen inderdaad door 
de schoolkinderen van OBS Het Woudhuis en PCBO 
De Regenboog Woudhuis kunnen worden geplant. 
Daarover leest u in de volgende Wijkkijker hopelijk 
meer!
Ferry Sabandar, wijkraad Osseveld-Woudhuis en 
Roely Smit, redactielid Wijkkijker

Het leek gelukt! In de meivakantie zou het terrein 
van het Tiny Forest worden ingezaaid met een 
eenjarig bloemenmengsel. Voor de aanplant van 
de vaste beplanting zouden we tot in dit najaar 
moeten wachten en hoe leuk zou het zijn om 
in de zomer een bloemenoase te hebben in het 
nog braakliggende veldje? Misschien kent u het 
veldje wel, gelegen aan station Osseveld, naast de 
parkeerplaatsen en tegenover Het Bolwerk en de 
Woudstaete.

De tegels op het plein aan de zuidzijde van het 
station Osseveld werden weggehaald, de grond 
werd bewerkt en het terrein kon daarna worden 
afgebakend met een schapenhek. De gemeente 
verzorgde dit alles. De contouren van het Tiny 
Forest zijn nu duidelijk herkenbaar.

Doch helaas, het liep allemaal een beetje anders. 
Hoofdreden was toch corona. Ook het weer 
speelde ons parten. Om in de tussenliggende 
periode het terrein op te fleuren is door vrijwil-
ligers van het IVN, de wijkraad en de redactie 
van de Wijkkijker, met ondersteuning van Erik 
Gorter (de bloemenspecialist van de gemeente) 
een bloemenmengsel ingezaaid. Enkele kinderen 
kwamen ons daarbij helpen. Tijdens het inzaaien 
kregen we al een aantal leuke reacties van 
buurtbewoners. 

De scholen en omwonenden werden geïnformeerd
over de wilde planten, die deze  zomer tot bloei 
zouden komen. Het Tiny Forest bracht echter meer 
‘aanwaaizaad’ tot bloei. 

Tiny Forest... Van bloemenoase tot jungle
Foto’s Herma Oosterloo, Roely Smit en Wendy Le Griep
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Zwemlessen voor 
Survival ABC 

Privé, duo of trio 
zwemles 

Snelcursus (survival 
ABC) 

Zwemmen met een 
beperking 

Zeemeermincursus 
Kinderfeestjes 

Contact: 
Tel: 055-8441356 of 06-51076480 
Mail: zwemschoolkablau@icloud.com 
 

Maatwerk  Kindvriendelijk  Ervaring  Persoonlijk  
Meedenkend  Kwaliteit  Zonlid  Rustige en veilige 
leeromgeving  Garantiepakketten 

Zwemlocatie 
Beekbergen: 
Parc Spelderholt 

www.zwemschool-kablau.nl 

Geef JOUW VOETEN de aandacht die ze verdienen!

MEDISCHE PEDICURE & COSMETISCHE VOETVERZORGING

Behandelingen:
DIABETISCHE & 
REUMATISCHE VOET 
RISICOVOETEN

SPECIALISTISCHE 
TECHNIEKEN

COSMETISCHE 
VOETBEHANDELING

INGROEIENDE/
INGEGROEIDE 
TEENNAGELS

Emily Dozy •••• Lage Landenlaan 47 •••• 7325 SH Apeldoorn
M 06 - 34 04 96 29  E info@jouwvoeten.nl I www.jouwvoeten.nl

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)

Wie de Lupineweg in Het Woudhuis helemaal naar het 
noorden afloopt, ziet bij het laatste huis links, vlakbij 
de spoorwegovergang… ja, het lijkt een gewone tuin, 
maar als je omlaag kijkt, staat daar iets vreemds in 
de voortuin. Het onderwerp van deze Afwijkend is de 
Playmobil minitentoonstelling in de voortuin. Nee, nog 
iets lager kijken, zoek het tafeltje! Een vrolijk tafereel-
tje op een onverwachte plek. De eerste keer dat ik 
het tafeltje zag, kreeg ik twee spontane gedachten 
die allebei volledig verkeerd bleken: kinderspel en 
kattenkwaad.

De Playmobil tentoonstelling is dus niet gemaakt door de 
kinderen die daar wonen, maar is geheel het werk van 
hun moeder Leoni. Het blijkt zelfs nog erger. Haar beide 
zoons, nu 10 en 12 jaar oud, spelen alleen met Lego. 
De grote voorraaddoos met Playmobil wordt door hun 
moeder beheerd en zij is ook degene die regelmatig een 
ander tentoonstellinkje organiseert. De jongens doen er 
eerlijk gezegd helemaal niets mee. 
Het enige dat zij op jongere leeftijd leuk vonden, was het 
dinosaurusje van Playmobil. Inmiddels ligt het beheer 
van het tafeltje geheel bij Leoni, inclusief het voeren van 
de dinosaurus en het regelmatig schoonmaken van het 
schommelstoeltje.

Vastlijmen
De tweede spontane (maar dus ook verkeerde) gedachte 
die bij mij opkwam was: Is dit tentoonstellinkje niet heel 
gevoelig voor kattenkwaad? Grijpen kinderen of groot-
ouders die langskomen soms hun kans om wat gratis 
speelgoed mee te nemen? Is alles wel goed vastgelijmd? 

Leoni vertelt dat het tegendeel waar is. Sterker nog, 
er is nog nooit iets weggehaald of stuk gemaakt. Er is 
overigens ook nog nooit iets bijgezet, dus de mensheid 
is weliswaar goed maar niet té goed… En mocht het 
gebeuren, vooruit dan maar. Er is tenslotte ook soms 
windschade.

Hoe is deze hobby begonnen? 
Leoni zag vorig jaar een kabouterhuisje in een boom met 
holle ruimte. Fascinerend vond ze dat, al vrij snel gevolgd 
door de gedachte: Dat kan ik ook. Bij gebrek aan een 
eigen holle boom werd het een tafeltje langs de stoep, 
met figuurtjes van Playmobil. Daar stond thuis nog een 
voorraadje van en de jongens waren daar dus op uitgeke-
ken. Gaandeweg groeide dit uit tot een permanente,
doch wisselende tentoonstelling. Leoni heeft in de 
begintijd de poppetjes vastgelijmd, maar dat was vooral 
om te voorkomen dat ze weg zouden waaien. Maar de 
lijm hield niet in regen en sneeuw. 

In de begintijd stond er zelfs een naambordje bij met 
“Fam. P.L.E. Mobiel”, maar dit bordje is helaas verregend. 
Het goede nieuws is dat er een nieuw bordje zal komen. 
Er is onlangs ook een insectenhotel toegevoegd (met 
echte insecten, niet op schaal!), niet te dicht bij de 
Playmobil tentoonstelling, want dat schrikt kinderen 
af. Een ander toekomstplan is het toevoegen van twee 
miniatuurmotoren (een hobby van de bewoners).

Veel positieve reacties
Het tafeltje is goed voor sociaal contact. Leoni: 
“Voorbijgangers spreken je vaak aan. Kinderen en ook 
grote mensen spelen er soms mee, maar ze lopen snel 
weg als ze zien dat iemand uit het huis naar hen kijkt”. 
De grootste fan van de Playmobil minitentoonstelling is 
een jongetje van naar schatting een jaar of drie, die per 
se elke dag hierlangs terug wil lopen nadat zijn moeder 
haar oudere kinderen naar school heeft gebracht. Een 
andere route is niet mogelijk. De reacties zijn tot nu toe 
allemaal positief, maar in de wijk heeft, zover Leoni weet, 
niemand nog een tweede tentoonstelling geopend.
Ik maak voor dit artikel wat foto’s. Er staat een fijn 
zonnetje en het tafereeltje toont ogenschijnlijk gelukkige 
poppetjes die op een bankje zitten in de zon. Hé, daar is 
een poppetje omgevallen! Ik zet het weer netjes rechtop 
op zijn bankje. Het Playmobil virus heeft ook mij besmet. 

AfWijkend
Een ludieke bijdrage

Tekst en foto: Theo Groen
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SERVICE ◈ KWALITEIT ◈ DEGELIJK ◈
MEEDENKEND ◈ VAKMANSCHAP ◈ 
PERSOONLIJK ◈ OOG VOOR DETAIL 

 
 

www.klusbedrijf-kablau.nl 

Voor meer informatie of een vrijblijvende 
offerte kunt u ons bellen of mailen.  

Contact: 
Tel: 055-8441356 of 06-51076480  Adres: Houttuinen-Oost 40 
Mail: info@klusbedrijf-kablau.nl 

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.  

             
   
Een prachtige basisschool  
                               in Teuge     

        
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           

          www.dezaaier@pcbovoorst.nl 

Waar we er een paar jaar geleden niet van opkeken als we het 
vaste koppeltje zwanen zagen broeden in de slotgracht, is het 
-na twee of drie jaar geen nest- dit jaar toch weer zover. 
De nijlgans lijkt tot dusver verslagen en het koppeltje is 
terug op het nest op de vaste plek in de slotgracht. Iedere 
dag kunnen we dus weer meeleven met de vader die niets of 
niemand ook maar in de buurt laat van het nest. Laat staan als 
ze afwachten of de eieren al zijn uitgebroed. Je leeft toch mee. 
Vooral als de jongen geboren zijn. 

Luid met zijn vleugels slaand op het wateroppervlak, 
waarschuwt hij de nijlgans om ver weg te blijven. Het is me een 
heisa, waarvan de meerkoet zich juist weinig aan lijkt te trekken. 
Zij maken zich daar niet meer druk om en zijn zelf bezig met het 
maken van hun eigen nest en hebben geen tijd om stil te staan 
bij al dit machtsvertoon. Vader zwaan lijkt dat te respecteren en 
maakt gebruik van hen als zijn persoonlijke alarmsysteem.

Sensationele acties
Hoe handig dat alarmsysteem ook is, het beschermt je niet 
tegen indringers, het waarschuwt er slechts tegen. Dus zal vader 
zwaan iedere keer weer zelf in actie moeten komen. Dit brengt 
de nodige en soms ook gevaarlijke en sensationele acties met 
zich mee. Zo staat hij rustig midden op de weg en kan het hem 
niets schelen of mensen nu naar hun werk moeten, of hun 
kinderen op tijd op school af moeten leveren. Zijn kroost gaat 
voor. De kasteelbewoners zijn eraan gewend en lopen en fietsen 
rustig om.

Rare eend
Want zeg nu zelf zo’n grote zwaan met zijn 
vleugels gespreid die al sissend en dreigend de 
weg oversteekt, boezemt ons toch wel het nodige 
ontzag in. Behalve onze kleine Soof dan, die toch 
even nieuwsgierig moest kijken wat dit nu weer 
voor raar soort eend was. Gelukkig voor haar 
waren ze nog aan het broeden en koos vader 
zwaan eieren voor zijn geld en dook mopperend 
het water weer in. Soof kwam trots, maar toch 
ook teleurgesteld, dat ze nu nog niet wist wat 
voor gek beest het was, terug huppelen.

Trotse vader
Tegen de tijd dat deze column gelezen wordt, 
zullen we weten hoeveel kuikens het gered 
hebben en denken we misschien weer met 
een glimlach terug aan hoe mooi het was om 
het zwanengezin door de slotgracht te zien 
zwemmen. Er is niets mooier dan een trotse 
vader, maar ook niets gevaarlijker. Respect voor 
hem en ondanks het ongemak voor het verkeer 
hoop ik toch stiekem dat ze volgend jaar weer 
mogen broeden, als vanouds op hun vaste plekje. 
Want het hoort toch bij het kasteelleven.
Sommige tradities mogen nu eenmaal niet 
verdwijnen.

De zwanen zijn terug!!

Column
Tekst: Marianne Hutters-Dijkhuizen
Foto’s: Wendy Le Griep

We zijn een kleurrijke, eigentijdse en open 
christelijke basisschool. Samen met jou 
als ouder werken we aan de ontwikkeling 
van je kind. Plezier, ruimte, vertrouwen en 
geloof in jezelf en de ander staan bij ons 
centraal. Verbinden met en het thuisvoelen 
van ieder kind, vinden we heel belangrijk. 

Maak een afspraak en kom kijken:

PCBO De Regenboog Osseveld
Keerkring 70
055 506 05 41

 regenboogosseveld@pcboapeldoorn.nl
 regenboogosseveld.pcboapeldoorn.nl 

 @pcboderegenboogosseveld

De Regenboog Osseveld is onderdeel van:

Je bent welkom op PCBO 
De Regenboog Osseveld!
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Wist u ervan? 
Is de vraag die schrijfster Roxane van Iperen stelt in haar 
4 mei-lezing “Stemmen uit het diepe”. Zij memoreert: 
“In de nacht van 21 januari 1943 wordt de Nederlands-
Joodse instelling Het Apeldoornsche Bosch ontruimd. 
Bijna 1300 mensen werden op transport gesteld. In men-
selijke lagen op elkaar gestapeld in goederenwagons, die 
na een dagenlange tocht door de winterse kou in Ausch-
witz-Birkenau aankwamen.” Direct bij aankomst zijn alle 
mensen vrijwel direct vermoord. 

Joodse mensen werden door de nazi’s als minderwaardig 
gezien, laat staan Joodse mensen met een psychische 
aandoening of verstandelijk beperking. Dat is de reden 
waarom de mensen die gedeporteerd werden, nooit zijn 
geregistreerd door de nazi’s. Die moeite werd niet eens 
genomen.

Het Apeldoornsche Bosch 
Het Apeldoornsche Bosch was een Joods-psychiatrische 
Inrichting die in 1909 werd geopend aan de Zutphense-
straat. In de jaren ’40  (van de vorige eeuw) was het uit-
gegroeid tot een moderne psychiatrische inrichting, waar 
onder andere veel activiteiten voor de patiënten werden 
georganiseerd. In de volksmond werd het Het Jodenbos 
genoemd. 
 
Op het terrein stond ook het kindertehuis Paedagogium 
Achisomog. De inrichting en het kindertehuis stonden 
buiten de bebouwde kom van Apeldoorn, midden tussen 
de weilanden en in het bos. 

Dit kan op twee manieren uitgelegd worden: 
de bewoners werden buiten de maatschappij geplaatst. 
Een positievere inslag is, dat de bewoners hier de ruimte 
hadden om zichzelf te zijn.

In 1942 werd er door de nazi’s een wet in het leven ge-
roepen. Deze wet schreef voor, dat Joodse mensen niet 
meer mochten samenwerken met niet-Joodse mensen. 
Deze wet zorgde voor de isolatie van de Joodse mensen. 
Men creëerde afstand en onderscheid. 
Het Apeldoornsche Bosch moest toen afscheid nemen 
van de niet-Joodse medewerkers.

Zoals hierboven beschreven werden alle patiënten van 
het Apeldoornsche Bosch, alle kinderen van Achisomog 
en 50 medewerkers gedeporteerd naar Auschwitz. 
Een medewerkster die daar destijds werkte meldde: 
“Je wist niet wat, hoe en waarom.”

Wat moest je doen? “We hebben de patiënten maar 
aangekleed. Voor alle patiënten hebben we pakketjes 
eten klaargemaakt, in servetten gerold voor onderweg. 
Samen met het hoogst noodzakelijke hebben we dat 
in koffertjes gedaan. Op de buitenkant schreven we de 
namen van de patiënten.” Het werd een onbeschrijfelijk 
gruwelijk drama.

De psychiatrische instelling  werd niet opnieuw in 
gebruik genomen; heel veel Joden waren immers ver-
moord. In 1960 werd in Amersfoort een nieuwe Joods 
Psychiatrische Instelling geopend, het Sinai Centrum. 

       

Erkend therapeut Woudhuis   

 
Wil jij graag zonder angst, spanning of stress door      
het leven?  
Loop je vast, wil je dingen opgelost zien?  
Vrij zijn van roken en  andere verslavingen?    
Maak jezelf weer emotioneel sterk(er).  
                            

Wat is hypnotherapie?       

Hypnose -trance- is een natuurlijke staat van ontspanning. Het is te vergelijken met 
dagdromen met een gerichte focus. Jij blijft in controle! Het bewuste brein ontspant en het 
onbewuste brein staat open voor verandering. In deze staat is het mogelijk negatieve 
gedachten, gedragingen en gevoelens om te buigen. 

Je krijgt inzichten (oplossingen) en ander gedrag volgt. Het 
probleem wordt bij de wortel aangepakt. Dit maakt dat de resultaten 
snel en blijvend zijn. 

Van alles wat wij doen gebeurt 95% onbewust. Eerdere ervaringen 
zorgen ervoor hoe jij je voelt en welke vaste patronen je hebt. 
Inzichten hierin kunnen dit doorbreken.   

Ook is alleen gesprekstherapie mogelijk. Bel gerust!                            
www.wendyvancampen.nl | 06 27821324   

      

 

 

 

055 - 800 1998www.ahdo.nl   Ç    info@ahdo.nl
Eglantierlaan 201
7329 AP Apeldoorn

Bel nu voor vrijblijvend advies

Volledige uitvaartverzorging
Elke dinsdagmorgen inloopspreekuur
van 9.00  tot 11.00 uur 
Eigen afscheidshuis met meerdere kamers
Samenwerking met alle verzekeringsmaatschappijen 
Scherpe tarieven en maatschappelijk verantwoord

Het Apeldoornsche Bosch
Hoe houd je de herinnering levend?

Tekst: Roely Smit en André de Ruiter
Foto’s: Herma Oosterloo en Wendy Le Griep

Lees verder op de volgende pagina
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Hiervoor was zoveel belangstelling, dat Donald de 
Leeuw en Theo de Korte, vertegenwoordigers van de 
Joodse gemeenschap, toen het verdere voortouw 
hebben genomen om van de tijdelijke expositie een 
permanent herinneringscentrum te maken. 

Waarom pas 77 jaar na de deportatie?
Na de Tweede Wereldoorlog waren de mensen druk 
bezig met de wederopbouw van Nederland en wilden 
zij liever niet herinnerd worden aan de gruweldaden. 
Voor zowel de Joodse mensen als de niet Joodse 
mensen was het te pijnlijk.

De Joodse zoektocht naar familieleden is pas later door 
de tweede generatie, maar vooral door de derde gene-
ratie toegenomen. Er komen steeds meer vragen van 
persoonlijke aard. Bijvoorbeeld mensen die vragen wat 
er met hun oudtante is gebeurd. Zij woonde toch in het 
Apeldoornsche Bosch?  Bij dit soort vragen werkt het 
centrum bijvoorbeeld ook intensief samen met het 
herinneringscentrum Westerbork. 

Het herinneringscentrum is een plek om verhalen te  
blijven vertellen. De mensen in het Apeldoornsche 
Bosch waren Joods en hulpbehoevend en zij werden 
vanuit hun veilige omgeving weggerukt. Op de begane 
grond is een expositie, waar aan de hand van foto’s en 
een film en tekst het verhaal wordt verteld. Hier krijgen 
de destijds gedeporteerde patiënten en hun zorgmede-
werkers een gezicht!

Bea vertelt het verhaal van Gretha Swart, een puber 
die in Achisomog woonde en uit een groot Amsterdams 
“kansarm” gezin kwam. 

Dit centrum is later verhuisd naar Amstelveen en is nu 
vooral een centrum voor behandeling van posttrauma-
tische stressstoornissen. 

De directeur van Achisomog die samen met zijn vrouw 
de oorlog heeft overleefd, heeft in 1946 het kindertehuis 
voor Joodse weeskinderen, Achisomog, opnieuw geopend 
op het terrein. In 1966 is dit kindertehuis overgegaan naar 
het Sinai Centrum- De Amerpoort-Etrog. Het terrein is nu 
van ’s Heeren Loo (locatie Groot Schuylenburg), een instel-
ling voor verstandelijk beperkte mensen. Deze instelling is 
geopend in 1952.

Herinneringscentrum  
Het herinneringscentrum ‘Het Apeldoornsche Bosch’ is 
26 januari 2020 officieel geopend. Het is tot nu toe helaas 
nauwelijks open geweest voor bezoekers en rondleidingen 
i.v.m. de coronapandemie. Veel wijkbewoners passeren 
vast met regelmaat het gebouw, maar lang niet iedereen 
zal de geschiedenis kennen. Het herinneringscentrum 
staat op het terrein van ’s Heeren Loo, op de kruising van 
de Zutphensestraat en de Laan van Erica (in de voormalige 
woning van de directeur van het Paedagogium 
Achisomog). Vooral de borden aan het hekwerk vallen op 
met teksten die je doen nadenken: “Houd de herinnering 
levend. Wat is vriendschap? Ben jij vrij van oordelen? 
Wat zou jij doen? Verlies de moed niet. Ben jij vrij?  en 
Wat zal er van ons worden?”

We zijn in gesprek met Bea Drost, bestuurslid van het 
Apeldoornsche Bosch en medewerker van ’s Heerenloo. 
We worden door haar rondgeleid in het herinneringscen-
trum. Bea was in 2018 betrokken bij de tijdelijke expositie 
die georganiseerd werd door de werkgroep ‘75 jarig 
Herdenking Apeldoornsche Bosch’. 

Ze schreef een dag voor de ontruiming een brief aan 
haar zus, waarin ze vermeldt dat ze goed verzorgd wordt, 
maar dat ze een beetje heimwee heeft. Ze zegt ook dat 
haar omgeving wat streng is, omdat ze vroeg naar bed 
moet. Ze schrijft geen woord over de oorlogsdreiging, 
wat waarschijnlijk aangeeft dat mensen zich veilig 
voelden.

Op de eerste verdieping wordt de geschiedenis naar de 
actualiteit gehaald. Thema’s als (on)vrijheid, (on)veilig-
heid, vriendschap en vluchten staan centraal. Er zijn een 
aantal educatieprogramma’s opgesteld door het CODA en 
zo wordt er op een structurele manier met basisscholen 
en scholen voor voortgezet onderwijs samengewerkt. 
Samen met een docent van het documentatiecentrum 
gaan leerlingen met elkaar in gesprek en wordt er 
stilgestaan bij wat deze thema’s voor hen betekenen. 

Vanwaar de betrokkenheid van ’s Heerenloo? 
De Stichting ‘Het Apeldoornsche Bosch’ en de organisatie 
’s Heeren Loo staan los van elkaar. Toch kiest ’s Heeren 
Loo er voor om een belangrijk aandeel te hebben in het 
herinneringscentrum. Bea legt uit waarom: “Er heeft zich 
hier op dit terrein een groot drama afgespeeld en dat 
mag nooit worden vergeten. Geografisch gezien was dat 
op deze plek. Dit is een plek voor nabestaanden om te 
herinneren. 

Wij hebben de opdracht om hulpbehoevende mensen te 
helpen. Vaak worden psychiatrische patiënten en mensen 
met een verstandelijke beperking gediscrimineerd en wij 
moeten er voor zorgen dat dit taboe wordt doorbroken. 
We willen graag de link met de actualiteit behouden en 
leren van het verleden.“

“Er heeft zich hier op dit terrein 
een groot drama afgespeeld en 

dat mag nooit worden 
vergeten. Geografisch gezien 

was dat op deze plek. Dit is een 
plek voor nabestaanden om te 

herinneren.”

Monument in het Prinsenpark
Sinds 1990 vindt elk jaar op 21 januari in het Prinsen-
park de herdenking ter nagedachtenis aan alle mensen 
die in 1943 werden gedeporteerd plaats. In 2013 ont-
stond er, met behulp van medewerkers van het 
Herinneringscentrum Kamp Westerbork, een lijst met 
namen van de gedeporteerden van het Apeldoornsche 
Bosch. Toen bleek het pas mogelijk de slachtoffers, 70 
jaar na dato, uit de anonimiteit te halen. De namen zijn 
terug te vinden op het Digitaal Joods Monument en op 
plaquettes die zijn geplaatst bij het monument en 
worden nu jaarlijks door de scholieren voorgelezen. 

Burgemeester Ton Heerts sprak dit jaar bij de herden-
king op 21 januari o.a. deze woorden: “Vrijheid van 
meningsuiting is een groot goed. Maar dat mag je nooit 
verwarren met doelbewust beledigen, treiteren of uit-
sluiten. Deze grens is dun en wordt steeds dunner. 
Totdat de grens onzichtbaar is. Dat mogen we niet 
laten gebeuren; nooit meer!” De burgemeester roept 
iedereen op om af en toe eens een kijkje te nemen bij 
het monument, maar zeker ook in het herinneringscen-
trum. “Daar lees, hoor en voel je ook de ervaringen van 
wat de mensen moeten hebben meegemaakt toen die 
grens wel werd overschreden.”

Wat kun je leren in het herinneringscentrum? 
Bea benoemt de belangrijkste les: “Als je onverschillig 
en intolerant bent naar anderen, als je mensen apart 
zet en isoleert, dan kan dat grote desastreuze gevolgen 
hebben. Wij willen mensen er bewust van maken dat je 
begrip moet tonen voor elkaar; iedereen in zijn waarde 
moet laten, wie je ook bent.” De stichting richt zich op 
de inclusieve samenleving, waar niemand buiten-
gesloten wordt. 

Lees verder op de volgende pagina
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Het centrum biedt troost en aandacht voor de na-
bestaanden en richt zich daarnaast met name op 
de jeugd om het verhaal van het verleden te blijven 
vertellen. Bea benoemt ook nog, dat het heel mooi 
is om te zien hoe hier twee werelden samenkomen; 
bezoekers en de huidige bewoners van ’s Heeren 
Loo.

Bezoek het Apeldoonsche Bosch
Bea hoopt dat zij na de coronatijd weer veel mensen 
kunnen ontvangen, zowel in het centrum als op het 
terrein van ’s Heeren Loo, waar je een wandeling 
kunt maken, de zogenaamde panelenroute. Je ziet 
dan de gebouwen waar destijds de Joodse mensen 
hebben gewoond en je kunt via de audiotour de 
verhalen beluisteren. 

Het herinneringscentrum is geopend op:
woensdag en zondag van 10.00 uur - 16.30 uur 
en voor groepen op afspraak, ook op andere dagen. 
Groepen kunnen zich aanmelden via de website: 
www.apeldoornschebosch.nl 
bezoek@apeldoornschebosch.nl
Vrijwilligers die in het herinneringscentrum willen 
werken als gastheer of -vrouw; mensen die affiniteit 
hebben met het Apeldoornsche Bosch, kunnen zich 
bij CODA aanmelden.

Boekjes, te verkrijgen in het herinnerings-
centrum: 
• De ontruiming van het Apeldoornsche Bosch 20-

21 januari 1943
• Herinneringscentrum Apeldoornsche Bosch
• Film: Veilig in het bos (op youtube)

Inclusieve samenleving
Inclusie is de insluiting in de samenleving van achterge-
stelde groepen op basis van gelijkwaardige rechten en 
plichten. Inclusie staat tegenover uitsluiting en discrimi-
natie. De begrippen inclusie en integratie vullen elkaar 
aan in de hedendaagse maatschappij.  

 

 

EUROPESE WIJNTOPPERS 

Speciaal voor de bewoners van Osseveld en 
Woudhuis hebben Sascha en Marco van Henri 
Bloem weer een mooi proefpakket samengesteld. 
Dit keer betreft het Europese wijnen met een 
uitstekende prijs/kwaliteit. Zowel Italië, Spanje als 
Frankrijk vind je in dit pakket. Een volfruitige 
intense Primitivo, een houtgelagerde 
Montepulciano, een kruidige, zachte Faugères, een 
Vermentino barstensvol wit fruit, de inheemse 
Arneis uit Piëmonte en tot slot een uitbundige 
Verdejo. Normaal kost dit pakket € 55,80, maar 
speciaal voor de “buren” van Sascha en Marco 
slechts € 49,95 (gratis thuisbezorgd). 

Bestel via 055-5221470 of  
via apeldoorn@henribloem.nl.  

Vergeet niet de Wijkkijker te noemen. 

Wijnkoperij Henri Bloem 
Asselsestraat 52 

7311 EN APELDOORN 

 
 
 
 
 
 
 

MMeeddiiaatitioonn  FFaammiilliiee    eenn  AArrbbeeiiddsszzaakkeenn…………………………..  
                      oomm  ttoott  ggeeddrraaggeenn  oopplloossssiinnggeenn  ttee  kkoommeenn.. 
De mediator ziet toe op de belangen van ieder,  
      de gewenste oplossingen en de juridische aspecten. 
De mediator is neutraal en faciliteert het gesprek. 
 
FFaammiilliiee  eenn  rreellaatitieess  
EEcchhttsscchheeiiddiinngg,,  oouuddeerrsscchhaapp,,  aalliimmeennttaatitieess  
MMaanntteellzzoorrgg,,  vveerrddeelleenn  eerrffeenniiss,,  oonnddeerrlliinnggee  rreellaatitieess..  
  
AArrbbeeiidd  eenn  OOrrggaanniissaatitiee  
ZZiieekktteevveerrzzuuiimm  eenn  rree--iinntteeggrraatitiee  
PPrreesseenntteeiissmmee  
TTeeaammss––  eenn  ssaammeennwweerrkkeenn    ((ooookk  ddiissccrriimmiinnaatitiee  eenn  ppeesstteenn))  
RReeoorrggaanniissaatitieess  

      

     06 - 44 51 22 72   
info@feenstramediation.nl 

 

neem vrijblijvend contact op    

Leerlingen van scholengemeenschap-
pen dragen elk jaar gedichten voor 
tijdens de herdenking. Eén hiervan 
vermelden we hier:

Let op je gedachten
Want dat worden je woorden
Let op je woorden 
Want dat worden je daden
Let op je daden
Want dat worden je gewoontes.

(Talmoed-Joodse Heilige Geschriften)
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Na het interview met de directeur van International 
Airport Teuge (zie Wijkkijker lente editie 2021), spreken 
we nu met Geert Boreel, de voorzitter van Platform 
Vlieghinder Teuge. 

In het vroege voorjaar vindt het eerste gesprek plaats, 
gevolgd door twee gesprekken in de zomer. Geert Boreel 
blijkt een genuanceerd en zelfkritisch actievoerder die op 
zoek is naar een luchthavenbesluit voor Teuge met minder 
geluidhinder.

Het vroege voorjaar
We ontmoeten elkaar in zijn woonhuis op een landgoed 
tussen Twello en De Vecht en dicht bij de luchthaven. 
Een prima plek op deze sombere voorjaarsdag. Er zijn 
daardoor geen vliegtuigen die ons gesprek verstoren. Het 
is wel een spannende periode. Komend najaar wordt een 
besluit verwacht van de provincie Gelderland over de 
vergunning voor luchthaven Teuge. Wat mag er en vooral, 
hoeveel hinder levert dat op voor de mensen die onder of 
vlak naast de vliegroutes wonen die de piloten verplicht 
moeten volgen?

Hoe is Geert Boreel hier verzeild geraakt?
Na een loopbaan in de zoutindustrie kwam Geert Boreel in 
1972 terecht bij Centraal Beheer (dat in die jaren het plan 
opvatte om naar Apeldoorn te komen). In de buurt van het 
landgoed had de familie een zomerhuis en zo ontstond het 
idee om een huis te bouwen op de huidige plek. In die tijd 
was het vliegveld er wel, maar het was kleiner en had nog 
geen verharde landingsbaan. Toch was er wel hinder van 
het steeds drukker wordende vliegverkeer. Het Platform 
– waarin omwonenden met elkaar een vuist proberen te 
maken tegen de extreme groei van het vliegveld en voor 
beperking van de hinder – werd opgericht in 2009. 

Dat was in de periode dat er sprake was van uitbreiding 
van de luchthaven met onder meer de verlenging van 
de landingsbaan en de aanleg van de baanverlichting. 
Omdat het huis precies in het verlengde van de baan 
ligt, waarin vliegtuigen afhankelijk van de windrichting 
landen of opstijgen, werd steeds duidelijker dat meer 
mogelijkheden voor de luchthaven ook direct meer 
geluidhinder zou opleveren. 

Daarnaast speelde al dat het geluid van vliegtuigjes 
met parachutisten, die al rondjes draaiend omhoog 
stijgen, als meer hinderlijk werd ervaren. “En als het 
eenmaal in je kop zit… En als je dan vervolgens niet 
gehoord wordt als je meldt dat het hinderlijk is, dan 
krijg je er energie van om echt aan de bel te gaan 
trekken.” Hier wordt duidelijk waarom het Platform 
opgericht is en nog steeds bestaat. Bijna nuancerend 
zegt Geert: “We weten niet precies hoe groot het 
aantal mensen is dat echt last heeft van het vliegveld, 
maar als je hinder ervaart, kun je er gek van worden.”

Bewegingen en hinder
Het vliegveld zit op dit moment op ongeveer 45.000 
bewegingen per jaar. Dat was in het verleden wel 
hoger. In die tijd waren er ook meer klachten over 
geluidhinder uit de noordoostkant van Apeldoorn. 
Dat leidde ertoe dat het aantal vluchten naar en van 
Teuge moest worden beperkt. Uiteindelijk kwam er 
geen bovengrens aan het aantal bewegingen, al lees 
je overal dat aan 80.000 bewegingen gedacht wordt. 
Boreel legt uit dat het altijd een raar getal is gebleven. 
Het zegt namelijk niets over de hoeveelheid geluid of 
over de hoeveelheid hinder. Het ene vliegtuig maakt 
veel meer geluid dan het andere. En ook is van belang 
of de piloten zich houden aan de regels. 

Ambagtsheer.eu Zonnepanelen

Voor advies, zelfbouw en installatie bij particulieren en bedrijven

Contactgegevens

Peter Ambagtsheer
Houttuinen-Noord 39
7325 RE  Apeldoorn

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

Luchthaven Teuge
“Luchthaven Teuge hoeft niet dicht,
maar die paravluchten...”

Tekst: Hans Verbeek
Foto’s: Hans Verbeek, Foto Hissink, 

Air Holland, Rob Voss
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Iemand die wil klagen kan terecht bij de klachtenlijn 
van de provincie. De regelgeving is zo ingericht dat dat 
niet helpt. De provincie is niet bevoegd om gevolgen te 
verbinden aan die klacht. Dat kan de luchtvaartpolitie 
wel, maar die doet niets zonder hard bewijs. 

Gebrek aan menskracht en onwil om gebruik te maken 
van technische hulpmiddelen om bijvoorbeeld hard te 
maken dat er te laag is gevlogen of om vast te stellen 
hoeveel geluid er feitelijk is geproduceerd, versterken 
het beeld dat naar degenen die hinder ondervinden
niet wordt geluisterd. En dat was nou precies de belang-
rijkste reden voor Geert Boreel om mee te doen met 
het Platform: hij voelt zich niet gehoord en daarmee 
wordt evenmin erkend dat er hinder is.

Volhouden
En zo is er geen sprake van dat het Platform opgeeft. 
Ook nu de provincie Gelderland de vergunning voor 
luchthaven Teuge aan het voorbereiden is, wordt er 
volop meegedacht en gelobbyd. Op het moment van 
het interview in het voorjaar 2021 lijkt het erop dat de 
vergunning toch 80.000 bewegingen gaat toestaan, maar 
beperkingen oplegt aan het moment waarop paravluch-
ten mogen worden uitgevoerd. 

Omdat juist de paravluchten de meeste geluidhinder 
opleveren, is dat naar de smaak van het Platform een 
goede zaak. Daar denken de belanghebbenden bij het 
paravliegen anders over. Hoe het afloopt is nog de vraag. 
Dat er een afloop komt is duidelijk: de vergunning moet 
concrete handvatten bevatten voor het handelen van het 
vliegveld en haar gebruikers. 

Begin juni
Opnieuw zit ik aan tafel bij de heer Boreel. Het dagelijks 
bestuur van de provincie, Gedeputeerde Staten (GS), 
heeft in mei een opiniërend gesprek met Provinciale 
Staten (PS) gehad over de toekomst van het vliegveld. PS 
laten zich mild uit over de toekomst van de luchthaven. 

Eigenlijk moet er meer kunnen dan GS aangeven. Het 
Platform is ontevreden over de ontwikkeling. Vooral 
omdat die houding meer in plaats van minder hinder op 
zal kunnen gaan leveren en dat terwijl GS aan minder 
activiteiten dachten. 

Hoe erg die hinder kan zijn is duidelijk in de tuin bij 
Geert Boreel. Het is mooi weer en dus worden we 
enkele keren onderbroken door laagvliegende vlieg-
tuigjes. Het gesprek moet even worden stilgelegd, want 
we kunnen elkaar niet verstaan als er een vliegtuig met 
parachutisten vlak over komt. 

Het lijkt er echter op dat GS nog eens met PS willen 
praten over de ontwikkelingen. Er is een nieuwe brief 
van GS aangekondigd. Geert Boreel wanhoopt niet. 
Mogelijk wordt in het nieuwe gesprek meer rekening 
gehouden met de ontwikkelingen in het verleden en 
komt er toch steun voor het standpunt van GS om 
paravluchten in het weekend niet toe te staan. Ook is er 
hoop dat de lesvluchten met de veel stillere elektrisch 
aangedreven vliegtuigjes gaan plaatsvinden. De eerste 
vliegschool die dat doet is al op Teuge neergestreken. 

En ook in dit tweede interview zit er een genuanceerde 
man tegenover me die zich afvraagt of hij recht van 
spreken heeft: ”Hoe objectief ben ik nog?” 

Half augustus
Het lijkt erop dat de provincie Gelderland werkt aan een 
concept-vergunning nu er een tweede gesprek tussen 
GS en PS heeft plaatsgevonden. Op het moment dat dit 
artikel gepubliceerd wordt is dat standpunt er vast. Dan 
is er gelegenheid om te reageren voordat de Provinciale 
Staten een besluit nemen. Het advies van de voorzit-
ter van het Platform Geluidhinder Teuge is duidelijk: 
lees de concept-vergunning en reageer als je vragen of 
bezwaren hebt. 

Tijdens dit derde gesprek over de situatie merk je dat het niet meevalt 
om steeds maar weer energie op te brengen voor je verhaal. Toch zijn 
er veel argumenten in te brengen. Een opvallende: er is geen milieu-
vervuilender sport dan paraspringen en het staat haaks op de groene 
intenties van veel bestuurders en politieke partijen. Geert Boreel is 
vast van plan om te blijven strijden voor het belang van het Platform: 
het beperken van de hinder tot het minimum. Van hem hoeft de 
luchthaven niet gesloten te worden, het vliegveld heeft duidelijk een 
functie. Bijvoorbeeld als je ziet hoeveel mensen plezier hebben in het 
kijken naar alle dynamiek rond het vliegveld. Maar dat kan met veel 
minder vluchten en met minder herrie ook.

En wat betekent het voor de noordoostkant van Apeldoorn? Voor onze 
wijk Osseveld-Woudhuis? De belangrijkste hinder ligt nu tussen de 
afgebakende grenzen van aan- en afvoerroutes in de lucht. Die lopen 
niet over of vlak langs de woonwijken van Apeldoorn. Het is dan wel 
te hopen dat die routes ook gevolgd worden en dat de vergunning 
niet meer ruimte geeft. Daarom is het ook belangrijk dat de gemeente 
Apeldoorn (toevallig ook de grootste aandeelhouder van de lucht-
haven) van zich zal laten horen. In het volgende nummer komt dit 
onderwerp vast terug.

Vliegveld in Lelystad
De directeur van luchthaven Teuge zei in het interview in de vorige 
Wijkkijker (lente editie 2021) dat de kans dat bedrijven van vliegveld 
Lelystad naar de luchthaven Teuge zouden verhuizen als Lelystad open 
zou gaan, klein is. In zijn ogen waren die al verplaatst en waren er 
te weinig ruimtelijke mogelijkheden op Teuge. Geert Boreel ziet dat 
anders. Overheden hebben graag vliegvelden en de bereidheid om 
meer bedrijven te faciliteren is groot. Bovendien staat er volgens hem 
op het moment op de luchthaven genoeg te huur. 
Wie krijgt hierin nu gelijk? Het dossier rond de ontwikkeling van de 
luchtvaart is voorlopig nog niet gesloten.

Rekensommetje
Hoe zit dat nu met het aantal start en 
landingen dat een luchthaven mag hebben? 
Misschien ter verduidelijking een klein 
rekenvoorbeeld hoe dit wordt berekend. 

Elke luchthaven krijgt een bepaalde “geluids-
ruimte” toegewezen. Aan het begin en aan 
het einde van een start-/landingsbaan staat 
meetapparatuur. Deze meet en registreert 
het geluid van en het type overvliegend 
vliegtuig. Elke type vliegtuig heeft zijn eigen 
geluidsnorm. 

Een rekenvoorbeeld (heeft niks met de 
werkelijkheid te maken):
• Stel een luchthaven heeft een geluids-

ruimte van ‘1000 eenheden’.
• Dan kunnen er 50 luchtvaartuigen 

starten of landen, die een geluidsnorm 
van ‘20 eenheden’ hebben.

• Maar er kunnen ook 10 vliegtuigen 
landen, die een geluidsnorm van ‘100 
eenheden’ hebben.

• Of 200 vliegtuigen kunnen er vertrekken, 
die een geluidsnorm van ‘5 eenheden’ 
hebben.

• enz.

Zo kun je daar een beetje mee ‘spelen’ als 
luchthaven. Het betekent wel dat hoe stiller 
een vliegtuig wordt, des te meer starts en 
landingen een luchthaven kan verwerken. 
Dat biedt perspectief voor elektrische vlieg-
tuigen, die iets stiller zijn dan vliegtuigen 
met een brandstofmotor. Bij het vaststellen 
van geluidsnormen wordt er van uitgegaan 
dat een vliegtuig aankomt en vervolgens 
landt c.q. een vliegtuig vertrekt, opstijgt en 
wegvliegt. Jij hoort enkel het overvliegende 
vliegtuig. 

Maar bij paravluchten is dat nou net even 
anders: die stijgen op en gaan niet weg, 
maar blijven geruime tijd boven de omgeving 
rondcirkelen totdat ze de maximale hoogte 
van 4 km bereiken. Die hoor je dus veel 
langer en daar wordt bij het hele toekennen 
van de geluidsnorm geen rekening mee 
gehouden.

Er was sprake van dat vooraf bekend zou 
worden gemaakt in welke weekenden 
er niet gevlogen zal gaan worden met 
para’s. Hoe het precies wordt voor Teuge, 
lezen we natuurlijk bij het definitieve 
luchthavenbesluit.

Informatie over het Platform:
www.platformvlieghinderteuge.nl
Teuge Tafel Manifest: www.gnmf.nl  
www.gelderland.nl/lhbteuge
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Elke dag krijgen in Nederland 40 mensen buiten het 
ziekenhuis een hartstilstand. De overlevingskans is het 
grootst als iemand binnen 6 minuten reanimeert en een 
AED aansluit. Maar dan moet er wel aan twee essentiële 
voorwaarden worden voldaan:
1. Er moeten voldoende burgerhulpverleners zijn;
2. Er moeten voldoende AED’s zijn.

Mijn eigen echtgenote is zelf burgerhulpverlener. Zij ver-
moedt dat er in onze buurt voldoende burgerhulpver-
leners zijn. Haar vermoeden is gebaseerd op haar eigen 
waarneming van het aantal burgerhulpverleners dat op 
een oproep in ons gebied reageert. Maar het kan natu-
urlijk nooit te veel zijn. Met het aantal AED’s in de wijk is 
het echter een heel ander verhaal.

In het verspreidingsgebied van de Wijkkijker zijn moge-
lijk niet alle openbare AED’s aangemeld bij HartslagNu. 
De kaart toont lege vlakken in Osseveld-West, in het 
oostelijk deel van Osseveld-Oost en in het noordweste-
lijk deel van Het Woudhuis. Daar zijn geen openbare 
AED’s geregistreerd en de kans dat een persoon met een 
hartstilstand binnen 6 minuten wordt gereanimeerd en 
een AED kan worden aangesloten, is in deze gebieden 
aanzienlijk kleiner. Hierdoor worden de overlevings-
kansen voor iemand met een hartstilstand aanzienlijk 
verkleind.

Maar ja, wie is verantwoordelijk voor de plaatsing van 
(voldoende) AED’s? Dat is helaas onduidelijk. Diverse 
bedrijven en organisaties hebben een openbare AED: 
bijvoorbeeld Talma Borgh of Monuta. Er is ook een hoge 
concentratie van AED’s op het terrein van ’s Heeren Loo 
(voormalig Groot Schuijlenburg). In de rest van de wijk 
zie je enkele AED’s die, voor zover bekend is, door 
verhuurders of particulieren geplaatst zijn. 

Daarnaast heeft de gemeente Apeldoorn het aanbod 
gedaan aan bezitters van een AED om hun AED open-
baar te maken. De gemeente zorgt dan voor een kast die 
“hufterproof” is. Twee jaar geleden heeft de Wijkraad 
Osseveld-Woudhuis, samen met de gemeente Apel-
doorn getracht hieraan meer ruchtbaarheid te geven. 
Helaas heeft dit initiatief geen vervolg gekregen. 

Zou je als bewoner de aanschaf van een AED overwegen, 
dan kost je dat toch al snel € 1.500,- en daar komen mo-
gelijk bevestigingskosten bij. Daarnaast moet een AED 
permanent onder stroom staan en moet een AED 
jaarlijks onderhouden worden. Misschien dat crowd-
funding hier een oplossing kan bieden? De wijkraad 
kan hierbij behulpzaam zijn en kan zelfs een bijdrage 
leveren. Wie hier belangstelling voor heeft kan contact 
opnemen met de wijkraad: 
bestuur@osseveld-woudhuis.nl.

AED in de wijk: daar red je levens mee!
Tekst: Marcel Jongman i.s.m. www.hartslagnu.nl

Hoe werkt het reanimatie oproepsysteem?
Bij een hartstilstand bel je altijd direct 112. Het 
reanimatie oproepsysteem HartslagNu stuurt dan 
direct burgerhulpverleners uit de buurt om het slacht-
offer te helpen. Zij kunnen er met de AED binnen de 
belangrijke eerste 6 minuten zijn, als de ambulance 
vaak nog onderweg is. Daarom zijn overal aangemelde 
AED’s nodig om meer levens te kunnen redden.

Bij voorkeur hangt je AED aan een buitenmuur en 
is deze 24 uur per dag beschikbaar. Bij een AED in 
een bedrijf of winkel is dit niet altijd haalbaar. Meld 
je AED dan wél aan. In het systeem voer je in wanneer 
jouw AED bereikbaar is. 

www.hartslagnu.nl

Heb je een eigen AED thuis? Om hem aan te melden moet 
de AED dan buiten hangen. Voor een burgerhulpverlener 
kost het namelijk te veel tijd om aan te bellen. Bovendien 
kan het zijn dat je niet thuis bent en op dat moment is er 
geen tijd te verliezen.

Na aanmelding bij het oproepsysteem is jouw AED 
beschikbaar voor hulpverleners die zijn opgeroepen bij een 
hartstilstand in jouw buurt. Zij krijgen via hun mobiel 
de locatie en, indien er een slot op zit, de code om je 
AED-kast te openen. Na afloop brengen ze je AED weer 
terug. Meestal gebeurt dit op weg naar huis en zo is je AED 
maar korte tijd van zijn plek.
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055 3030628
 
Of kijk voor meer informatie op www.dienstenvoorthuis.nl 
Of stuur een mail naar info@dienstenvoorthuis.nl

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

1 flits

=
(10cm2)

€1,20

 Definitief ontharen  
voor €1,20 per flits

Pulzzz & More Apeldoorn 
Linie 540 
7325 DZ Apeldoorn 

t: 06-11 588 773 
e: apeldoorn@pulzzz.nl

Maak een afspraak voor een kosteloze intake  
en krijg uw eerste okselbehandeling cadeau!

In juni ging ik op bezoek bij Bowls Club WOODS. Het 
was gelukkig een stralend mooie dag, want ik werd 
buiten verwacht. Henry de Been, secretaris, pikte mij 
onderweg op en nam mij mee naar het veld. Daar 
aangekomen waren er al diverse enthousiaste leden 
aanwezig, zowel mannen als vrouwen.

Wat is bowls?
Bij het woord “bowls” denkt u misschien aan bowlen, 
maar nee, er komt geen kegel aan te pas en ook de 
bal heeft een totaal andere vorm. De bowl heeft een 
speciale vorm en het is de bedoeling dat hij zo dicht 
mogelijk naar de “jack” (kleine doelbal) gerold wordt 
en natuurlijk het liefst wat dichterbij dan de bowl van je 
tegenstander(s). 

En als je denkt: dat moet toch niet zo moeilijk zijn, dan 
zit er toch een addertje onder het (kunst)gras. Wat 
is het geval: de bal is niet overal even zwaar, dus als 
je hem rolt, maakt hij een curve (bocht) en omdat de 
baan nooit helemaal vlak is kan je bowl zomaar eens 
heel ergens anders uitkomen dan waar je van tevoren 
gedacht of gehoopt had. 

Dit maakt het spel extra leuk en vraagt de nodige 
behendigheid, tactiek en inzicht. Of zoals Henk het 
verwoordde: je hebt de drie “L’s” nodig, te weten 
“length” (hoe lang is de afstand tot de jack), “line” (hoe 
rolt de bal, wat geef je hem mee) en “luck” (geluk). 

Zelf ervaren 
Ik werd door Henk (één van de trainers en Nederlands 
kampioen!) ingewijd in de beginselen en kreeg uitleg 
over termen als: lead, skip, rink, drive, push enz. 
Waarom in het Engels? De sport is afkomstig uit 
Engeland en wordt daar intensief op allerlei niveaus 
beoefend. Dat is ook bij WOODS het geval. 

Belangrijk uitgangspunt is gezellig met elkaar te 
sporten (dat heb ik zeker ondervonden) en wie wil kan 
deelnemen aan diverse soorten wedstrijden, zoals een 
interne competitie en zelfs wedstrijden en toernooien 
door het hele land. Samen met Henk en Henry mocht 
ik een “triple” (drietal) vormen en ervaren wat de sport 
inhoudt. Naast een drietal kun je de sport ook solo, in 
tweetal en viertal spelen. Bij je plaats in het team horen 
ook bepaalde taken. Ik vond het een leuke ervaring. Een 
groot voordeel van deze sport is dat je het tot op hoge 
leeftijd kunt blijven doen, omdat hij niet blessuregevoelig 
is (tenzij je je bowl op je tenen laat vallen!).

Sportiviteit (b.v. je tegenstander niet afleiden als 
hij/zij aan de beurt is) en respect (elkaar altijd 
begroeten en complimenteren) staan hoog in het 
vaandel.

Contributie en kennismaken
Contributie: € 10,00 per maand waarvoor je 1,5 uur 
mag spelen per week. Wil je meer spelen dan betaal 
je een kleine bijdrage extra via een tienrittenkaart. 
Kennismaken: je mag 4 x gratis meespelen voordat je 
beslist of je lid wilt worden.

Speelvelden en speeltijden 
Indoor (binnen) van september t/m mei in de WSV 
sporthal aan de Voorwaarts. Op dinsdag en vrijdag van 
9.00-10.30 uur en van 10.45-12.15 uur. 
Outdoor (buiten) in juni, juli en augustus op het hockey-
veld van Ares Malkenschoten op dinsdag en vrijdag van 
9.30-11.30 uur (inclusief pauze).

Meer informatie
Seretaris Henry de Been
secretaris-woods@bowlsclub.nl 
www.bowlsclub.nl

BOWLS Club WOODS Tekst: Maria Rovers
Foto’s: Harm Wierenga
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In 1976 begon ik op mijn 20-ste met hardlopen met als 
doel niet te dik te worden. Toen ik meedeed aan een 
plaatselijk loopje, de ‘Krentenmikloop’ in Zutphen, 
kocht ik na afloop een trimboekje. Wanneer je na 
afloop van een loop een stempel haalde en in een half 
jaar 200 km totaal liep, kreeg je een gouden lopertje 
op een voetje. Dat leek mij wel wat. Alleen moest je 
nogal aan de bak om die 200 km bij elkaar te krijgen. 
Gelukkig was daar de Midwinter Marathon waar je 42 
km in één loopje kon krijgen. Dat tikte aan. Het bleek 
een hel en na 4.07 uur kwam ik binnen. Dat één keer, 
maar nooit weer.

Maar het lopen van een marathon bleek bijeffecten 
te hebben. De omgeving vond het fantastisch en een 
marathonloper dat was wat. Ik werd zelfs gevraagd om 
training te geven en ik werd lid van een atletiekclub 
(Klaas de Ruiter gaf daar training). Wanneer je gewoon 
deed wat hij deed, dan werd je goed...

Stoute schoenen
Dat concept stond mij wel aan. 3 jaar later liep ik zelfs 
al 2.47 uur. Toen ik in 1979 met Veteranen Nederland 
naar de Marathon van Athene was geweest had ik 
Theo Bodaar ontmoet die mij aanraadde om eens met 
Herman Verheul te gaan praten. Eind 1980 trok ik de 
stoute schoenen aan en ging een weekend bij Theo 
Bodaar logeren en meetrainen met Phoenix. Dat was 
een openbaring. In mijn ogen trainden wereldtoppers 
als Klaas Lok, Ad Buijs en Joost Borm bij hem. Zij waren 
als warming up een balletje aan het rond trappen. De 
training, fartlek, duurde haast 3 uur en bestond uit 
heel veel joggen, oefeningen en versnellinkjes. En de 
in mijn ogen vrij stevige Verheul deed alles mee (jaren 
later realiseerde ik me dat hij alleen het joggen en de 
oefening voordoen deed). 

Nooit meer wandelen
Na afloop kwam hij naar me toe en vroeg wat ik liep 
aan tijden. Trots antwoordde ik 2.47. “Wat, een jonge 
knul 2.47 op de 800 m?” “Nee, op de marathon,” 
antwoordde ik. “Ik wil niet weten wat je op de avond-

vierdaagse loopt” zei hij. “Wat loop je op echte afstanden: 
1500 m, 3000 m en 5000 m?” “Dat doe ik nooit,” zei ik, 
”Dat is voor kinderen”. “Oké, ik maak wel een schema 
voor je zodat je niet meer hoeft te wandelen.” Niet veel 
later kreeg ik via Theo per post een klein velletje met wat 
ik moest doen. 

Het was enorm monotoon wat ik moest trainen, maar 
de resultaten waren geweldig: 2 x onder de 2.40 een jaar 
later 2.39 en 2.38. Bovenal was ik veel uitgeruster dan 
na de harde tempolopen die ik altijd met Ep Winterman 
deed. Het devies van Verheul was om elke dag te trainen. 
Kun je dat niet, dan train je te hard. Loop je een wedstrijd 
dan hoef je niet te trainen die dag. Dat laatste was mijn 
escape uit het monotone. Ik liep dus twee jaar lang 100 
wedstrijden per jaar. Dat beter lopen had neveneffect. 
Heel veel lopers in Apeldoorn zagen mijn progressie en 
zij wilden dat ook. Ik werd dus gevraagd om trainer te 
worden bij AV Veluwe. En inderdaad, het concept sloeg 
aan en dat inspireerde weer veel kennissen om bij de club 
te komen die in no time uitgroeide van 60 naar 200 leden.

Keuteltempo
Wat was dan dat concept? Bij Verheul was het simpel: 
of 15 x 200 m, 10 x 400 m of 6 x 1000 m met dezelfde 
afstand rust. Dat dan progressief, dus elke maand een 
fractie sneller. In de winter trainde ik omvang (dus 4 x 
per week 6 x 1000) en in de zomer snelheid (15 x 200). 
Inlopen voor en na de training en tussen de versnellingen 
liep ik in keuteltempo (dat gekeutel is dus 75% van de 
training). Veel wedstrijden. Iets dat Verheul wellicht over 
het hoofd heeft gezien als reden voor het succes is het 
trainen in een groep. En heel veel dynamische gymnas-
tiek-oefeningen voor een uitgebalanceerd spierkorset.

Net als Verheul kreeg ik ook veel tegenstand van met 
name mensen die hun duurloop wilden doen. Ik gaf aan 
dat ik voor Verheul gemiddeld 100 km per week liep 
en er na 130. Ook denk ik zelf dat de vetverbrandings-
fase die mensen opzoeken middels een lange duurloop 
bij mij na een intensieve wedstrijd tijdens het lange 
uitlopen na afloop wordt bereikt.

Ongeluk brengt gouden kans
Helaas werd ik in 1982 geschept door een auto met 
dermate zware verwondingen dat ik 6 weken in het 
ziekenhuis moest liggen en ook 15 weken niet kon 
hardlopen. Omdat ik altijd gedacht had “Wat als ik 
Verheul direct was tegengekomen?”, dan was dit de 
gouden kans om helemaal opnieuw te beginnen. Ik had 
me voorgenomen om pas langere afstanden te gaan 
lopen wanneer ik 5000 m onder de 17 kon. Dat duurde 
een half jaar, maar daarna ging alles heel snel. De eerste 
marathon was gelijk bingo in een pr van 2.35.12.

De Woudlopers
In 1992 kwam ik in Osseveld wonen en ging ik af en toe 
mee met de Woudlopers. Een groep buurbewoners die 
twee maal per week onder supervisie van Gerona Teunis 
samen een stuk ging lopen. Toen Gerona verhuisde was
het ook direct einde Woudlopers. In 2013 nam ik het
stokje over, maar dan volgens een wat gerichter 
concept. Elke woensdag om 19.10 uur en op zondag 
om 09.30 uur doen wij samen een interval training. We 
verzamelen bij de poort en lopen samen een kleine 
kilometer warm. Dan vertel ik het programma en deel 
de groep in kleinere groepjes op, afhankelijk van niveau.

De Woudlopers groep bestaat uit totaal ca. 200 lopers, 
redelijk gelijkmatig verdeeld over geslacht en leeftijd. 
De jongste is 7 jaar en de oudste is 70. Op een normale 
training komen tussen de 20 en 30 lopers. Voorop staat 
samen uit, samen thuis. Omdat het vrijblijvend is, zie je 
elke week verschillende gezichten met een redelijk vaste 
kern. En omdat we altijd vrij dicht bij de vertrekplaats 
zijn (max. 2 km) kun je altijd gemakkelijk terug voor het 
geval dat het een keer tegen zit.

Veel lopers willen graag beter worden en weten dat 
interval een goed middel is. Helaas bestaat daarbij ook 
het idee dat interval volle bak sprinten is, in plaats van 
goed gedoseerd versnellingen doen. Met blessures als 
gevolg. De bekende parcoursmeter Maurice Winterman 
heeft op de cm nauwkeurig op de ronde markeringen 
gezet waardoor je heel gedoseerd kunt trainen.

Gebroken heup en toch…
Elk niveau heb ik doorlopen. In 2017 brak ik mijn heup 
en wederom moest ik helemaal van scratch af aan gaan 
lopen. En dat op mijn 61-ste. Daar waar veel mensen 
afhaken, omdat ze er na zo’n zware blessure niet meer 
in geloven, wist ik door heel rustig op te bouwen best 
wel weer een redelijk niveau te bereiken. 

Ik zeg ook vaak tegen mensen, vergeet niet waar je 
vandaan komt. Dat het nu weer geweldig gaat is mooi, 
maar dat is niet vanzelf gegaan.

Omdat lopen een vrij eenzijdige sport is, ben ik ook 
weer meer aan algemene ontwikkeling van mijn lichaam 
begonnen door te trainen bij Move. Door de gebroken 
heup moest ik ook aan mijn linkerbeen meer aandacht 
gaan besteden door specifieke krachttraining op deze 
sportschool. Ook mijn bovenlichaam belast ik natuurlijk al 
lopend vrij weinig waardoor een disbalans kan ontstaan 
met vervelende zaken als rugklachten.

Al kletsend 12 km in de benen
Het leuke van de Woudlopersgroep is, dat je al kletsend 
tussen de versnellingen minder in de gaten hebt wat je 
aan het doen bent. Ik heb wel eens meegemaakt dat 
iemand de eerste keer meeging en na de introductietrai-
ning (6 x 100 m) het gevoel had niets gedaan te hebben 
dus gewoon mee liep met de groep en ook verder ging 
uitlopen en bij terugkomst verrast zag dat ze 12 km had 
gelopen, meer dan ze ooit gedaan had. Normaal zag ze 
op tegen wat er nog kwam. Nu was ze daar helemaal niet 
mee bezig geweest en ging het haast vanzelf.

Ik krijg een kick wanneer ik mensen ontmoet die graag 
iets willen op loopgebied, maar geen draai kunnen vinden 
door blessures of motivatie. 4 jaar geleden kwam iemand 
naar mij toe die graag onder de 20 minuten op de 5 km 
wilde lopen, dat is gelukt, want hij loopt nu regelmatig 
onder de 16 minuten. Omdat ik zoveel ervaring heb op elk 
niveau weet ik vaak wel wat nodig is om problemen op te 
lossen of gewoon met plezier te kunnen lopen.

De Woudlopers, voor de beginnende hardloper als 
ook voor de meer ervaren hardloper. Iedereen kan 
meedoen. Meer info? Mail mij even! Deelname is 
gratis.

Rinus Groen
rin.groen@planet.nl

Interval als wondermiddel Tekst: Rinus Groen
Foto’s: Rinus Groen
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Laat ik me even voorstellen: ik ben Erik Ruesink en sinds 
eind 2004 woonachtig in de wijk Het Woudhuis. Wij 
kwamen toen met ons gezin met 2 kinderen. Die laatsten 
zijn intussen uitgevlogen, zowel uit huis als uit de wijk. 
Twee jaar geleden kon ik stoppen met werken. Hoewel 
ik mij prima weet te vermaken en ik mij nog nooit heb 
verveeld, bleef er toch nog wat tijd over om nuttig te 
besteden. 

Ik heb mij altijd al gestoord aan het zwerfvuil wat je overal 
(en dus ook in onze wijken) ziet. Ik nam ook regelmatig 
tijdens mijn hardlooprondjes wat mee naar een afvalbak. 
Echt zwerfafval verzamelen ging me nog wat (te) ver. 
 
In de Wijkkijker van december 2020 stonden een paar 
artikelen gerelateerd aan dit onderwerp waarin ook 
verwezen werd naar het burgerinitiatief ZeroWaste 
Apeldoorn. Daarbij werd aangegeven dat je je bij hen kon 
aanmelden om één of meer straten in je wijk te “adopteren” 
om daar het zwerfvuil op te ruimen. Het was volop corona 
tijd met veel wandelingen en die kon je zo ook nog eens 
nuttig besteden. Ik heb mij daar toen voor aangemeld.

ZeroWaste afval opruimen
Via ZeroWaste Apeldoorn kun je op veel manieren of 
vanuit diverse motieven bijdragen aan het opruimen van 
zwerfafval. Zo zijn er mensen die zich vooral richten op het 
opruimen van een bepaald type afval (bv. sigarettenpeuken). 
Anderen registreren van welke producten (merken) ze veel 
afval vinden. Met dat laatste willen ze dan producenten er 
toe bewegen andere, meer milieuvriendelijke verpakkingen 
te gebruiken. 

Als je je aanmeldt krijg je via ZeroWaste Apeldoorn een rol 
vuilniszakken (met opdruk Heel Apeldoorn Rein), een grijper 
en een veiligheidsvest. Verder is het geheel vrijblijvend, je 
bepaalt zelf hoe vaak en wanneer je op pad gaat. Als je een 
vuilniszak vol hebt is een mailtje naar de contactpersoon 
van ZeroWaste Apeldoorn genoeg om - meestal de volgende 
dag al - de vuilniszak op te laten halen door de gemeente.

Gooi mij in de berm…
Ik ben er aan begonnen, omdat al het zwerfafval 
mij stoorde en om onze leefomgeving schoner en 
veiliger te maken voor de natuur, voor mens en 
dier. Zwerfafval kan ook gevaar opleveren; mens en 
dier kunnen zich bezeren/verwonden aan het afval 
en vooral dieren kunnen afval doorslikken wat niet 
voor hen bedoeld is (zoals stukken plastic etc.) met 
alle gevolgen van dien. Mijn insteek is dat het de 
consument, mijn medemens is, die verantwoorde-
lijk is voor het zwerfafval en niet de producent. Ik 
zeg dan altijd: “Ik ben nog nooit een blikje of flesje 
tegengekomen waar op stond: gooi mij in de berm 
als ik leeg ben.”

Na de aanmelding kreeg ik wel meteen de eerste 
(maar tot nu toe gelukkig enige) teleurstelling te 
verwerken: er bleken nog maar heel weinig straten in 
onze wijken “geadopteerd” te zijn. Dat zegt overigens 
niet alles, want ik zie toch regelmatig andere mensen 
zwerfvuil opruimen. Zelf heb ik een deel van de 
Lupineweg, Woudhuizerallee en de geluidswallen 
langs de A50 op mij genomen. Regelmatig neem ik 
ook andere stukken mee en het Woudhuisbos is al 
bijna een vast onderdeel van mijn rondje geworden.

Elke week een ronde
In principe doe ik één keer per week een rondje en 
dat kost me een ochtend of middag. Het resultaat 
varieert van een halve tot een hele vuilniszak vol met 
afval. Wat ik tegenkom kan men wel raden: blikjes, 
flesjes (en flessen), (koffie)bekers, snoeppapier, 
peuken en sigarettenpakjes, mondkapjes, wietver-
pakkingen en de laatste tijd steeds meer en vaker 
lachgasballonnen. Maar ook enkele paraplu’s (die een 
herbestemming hebben gevonden), een klauwhamer 
en een houten wapenstok behoren tot de vondsten. 

In het Woudhuisbos kom je het nog grovere afval 
tegen tot meubilair aan toe. Ook was er een periode 
dat iemand er een gewoonte van maakte ieder 

weekend een aantal grote tempex dozen op dezelfde 
plek te dumpen. Die dagen heb je dus niet genoeg aan 
één vuilniszak. 

In één van de artikelen in het december 2020 nummer 
werd hondenpoep als grootste ergernis genoemd, maar 
ik moet zeggen dat ik op mijn rondjes meer zwerfafval 
dan hondenpoep tegenkom. Door de felle kleuren zie 
je het zwerfafval natuurlijk eerder liggen en kun je het 
makkelijker ontwijken waardoor je geen vieze schoenen 
krijgt, maar om daarom hondenpoep op nummer één 
van de ergernissen te zetten …

Veel positieve reacties
Tijdens mijn rondjes heb ik tot op heden alleen maar 
positieve reacties van mensen gehad. Mensen die je 
aanspreken en hun waardering uitspreken, die in het 
voorbij gaan zeggen dat je goed bezig bent of die een 
duim opsteken. Dat geldt voor alle leeftijden, van jonge 
kinderen (al of niet ingefluisterd door de ouders) tot 
ouderen. 

Van de redactie kreeg ik voor het schrijven van dit artikel 
ook de vraag om eens na te denken over eventuele 
tendensen die ik rondom het zwerfvuil zie. Ik ben echter 
nog geen jaar echt actief op dit front, dus ik vind het 
nog wat te vroeg om tendensen te zien. Wel zijn me een 
aantal dingen opgevallen. 

Wat is normaal?
Allereerst dat sommigen het blijkbaar steeds “normaler” 
vinden om dingen van zich af te gooien. Vaak wordt 
het zwerfafval weg gegooid op plaatsen waar het niet 
zo snel gezien wordt, maar steeds vaker gooit men 
onbeschaamd afval van zich af. Ik heb ’s ochtends,  
midden in de wijk, gezien dat bijvoorbeeld kwarkbekers
uit een autoraam werden gegooid. Ook zie ik soms 
blikjes en flesjes die in tuinen gegooid zijn enz. 

Een ander punt zijn de afvalbakken of eigenlijk het 
ontbreken daarvan. Op sommige plekken staan er 
best veel (centrale plein van Het Kasteel, speelterrein 
Lupineweg, Mariëlle Park), wat overigens niet wil zeggen 
dat daar dan geen afval ligt, terwijl ze op andere plaatsen 
geheel ontbreken. 

Afvalbakken bij de “Pyramide”, op de paden en onder-
langs de geluidswallen (daar staan ook bankjes) zouden 
geen overbodige luxe zijn. Op een paar plekken hangen 
wel de Heel Apeldoorn Rein vuilniszakken die ook regel-
matig door de gemeente vervangen worden, dus waarom 
daar geen afvalbak plaatsen? Ik hoor regelmatig tijdens 
mijn rondjes dat meer mensen zich dat afvragen.

Na een klein jaar zwerfafval opruimen ben ik enthou-
siast over deze tijdbesteding: in beweging in de 
buitenlucht een bijdrage leveren aan een schonere en 
veiliger leefomgeving. Een activiteit die iedereen op zijn 
of haar niveau (ook met rollator of scootmobiel) in de 
eigen omgeving kan oppakken, want alle beetjes helpen. 
Doe jij ook mee? Ga dan naar de website van ZeroWaste 
en meld je aan! Samen maken we de wijk schoon!
www.zerowasteapeldoorn.com

Erik Ruesink
Wijkbewoner

ZeroWaste VrijwilligerEven voorstellen: Erik Ruesink Tekst: Erik Ruesink 
Foto’s Erik Ruesink en 

Wendy Le Griep



48 49

Ja, je leest het goed, we gaan het over peuken hebben. 
De foto rechts boven is het resultaat van 3 uur peuken 
rapen bij de leveranciersingang van Talma Borgh, de 
tunnel, de ingangen van Het Bolwerk en jongerencen-
trum De Corner. En behalve peuken meteen maar wat 
andere “snuisterijen” opgeruimd. Bij rokers is het histo-
risch zo gegroeid dat het normaal is om je peuken achter 
te laten op straat en in de natuur. 

Bewustzijn
Maar wordt het -met meer bewustzijn voor de staat van 
ons milieu- niet eens tijd om ook daar eens de aandacht 
op te richten? Is het eigenlijk niet heel arrogant van ons 
mensen dat we het normaal vinden dat we onze rommel 
(niet alleen peuken) gewoon achter laten in de natuur en 
dat dieren en planten dat maar moeten accepteren? Zijn 
we niet heel hard bezig ons eigen nest (er is maar één 
Moeder Aarde!) te bevuilen? En daar horen peuken (waar 
behalve nicotine ook nog de nodige andere vervuilende 
stoffen inzitten) ook bij. 

Oplossen
En nu hoor ik sommige mensen al denken: “Dan moeten 
ze maar meer afvalbakken voor peuken neerzetten.” Maar 
wat schetst mijn verbazing? Zowel bij de ingang van Het 
Bolwerk als van De Corner ligt een “peukentegel”. Hoe kan 
het dan, dat ik de meeste peuken er naast liggend of in 
het omringende groen vind? De praktijk leert dat, zodra 
mensen moeite moeten doen om naar een afvalbak te 
lopen, ze daar meestal geen zin in hebben en de rommel 
laten vallen daar waar ze zitten of staan. 

Ik vind het vreemd dat mensen wel pakjes sigaretten mee 
kunnen nemen in hun zak of tas, maar een afvalbakje 
waar hun peuken in kunnen is kennelijk te veel moeite. 
Dan neem je zelf verantwoordelijkheid voor het opruimen 
van je peuken en leg je die niet neer bij de gemeenschap. 

En als je thuis komt, kun je dit afval in je eigen afvalbak 
of onderweg in een andere afvalbak (mits goed uitge-
doofd!) gooien.

Zo maken we met elkaar de aarde weer wat schoner 
en voorkomen we dat planten en dieren er last van 
hebben. Nog beter is natuurlijk stoppen met roken en 
stoppen met de verkoop van rookwaar, maar dat vergt 
nog wel wat generaties voordat dat zover is. Als we 
beginnen met onze kinderen goed voor te lichten over 
de gevaren en nadelen van roken, misschien dat we dan 
ooit een rookvrije aarde bereiken. Maar ik stel voor dat 
we NU alvast beginnen met opruimen. En dan hoop ik 
dat de rest vanzelf volgt. 

Maria Rovers
Bewoner Het Woudhuis
Tegenlezer van de Wijkijker

De ingezonden brief van Wijkkijker-tegenlezer Maria 
Rovers sluit aan bij één van de activiteiten van DenkTank 
Breed, namelijk het helpen opruimen van zwerfafval in 
en om de wijk Osseveld-Woudhuis. Dat doen (of beter 
gezegd dat deden) de vrijwilligers in onze wijk onder de 
overkoepelende paraplu van ‘Heel Nederland Schoon.’ 
Heel Nederland Schoon stelde aan deelnemende 
gemeentes geld beschikbaar om verenigingen en stich-
tingen te stimuleren mee te helpen bij het opruimen 
van zwerfafval in de woon-, sport- en leefomgeving.

Jaarlijks organiseert DenkTank Breed opruimacties 
in de wijk. Voorheen konden de gevonden blikjes 
en kleine petflesjes apart worden ingeleverd bij de 
gemeente Apeldoorn. Per ingeleverd exemplaar keerde 
de gemeente € 0,05 uit. Dat was natuurlijk een mooie 
bijverdienste voor DenkTank Breed en voor meer vereni-
gingen en stichtingen in en om Apeldoorn die aan deze 

‘Heel Apeldoorn Rein’ actie meededen. Verenigingen en 
stichtingen konden op die manier op jaarbasis maximaal 
€ 1.000,- bijverdienen. Dat waren toch mooi 20.000 
blikjes/petflesjes! Ook het overige (rest)afval werd door 
de gemeente opgehaald en afgevoerd.

Met de invoering van het statiegeld op de kleine petfles-
jes en met de toekomstige invoering van statiegeld op 
blikjes, is de actie komen te vervallen. Verenigingen en 
stichtingen kunnen nog steeds materialen lenen van de 
gemeente om te helpen met het zwerfafval vrij maken 
én houden van de openbare ruimte, maar er staat geen 
bijverdienste meer tegenover. Nu er voor petflesjes 
en straks ook voor blikjes een retoursysteem wordt 
opgezet, komt er hopelijk ook minder afval in de natuur 
terecht. 

Een andere grote vervuiler, die door de aandacht voor 
blikjes en petflesjes aan het zicht onttrokken bleef, zijn 
dus die sigarettenfilters, de peuken. En wie er op let, 
ziet ze ook echt overal liggen… bij bushokjes, bij het 
station, bij scholen, bij de winkels, bij speeltuinen… 
overal! En ze verteren dus niet ‘zomaar’. 

Er zit een heel verhaal achter, waarom we er als 
maatschappij en als individu, u en ik, jij en wij, er goed 
aan doen om geen filtersigaretten (de peukjes) meer 
op straat achter te laten. Een kleine moeite toch? Lees 
gerust verder als je hier meer over wil weten.

10 juli 2021 raapten door het hele land honderden 
mensen peuken van de straten. Op 77 plaatsen werd 
actie gevoerd onder de naam Plastic PeukMeuk. In 
drie uur tijd zijn er 560.000 peuken opgeruimd en 
geregistreerd in een app om aandacht te vragen voor 
de vervuiling van plastic sigarettenfilters. De campagne 
werd gecoördineerd door het Plastic Peuken Collectief, 
een landelijk samenwerkingsverband van milieuorgani-
saties, bedrijven en burgers, dat een verbod wil op de 
plastic filters. 

“We willen af van de plastic sigarettenfilter. Deze filters 
zijn niet goed voor het milieu. Filters zijn giftig gebleken 
voor vissen en ook de groei van bepaalde grassen 
wordt belemmerd wanneer er peuken tussen liggen. 
We vragen dan ook aan de regering om sigarettenfilters 
met plastic te verbieden en zich hier ook in Europees 
verband voor in te zetten.”

Boskalis Beach Cleanup Tour
Ook op het Noordzeestrand is vervuiling van sigaretten-
filters een probleem. Ewout van Galen van Stichting De 
Noordzee: “Het strand is geen asbak, maar op toeristische 
stranden zijn sigarettenfilters al jaren het meest gevonden 
soort afval. Dieren kunnen de filters aanzien voor voedsel 
en één sigarettenfilter kan wel 8 liter water vervuilen. 
Daarom stond onze jaarlijkse Boskalis Beach Cleanup Tour 
waarbij we van 1 tot en met 15 augustus met duizenden 
vrijwilligers de héle Noordzeekust opruimden deze zomer 
ook in het teken van sigarettenfiltervervuiling en de 
aanpak ervan.”

Peukenopruimactie in Apeldoorn
Burgerinitiatief ZeroWaste Apeldoorn organiseerde in 
samenwerking met het IVN Apeldoorn een peukenopruim-
actie in de Apeldoornse binnenstad. Op verschillende 
manieren hielpen vrijwilligers mee aan het peukenvrij 
krijgen van de straten. Zo werden peuken geraapt, flyers 
opgehangen en zakasbakjes uitgedeeld. Het is namelijk 
belangrijk, naast het rapen van de peuken, dat bewust-
wording wordt gecreëerd onder rokers wat de gevolgen 
zijn van hun peuk op de grond. Zo zijn er hopelijk snel 
geen peuken meer op straat te vinden.

Kraaien als peukenbestrijders?
Her en der gaan er stemmen op om kraaien, die bekend 
staan om hun intelligentie, te trainen om zwerfpeuken 
op te rapen. Dat lukt met speciale automaten die bij het 
aanleveren van het juiste stukje afval wat lekkers tevoor-
schijn toveren. In het Franse pretpark Puy du Fou vliegen 
er zo al zes gevleugelde Mooimakers rond! Een mooie 
eyecatcher, maar het kan niet echt de bedoeling zijn dat 
vogels zelf dit door de mensen aangemaakt probleem 
moeten oplossen.

Zakasbakje als vaste wandelpartner
Wil je je steentje bijdragen aan een schonere natuur, maar 
lukt het je (nog) niet om te stoppen met roken? Neem 
dan standaard een zakasbakje mee wanneer je de deur 
uitgaat. Zo kom je nooit meer in de verleiding om je peuk 
te dumpen wanneer er geen asbak in de buurt is. 

Peuken in de wijk Ingezonden brief van Maria Rovers
met  aanvullende informatie van 

het Plastic Peuken Collectief

www.facebook.com/PlasticPeukenCollectief
www.instagram.com/plastic_peuken_collectief
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In deze rubriek gaan we in gesprek met wijkbewoners. 
Met aandacht op zoek naar zin, ziel en zaligheid. Acht 
vragen geven ons een inkijkje in het leven van elke dag. 
Vandaag met Andries Gorter van de Veenhuizerweg. 
Een bewogen en bevlogen mens.

Een kennismaking: wat zien we jou in het leven 
van elke dag doen?
Wie langs mijn huis loopt, zag mij tot voor kort gitaar-
spelen in de woonkamer. Altijd maar techniek oefenen 
en soms een nieuw stuk schrijven. Helaas is daar in april 
vrij abrupt een eind aangekomen vanwege een Focale 
Dystonie (verstoorde vingerbesturing). Helaas is het niet 
behandelbaar. Daarnaast sta ik vanwege een progressieve
longziekte al een paar jaar op de wachtlijst voor een 
dubbele longtransplantatie. Op dit moment heb ik een 
longcapaciteit van minder dan 25%. Die transplantatie 
laat helaas twee jaar langer op zich wachten dan gedacht. 
Dat nieuws en niet meer gitaar kunnen spelen was een 
harde klap voor mij. Ik zie het leven zoals het zich nu 
ontvouwt amper meer zitten.

Toen ik muziek maakte, waren er soms momenten dat 
ik minder voelde van m’n voortdurende benauwdheid. 
Ik hoopte de tijd van wachten op nieuwe longen op 
een rustige manier door te komen, maar dat lukte niet. 
Jammer, maar helaas.

Ik probeer de meest economische manier te vinden om 
de dag door te komen en een nieuw ritme te vinden, 
maar dat gaat me slecht af. Ik ben van nature lang niet 
rustig genoeg. Een echt ADHD-jongetje zogezegd. Als ik 
een goede dag heb, fiets ik een uurtje op m’n e-bike. Dat 
geeft lucht in m’n bovenkamer en ik zit dan minder te 
somberen. Maar ik fiets als een dooie.

Soms zijn er momenten die ons leven markeren. 
Welk moment komt bij jou in gedachten?
De grootste momenten in mijn leven waren de geboortes 
van mijn kinderen Derk en Femke. Het eerste oogcontact, 
het doorknippen van de navelstreng. Boze tongen hadden 
ooit beweerd dat het gedaan zou zijn met mijn muzikale 
escapades als ik vader zou worden. Maar hoezo moest ik 
er bang voor zijn dat er dingen gingen veranderen? 

Ik wílde dat het leven om hen zou draaien. Het voelde 
van meet af aan heel goed. 

Op welke manier wil je betekenisvol zijn?
Bijvoorbeeld door – zoals voorheen – mensen te helpen 
en niet zelf altijd maar hulp nodig hebben. Dat is een 
toenemende frustratie. Ook progressief zou je kunnen 
zeggen. Mijn buren hebben zo lang als ik hier woon 
alle boodschappen voor me gedaan. Graag deed ik wat 
voor hen terug. Ik ben gereedschapsmaker geweest en 
heb voor hen wat geleidingsbouten gedraaid, zodat ze 
bij pech met hun camper makkelijk een wiel kunnen 
wisselen. Dat compenseert natuurlijk niet wat zij voor 
mij doen, maar meer zit er niet in. In de buurt steekt 
iedereen als dat nodig is elkaar een helpende hand toe. 
Dat is wat mij betreft heel gewoon. Echter, daar niet 
aan mee kunnen doen is níet heel gewoon. Ik neem in 
die zin ook geen deel aan het leven. Ik fiets niet alleen 
als een dooie, maar beweeg ook in de maatschappij op 
die manier.  

Ik ben positief, ondernemend en creatief. Met 
het bovenstaande in gedachten zou je dat zomaar 
vergeten. Tegelijkertijd is het voor anderen niet voor te 
stellen hoe beperkt ik nu ben. Weet je hoe ik me voel? 
Probeer maar eens een kwartiertje adem te halen door 
een stuk tuinslang van vier meter met een knijper op je 
neus. 

Wat of wie bezielt je?
Er zijn veel dingen die ik mooi vind, maar muziek 
springt eruit. Je moet weten, ik ben opgegroeid met 
Hendrix en Zappa. In 1969 nam mijn broer Wiebe lp’s 
van hen mee uit Amsterdam. Ik genoot van de veelzij-
digheid, de humor in de muziek. Frank Zappa heb 
ik twee keer gehoord in Rotterdam. Hij heeft zoveel 
muziek geschreven, zo knap. Google er maar eens 
op. Zij inspireren me met hun veelzijdigheid en grote 
kwaliteit. Er ging een nieuwe wereld voor me open! 

Ik was 15 jaar en speelde destijds een beetje klassiek. 
Dat was gelijk voorbij natuurlijk. Al snel klonk het intro 
van ‘Hey Jo!’ door de straat. Knetterhard, als pa en ma 
op veilige afstand waren in Berg en Bosch.

Stralend: Ik nam m’n gitaar afgelopen voorjaar 
mee naar de longtransplantatiepoli in Groningen, 
toen het spelen al heel verkrampt ging. Voor mijn 
gevoel moest ik toch wat laten horen. Ik had het er 
immers altijd over. Ik heb daar een stukje gespeeld 
en gezongen. Het publiek was het er snel over eens: 
‘Aan passie ontbreekt het niet; wel aan lucht’. 
Humor blijft altijd belangrijk!

Ben je ergens bang voor?
Mijn hart moet zo verschrikkelijk hard werken – ik 
heb een sporthart – en vooral fietsen deed ik heel 
behoorlijk. Dat hart moet zo hard werken om de 
boel rond te pompen, dat ik me afvraag of het hart 
het volhoudt. Ik zou het voor m’n kinderen heel naar 
vinden als ze zouden horen: ‘Pa is bij Teuge in een 
greppel gevonden’. Geen afscheid nemen is niet wat 
ik wil.

Wat is jouw droom voor de toekomst?
Mijn speelruimte wordt ernstig klein op het 
ogenblik. Of ik een droom heb? Ja: nieuwe longen. 
Ik ken een paar mensen die een transplantatie 
hebben ondergaan. Ze zijn herboren, ik heb het 
gezien! En als ik nieuwe longen heb een zinnig 
vervolg geven aan de paar jaar die ik er misschien 
nog bij krijg. Een ander instrument bespelen of 
alleen zingen. Ik zou het allebei prachtig vinden. Als 
ik aan andere longen denk, denk ik ook vaak aan de 
andere kant van de medaille. Een – bijvoorbeeld – 
tot dan toe gelukkige en gezonde familie moet na 
een ernstig ongeluk ineens hun vader missen. Het 
zal voor hen verschrikkelijk zijn. Sommigen zeggen 
misschien: ‘Zo is het leven!’. Maar zo simpel kan en 
wil ik dat niet naast me neer leggen.

Hoe kijk je naar een eventueel hiernamaals?
Nou, ik geloof niet dat er iets is. Het is gewoon 
afgelopen. In 2017 raakte ik buiten kennis. Dat 
moment zal me altijd bijblijven. Ik wilde naar de 
winkel, maar zakte in elkaar. Iemand belde 112. 
Ik rook niks meer. Alles werd grijs, daarna donker. 
Geluiden verstomden. Er was geen zintuiglijke 
waarneming meer. Dat was het einde. Geen mooie 
kleuren, niks. Ik werd met succes gereanimeerd. 
Maar een hiernamaals? Er is gewoon niets. 

Met welke quote sluit je graag dit gesprek af?
Doe dingen die je zinvol vindt.
Verspil geen tijd met middelmatigheid.

AandAchtig!!             Onze straat...
Tekst: Henk Methorst Foto: Herma Oosterloo-de Jong De Veenhuizerweg

Acht vragen over 
Zin, Ziel en Zaligheid Tekst: Nadine Strik

Foto’s Wendy Le Griep

Het verhaal achter de straatnaam 

De Wijkkijker wordt verspreid in de wijken Osseveld 
en Het Woudhuis. Kent u alle straten in deze wijken? 
Kent u uw buurtbewoners? In deze rubriek nemen we 
u mee de wijk in. In deze editie staat de Veenhuizerweg 
centraal. Ook maakt u kennis met een inwoner van deze 
straat. Ga met ons mee op ontdekkingstocht door de 
Veenhuizerweg.

Drenthe
De straatnaam ‘Veenhuizerweg’ lijkt te verwijzen naar 
de plaats Veenhuizen. Er zijn een hoop voorbeelden van 
wegen die genoemd zijn naar de plaats waar naar ze 
leiden. Denk aan de Deventerstraat of Arnhemseweg. 
Maar de plaats Veenhuizen ligt in Drenthe, zo’n 130 
kilometer van Apeldoorn vandaan! Het zou erg bijzonder 
zijn als een weg vernoemd zou zijn naar een plaats zo ver 
weg! Maar we hebben ook een ‘Javastraat’ in Apeldoorn 
en die straat verwijst ook niet naar de weg daar naar toe. 

De Veenhuizerweg is één van de oudste straten van 
Osseveld. Apeldoorn is ouder dan Veenhuizen in Drenthe: 
Apeldoorn bestond in 792 al en ‘Veenhuysen’ werd 
‘pas’ in 1381 genoemd. Meer aannemelijk is dan de 
versie dat ons gedeelte van Apeldoorn vroeger vooral 
bestond uit veengrond (1652). Bewerk de grond, zet 
er een huis neer en je hebt de Veenhuizerweg! In 1960 
werd de Veenhuizerweg ook een ‘echte’ straat: hij werd 
geasfalteerd!

Lees verder op de volgende pagina...
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Oudste huis
Het oudste huis wat nu aan de Veenhuizerweg 
staat is gebouwd in 1900. Het jongste huis is drie 
jaar geleden opgeleverd. Dit is kenmerkend voor de 
straat: oude boerderijen en huizen worden langza-
merhand vervangen door nieuwbouw.

Vorig jaar heeft een woning aan de Veenhuizerweg 
de ‘Staalprijs 2020’ gewonnen. Niet alleen de 
bouw en inrichting van de Veenhuizerweg zijn een 
mix, ook de postcodes zijn divers. Zowel 7321 als 
postcode 7325 gebruikt men voor deze straat. 

Verschillende huizen ‘delen’ een huisnummer: 
zo heb je bijvoorbeeld 32A en 32B. Volgens het 
Kadaster bestaan er 172 adressen in de straat. 

Internet doorspitten geeft ook verschillende 
indelingen van de straat weer. Er bestaat een 
versie waarin de Veenhuizerweg ligt in vier 
buurten: Osseveld-West, Bedrijvenpark-Oost, 
Wolthuis en Osseveld-Oost. Maar ook de indeling 
‘buurt: Wolthuis, wijk: Klarenbeek en omgeving, 
Apeldoorn’ is te vinden. Net als: Buurt: Osseveld-
West, wijk: Oost’!

Veenhuizerweg
Breedtegraad: 52.216164748479
Lengtegraad: 5.9952293393677

Fietsstraat
De Veenhuizerweg werd, als eerste in Apeldoorn, in 2017 een 
fietsstraat. De eerste fietsstraat ter wereld werd in 1990 in 
Duitsland in gebruik genomen. De eerste in Nederland was 
in 1996 in Utrecht (al is deze in 1999 weer ontmanteld). Ook 
heeft Utrecht de langste fietsstraat van Nederland van ruim 
zes kilometer. 

Een fietsstraat is een straat die ingericht is als fietsroute. 
Auto’s zijn toegestaan, maar zijn ‘te gast’. Verder is een 
fietsstraat in Nederland altijd rood gekleurd. Er gelden 
de normale verkeersregels; wel kan er een beperking van 
snelheid zijn. Zo is op de Veenhuizerweg een maximum van 
30 kilometer per uur ingesteld. 

Ik loop op een rustige vrijdagochtend in juli over 
het terrein van GGNet aan de Deventerstraat. 
Lang geleden was dit een agrarisch gebied, 
vermoedelijk het bezit van kleine boeren. 
Halverwege de 19e eeuw werd het land 
opgekocht door de rijke jurist J.P.G. Morees, 
die hier een landgoed liet aanleggen met 
bospartijen, weiden, paviljoens en beekjes.

Het landgoed werd in 1925 eigendom van de 
Broeders Penitenten, die in Brabant al eerder 
enkele gestichten hadden gebouwd voor krank-
zinnigen en in Apeldoorn de Sint Josephstichting 
oprichtten voor hetzelfde doel. 
De woorden “gesticht” en “krankzinnig” zijn 
de termen van destijds, waarbij moet worden 
aangetekend dat de psychiatrie als wetenschap 
toen nog nauwelijks was ontwikkeld. Men 
wist simpelweg niet hoe men moest omgaan 
met mensen met een psychische stoornis, die 
verdwaald waren in de maatschappij. 

De aanpak was om de patiënten in een stille, 
bosrijke omgeving op te vangen. Ernstige gevallen 
werden vooral rustig gehouden, andere patiënten 
kregen arbeidstherapie. Van behandeling gericht 
op herstel en terugkeer naar de maatschappij was 
geen sprake; effectieve medicijnen waren niet 
beschikbaar. Tegenwoordig ligt het perspectief op 
hulp en zo veel mogelijk zelfstandigheid; vroeger 
betekende de diagnose een levenslang verblijf. 

De Wellen
De Bredase architect Jan van Dongen werd 
ingeschakeld voor het ontwerp van de gebouwen 
van het gesticht. Hij was geïnspireerd door 
de Delftse en Amsterdamse School, met veel 
baksteen en versieringen. De kapel aan de 
zuidkant van het terrein is een mooi voorbeeld van 
deze bouwstijl. De lagere, meer moderne pavil-
joens op het terrein zijn uit latere tijden. In 1987 
kreeg de Sint Josephstichting een nieuwe naam: 
de stichting ‘De Wellen’. 

In 2002 fuseerde deze met het RIAGG Oost-Veluwe Apeldoorn 
en kreeg het de naam ‘Spatie’, waarna het in 2007 onderdeel 
werd van GGNet, een van de grote aanbieders van geestelijke 
gezondheidszorg in Gelderland.

Een voorbeeld van zorg
Nog steeds is die “zorg” mooi zichtbaar op het terrein. Ik zie 
een naaiatelier en sportzaaltje, een ruimte voor de cliënten-
raad, paviljoens voor recreatie en beeldende therapie, het 
winkeltje: overal is zichtbaar hoe men van alles heeft gedaan 
om het de bewoners naar de zin te maken. Er zijn bospaad-
jes, half verstopte kunst, ruime weiden voor herten en ezels. 
Voor bezoekers is ruime parkeergelegenheid. Wat ik het 
mooiste vind: de “boerderij” en de opvang voor huisdieren 
op het terrein. Zo konden cliënten hun huisdier blijven zien. 
Een roerend voorbeeld van zorg. Ik weet niet precies hoe het 
tegenwoordig gaat in de geestelijke gezondheidszorg, maar ik 
vrees dat er woorden zijn gevallen als “hygiëne” en “efficiën-
tie” en omdat de hond een ander baasje heeft gekregen.

Het verval is ook zichtbaar. Het sportveld ligt er verwaar-
loosd bij, de netten zijn kapot. Hier is ooit gesport, lekker in 
de gezonde buitenlucht. Ik spreek een hovenier die hier de 
plantsoenen bijhoudt. Als jongen heeft hij hier nog gevoetbald 
tegen een team van patiënten. Hij weet de uitslag niet meer, 
maar laten we het er op houden dat de patiënten gewonnen 
hebben.

Een beter perspectief
De moderne tijd nadert: twee grote gebouwen worden klaar-
gemaakt voor de verwachte komst van “statushouders” (beter 
bekend als asielzoekers). Ook zij zijn ‘verdwaald’ en hebben 
zorg nodig, maar hoe dat het beste kan, weten we niet precies. 
Ook zij lieten hun vertrouwde omgeving achter en moeten 
op de een of andere manier worden “ondergebracht”. Ook zij 
hebben een beter perspectief nodig. 

De mannen met helmen en machines zijn druk bezig en 
groeten mij vriendelijk. De gebouwen Sprenge en Voorde zijn 
dichtgetimmerd, de oude wasbakken uit de Sprenge liggen 
klaar om afgevoerd te worden. Grote spandoeken kondigen 
een nieuwe fase voor het terrein aan…

GGNet: Zorg in verandering Tekst en foto’s: Theo Groen
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Nu de zomer richting de herfst gaat, raken we 
weer in het gewone ritme, de vakanties zijn 
voorbij en iedereen gaat weer aan het werk. 
Ook onze inloopochtend op dinsdagmorgen 
gaat per 7 september weer van start. Voor alle 
vragen met betrekking tot uitvaart, verzekerin-
gen etc. bent u weer van harte welkom. 
Ook om even sfeer te proeven of voor een 
rondleiding mag u zich welkom weten aan de 
Eglantierlaan 201. 

Veel veranderingen in de uitvaartsector
Er verandert veel in uitvaartland. Gelukkig 
ontdekken steeds meer mensen dat ze zelf 
kunnen kiezen door wie de uitvaart begeleid 
wordt, dat er een uitvaart voor iedere porte-
monnee is, maar ook hoe een uitvaart er uit kan 
zien, dat een uitvaart heel persoonlijk gemaakt 
kan worden. Bijvoorbeeld door te kiezen voor 
bijzonder rouwvervoer, bloemwerk dat past bij 
de overledene, een borrel om het leven te vieren 
of juist een klein, intiem afscheid. Eigenlijk kan 
alles. Het kan goed zijn om daar eens over te 
praten met de partner, de kinderen, iemand 
uit de familie of met iemand die uw belangen 
behartigt en zo ideeën op te doen en e.e.a. vast 
te leggen. Vanuit onze ervaring kunnen wij u 
daarbij goed adviseren.

Ook in de verzekeringssector verandert er soms 
ineens veel zonder dat je daarom gevraagd hebt. 
In de media heeft u het nodige kunnen lezen 
over de overname van Uitvaartorganisatie Yarden 
door Dela Uitvaartverzorging. Als u daar informa-
tie over wilt helpen we u graag na te gaan wat 
uw mogelijkheden zijn en wat er in uw persoon-
lijke situatie is veranderd. Welke uitvaartpolissen 
er ook zijn, u kunt altijd bij Uitvaartverzorging De 
Oversteek terecht. 

Wij zijn niet gebonden aan een verzekeringsmaatschappij, 
daardoor heeft u altijd de mogelijkheid om voor ons te kiezen. 
Heeft u een naturapolis? Of weet u dat niet zeker? Meer weten? 
Belt u gerust of loopt u eens binnen op dinsdagmorgen in ons 
Afscheidshuis. We kunnen dan voor u nagaan bij uw verzeke-
ringsmaatschappij welke kosten er vergoed worden en/of wat de 
eventuele waarde is van een polis. We helpen u graag.

Zoals gezegd, er verandert veel. Ook de aanwezigheid van 
(jonge) kinderen bij een uitvaart is inmiddels, in tegenstelling 
tot vroeger, heel gewoon. Regelmatig krijgen we de vraag of de 
kinderen er wel bij zouden moeten zijn. Onze ervaring is dat het 
voor de kinderen zelf, het gezin en overige gasten vaak juist heel 
fijn is. Het breekt het ijs. Samen de kist van opa beschilderen, 
de nagels van oma nog een keertje lakken of een mooie tekening 
neerleggen is een fijne manier om samen afscheid te nemen. 
Voor ieder kind is dat natuurlijk anders. We helpen ouders graag 
met advies, prentenboeken en werkboekjes. Daarnaast liggen 
er in de huiskamers bij de afscheidsruimtes ook spelletjes, 
kleurtjes etc.

Verder krijgen alle (grote en kleine) kinderen, als ze dat willen, 
een troostknuffel. We horen vaak dat die knuffel een steuntje in 
de rug is voor de kinderen in de dagen vóór de uitvaart, tijdens 
de plechtigheid, maar zeker ook daarna belangrijk blijft.

All Souls All Mates
Eind oktober, begin november is vanouds de tijd van het jaar dat 
het overlijden van geliefden wordt herdacht. In de wijk De Maten 
bestaat inmiddels al vele jaren de traditie van All Souls All Mates. 
Op deze avond worden duizenden kaarsjes aangestoken ter 
nagedachtenis aan overledenen of aan mensen die we missen. 
Mensen die de afgelopen 2 jaar iemand hebben verloren worden 
actief uitgenodigd maar iedereen is van harte welkom. Ook na 
vele jaren kan het gemis nog enorm zijn en is het goed weer even 
aan hem of haar te denken. Dit soort initiatieven zijn belangrijk 
voor het rouwproces dat hoort bij loslaten. 

Afscheidshuis De Oversteek is daarom graag betrokken bij de 
organisatie hiervan. Houd de media in de gaten voor de exacte 
datum, tijd en meer informatie. 

Er komt steeds meer digitale, administratieve rompslomp, zoals 
het regelen van bankzaken, wijzigingen doorgeven, formulieren 
invullen, persoonlijke financiën enz. En alles loopt tegenwoordig 
via de computer. Vooral ouderen en hun mantelzorgers lopen daar 
enorm tegenaan. Herkent u dit?
 
Daarbij wil de overheid (het ministerie van VWS en de Patiënten-
federatie), dat wij als burgers de beschikking krijgen over onze 
eigen gezondheidsgegevens. Door alle gegevens op één plek te 
verzamelen, ontstaat overzicht en krijgt de burger meer grip op 
gezondheidsinformatie en daarmee op gezondheid. Vooral in het 
begin zal het een hele klus zijn om via een persoonlijke digitale 
omgeving deze informatie op te halen.
 
Hoe ziet die klus eruit, wanneer alles digitaal dient te worden 
geregeld? Denk aan veilig bankieren, het aanvragen van toeslagen, 
het regelen van mantelzorgondersteuning, het ontzorgen van 
nabestaanden, maar ook het voorbereiden en afwikkelen van 
levenstestamenten en nalatenschappen?
 
Door voldoende thuiszorg kan men zo lang mogelijk thuis blijven 
wonen. Huishoudelijke en persoonlijke verzorging aan huis. Maar 
hoe zit het als het om administratieve ondersteuning gaat: veilige 
financiële thuiszorg, hulp bij praktische en administratieve vragen 
en ondersteuning bij het regelen van persoonlijke financiën. 
Kortom, ontzorgen van de diverse rompslomp? Onze medewer-
kers en collega’s kunnen u daarbij thuis behulpzaam zijn. En niet 
alleen hierbij, maar ook bij diverse andere zaken.

In mijn boekje ‘Senior Care Planning, Voor Nu en Later’, beschrijf 
ik wat de mogelijkheden zijn om op dit gebied te ontzorgen, om zo 
lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen door admini-
stratieve ondersteuning aan huis. Dit boekje is speciaal bedoeld 
voor ouderen en hun mantelzorgers en is gratis te verkrijgen bij 
Zorgsaam. Het boekje ‘Senior Care Planning, Voor Nu en Later’ 
wijst u de weg.
 
Mr. drs. B.H.J. (Bert) de Regt

De Oversteek
Uitvaartverzorging en Afscheidshuis De Oversteek 
beweegt mee met veranderingen.

-advertorial-

Vanaf dinsdag 7 september bent u weer wekelijks van 
harte welkom tijdens de inloopochtend 
van 09.00 tot 11.00 uur aan de Eglantierlaan 201. 

We zien u graag! 
Team De Oversteek

info@ahdo.nl 
055-8001998

De Regt Family Office

-advertorial-

Financiële thuishulp voor digitale, 
administratieve rompslomp

De Regt Family Office en 
De Regt Bewind te Apeldoorn
06-41741715

Tevreden klanten vertellen

“Wij zijn blij, dat onze scheiding zo goed 
en zonder ruzie geregeld kon worden 
via De Regt. Ons is een hoop ellende 

bespaard gebleven en de kinderen ook.”

“Ons familiebedrijf ging via 
De Regt al over naar ons en nu zetten 
wij de traditie voort en helpt De Regt 

bij het overzetten van ons familiebedrijf 
naar de volgende generatie.”

“Heel prettig dat jullie de afwikkeling 
van de nalatenschap van onze overleden 

vader uit handen hebben kunnen 
nemen.”

 “Fijn dat ik iemand heb gevonden die ik 
kan vertrouwen.”

“De Regt heeft het allemaal goed en 
duidelijk kunnen regelen bij de notaris 

voor mij.”
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De afgelopen zomerperiode hebben we weer heel veel bezoekers 
ontvangen. Het was duidelijk dat veel gezinnen de vakantiepe-
riode thuis hebben doorgebracht en daardoor vaak met hun 
kinderen een bezoek brachten aan de boerderij. 

Nu gaan we ons ook weer bezighouden met het begeleiden van 
stagiaires van verschillende opleidingen. Ook dit blijft altijd erg 
boeiend om te doen. Naast stagiaires komen er na schooltijd 
vaak kinderen helpen met de dierverzorging. Dit begint vaak al op 
zeer jonge leeftijd, meestal onder begeleiding van een ouder of 
grootouder. 

Helpen op de boerderij
Door de kinderen mee te laten helpen, proberen we de betrokken-
heid met en bij de dieren te vergroten. Recent kwamen er twee 
tienermeisjes met de vraag of zij ook mee konden helpen op 
de boerderij. Ik vroeg aan hen waarom zij dit wilden doen. Het 
antwoord verraste mij. Zij antwoordden mij, dat zij wat anders 
wilden doen dan alleen maar met hun mobieltje bezig zijn. Of dit 
nu een opdracht van hun ouders was of van hun zelf, dat kon ik 
niet goed inschatten, maar toch verraste mij dit. Zelf hoop ik dat 
dit echt een trend wordt.

Jubileum 50 jaar Laag Buurlo
In de vorige Wijkkijker schreef ik over de biografie van 50 jaar Laag 
Buurlo. Inmiddels is dit in de eindfase beland en worden de eerste  
500 exemplaren gedrukt. Zelf ben ik tevreden met het resultaat. 
Leuke verhalen van diverse betrokkenen. Binnenkort dus op de 
boerderij verkrijgbaar.

Porretje heeft gezelschap
Natuurlijk is er ook nieuws over de dieren. Sinds enkele maanden 
heeft ons hangbuikvarken Porretje gezelschap gekregen van 2 
biggen van het ras bonte Bentheimer. Inmiddels zijn ze al even 
groot als Porretje en liggen ze met hun drieën gezamenlijk lekker 

naast elkaar in het stro te slapen. Of dit in 
de toekomst ook zo in harmonie samen 
gaat weet ik nog niet, maar dat houden we 
nauwlettend in de gaten. 

Ook hebben we een gedeelte van het bos 
afgezet, zodat zij af en toe een uitje in het 
bos kunnen maken. Goed voor het bos en 
natuurlijk ook geweldig voor de varkens. 
Daarnaast is het voor de bezoeker ook leuk 
om een varken in het bos te zien scharrelen. 
Al met al weer leuke ontwikkelingen. 

Groeten van Kinderboerderij Laag Buurlo
Bertus Pols

Kinderboerderij
Laag Buurlo Tekst: Bertus Pols

Foto’s: Wendy Le Griep

Homerusstraat 8
055-3665293
Alle dagen geopend van 8.30-16.30 uur
Boerderij open van 10.00-15.30 uur

Hoorzorg Apeldoorn

Zijn er problemen met het verstaan van tv uitzen-
dingen of zijn er gehoor gerelateerde problemen 
op school of op het werk of is er behoefte aan 
een second opinion? Ook hiervoor biedt Hoorzorg 
Apeldoorn oplossingen. Geluid heeft naast een 
communicatiefunctie ook een waarschuwende 
functie. Wordt bijvoorbeeld de deurbel, de telefoon 
of het rookalarm nog wel gehoord? Ook hiervoor 
heeft Hoorzorg Apeldoorn producten op maat. 
Wie goed hoort, maakt weer deel uit van het 
geheel. En met de juiste hooroplossingen hoef 
je niet meer zoveel te missen en kun je weer 
genieten van bijvoorbeeld een theaterbezoek 
of een etentje.”

Wil je graag meer weten? Bezoek dan 
www.hoorzorgapeldoorn.nl Maak online, per 
telefoon of via WhatsApp een afspraak. Aan de 
Koninginnelaan 69 staat de deur voor je open. En 
loop daarna zeker nog even langs de andere vele 
leuke en gezellige winkels van de Koninginnelaan!
Graag tot ziens!

Sinds 11 jaar woont Monique Dorst-van den Hul met haar 
gezin in Osseveld-Oost. In de coronaperiode ontstaat het 
idee voor zelfstandig ondernemerschap als triage audicien. 
Ze beschikt op dat moment over 20 jaar werkervaring als 
audicien. 

Als geboren en getogen Apeldoornse is het tijd voor een 
nieuwe stap. De perfecte bedrijfsruimte vindt zij aan de 
Koninginnelaan. De sfeer in de straat, de diversiteit en veelzij-
digheid aan winkels en ondernemers in de straat maken het 
plaatje compleet. Hier is Monique op haar plek. In augustus 
2021 heeft Hoorzorg Apeldoorn haar deuren geopend. 

Monique: “Na mijn studie logopedie heb ik doorgeleerd voor 
audicien. Ik had reeds veel kennis over het gehoor, dus het 
sloot perfect op elkaar aan. Als logopedist werkte ik voorna-
melijk vanuit een therapeutische invalshoek. Als audicien 
zoek ik altijd naar de best passende oplossing om mensen 
met gehoorproblemen te helpen. Hierbij kan ik een passende 
hooroplossing op maat leveren. Hier komt een groot stuk 
techniek bij kijken. De afwisseling in het vak als audicien 
bevalt mij goed. Per vraagstuk zoek, meet en puzzel ik net zo 
lang totdat ik uitkom bij wat het beste past. Hoe prachtig is 
het als de klant tevreden én met een verbeterd gehoor verder 
kan!

Als triage audicien vertel ik graag het eerlijke verhaal. 
Wanneer ik niet kan helpen, dan verwijs ik door. Ik werk 
bijvoorbeeld nauw samen met de KNO-artsen of andere 
specialisten. Ook andere audiciens weten mij te vinden 
en vragen mij om hulp bij zogenaamde ‘ingewikkelde 
vraagstukken’.  

Bij Hoorzorg Apeldoorn kunt u terecht voor verschillende 
hooroplossingen. Iedereen met een vraag op het gebied van 
gehoorverlies, tinnitus of gehoorbescherming is hier aan het 
goede adres. 

Ondernemer in de wijk

-advertorial-

Monique Dorst- van den Hul  
Koninginnelaan 69
7315 BN  Apeldoorn
055-20 792 22
info@hoorzorgapeldoorn.nl

Hoorzorg Apeldoorn is aangesloten bij alle 
zorgverzekeraars. Dat betekent dat er altijd een 
vergoeding mogelijk is. Hoorzorg Apeldoorn is 
eveneens aangesloten bij het collectief voor 

zelfstandige audiciens en is StAr gecertificeerd. 
Dat laatste is ook voorwaarde om als triage 

audicien te mogen werken. 
Bij Hoorzorg Apeldoorn bent u aan het juiste 
adres voor al uw vragen over uw gehoor en 

wensen om weer beter te kunnen horen. 
Wij luisteren echt en horen wat u zegt.

Foto:  Patrick Rodink
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Mogelijk heeft u het al voorbij zien komen: Willemijn van Houts zet 
zich in voor een inclusieve speeltuin in Het Woudhuis. Een samen-
speelplek voor alle kinderen, met en zonder beperking. 

Naar een speeltuin gaan is niet vanzelfsprekend als je in een rolstoel 
zit. Veel speeltuinen zijn niet of moeilijk toegankelijk en ook de 
speeltoestellen zelf zijn vaak niet berekend op kinderen met een 
beperking. Dat moet anders! Ook kinderen met een beperking willen 
spelen, het liefst samen met andere kinderen. In een inclusieve 
speeltuin spelen kinderen met en zonder beperking samen. 
“Onze mooie wijk verdient ook zo’n plek”, vindt Willemijn.

Op 20 juni ’21 is zij daarom een wandeltocht gestart naar de 
Vogezen in Noord-Frankrijk om geld in te zamelen. Na 28 dagen 
en 700 kilometer verder heeft zij, samen met haar zus, haar 
eindbestemming bereikt. Met deze wandeltocht is inmiddels bijna 
€18.000,- opgehaald, mede dankzij de kinderen van PCBO De 
Regenboog, Het Kroonpad en De Zonnehoek.
 
Ook de wijkraad Osseveld-Woudhuis heeft een bedrag toegezegd 
om dit initiatief mogelijk te maken. Inmiddels is fase 2 gestart, de 
plan- en ontwerpfase. Samen met andere betrokkenen, organisaties 
en bedrijven, zoals Eelco Koppelaar, Stimenz en MEE Veluwe, wordt 
gewerkt aan een plan waarmee in december 2021 een subsidie kan 
worden aangevraagd bij de gemeente Apeldoorn. 

Als locatie heeft Willemijn het Park Woudhuis op het oog, meer in 
het bijzonder de plek waar vroeger de omgekeerde bomen stonden. 
Die locatie was vroeger al een speelplek met uitkijktoren en biedt 
voldoende mogelijkheden om een uitdagende samenspeelplek te 
worden voor alle kinderen. 

Wilt u helpen, heeft u ideeën voor de speeltuin of wilt u alsnog 
doneren? Neem dan contact op met Willemijn via 
zedde1@hotmail.com 

Inclusieve speeltuin in Het Woudhuis

www.voorapeldoorn.nl/samenspeelplekwoudhuis
www.wandelenvoorinclusievespeeltuin.reislogger.nl

Tekst en foto’s: Willemijn van Houts

Misschien ben je wel eens door de straat 
Tussen de Eiken gereden. Heb je jezelf 
afgevraagd wat voor gebouwen er aan het 
eind van de straat staan? In twee van die 
gebouwen, twee geschakelde woningen, 
bevindt zich een woonlocatie van Stichting 
Philadelphia Zorg, Tussen de Eiken 103 en 
105. Hier wonen jongeren met en zonder 
licht verstandelijke beperking in leeftijd 
variërend van 12 tot 23 jaar. 

Waarom in de Wijkkijker?
De huidige maatschappij is een participatie
samenleving waarin een ieder kan en mag 
deelnemen. Graag willen wij de jongeren 
bij brengen wat het betekent om in een 
wijk te wonen. Wie kom je tegen; wat kan 
je er doen; wie zijn wij? Sommige jongeren 
willen graag eens een boodschap doen 
voor iemand in de wijk die dat zelf niet lukt, 
zoals een ouder iemand bij Talma Borgh. 
Een ander wil meedoen met een sportieve 
activiteit in de buurt. Op deze manier 
streven wij als team naar een grotere 
betrokkenheid tussen de wijk en woonloca-
tie Tussen de Eiken.

Zelfstandig worden
De behoeften van de jongeren staan bij alle 
woonbegeleiders voorop in de begeleiding. 
Dit betekent dat de ene persoon zelfstandig 
leert koken, de ander wordt ondersteund 
in vriendschappen onderhouden. Iedereen 
heeft een ander toekomstperspectief 
en daarom andere leerdoelen. Eén van 
de jongeren geeft aan dat hij door deze 
leerdoelen te behalen, steeds meer 
zelfvertrouwen ervaart.

Dagelijkse dingen samen doen
Wij als woonbegeleiders streven er naar om 
het huis zo gezellig mogelijk te maken. 
We creëren een huiselijk gevoel. Door de 
veilige omgeving voelen de jongeren zich op 
hun gemak. Ze trekken zichzelf soms terug op 
hun kamer, maar benoemen dat ze het ook 
juist erg gezellig vinden om samen te eten, 
te gamen en te voetballen. Wat ook tot de 
dagelijkse dingen behoort zijn schoonmaakta-
ken, zoals het schoonmaken van eigen kamers, 
kleding wassen en de vaatwasser uitruimen. 
Hier staat niet iedereen om te springen, maar 
met wat humor of muziek maken we hier iets 
gezelligs van.

Leuke woonbegeleiding
Wij, woonbegeleiding zelf, vinden dat er een 
leuk en divers team bij Tussen de Eiken werkt. 
We staan 24 uur per dag klaar om de jongeren 
te ondersteunen in het dagelijks leven en 
hun leerdoelen. We doen ons werk met veel 
plezier en zijn dan ook erg betrokken bij de 
jongeren. Wanneer je hen over ons vraagt, 
zullen ze soms eens mopperen, maar kunnen 
ze ook vertellen hoe blij ze met ons zijn.

De activiteiten in de vakanties
Voorbeelden van activiteiten die de jongeren 
hebben bedacht om samen met hun woonbe-
geleiders te ondernemen: naar de kermis, 
een pretpark, het zwembad, een lekkere 
barbecue, met of zonder familieleden erbij of 
meelopen met de Avondvierdaagse. Echter, 
de allerleukste en meest favoriete  activiteit 
is, wie er het langst op kan blijven tijdens een 
game- en spelletjesavond. Tijdens de vakantie 
mag iedere jongere in overleg met ouders en 
begeleiding een tijd bij zijn of haar ouders 
logeren en misschien zelfs mee op vakantie. 

Het andere deel van de vakantie zijn ze bij 
Tussen de Eiken aan het genieten van de 
vakantie.

Vriendschappen opbouwen
Iedere jongere en begeleider mag zijn wie 
hij of zij is, niemand hoeft zich anders te 
voelen. De jongeren accepteren elkaars 
beperking en delen veel lief en leed met 
elkaar. Dit zorgt soms voor opbouw van 
vriendschappen. Natuurlijk zijn er regel-
matig meningsverschillen, maar deze 
worden samen met de begeleiders uit 
de lucht gehaald. Daar kan iedereen van 
leren. Er wordt met elkaar gegamed, 
gevoetbald en veel lol gemaakt. Ook 
wordt er onderling gepraat over de 
serieuze dingen van het leven. 

Nieuwsgierig geworden? 
Voel je welkom om een kopje koffie met 
de jongeren en het team te drinken bij 
Tussen de Eiken 103 en 105.

Desiree Abels
Woonbegeleider Kind & Jeugd

Stichting Philadelphiazorg
Tussen de Eiken 103-105
7325 HH Apeldoorn
055 366 82 44 
www.philadelphia.nl 

Leer Tussen de Eiken kennen!Tekst: Desiree Abels, woonbegeleider
Foto’s: Philadelphia

Voor dit artikel vroegen we enkele 
van hen waar woonlocatie Tussen de 

Eiken hen aan doet denken. 
De antwoorden waren divers: 

zelfstandig worden; dagelijkse dingen 
samen doen; leuke woonbegelei-

ders; de activiteiten in de vakanties; 
vriendschappen opbouwen.
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Er zijn meer vroege vogels merk ik, als we 
tijdens de vroege uurtjes van de dag met 
zijn drieën op stap gaan. Het duurt dan ook 
niet lang of we trekken met zijn allen als 
een roedel met elkaar op. We plagen elkaar 
en rennen achter elkaar aan. De ene keer 
zijn we compleet en de andere keer komen 
we maar een enkele hond uit onze ochtend-
ploeg tegen.

Even voorstellen
De ochtendploeg bestaat uit Rover, een 
zwarte labrador en zijn buurvrouw Maddie, 
ook een zwarte labrador, die bijna niet uit 
elkaar te houden zijn. Dan zijn daar nog 
Bram de overactieve jack russel en zijn kleine 
zusje Noortje iets van een kruising met een 
teckel. Zij zijn tevens de hondjes van Nadine 
die ook voor de Wijkkijker schrijft. De roedel 
is niet compleet zonder Reeva eveneens een 
Russin. Maar ook maken we kennis met Tibor 
haar kleine broertje, nou ja klein, dat duurt 
niet heel lang. Dit zooitje ongeregeld rent 
dus in alle vroegte al tuimelend en uitgelaten 
over en door en achter elkaar aan langs de 
snelweg.

Van korte duur
Onder luid geblaf van Bram, die denkt dat hij 
met iedereen tegelijkertijd kan spelen. Zelfs 
ik laat mij uitdagen voor deze gekkigheid en 
speel mee. Ondanks mijn geschiedenis en 
het feit dat ik toch al tien jaar ben. Met deze 
vaste groep honden durf ik dat aan. Helaas is 
onze ochtendploeg van korte duur, omdat de 
corona uitbreekt en we eigenlijk niet in grote 
roedels meer bij elkaar mogen lopen. Plus 
mijn baas krijgt een andere baan waardoor 
wij nog vroeger dan het krieken van de 
dag onze warme hondenmand uit moeten. 

Nadine gaat juist later lopen met Bram en Noortje 
omdat ze eerst haar dochter uit wil zwaaien als die 
naar school toe gaat.

Als vanouds
Toch heel af en toe komt de ochtendploeg nog bij 
elkaar, als onze wegen zich spontaan in het weekend 
kruisen. Dan is het weer als vanouds. Het is heel leuk 
om te merken dat we dan gewoon weer verder gaan, 
waar we de vorige keer gebleven zijn. Niks verwijten 
van: ik heb je zolang niet gezien. Welnee, we moeten 
rennen, vliegen, vallen, strompelen, opstaan en weer 
door rennen.

Het is haar mens
Zeker als Soof de baas van Rover weer heeft gezien. 
Haar staart verandert dan in een soort propeller, zo 
hard draait deze rond. 
Ze stijgt nog net niet op. Ook het baasje van Rover 
is altijd blij om de kleine Griekse weer te zien en mij 
ook hoor maar dat is toch anders, dan de klik die 
deze twee met elkaar hebben. Trots loopt ze dan ook 
parmantig achter haar favoriete mens aan. Af en toe 
tikt ze hem tegen zijn been met haar neus als zij het 
tijd vindt om even aangehaald te worden. Rover en 
ik denken daar het onze van en rennen lekker achter 
elkaar aan. Noortje die ook de aandacht van diezelfde 
baas wil, krijgt lik op stuk. De felle Griekse laat haar 
duidelijk weten dat dit haar mens is en dat zij maar 
een andere moet zoeken. Noortje is nog jong en kiest 
het hazenpad. Soof loopt parmantig achter de baas 
van Rover aan. Mijn vrouwtje troost Noortje en straft 
Soof, maar die trekt zich daar niks van aan. Ik ook 
niet, ik heb daar geen tijd voor. Ik moet nog snuffelen 
en dat soort belangrijkheden. Tot de volgende 
Wijkkijker maar weer!

Sammy vertelt... De ochtendploeg
Tekst en foto’s: Marianne Hutters-Dijkhuizen / Foto Sammy en Soof: Herma Oosterloo-de Jong

Hé Mister Parkinson!

Mijn naam is Eltjo Herder. Ik woon sinds 
enige tijd in de wijk Woudhuis. Ik ben 
stem- en trainingsacteur en sta daarnaast 
regelmatig op de planken in uiteenlopende 
voorstellingen. Op 22, 29 en 30 januari 2022 
speel ik de door mij geschreven monoloog 
Hé Mister Parkinson in Gigant te Apeldoorn. 
Na afloop van de monoloog ga ik samen 
met Edward Augusteijn, die de ziekte van 
Parkinson heeft, in gesprek met het publiek.

Het verhaal
In de monoloog volgen we Lodewijk van 
Haaften. Lodewijk heeft een paar jaar 
geleden de diagnose Parkinson gekregen. 
Zijn drukke baan als interim manager en 
coach heeft hij voortijdig moeten opgeven. 
In veel opzichten is hij afhankelijk van de 
zorg van zijn naasten en daar heeft hij soms 
moeite mee. Hij worstelt met de symptomen 
van de ziekte, is bang voor wat er misschien 
komen gaat. Zeker is dat de ziekte niet te 
stoppen is. Hij komt in een psychische en 
emotionele rollercoaster. Hij kijkt soms terug 
op zijn leven, staat stil bij het moment en 
durft de toekomst niet onder ogen te zien. 

De meeste mensen hebben wel een beeld 
van de ziekte van Parkinson, vooral de licha-
melijke kenmerken zijn bekend: 
trillende handen, moeilijke verstaanbaarheid 
en een strakke gelaatsuitdrukking. 

Over die lichamelijke verschijnselen gaat de 
monoloog niet, centraal staan de psychische
en sociaal-emotionele aspecten van de 
ziekte. 

De voorstelling staat open voor iedereen die 
van theater houdt en natuurlijk zeker ook 
voor mensen die geïnteresseerd zijn in het 
thema van de voorstelling. De ziekte van 
Parkinson is nu de snelst groeiende hersen-
ziekte. Zo’n 53.000 mensen in Nederland 
hebben de ziekte en dat aantal groeit met de 
dag. Iedereen kan ermee te maken krijgen.
Met onze voorstelling willen we meer 
bekendheid aan de ziekte geven en geld 
inzamelen voor ParkinsonNL. 

Een bekende ambassadeur van Parkinson NL
is Ernst Daniël Smit. Na de voorstellingen
in Gigant hopen we het land door te trekken
en te spelen voor patiëntenverenigingen,
mantelzorgers, zorgverleners en 
opleidingsinstellingen.  

Op www.hemisterparkinson.com kunt u 
meer informatie vinden over de voorstelling.
Daar kunt u ook tickets kopen. We gaan 
binnenkort een crowdfunding actie starten 
om de noodzakelijke startkosten te finan-
cieren. Op de facebookpagina Hé Mister 
Parkinson komen regelmatig berichten over 
de voortgang.

Tekst: Eltjo HerderEltjo Herder speelt een monoloog

Hé Mister Parkinson 
22 januari om 20.00 uur 
29 januari om 20.00 uur 
30 januari om 15.00 uur 

Gigant, zaal Walvis 
Nieuwstraat 377
7311 BR  Apeldoorn

Regie
Aad van der Waal

Ervaringsdeskundige  
Edward Augusteijn

Tekst en spel 
Eltjo Herder

www.hemisterparkinson.com

Foto: Herma Oosterloo-de Jong
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Apeldoorn langs de Zijderoute

Je kent ‘m wel, als je ’s morgens rond achten slaperig staat 
te wachten op het perron: de internationale trein van 
Amsterdam naar Berlijn die langs Apeldoorn-Osseveld 
dendert. Even mijmer je misschien over nog verdere bestem-
mingen dan Duitsland: Moskou, Siberië, misschien direct 
door naar Beijing in China... 

Tienduizend kilometer verderop hadden wakkere Chinezen al 
eerder deze gedachte: een spoorlijn die China verbindt met 
West-Europa. En om duidelijk te zijn, dat is niet omdat China 
ons zo aardig vindt, maar puur vanwege de handel. Ze zijn ook 
meteen begonnen en inmiddels zijn er doorgaande verbindin-
gen voor goederenvervoer tussen China en Rotterdam en 
Tilburg. De redactie van de Wijkkijker, altijd op zoek naar 
nieuwe contacten, meent dat ook onze wijken hiervan kunnen 
profiteren. 

Met de laatste Chinese spoorplannen zal Apeldoorn-Osseveld 
spannender worden. De Chinezen willen de oude Zijderoute 
in een modern jasje steken. De Zijderoute was de langste 
handelsroute ter wereld, die van het midden van China naar 
Europa voerde, dwars door de gebergten en woestijnen van 
Azië. Een riskante reis, maar de buitensporige winsten op 
de handel in zijde, goud, slaven en edelstenen maakten de 
moeite méér dan goed. 

De Nieuwe Zijderoute
China heeft geen toeristisch belang bij de Nieuwe Zijderoute.
Het project “Nieuwe Zijderoute” is bedoeld om nieuwe 
markten aan te boren voor China en om het transport van 
goederen te versnellen. Met de boot om Afrika varen duurt 
best lang en daarom heeft China geïnvesteerd in spoorweg-
verbindingen tussen China en Europa: vanaf Sjanghai in het 
oosten van China tot aan de havens aan de Noordzee.

De “Nieuwe Zijderoute” versnelt het goederenver-
keer tussen China en Europa. Wat nu twee weken 
per containerschip duurt, kan goedkoper in een 
paar dagen per trein naar Europa worden vervoerd. 
Sneller leveren! Meer klanten! Kassa! 

Het vraagt wel wat investeringen: het opknappen 
van de spoorverbindingen gaat zo’n € 43 miljard 
kosten en 20 jaar duren. Maar naar Chinese 
begrippen, waar alles in miljarden wordt geteld 
en bovendien vijf keer zo snel gaat, is dit prima 
te managen en te betalen: per Chinees komt dat 
neer op maar 30 euro. Daar koop je hier nog geen 
retourtje Apeldoorn-Amsterdam voor.

De winst is binnen
En wat ook slim bedacht is: de Chinezen in het 
Oosten van China, waar vroeger alles werd gemaakt, 
zijn al een beetje verwend en willen steeds meer 
salaris. Foei! Daar houden Chinese miljardairs niet 
zo van. De productie is nu naar het goedkopere
Midden-China verschoven en gaat in de toekomst 
naar West-China, waar nog écht goedkope arbeisds-
krachten zijn. Dat maakt de afstand per trein tot 
Europa ook meteen 3000 km korter, dus die winst is 
alvast binnen.

Strategisch gelegen
Wat gaan wij in Apeldoorn daarvan merken? De 
hoofdstroom van bulkgoederen, de goederentreinen 
met de containers, gaat hopelijk via Berlijn en de 
Betuweroute naar Rotterdam, Tilburg en de rest van 
Europa. 

Een verhaal met een knipoog Tekst en foto’s: Theo Groen

Pubers uit Kazachstan
Daarbij is het niet ondenkbaar, omdat ze toch langs 
die spoorlijn wonen, dat ook inwoners uit andere 
landen in Centraal-Azië eens op de trein stappen, een 
stukje meerijden en wellicht vergeten om op tijd uit 
te stappen. Dat kunnen wat verdwaalde Oezbeken 
zijn of pubers uit Kazachstan die een weekendje 
uitgaan en gaan kijken of er “verderop” in het westen 
nog iets leuks te doen is, bijvoorbeeld in het centrum 
van Apeldoorn. “Verderop” is in Kazachstan overigens 
een rekbaar begrip, het land is 3000 km breed…

Kleurrijke oosterse markt
In gedachten zie ik dan rond 2028 al een gezellige, 
kleurrijke oosterse markt rond ons stationnetje 
ontstaan, met tapijtjes, keramiek, schapenhuiden en 
jade schalen. Ter aanvulling op de lokale cafetaria’s
komen er ongetwijfeld ook eettentjes met écht 
Aziatisch eten (waarschuwing: vooral geen opke 
eten!) en cafés met Tian Shan bier, wat behoorlijk 
lijkt op Nederlands pils. 

Rond 2040 verwacht ik dan rond De Linie de eerste 
Chinese Boeddha-tempel, wat kleine fabriekjes, 
een vestiging van Alibaba en een Oezbeekse koran-
school. Het zou me ook niet verbazen als een tycoon 
uit Hongkong hier wat torenflats gaat bouwen (en 
dan bedoel ik een échte torenflat, niet iets met 
maar twaalf verdiepingen). Dat leidt -ook de liefde 
kent geen grenzen- ongetwijfeld tot relaties met 
Apeldoornse bewoners en dan komen er vanzelf 
meer gemengde Apeldoorns-Chinese gezinnen, wat 
dan weer een uitdaging wordt voor onze basisscho-
len, want om Chinees te lezen moet je toch minimaal 
3000 verschillende karakters uit je hoofd kennen.
 
Onze wijk zal meegroeien met de internationale 
handel en de redactie van de Wijkkijker krijgt zijn 
handen vol aan de architectuur van al die mooie 
nieuwe gebouwen. Allemaal goed nieuws voor onze 
wijk! De sprinter komt eraan… ik stap in, op weg 
naar Amsterdam-Zuid. Om mij heen wat lokale 
scholieren en mede-forenzen. Allemaal lang, wit 
en Nederlands. In mijn tas zit een plastic zakje met 
boterhammen, een pakje sultana’s en een appel. 
Nog even geduld.

Maar, zoals ook de oude Zijderoute veel vertakkingen kende 
en diverse avontuurlijke types aantrok, zo zullen ook andere 
spoorroutes naar het Westen worden ontdekt door onze 
vrienden uit het Oosten en dan ligt Apeldoorn-Osseveld heel 
mooi strategisch tussen Beijing en Amsterdam.

Rode verf met gouden leeuwen
Tip voor de gemeente en de wijkraad: zoek contact en zorg 
dat wij er op tijd bij zijn! De naam “Osseveld” hebben we al 
mee. 
De os is een teken van de Chinese dierenriem. Het dier staat 
voor evenwichtig, geduldig, hard werkend, standvastig en 
vastberaden. Dat is precies wat China wil zijn. Het woord 
‘veld’ kennen ze daar ook goed. Ik heb er alvast een bordje 
voor ontworpen (“Apeldoorn” is weggelaten, we moeten 
Osseveld-Woudhuis natuurlijk goed profileren). 

Het is een mooi compact bord geworden, al zeg ik het zelf, 
dat scheelt ook weer ruimte op de perrons. Wat me op 
de gedachte brengt (even een zijspoortje) dat ons station 
best wat kleurrijker en spannender kan dan de twee vrij 
sobere overkappingen die er nu zijn neergezet. Meteen een 
mooie klus voor een avontuurlijke architect uit Sjanghai. 
Waarschijnlijk wordt het iets met rode verf en wat gouden 
leeuwen. 

Misschien stappen dan al snel de eerste avontuurlijke 
Chinezen bij ons in de wijk uit de trein en beginnen zij hier 
meteen een winkeltje of een restaurantje, mogelijk een 
webshopje. En als dat goed gaat, komen er meer en daarna 
nóg meer Chinezen (er zijn er namelijk best veel, ik had dat 
nog niet verteld, maar de teller staat nu op bijna anderhalf 
miljard).
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Op het terrein van ’s Heerenloo (voorheen Groot 
Schuylenburg) staat een eenvoudig monument: een 
marmeren plaat met acht namen van 6 Nederlanders, 
een Engelsman en een Amerikaan. In de vroege ochtend 
van 2 oktober 1944 zijn zij hier, zonder vorm van proces 
door de Duitse Sicherheitsdienst gefusilleerd. 
 
Hun lichamen zijn daarna op verschillende plaatsen 
in Apeldoorn neergelegd. Waar ze drie tot vier dagen 
bleven liggen om schrik aan te jagen, omdat het de 
bezetter niet was gelukt onder de Apeldoornse bevolking 
voldoende arbeidskrachten te rekruteren voor het graven 
van schuttersputten en loopgraven.

Deze 8 personen hoorden bij de verzetsgroep “De 
vrije groep Narda”. De groep bood onder meer hulp 
aan neergeschoten geallieerde vliegtuigbemanningen, 
verborg geheime radiozenders en wapens en verzamelde 
inlichtingen over vliegvelden en de spoorwegen. 
De gewapende tak van de groep overviel distributiekan-
toren en pleegde sabotage-acties.

Jaren geleden, in 1993, toen onze school nog niet 
gebouwd was, was de Regenboog gehuisvest op het 
terrein bij het monument. Vanaf dat moment is het 
verhaal achter het monument een onderdeel van ons 
lesprogramma in de groepen 7. 

Ieder jaar horen zij het verhaal achter het monument 
en zijn er gastsprekers in de groepen. Onze school zorgt 
ieder jaar voor een herdenking in samenwerking met ‘s 
Heerenloo. Er zijn gastsprekers, leerlingen dragen een 
gedicht voor, ze leggen bloemen en gezamenlijk staan 
we stil bij deze gebeurtenis. Het verhaal maakt ieder jaar 
opnieuw veel indruk op onze leerlingen. 

Vorig jaar kon de herdenking, 
in verband met de COVID-19 
richtlijnen, niet plaatsvinden. 
Toen hebben we met hulp van 
leerlingen, nabestaanden en ‘s 
Heerenloo een video gemaakt. 

PCBO De Regenboog
Herdenking 2 oktober 1944 monument

Wanneer u geïnteresseerd bent 
in het verhaal kunt u deze via 

deze QR code bekijken.  

De herfst kan ook genieten zijn, de kleuren van alle 
bladeren veranderen langzaam van groen naar geel, 
bruin of rood. Er verschijnen verschillende padden-
stoelen en wanneer je buiten loopt, kun je de geur 
van de bomen en bladeren duidelijk ruiken. De 
perfecte tijd om de warme gezelligheid bij Talma 
Borgh op te zoeken. 

Klaverjassen of Jokeren
Iedere maandagavond tussen 19.00 uur en ongeveer 
21.00 uur wordt er gekaart in het restaurant van 
Talma Borgh. Wilt u een avondje meekaarten? Laat 
het ons weten en wij zorgen voor de koffie of thee en 
natuurlijk een gezellige avond. U kunt zich hiervoor 
aanmelden bij de receptie van Talma Borgh, tel. (055) 
3683683. Kosten € 1,- per avond inclusief koffie/thee. 
Overige drankjes voor eigen rekening.

Borghzangers
Iedere dinsdagmiddag vanaf 14.30 uur gezellig samen 
zingen onder begeleiding van een pianist. Voor 
iedereen toegankelijk. U kunt zich hiervoor aanmelden 
bij de receptie van Talma Borgh, tel. (055) 3683683. 
Kosten € 1,-.

Vitaliteit
Bij Talma Borgh zijn er diverse mogelijkheden voor 
bewegen, zoals “fit met Michel”, trotseer de regen met 
de wandelclub (elke donderdagochtend en donderdag-
middag), tochtje op de duofiets met een vrijwilliger 
of bij slecht weer fietsen op de silverfit en “dans voor 
balans” (vrijdagmiddag om 14.45 uur).

Koken en bakken
Deeg kneden, appels schillen en in stukjes snijden, een 
snufje kaneel toevoegen en de appeltaart schuiven we 
zo de oven in. En gaat niks boven een Talma huisge-
maakte appeltaart. Daarna nog warm uit de oven met 
een grote toef slagroom hier samen van genieten. 
Loopt het water u ook al in de mond? 

Herfst bij Talma Borgh
Receptie Talma Borgh: (055) 3683683

T: 074 - 205 95 00 
E: INFO@CTRLP.EU

WWW.CTRLP.EU

PRE-PRESS

PRINTEN

DRUKKEN

AFTER-PRESS

MAILEN

E-COMMERCE

WAREHOUSING

WWW.CTRLP.EU

WWiisstt  jjee  ddaatt  aaccuuppuunnccttuuuurr  ......
… lichamelijke onrust vermindert. 
… slaapproblematiek verhelpt. 
… geschikt is bij langdurige pijnklachten.
… migraine en hoofdpijn kan verminderen.
… allergische klachten doet afnemen.
… pijnloos en ontspannend is.
… kinderen vanaf 8 jaar super helpt.

info@kind-ouder.nl

kind-ouder.nl

Janneke Vogelzang, acupuncturist,
fysiotherapeut en kinderfysiotherapeut.
Jkh. Molleruslaan 8 in Apeldoorn, de Parken.

Fortlaan 47
7325 ZE Apeldoorn

T  (055) 368 36 83

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

Wonen, welzijn 
en (thuis)zorg



66 67

www.kbsdezonnewende.nl
Locatie Keerkring (Osseveld) | Zonnewende 14 | 7325 ET Apeldoorn | (055) 360 19 67 |
Locatie Ravelijn (Woudhuis) | Ravelijn 382 | 7325 NV Apeldoorn | (055) 505 88 00 | Vraag naar Margriet Biewenga
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Kom eens kijken op...
daltonschool De Zonnewende
ieder kind zijn eigen talent!

Dalton:    

ZON-groep: 

Eigenaarschap, verantwoordelijkheid en samenwerken 

Reflecterend onderwijs voor meerbegaafden

Kanjertraining:  Aandacht voor de sociale ontwikkeling van ieder kind

Engels:  

IPC:   

Snappet: 

Aanbod van Engels in groep 1 t/m 8 

Onderzoekend en ontwerpend leren in projecten

Op eigen niveau rekenen op een tablet

Wilt u meer weten?  

U bent van harte welkom!

Bel ons, dan maken 
we een afspraak.

IInn  ggrrooeeppjjeess  ssaammeennwweerrkkeenn,,  zzeellff  hhuunn  ppllaannnniinnggeenn  mmaakkeenn  
eenn  vveerraannttwwoooorrddeelliijjkk  zziijjnn  vvoooorr  hhuunn  sscchhoooollwweerrkk  eenn  ddee  
hhoouuddiinngg  iinn  ddee  kkllaass  ddiiee  zzee  aaaannnneemmeenn::  ddaatt  iiss  hheett  
DDaallttoonnoonnddeerrwwiijjss..  DDeezzee  vvoorrmm  vvaann  hheett  oonnddeerrwwiijjss  iiss  
aaffggeessttaapptt  vvaann  eeeenn  kkllaassssiikkaallee  aaaannppaakk  eenn  rriicchhtt  zziicchh  
mmeeeerr  oopp  ddee  lleeeerrlliinngg  zzeellff..  EEnn  wwaaaarroomm??  OOmm  kkiinnddeerreenn  ttee  
mmoottiivveerreenn  oomm  ttee  bblliijjvveenn  lleerreenn!!

Basisschool de Zonnewende geeft de leerlingen van 
groep 1 tot en met groep 8 les vanuit het 
daltononderwijs. Geen les vanuit rijtjes, maar lessen 
vanuit tafelgroepjes. Geen thema per les, maar het 
doorbreken van een voorgeschreven lesrooster. De 
kinderen krijgen schoolwerk waarvan de 
moeilijkheidsgraad en hoeveelheid is afgestemd op 
het kennen en kunnen van de leerling zelf. 

Het Daltononderwijs is niet nieuw: in 1926 werd de 
eerste school met de onderwijsvorm in Nederland 
geïntroduceerd. Vandaag de dag zijn er 417 
daltonscholen in Nederland, en niet alleen maar 
basisscholen.
Daarnaast kan een school zichzelf niet zomaar als 
Daltonschool bestempelen. De Nederlandse Dalton 
Vereniging bezoekt alle scholen met een licentie 
regelmatig en beoordeelt ze op kwaliteitsniveau. 

HHiieerrbbiinnnneenn  ssttaaaann  55  kkeerrnnwwaaaarrddeenn
cceennttrraaaall::  
- Samenwerking
- Zelfstandigheid
- Reflectie
- Effectiviteit
- Vrijheid en verantwoordelijkheid

EEiiggeennaaaarrsscchhaapp
Als leerkracht of docent jouw leerlingen voorbereiden 
op een veelbelovende toekomst, hoe doe je dat? Een 
basis is de leerling eigenaar maken van hun eigen 
leer- en werkproces, zodat ze bij hun eigen 
ontwikkeling zijn betrokken. Deze ligt dan in hun 
eigen handen! Het gevolg? Zelfstandige individuen 
met zelfvertrouwen en zelfkennis. Zo stomen we de 
nieuwe generatie klaar voor de toekomst!

VVrraaggeenn  ooff  ggeeïïnntteerreesssseeeerrdd  iinn  eeeenn  oorriiëënntteerreenndd  ggeesspprreekk??  
U bent van harte uitgenodigd om contact met ons op 
te nemen: 

Margriet Biewenga
Locatiedirecteur De Zonnewende
directie@kbsdezonnewende.nl 

KBS De Zonnewende
"Een groepsleerkracht als procesbegeleider in 

plaats van kennisdeler."

-advertorial-
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Basisschool De Bundel
Samenwerking met kinderopvang Bloom 

Tekst: OBS De Bundel
Foto’s : OBS De Bundel

Basisschool De Bundel werkt als Integraal KindCentrum 
(IKC) nauw samen met kinderopvang Bloom. Opvang en 
onderwijs voor kinderen van 0 tot 13 jaar met dezelfde 
visie, sfeer en aanpak! 
 
Openbare basisschool De Bundel is een groeiende, maar 
overzichtelijke school aan de Anna Bijnsring. 
We hebben een centrale aula, een gymzaal en een 
aparte kleutervleugel. 

Dit schooljaar zijn wij gestart met twee kleine kleuter-
groepen die nauw met elkaar samenwerken. In het 
IKC (Integraal KindCentrum) werken alle medewerkers 
met dezelfde pedagogische uitgangspunten. En we 
hebben een onderwijsassistent in dienst die daarnaast 
als pedagogisch medewerker in de naschoolse opvang 
werkt. Maar we gebruiken ook allemaal de ‘kanjer-
methode’ voor sociale vaardigheden. We spreken dus 
allemaal dezelfde ‘taal’; niet alleen onder schooltijd, 
maar ook bij het kinderdagverblijf, de voorschoolse-, 
tussenschoolse- en buitenschoolse opvang! 

Soepele overgang van peuter naar kleuter 
Op IKC De Bundel werken we met doorgaande leerlijnen 
en dat zorgt ervoor dat de overgang van de peuter naar 
de kleutergroep soepel verloopt. De oudste peuters 
krijgen bij Bloom een speciaal programma met activitei-
ten die aansluiten op het programma van de kleuters. In 
de peuterplus groep worden de kinderen extra gestimu-
leerd op het gebied van zelfredzaamheid met het oog op 
het naar de basisschool gaan. 

Met plezier naar school
Wij vinden het heel belangrijk dat kinderen met plezier 
naar school gaan. Dé voorwaarde is het bieden van een 
veilige omgeving. De basis hiervoor is in iedere groep 
hetzelfde: 
- we vertrouwen elkaar 
- we helpen elkaar 
- niemand speelt de baas 
- niemand doet zielig 
- niemand lacht uit.

Midden in de wijk
De Bundel is een compacte en overzichtelijke school 
midden in de wijk Osseveld West. Ons schoolgebouw 
heeft mooie ruime en lichte lokalen, een centrale aula 
met podium, een gymzaal en een aparte kleutervleugel. 
Het schoolplein grenst aan een prachtig groot grasveld 
waar we volop gebruik van maken.

Na schooltijd vinden de kinderen elkaar weer in de wijk. 
Het schoolplein is dan een favoriete ontmoetingsplaats 
waar druk wordt gespeeld. 

Kennismaken?
Bent u op zoek naar een fijne, kleinschalige en gezellige 
school voor uw kind, plan dan snel een rondleiding bij 
ons, u bent van harte welkom! Voor het maken van een 
afspraak kunt u contact opnemen met:

directeur Iris Hollander 
055-366 16 44 

bundel@leerplein055.nl 
www.obsdebundel.nl 
www.facebook.com/obsdebundel 
instagram@obsdebundel

Goed onderwijs in een modern en ruim school-
gebouw, waar de leerkrachten alle ouders en 
kinderen kennen. Dat vind je bij basisschool Het 
Woudhuis. Wij zijn een fijne, kleinschalige school 
in Het Bolwerk. En we werken in hetzelfde gebouw 
samen met het kinderdagverblijf en de BSO. 

Kleuters kunnen bij ons rustig wennen aan ‘de 
grote basisschool’. We hebben een apart kleu-
terplein en een aparte ingang voor onze jongste 
leerlingen. Ook hebben we een speelzaal waar de 
kleuters bewegingsonderwijs krijgen. 

Kennismaken? 
Neem contact op met schooldirecteur 
Rosalie Alfons. En bekijk alvast onze website!

je voelt je 
thuis op 
Het 
Woudhuis

  
Ravelijn 55  7325 NT Apeldoorn  055 360 27 11   
woudhuis@leerplein055.nl  www.obshetwoudhuis.nl 

openbare basisschool 

Het Woudhuis
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AZC naast de wijk
Een beknopte tijdlijn 2015-heden

Tekst: Wendy Le Griep, op basis van eerder 
gepubliceerde AZC bijdragen in de 

Wijkkijker en De Stentor.
Foto’s: Wendy Le Griep en Cécile Beekman

Deze bijdrage maakt gebruik van eerder gepubliceerde 
AZC bijdragen verschenen in de Wijkkijker periode herfst 
2015-herfst 2018 en artikelen gepubliceerd in 
De Stentor in de periode 2019-2021. Deze terugblik geeft 
de grote lijnen weer. Voor het lezen van de volledige 
bijdragen leest u het beste via de website van de 
Wijkraad Osseveld-Woudhuis de oude Wijkkijkers terug. 
Bijdragen van De Stentor zijn eveneens online terug te 
vinden. 

Sinds de gemeenteraad in 2015 instemde met de komst 
van een asielzoekerscentrum (AZC) op het GGNet terrein 
aan de Deventerstraat, kende de wijk Osseveld-Woudhuis 
roerige tijden. De Wijkkijker publiceerde meerdere 
artikelen over het toekomstige AZC.

In 2019 verscheen de Wijkkijker niet en in 2020 alleen 
in december. In de december editie 2020 en in de lente 
editie 2021 hebben wij -bij gebrek aan een verslaggever 
op dit dossier-  geen aandacht besteed aan het AZC. Nu 
wij als redactie weer ‘in het zadel’ zitten, pakken wij deze 
draad weer op. De redactie schrijft over het AZC in al haar 
facetten, in de breedste zin van het project en vanuit 
verschillende perspectieven. In deze bijdrage kijken we 
terug op de voorgeschiedenis van de afgelopen jaren. In 
deze Wijkkijker staan tevens bijdragen van Theo Groen en 
Maria Rovers. In de wintereditie 2022 leest u ondermeer 
een interview met de gebiedsmanager/voorzitter van het 
omwonendenoverleg.

AZC bijdragen in de Wijkkijker 

Herfst editie 2015
Onze wijk leest via de Wijkkijker voor het eerst een 
bijdrage over de komst van een AZC op het voormalig 
GGNet terrein: “Op moment van schrijven leven we 
in de eerste week van september, aan de vooravond 
van de politieke markt, waarin de gemeenteraad van 
Apeldoorn het college zal adviseren naar aanleiding van 
het voorgenomen besluit dat het college begin juli heeft 
genomen. Ook een week waarin Apeldoorn plotseling 
te maken krijgt met noodopvang voor 400 vluchtelingen 
in de Americahal. Een hectische tijd waarin de vluchte-
lingenproblematiek veelvuldig in het nieuws is.” 

Winter & lente editie 2016
“Na het doorlopen van verschillende stappen, kiest het 
college op 6 oktober 2015 de locatie voor een AZC. De 
gemeente maakt bekend mogelijkheden te zien voor 
een hoofdvestiging op het terrein van GGNet, al dan 
niet met een nevenvestiging elders. Het gaat om een 
duurzame voorziening, waar vluchtelingen langere tijd 
verblijven en tot op zekere hoogte deelnemen aan de 
maatschappij, bijvoorbeeld doordat de mensen zelf 
koken en hun boodschappen doen.”

“De gemeente Apeldoorn volgt een heel traject voordat 
in oktober dit besluit genomen wordt. Begin 2015 is 
een aantal kansrijke locaties vastgesteld. Eén daarvan 
is het terrein van GGNet. De Wijkraad volgt het traject 
nauwlettend en is tijdens de hele procedure aanwezig 
bij alle door de gemeente georganiseerde bijeenkom-
sten, presentaties en excursies. 

Daarnaast wordt de Wijkraad eind augustus op de 
hoogte gebracht van de komst van een tijdelijke 
noodopvang voor 480 personen in de Americahal. Niet 
veel later wordt deze opvang verplaatst naar paviljoens 
op het terrein van de skeeler- en schaatsbaan.”

Klankbordgroep
“Zodra een AZC wordt geopend is het gebruikelijk dat de 
locatiemanager van het AZC in gesprek gaat en blijft met 
de omwonenden. Apeldoorn kiest ervoor om wijkbe-
woners al in een eerder stadium bij de ontwikkeling van 
het AZC  te betrekken. Daarom is er een klankbordgroep 
ingesteld, met als doel omwonenden te informeren en 
te betrekken bij een goede invulling van het AZC op het 
terrein van GGNet. In december 2015 komt deze klank-
bordgroep voor de eerste keer bijeen.”

“In de huidige klankbordgroep nemen COA, GGNet, 
gemeente, politie, buurtbewoners en de betrokken 
Wijkraden deel. De deelnemende buurtbewoners 
spreken namens zichzelf. In de klankbordgroep kunnen 
relevante zaken met elkaar overlegd worden. Wat leeft 
er in de buurt of bij één van de partijen? Hoe wordt er 
tegen zaken aangekeken, door buurtbewoners maar ook 
door COA, GGNet of gemeente? De inrichting van het 
terrein komt aan de orde. Wat gaat er met de gebouwen 
gebeuren? Hoe ziet de infrastructuur eruit. Er is ruimte 
om zorgen en ergernissen te uiten, maar de klankbord-
groep is géén actiegroep van voor-  of tegenstanders. 
Wel nemen er buurtbewoners aan deel die actief zijn of 
waren in de voor onze wijk bekende actiegroepen De Vijf 
(opgeheven) of Comité Passend AZC.“

Eind december 2015 hebben buurtbewoners uit de 
nabijheid van GGNet een brief van de gemeente 
ontvangen. Hierin werd informatie gegeven over de 
stand van zaken en over de oprichting van de klankbord-
groep. Buurtbewoners die hieraan wilden deelnemen, 
werd gevraagd om zich per e-mail aan te melden. Aan 
deze oproep is goed gehoor gegeven; hoofdzakelijk 
buurtbewoners uit de Homerusstraat en Osseveld-
Oost hebben zich aangemeld, later ook bewoners uit 
de Aristotelesstraat en de Terwoldseweg. De klank-
bordgroep geeft gevraagd en ongevraagd advies bij de 
totstandkoming van het AZC aan de Deventerstraat. 
Thema ’s als leefbaarheid en veiligheid op en rond het 
terrein komen hier aan de orde.”

Koopcontract
“De komst van een AZC aan de Deventerstraat is defini-
tief. De onderhandelingen tussen GGNet en het Centraal 
Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zijn afgerond. Beide 
partijen hebben begin april 2016 het koopcontract 
ondertekend. COA wordt eigenaar van een deel van het 
terrein om hierop een AZC in te richten. Het duurt nog 
wel even voordat het AZC haar deuren opent.”

Winter editie 2017
“… Om te beginnen voor 400 opvangplaatsen en 
afhankelijk van hoe het loopt kan dit aantal gefaseerd 
doorgroeien tot 600. Als het college in de toekomst 
meer dan 600 opvangplaatsen aan de Deventerstraat 
wil toestaan, dan wordt eerst de gemeenteraad weer 
geraadpleegd. Van begin af aan is het college er duidelijk 
over geweest dat zij binnen onze gemeente een AZC voor 
600 tot 800 opvangplaatsen wil realiseren, niet noodza-
kelijkerwijs op één locatie.”

Risicoanalyse
“Om goed in beeld te krijgen welke gevolgen de komst 
van het AZC naar de Deventerstraat heeft, voert Bureau 
Beke uit Arnhem een risicoanalyse uit. Het bureau gaat 
in gesprek met onder andere de politie, de gemeente, 
GGNet en het COA en doet een beroep op omwonen-
den. De vraag is welke risico’s u verwacht nadat het 
AZC van start is gegaan. Tijdens de inventarisatie van 
risico’s wordt aan alle betrokkenen ook gevraagd naar 
oplossingsrichtingen. 
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Winter editie 2018
“Op 6 november 2017 organiseerde Het Comité Passend 
AZC Apeldoorn voor de tweede keer in Het Bolwerk een 
informatie avond voor buurtbewoners. Tijdens deze 
avond waren ruim 200 mensen aanwezig. Ook is er op 
27 november een informatie avond georganiseerd met 
een kleine 100 omwonenden.”

“Vanuit vier betrokken partijen (COA, gemeente 
Apeldoorn, GGNet en de klankbordgroep) is er nog een 
rapportage gekomen om vooraf inzicht te krijgen in 
de risico’s die optreden als de vluchtelingen gevestigd 
zullen worden. Daarnaast bestaat de wens om door 
middel van periodieke overlast-monitoring inzicht te 
krijgen in de ontwikkelingen op het gebied van veiligheid 
en leefbaarheid nadat het AZC geopend is. Aan Bureau 
Beke is gevraagd om primair een risicoanalyse uit te 
voeren die invulling geeft aan de eerste wens.”

“Op de bijeenkomst van 6 november is de Stichting 
Omwonendenbelang AZC-GGNet geïntroduceerd. Enkele 
omwonenden hebben het idee opgevat om, los van 
het Comité Passend AZC Apeldoorn, een stichting op te 
richten die de belangen van omwonenden kan bundelen 
en kan procederen tegen de gemeente. Via een stichting 
kan een gemeenschappelijk jurist gevraagd worden de 
belangen van omwonenden zo goed mogelijk te beharti-
gen. De stichting is 6 december 2017 geregistreerd. ”

“De doelgroep van de toekomstige bewoners van het 
AZC blijkt open te zijn. Er kunnen statushouders, maar 
ook uitgeprocedeerde asielzoekers geplaatst worden, 
dan wel kan er een bed/bad/brood-voorziening 
gevestigd worden. Bovendien heeft het COA aangegeven 
dat het AZC beschikbaar zal zijn als reserve capaciteit.”

Lente editie 2018 
De gemeente Apeldoorn is naar de omwonenden van het 
AZC toe gekomen om huiskamergesprekken te voeren. 
Deze gesprekken zijn geweest vanaf eind 2017  t/m begin 
2018. In de uitnodigingsbrief die in september 2017 
naar circa 4000 huishoudens is verstuurd staat dat de 
gesprekken bedoeld zijn om van gedachten te wisselen, 
informatie te verstrekken en de mening van de bewoners 
te horen. Er staat ook in de brief dat de besluitvorming 
uit het najaar van 2015 leidend is. Op 9 maart hebben 
er circa 35 huiskamergesprekken plaatsgevonden. Bij 
sommige gesprekken zijn 2 personen aanwezig, bij 
andere gesprekken soms 6 personen. De gemeente schat 
in dat zo’n 120 personen hebben gebruik gemaakt van de 
mogelijkheid tot een huiskamergesprek.

“De huiskamergesprekken vinden verspreid door 
het gebied plaats. Deventerstraat, Terwoldseweg, 
Homerusstraat, Socratesstraat en Osseveld-Oost. 
Woudhuis is minder van toepassing. De gesprekken 
zijn grotendeels gevoerd door de portefeuillehouder 
en burgemeester John Berends en de projectmanager 
mevrouw Tiecken. De twee belangrijkste punten waar 
de meeste vragen/opmerkingen over kwamen, waren de 
aantallen asielzoekers en de samenstelling van de op te 
vangen groep.”

Notulen Klankbordgroep
“Na een aantal jaren zijn de notulen van de klank-
bordgroep openbaar en voor u als bewoner te lezen. 
De notulen staan geanonimiseerd op de website van 
de gemeente. In de klankbordgroep is oorspronkelijk 
gezamenlijk afgesproken dat de notulen niet openbaar 
zouden zijn. Sommige deelnemers voelden zich hierdoor 
vrijer om daadwerkelijk te zeggen wat zij op hun hart 
hebben ten aanzien van dit maatschappelijk toch 
gevoelige onderwerp. Naar aanleiding van een WOB 
verzoek is met het merendeel van de groep gesproken en 
vervolgens heeft het College besloten de notulen alsnog 
openbaar te maken.” 

“In de klankbordgroep worden geen besluiten genomen. 
Er worden adviezen en zorgpunten aangedragen die juist 
voor het COA, GGNet of politie van belang zijn en waar zij 
wel of geen gehoor aan kunnen geven. 
Tevens is er veel aanvullende informatie verstrekt, over 
het functioneren van de asielprocedures, AZC’s; over 

de achtergronden van het GGNET terrein, waarom bepaalde keuzes 
gemaakt zijn en waarom bepaalde zaken niet én andere zaken wel 
nog ter discussie staan.“ 

Draagvlakonderzoek
Rolf van Zutphen, Comité Passend AZC Apeldoorn: “Omdat zowel de 
burgemeester als de projectleider bij elke gelegenheid de aanwe-
zigen verzekeren dat er draagvlak is voor het AZC, maar hier nooit 
onderzoek naar hebben gedaan, heeft het comité dit opgepakt. De 
komst van een AZC heeft namelijk nogal wat invloed op de woonom-
geving van omwonenden. Over een nieuw draagvlak onderzoek 
is wel nagedacht,  maar er is buiten het spoeddebat van Lokaal 
Apeldoorn vanuit zowel het college als de gemeenteraad geen 
reactie gekomen of actie ondernomen waaruit blijkt dat omwonen-
den serieus genomen worden. De projectleider van de gemeente 
geeft aan dat er voor de besluitvorming een stadsbrede dialoog heeft 
plaatsgevonden met onder andere alle vertegenwoordigers van 
dorps- en wijkraden. Er is geen draagvlakonderzoek bij omwonen-
den van het AZC uitgevoerd door de gemeente. De resultaten van 
het draagvlakonderzoek gehouden door het Comité Passend AZC 
Apeldoorn zijn door de gemeente ter kennisgeving aangenomen.

Herfst editie 2018
“In dit AZC artikel gaan we in op het samenwonen van asielzoe-
kers en psychiatrische patiënten op het GGNet terrein. Dit is een 
punt dat bij veel bewoners leeft. Er zijn bewoners die het zien als 
iets positiefs. Ook zijn er bewoners, die dit niet zien en zorgen 
hebben. Om een beter beeld te krijgen of de zorgen terecht zijn en 
hoe er mee wordt omgegaan heeft de verslaggever COA, GGNet 
en gemeente Apeldoorn om hun mening gevraagd. Om het beeld 
completer te krijgen is ook de mening gevraagd aan nationale en 
internationale specialisten op het gebied van psychiatrie. Het is niet 
aan de redactie om hun mening te delen in deze of te komen met 

een advies. Het samenwonen van de twee 
groepen, de daarbij horende risico’s en de 
mogelijke gevolgen is de verantwoordelijk-
heid van de politiek, gemeente Apeldoorn, 
COA en GGNet.”

Hierop aansluitend enkele AZC 
bijdragen uit De Stentor

Oktober 2019, De Stentor
Omwonenden van het GGNet-terrein in 
Apeldoorn hoeven niet te vrezen voor een 
doorlopende stroom asielzoekers door 
hun wijk, als daar een AZC in gebruik is. 
Dat stelde een vertegenwoordiger van de 
gemeente Apeldoorn bij de Raad van State. 
Dat hoogste bestuurscollege boog zich over 
een bezwaar van een buurtbewoner en de 
Stichting Omwonendenbelang AZC-GGNet.

November 2019, De Stentor
Het nieuwe asielzoekerscentrum in 
Apeldoorn kan van start zonder daarvoor 
nieuwe gebouwen neer te zetten op het 
huidige terrein van GGNet.Dat nieuwbouw 
niet langer nodig is, is te danken aan de 
vertraging die is veroorzaakt door juridische 
procedures. Het Centraal orgaan Opvang 
Asielzoekers hoopte het AZC medio 2020 
in gebruik te kunnen nemen. Vorige maand 
nog diende echter een bezwaarprocedure bij 
de Raad van State tegen het bestemmings-
plan dat nieuwbouw aan de Deventerstraat 
mogelijk maakt en uitspraak moet nog 
volgen. Daardoor is de openingsdatum nu 
verschoven naar het eerste kwartaal van 
2021. 

In eerste instantie mogen er maximaal 400 
asielzoekers worden opgevangen in het 
nieuwe AZC. De vijf gebouwen waarvoor 
het COA al een vergunning heeft, bieden 
daarvoor niet genoeg ruimte. 
Een zesde gebouw was niet tijdig beschik-
baar aangezien GGNet het nog nodig heeft. 
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Nu de asielzoekers pas later naar Apeldoorn komen, is dat 
gebouw (Linde) wel op tijd leeg. Dat kan nu alsnog worden 
verbouwd. Daardoor is het niet nodig om twee nieuwe 
blokken neer te zetten, zoals aanvankelijk was gepland.

Het verbouwen van de bestaande gebouwen is gunstiger 
dan nieuwbouw realiseren. Nu gebouw Linde ook kan 
worden ingezet, kan bovendien direct worden voorgesor-
teerd op latere uitbreiding naar maximaal 600 asielzoekers. 
Hoewel de gemeenteraad pas later onder voorwaarden 
goedkeuring wil geven, maakt het COA het pand direct 
geschikt voor die grotere groep bewoners. Na de verbou-
wing komt de totale capaciteit weliswaar net iets onder 
de zeshonderd, maar daar neemt het COA op dit moment 
genoegen mee, zegt de wethouder.

April 2020, De Stentor
In het asielzoekerscentrum op het terrein van GGNet in 
Apeldoorn mogen maximaal 600 vluchtelingen opgevan-
gen worden. Dit heeft de Raad van State (RvS) vandaag 
spijkerhard vastgelegd in een einduitspraak. Het Centraal 
Orgaan opvang Asielzoekers (COA) mag op het terrein aan 
de Deventerstraat niet meer dan 600 mensen huisvesten en 
de gemeente Apeldoorn moet daar toezicht op houden. 

De Apeldoornse gemeenteraad moest het aantal 
te huisvesten vluchtelingen nog vastleggen in een nieuw 
vaststellingsbesluit over het bestemmingsplan. Dat bestem-
mingsplan is op 13 februari van dit jaar vastgesteld door de 
raad. De Stichting Omwonendenbelang AZC-GGNet en een 
omwonende bleven echter bezwaar maken. Daar moest de 
RvS in een einduitspraak een beslissing over nemen. Dat 
gebeurde eind april. De bezwaren tegen het aangepaste 
bestemmingsplan werden ongegrond verklaard.

De tegenstanders blijven zich zorgen maken over een groter 
aantal vluchtelingen. Ze vrezen dat in het gebouw De Linde, 
dat buiten het bestemmingsplan valt, nog 200 asielzoekers 
zullen worden opgenomen. Ze willen dat het maximale aan-
tal van 600 geldt voor het gehele landgoed en niet 
alleen voor de gebouwen die binnen het bestemmingsplan 
vallen. 

Juni 2021, De Stentor
Twee keer werd de ingebruikname van een asielzoe-
kerscentrum in Apeldoorn uitgesteld, maar volgend 
jaar maart is het zover. Dan komen 400 vluchtelingen 
in het AZC aan de Deventerstraat. Momenteel worden 
gebouwen op het terrein van GGNet gerenoveerd. 
Met de komst van het AZC aan de Deventerstraat 
verdwijnt straks de tijdelijke opvanglocatie aan 
de Christiaan Geurtsweg, waar nu 400 vluchtelin-
gen zijn gehuisvest. Datzelfde aantal moet aan de 
Deventerstraat komen.
 
Na 8 jaar procederen voor de komst van het 
AZC stuitten het COA (Centraal Orgaan opvang 
Asielzoekers) en de gemeente op de volgende 
hindernis: het plakken van een datum op de 
ingebruikname. Beide partijen mikten op de eerste 
helft van 2020, maar de zaak bij de Raad van State 
gooide roet in het eten. Ook het eerste kwartaal van 
2021 bleek niet haalbaar, doordat de voorbereidingen 
voor de verbouwing van panden op het terrein langer 
duurde dan verwacht. Nu wordt dat maart, uiterlijk 
april volgend jaar (2022). GGNet trekt zich dan in 
fases terug van het terrein. Momenteel worden de 
panden gerenoveerd. Het was een proces van vallen 
en opstaan, maar er zijn nu goede afspraken met de 
gemeenteraad en de buurtbewoners.

Augustus 2021, De Stentor
Komen er ondanks ‘spijkerharde’ toezeggingen enkele 
honderden asielzoekers extra te wonen op de locatie 
van het nieuwe AZC in Apeldoorn? Daarover is alarm 
geslagen door omwonenden. Volgens de gemeente is 
hun vrees echter onterecht.
 5 REACTIES
Het asielzoekerscentrum op het complex van 
GGNet − dat volgens plan in maart in gebruik wordt 
genomen − is zwaar omstreden. Al sinds de locatie 
aan de Deventerstraat voor het eerst werd genoemd 
als de plek waar het AZC komt. Uiteindelijk legde 
de gemeente zwart op wit vast dat er maximaal 
600 mensen (en bij de opening in maart pas 400) in 
het AZC zullen worden gehuisvest. Dat het centrum 
doorgroeit naar 800 mensen, wat het college van 
burgemeester en wethouders aanvankelijk wilde, 
is alleen bespreekbaar als de gemeenteraad dat in 
latere instantie expliciet goedkeurt en het bestem-
mingsplan aanpast.

Een AZC is echter iets anders dan reguliere woningen waar 
asielzoekers worden ondergebracht die een verblijfsvergun-
ning voor bepaalde tijd hebben, zogenaamde statushouders. 
In een brandbrief onder omwonenden van de GGNet-locatie 
staat te lezen: “Juist nu veel mensen met vakantie zijn wordt 
er een omgevingsvergunning verstrekt om het AZC met 
minimaal nog eens 250 bewoners uit te breiden zodat u maar 
beperkt de tijd heeft om daarop te reageren.”

De op 29 juli verleende vergunning voor gebouw De Linde 
werd in april aangevraagd door het COA. Uit de overwegin-
gen van burgemeester en wethouders blijkt dat het perceel 
valt onder bestemmingsplan Zuidbroek, terwijl de procedure 
van de omwonenden tegen een te groot AZC draaide om 
het bestemmingsplan De Wellen Zuid. Als het zou gaan 
om reguliere woningen voor grote gezinnen (8 of meer 
personen), dan zouden er op het complex van GGNet dus 
meer vluchtelingen komen dan de bewoners van het AZC, 
denken ze. 

De gemeente Apeldoorn bestrijdt echter dat er sprake is 
van een koerswijziging of dat er meer asielzoekers worden 
gehuisvest dan is afgesproken. In het betreffende gebouw 
worden woonunits gemaakt voor zes tot twaalf personen, 
met stuk voor stuk eigen sanitair, keuken en woonkamer. Er 
komen in het gebouw alleen functies die direct gerelateerd 
zijn aan de opvang van asielzoekers, benadrukt het gemeen-
tebestuur, zoals medische voorzieningen en ruimtes voor 
trainingen op het gebied van integratie en participatie.

Augustus, De Stentor
Op een deel van het GGNet-terrein in Apeldoorn kunnen 
200 tot 250 woningen komen. De zorgorganisatie en de 
gemeente Apeldoorn hebben daar nu de voorwaarden voor 
afgesproken. GGNet gaat nu een volgend stuk van het gebied 
verkopen. Het gaat om het deel dat aan de wijk Zevenhuizen 
grenst. Aan de andere kant van het bewuste gebied ligt dan 
het AZC. De zorgorganisatie is van plan het perceel dit najaar 
in de verkoop te zetten. Het streven is voor de volgende 
zomer een overeenkomst te sluiten met de nieuwe eigenaar. 
Die kan er op termijn aan de slag met woningbouw. Aan de 
hand van uitgangspunten die de gemeente en GGNet hebben 
opgesteld. 

Er is plek voor 200 tot 250 woningen. Daarvan zou 
een derde in de categorie ‘sociaal’ moeten vallen
De ene helft van dit deelgebied krijgt de uitstraling 
van een oud landgoed, het ander wordt ‘parkbos’. 
De bedoeling is om in het oude landgoed-deel 
een aantal huidige panden te behouden. Onder 
meer een boerderij, villa en schoolgebouw. Mede 
daardoor kan hier een gemengd buurtje ontstaan: 
behalve voor woningen is er plek voor bijvoorbeeld 
een streekwinkel, ateliers en vormen van zorg.
Wat blijft er in de praktijk van die mooie 
uitgangspunten over, vraagt de commissie 
omgevingskwaliteit zich nog wel af. Dat orgaan 
beoordeelt voor de gemeente Apeldoorn grote 
bouwplannen. De ideeën voor dit plan zijn mooi, 
maar nog te vrijblijvend geformuleerd, merkt de 
commissie op. Ze moeten nu concreter worden 
vastgelegd, anders kan de nieuwe eigenaar straks 
alsnog kiezen voor flinke bebouwing. Waardoor het 
stedelijker wordt dan het groene landschap dat nu 
is geschetst.

Straks zal al het autoverkeer via de huidige 
rotonde in de Deventerstraat gaan. De bouw kan 
beginnen als alle GGNet-cliënten van het grote 
complex vertrokken zijn. GGNet verwacht dat dat 
eind 2023, begin 2024 zover is. 
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Uw bijdrage
“In de Wijkkijker willen we blijven schrijven over het AZC nu en in 
de nabije toekomst. We willen dan vooral schrijven over die dingen 
die toegevoegde waarde hebben voor de bewoners. De redactie 
kiest geen partij, maar biedt wel ruimte voor meningen en zorgen 
die leven, als ook aan verhalen van bewoners die kansen zien in de 
komst van een AZC en hierover willen vertellen. De Wijkkijker belicht 
graag dit veel omvattende thema net over de grens van onze wijk 
van alle kanten en streeft naar diversiteit in de bijdragen over het 
AZC. We horen graag je vragen, ervaringen en dergelijke m.b.t. de 
implementatie van het AZC. Heeft u wellicht deelgenomen aan de 
rondleiding over het GGnet terrein en wilt u uw ervaringen met ons 
delen? Of bent u op bezoek geweest bij een AZC in Zutphen?”

Handige Linkjes
• www.apeldoorn.nl/vluchtelingenopvang
• www.osseveld-woudhuis.nl/azc/
• www.azcapeldoorn.nl/ 
• facebook.com/apeldoornAZC/

Het omwonenden overleg
In het omwonendenoverleg zitten direct 
omwonenden van het toekomstig AZC
(Deventerstraat, Homerusstraat, 
Terwoldseweg), de wijkagenten, medewerker 
van COA en onze gebiedsmanager. Na elke 
bijeenkomst staat een samenvatting van dit 
overleg op de website van de gemeente. 

In het omwonendenoverleg zaten tot 
voor kort ook de Wijkraden Zevenhuizen-
Zuidbroek en Osseveld-Woudhuis als 
waarnemers. De Wijkraad Zevenhuizen-
Zuidbroek heeft zich teruggetrokken uit het 
overleg. Dit heeft te maken met de veran-
derde inzichten bij de gemeente inzake 
burgerparticipatie waarbij de leden van 
deze wijkraad besloten hebben de Wijkraad 
Zevenhuizen-Zuidbroek op te heffen.

Marcel Jongman: “Ik heb aangegeven eind 
van dit jaar, na bijna 6 jaar vrijwilligerswerk 
voor de Wijkraad Osseveld-Woudhuis, te 
stoppen met mijn bestuurswerk. Het is aan 
de wijkraad zelf of ze nog een waarnemer 
in het omwonendenoverleg wil hebben (die 
ik uiteraard zal introduceren) of dat onze 
wijkraad afziet van verdere participatie.”

In 2017 besloot ik me aan te melden bij het ROC 
als Taalmaatje. Het leek me leuk om mensen van 
buitenlandse afkomst te helpen bij het leren van de 
Nederlandse taal. Ik begon een half jaar te oefenen 
met een van oorsprong Poolse vrouw. Daarna kwam ik 
in contact met een gevluchte Syrische vrouw (toen 29 
jaar), haar man (29 jaar) en haar broer (21 jaar). 
De bedoeling was les te geven aan de vrouw, maar 
omdat haar man en broer in het begin altijd aanwezig 
waren, nam ik hen ook mee in mijn taallessen. 

Vertrouwen
Naarmate het vertrouwen groeide, lieten de mannen 
mij steeds meer met haar alleen. In de loop van de 
jaren groeide het vertrouwen verder en ondersteunde 
ik hen ook steeds meer bij het vinden van de weg in 
onze bureaucratische en ingewikkelde maatschappij; 
voor ons soms al ingewikkelde materie, maar voor hen 
vaak heel moeilijk te begrijpen. 

Uiteindelijk wilden we elkaar niet meer los laten en 
werd ons contact steeds hechter, wat bij mevrouw op 
een gegeven moment leidde tot de uitspraak: “Ik heb 
eigen moeder, maar hier jij moeder”. Dit voelt voor mij 
als een eretitel en een groot compliment. Toen heb ik 
gezegd: “Ik heb geen eigen kinderen, maar dan ben 
jij vanaf nu mijn cadeau kind”. Ik kan me geen betere 
kinderen toewensen dan zij drieën. Alle drie zijn ze zeer 
zorgzaam, respectvol, liefdevol en integer. Ik word op 
handen gedragen en mijn auto deel ik inmiddels met 
mijn cadeau zoon. Op mijn verzoek bakte mijn cadeau 
dochter zelfgemaakte (echt heerlijk!) pizza op mijn 
verjaardag voor mij en mijn gasten. Ik hoef het maar te 
vragen en ze staan voor me klaar. 

Paspoort
Onlangs liet mijn cadeau schoonzoon vol trots zijn 
Nederlandse paspoort zien. Als alles goed gaat, gaat 
hij rond oktober na zeven!! jaar zijn ouders weer 
ontmoeten. 

Taalmaatje: van vluchteling naar cadeau-kind Tekst: Maria Rovers

• www.apeldoorn.nl/ter/Omwonendenoverleg/ 
• zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-257901.html 
• www.raadvanstate.nl/@118566/201809013-1-r1/

En mijn cadeau dochter is in juli 4 weken 
naar haar ouders in Egypte geweest. Zomaar 
even op bezoek is niet mogelijk, zeker in deze 
tijd gaat daar veel voorbereiding aan vooraf.

AZC
Rond het AZC leven veel vragen. En ik ben 
het met Forum voor Democratie eens dat 
niet alle vluchtelingen van de hele wereld 
in Nederland kunnen wonen en dat we dus 
naar goede opvang en oplossingen in hun 
eigen regio moeten kijken. 

Ook moeten we het armoedeprobleem 
onder Nederlanders niet uit het oog 
verliezen. Maar laten we niet onderschatten
dat deze mensen niet voor niets huis en 
haard achter zich gelaten hebben, dat doe je 
niet zomaar. Mijn cadeau zoon bijvoorbeeld 
was nog maar 17 jaar toen hij in Nederland 
kwam. Als u zelf op dit moment een kind van 
die leeftijd heeft, stel u dan eens voor dat 
hij/zij door een oorlog nu in een volkomen 
vreemd land zou zitten en u kunt er niet 
heen, want u bent zelf ook gevlucht en zit 
in een ander land en mag niet reizen. Hoe
voelt dat? En ja, ook tussen asielzoekers
zitten mensen met minder goede 
bedoelingen.

Welkom
Laten we deze mensen minimaal het gevoel 
geven dat ze welkom zijn. Mijn cadeau zoon 
en cadeau schoonzoon werken inmiddels 
allebei weer. Voor mijn cadeau dochter is het 
vinden van werk lastiger. De Nederlandse 
taal is voor haar nog steeds een struikelblok 
(niet iedereen is even taalgevoelig), maar ze 
wil heel graag studeren en werken. 

Stel u voor dat u moet vluchten naar een 
Arabisch sprekend land en binnen drie jaar 
een inburgeringsdiploma moet halen en 
liefst de taal vloeiend moet spreken. En dan 
heb ik het nog niet eens over het verwerken 
van het oorlogstrauma. Dus laten we niet 
te snel oordelen en deze mensen een kans 
geven, zeker als ze officieel de Nederlandse 
nationaliteit hebben zoals mijn drie cadeau 
kinderen.

Ik heb in mijn leven geleerd dat als ik mijn 
hart open en het oordeel los laat er veel, zo 
niet alles mogelijk is.

Maria Rovers 

Nederland kent geen wettelijke regels voor het gebruik van 
de vlag. Je mag op alle dagen van het jaar de vlag uithangen. 
Bijvoorbeeld bij een feestelijke gebeurtenis als een huwelijk of 
het slagen voor een examen. 

Ook halfstok vlaggen bij een overlijden mag. Er is geen wet die 
vlaggen verbiedt of bepaalt hoe u moet vlaggen. Wel zijn er 
regels voor het uithangen van de vlag. Een gehesen vlag mag de 
grond niet raken of het verkeer hinderen. 

Ook is het de gewoonte dat een vlag niet tussen zonsondergang 
en zonsopkomst buiten hangt. Als een vlag toch ’s nachts buiten 
hangt, dan is het een goed gebruik om de vlag te verlichten, 
waardoor de kleuren goed zichtbaar zijn.

We zijn op pad geweest om verhalen te horen van wijkbewoners 
over hun vlaggedrag. Omdat we zó veel reacties kregen, pakken 
we goed uit in de hierna volgende Wijkkijker. Lees dus in de 
wintereditie het hele artikel, de vele reacties en geniet (nu alvast 
een beetje) van de mooie foto’s van Herma Oosterloo- de Jong. 

Vlaggengedrag
Tekst:  Roely Smit, André de Ruiter
Foto’s: Herma Oosterloo-de Jong en Roely Smit
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Fysiotherapie
  Kinderfysiotherapie

Handfysiotherapie
Sportfysiotherapie
Manuele therapie
Oedeemtherapie

Oefentherapie
Fysio Fitness
Revalidatie

Deskundig
Je wordt bij ons behandeld door 
gespecialiseerde therapeuten.

Behulpzaam
Wij staan voor je klaar met advies
en begeleiding op maat.

Bereikbaar
Wij bieden je snel een behandeling 
en hebben ruime openingstijden.

Jouw zorgvraag is ons uitgangspunt.
Samen met jou werken wij altijd
aan een optimaal behandelresultaat!

Linie 101 | 7325 DP Apeldoorn | 055 534 35 46 | www.leeuwisfysiogroep.nl | Facebook.com/fysiotherapiewoudhuis

Bij de bouw van winkelcentrum Het Fort in 
Apeldoorn zijn indertijd 26 neststenen voor 
gierzwaluwen aangebracht. Tot 2018 heeft de 
vogel deze broedplaatsen niet ontdekt. 

Al bij de bouw hadden ze een plek gekregen 
op gunstige, niet te zonnige hoeken. Dat 
was aanleiding voor een paar leden van de 
Vogelwerkgroep Oost-Veluwe, de KNNV
Vogelwerkgroep Apeldoorn en IVN Apeldoorn, 
om een poging te wagen gierzwaluwen attent 
te maken op de 26 ‘blauwe gaten’ op de hoeken 
van de woningen rondom dit winkelcentrum.

Honderd dagen vogel
Het afspelen van geluiden van soortgenoten 
moet de vogels namelijk lokken, want landelijk 
zijn hier al goede resultaten mee bereikt. De 
gierzwaluw wordt ook wel de ‘honderd dagen 
vogel’ genoemd, omdat hij ongeveer honderd 
dagen in ons land verblijft om voor nageslacht 
te zorgen. Het aantal gierzwaluwen dat in ons 
land broedt loopt sterk terug. Veel nestge-
legenheden verdwijnen, onder andere door 
renovaties.

Alleen om te broeden zitten ze in een nest. 
Buiten het broedseizoen zijn ze altijd in de lucht 
om te slapen, te eten, te paren en immense 
afstanden af te leggen. Nesten hoeven niet 
schoongemaakt te worden. Een gierzwaluw eet 
dagelijks 20.000 bladluizen, vliegende mieren, 
muggen, zweefvliegen en spinnen.

Neststenen in ‘t Fort
Bij alle bewoners rondom de neststenen in 
winkelcentrum Het Fort is in 2018 een brief in 
de bus gedaan met de vraag of men gierzwa-
luwen als buren wil hebben. Er werd vermeld 

dat het afspelen van de geluiden niet veel werk zal zijn. Een paar 
keer per dag gedurende een korte periode afspelen op schappe-
lijke tijden is voldoende. Het is wel van groot belang dat bewoners 
die mee willen werken in het appartementencomplex vlakbij de 
neststenen wonen. En dat er zwermen gierzwaluwen in de lucht te 
zien zijn.

Eén bewoner reageerde en hij werd geholpen de geluiden op 
zijn smartphone te zetten. Hij had niet kunnen vermoeden dat 
de vogels al zo snel zouden reageren en dat de vliegshow zoveel 
kijkplezier zou opleveren. Vanaf eind juni stuurde de bewoner 
‘s ochtends en ‘s avonds geluiden van gierzwaluwen door het 
open raam: vijf verschillende geluiden door kleine boxjes hebben 
resultaat. Het maakt niet uit hoe lang en op welke tijden, want als 
de vogels in de lucht zwermen horen ze hun nep-soortgenoten 
feilloos en komen ze kijken. Ze scheren vlak langs het raam en zijn 
ongelooflijk wendbaar. Ze vliegen soms recht op het raam af en 
buigen op het laatste moment af. In het begin waren het er vaak 
twee, maar inmiddels nemen ze met z’n zessen poolshoogte.

Dat ze reageren en komen kijken is mooi, maar dat ze de nest-
stenen gaan gebruiken, vraagt tijd. De bewoner, die dit allemaal 
verzorgde, ging verhuizen, maar gelukkig nam zijn buurvrouw het 
volgende jaar deze taak over.

Broedende gierzwaluwen en mussen
En nu is er dit jaar resultaat. Zij belde met één van de 
organisatoren, omdat ze vermoedde dat er nesten bezet waren
door gierzwaluwen. En inderdaad, het is een mix van 
gierzwaluwen en mussen geworden. Zeker is wel dat van de 
10 neststenen op een hoek er 2 neststenen bezet zijn door 
gierzwaluwen en 6 door mussen. Die gierzwaluwen komen 
volgend jaar terug als ze de verre reizen overleven en als niet alle 
neststenen al door mussen zijn opgeëist.

De informatie en tekst van dit artikel zijn deels uit het augustus-
nummer van 2021 van De Schrieverik, de maandelijkse nieuwsbrief 
van de KNNV Vogelwerkgroep Apeldoorn en uit een artikel in 
2018 in De Stentor. Ik vond dit succes en de weg waarlangs dit 
bereikt is zo leuk, dat ik besloot de lezers van de Wijkkijker mee te 
laten genieten van dit succes. Wellicht dat u komende zomer met 
andere ogen en oren gaat kijken en luisteren naar de 
gierzwaluwen in onze wijk.

Gierzwaluwen in de wijk
Gierzwaluwen ontdekken neststenen in ‘t Fort

Tekst: Frank de Vries
Foto’s: Herma Oosterloo en internet
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Europese weken 
De vakantieperiode is zo goed als voorbij en ongetwijfeld was het voor velen ‘anders  

dan anders’. Wij houden daar wel van, niet standaard maar juist lekker apart!  
Daarom verlengen wij het vakantiegevoel en nemen jullie mee langs enkele  

temperamentvolle, mediterrane Europese landen. 
Iedereen kan zich heel veel voorstellen bij de landen Spanje, Frankrijk en Italië.  
Maar wist je ook, dat al deze landen unieke brilmerken hebben? Uitgesproken  

monturen met karakter en bij ons kun je ze gaan ontdekken!  

Wekelijkse specials!
 

Iedere eerste twee weken van de maand kun je bij ons terecht voor de specials.  
Niet alleen promoten we dan onze monturen, maar toveren ook onze winkel annex  

huiskamer om!  
Uiteraard promoten we onze landenacties ook via social media en geven iedere maand  

iets weg. Volg ons daarom via Facebook of Instagram en blijf op de hoogte. En tijdens de  
actieweken hebben we allerlei aanbiedingen,  loop eens binnen en laat je dus verrassen!

Linie 385 | 7325 DT Apeldoorn | 055-301 07 20 
info@vanwamelenoptiek.nl | www.vanwamelenoptiek.nl


