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Ondertunneling Laan van Osseveld

Stolpersteine
Nee-Nee stickers

Hoogspanning
Vergroening 't Fort
Op stap met de boswachter

Ontmoetingsavond 20 juni

Steun de Wijkkijker! Word 'Vriend van de Wijkkijker'. 
Scan de QR code en maak automatisch 5 euro over. 

U heeft een 
Nee-Nee-sticker op de 

brievenbus en u wilt geen 
Wijkkijker meer ontvangen? 

Meld u af via
bestuur@osseveld-woudhuis.nl

of stuur een mail naar
wendy@legriep.nl
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Inhoudsopgave

Colofon Wijkraad Osseveld-Woudhuis

Spreekuur Iedere tweede maandag van de maand in Het Bolwerk, 
Ravelijn 55, 19.30-20.00 uur. www.osseveld-woudhuis.nl

Voorzitter/Stephan Jansen/voorzitter@osseveld-woudhuis.nl 
Penningmeester/Durk Tuinier
penningmeester@osseveld-woudhuis.nl
Secretaris/Katja van Reede/bestuur@osseveld-woudhuis.nl

Openbaar Domein
ferry.sabandar@osseveld-woudhuis.nl
jelmar.blauw@osseveld-woudhuis.nl
egbert.douma@osseveld.woudhuis.nl

Communicatie vacatures
Sociaal domein vacatures 
Algemeen bestuurslid/gerard.link@osseveld-woudhuis.nl

Facebook osseveld-woudhuis
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Cultuur bij je buur
Flora en Fauna Landgoed Woudhuizen
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Colofon Wijkkijker, zomer 2022, Jaargang 31 

De Wijkkijker is het wijkblad voor de wijken Osseveld-Oost, 
Osseveld-West en Het Woudhuis. De Wijkkijker is een wijkblad 
geschreven door en voor bewoners van de wijken Osseveld-
Woudhuis. Bijdragen in de Wijkkijker worden op vrijwillige basis 
geschreven door de redactie, door bestuursleden van de wijkraad, 
door wijkbewoners en door relaties van de wijkraad/de redactie. 
Betaalde bijdragen zijn herkenbaar als advertorial of als 
advertentie. De redactie kan ingezonden kopij inkorten of 
weigeren. De Wijkkijker wordt in 2022 drie maal uitgegeven in een 
oplage van 5500 stuks en wordt gratis huis-aan-huis verspreid. 

Dgitaal teruglezen? Dat kan via:
www.osseveld-woudhuis.nl/wijkkijker

Redactie Wijkkijker Wendy Le Griep/Roely Smit/Theo Groen/
Henk Methorst/Marianne Hutters-Dijkhuizen/Hans Verbeek/
Maria Rovers en Tessa Gruppelaar

Vacatures Bezorgcoördinator/advertentieverkoop en -
administratie/algemeen verslaggever met focus op bijv. 
architectuur/jeugd/AZC/openbare ruimte/activiteiten

Opmaak Wendy Le Griep/wendy@legriep.nl
Omslagfoto Wendy Le Griep
Drukwerk CTRL-P/www.ctrlp.eu/i.vandalen@ctrlp.eu

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

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

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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Vanaf 2022 komt de Wijkkijker weer drie keer 
per jaar uit. Dan zijn wij ook weer terug bij het 
oude normaal. Dat de Wijkkijker drie keer per 
jaar huis-aan-huis wordt verspreid in de wijk, 
is natuurlijk hartstikke mooi, maar het vraagt 
ook wel iets van de inzet en de tijd van al 
onze vrijwilligers. De meesten van ons hebben 
naast de Wijkkijker nog andere hobby’s of 
vrijwilligerswerk, nemen deel aan het verenig-
ingsleven, hebben mantelzorgtaken of 
genieten van de kleinkinderen of van het 
pensioen. 

Tijd (en dan specifiek vrij te besteden tijd) is 
een schaars en kostbaar goed. Dat merken 
verenigingen nog het beste, want structurele 
(bestuurs)functies raken steeds moeilijker 
gevuld. Bij de Wijkkijker werk je op 'interval 
basis'. Wanneer je wilt versnellen, dan doe je 
dat en wanneer je even een pas op de plaats 
wilt maken, dan kan dat. Dat is het mooie aan 
vrijwilligerswerk voor de Wijkkijker. Je bent 
onderdeel van ons team, maar je hoeft je niet 
verplicht te voelen om altijd ‘aan’ te staan 
of 24/7 beschikbaar te zijn. En wie niet in de 
redactie wil, maar wel graag wil bijdragen aan 
de Wijkkijker in woord of in beeld, dan kan dat 
ook.

Ont-moeten
En juist die ruimte om niet verplicht te worden, 
maakt dat de Wijkkijker vrijwilligers graag een 
stukje extra lopen bij de bezorging, een extra 
artikel willen tegenlezen, een extra bijdrage 
willen schrijven, dat zij meedenken over de 
volgende editie enz. Soms is niet iets moeten, 
ofwel het ont-moeten, de beste weg naar 
samen veel kunnen en willen bereiken. De 
motivatie komt uit onszelf. Daar heb je geen 
overheidsbemoeienis voor nodig. 

De redactieleden, de fotografen en de 
freelancers zeggen dan ook: 

“Het is veel te leuk om niets te doen.”

Dit is misschien gemakkelijk praten. De 
Wijkkijker is nog niet helemaal los van gemeen-
tesubsidie. De Wijkkijker is uitgegroeid tot een 
mooi informatief wijkblad, maar we kunnen 
de spreekwoordelijke broek nog niet helemaal 
omhoog houden. De papierkosten zijn gestegen 
en zoals het ook met de wekelijkse boodschap-
pen gaat, alles wordt duurder. 

Kijk op de Wijk(kijker)
De gemeentelijke bretels rekken nog even 
met ons mee. Gelukkig maar.

In deze editie van de Wijkkijker komen weer 
tal van wijkbewoners aan het woord, lezen 
we over vrijwilligersinitiatieven, krijgen 
we een kijkje in de keuken van het vervolg 
op het SamenOsseveld SamenWoudhuis 
onderzoek en raken hopelijk meer wijkbe-
woners geïnspireerd. Geïnspireerd om mee 
te willen doen, mee te willen denken en 
mee te doen met activiteiten die we zelf en 
met elkaar organiseren, met als doel een 
schone, gezellige, veilige, verdraagzame en 
mooie wijk waarin het voor iedereen prettig 
wonen en werken is, voor jong en oud(er). 

En dat hoeft heus niet allemaal tegelijker-
tijd en al helemaal niet meteen voor 100% 
zelfstandig: de wijkraad en de gemeente 
Apeldoorn bieden nog steeds de helpende 
hand daar waar nodig. Er zijn genoeg activi-
teiten die we prima zelf kunnen oppakken, 
absoluut. Of de gemeente trekt een project 
of activiteit naar zich toe. En soms is er ook 
een financiële bijdrage, voor een klusje 
dat we prima zelf kunnen oppakken, maar 
waarvoor we nog een klein duwtje of onder-
steuning nodig hebben. Want de bretels 
kunnen niet altijd gespannen zijn.

Wij hebben met elkaar weer een eigentijdse 
Wijkkijker gemaakt. Het is prettig om te 
weten, dat de Wijkkijker zo wordt gewaar-
deerd. En wie een een Nee-Nee sticker 
op de brievenbus heeft en de Wijkkijker 
liever niet ontvangt, stuur dan gerust een 
mailtje, dan zorgen wij ervoor dat er geen 
ongewenst drukwerk meer wordt bezorgd. 
En wie meer wil dan alleen de Wijkkijker 
doorbladeren en lezen...wij zoeken nog 
vrijwilligers om ons mooie wijkblad te  
maken. Dus...laat van je lezen!

Veel kijk- en leesplezier gewenst.
Tot ziens in de wijk!

Wendy Le Griep
Eindredacteur
06-50533266 (appen mag altijd)
wendy@legriep.nl
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Vitaliteitsagenda

In de vorige Wijkkijker (winter 2022) stonden de 
resultaten van het onderzoek SamenWoudhuis en 
SamenOsseveld. Het onderzoek, uitgevoerd door 
Eurus, is de grasmat van waaruit wij samen met de 
gemeente voor onze wijken Osseveld-Woudhuis de 
vitaliteitsagenda maken, met daarin de belangrijkste 
aandachtspunten voor onze wijken voor de komende 
jaren. 

Heel veel inwoners van onze wijken hebben een enquête 
ingevuld, werkten mee aan huisgesprekken of wilden 
telefonisch worden geïnterviewd. Dankzij u kregen wij 
een mooi beeld van hoe u de wijken ervaart en waar er 
nog iets te verbeteren valt of te winnen is. Er meldden 
zich maar liefst 80 inwoners aan, die bereid waren (en 
zijn) om zelf te helpen om aan al die wensen handen en 
voeten te geven.

Uit het onderzoek kwam een aantal aandachtsgebieden
naar voren, waarin wij als bewoners zelf een rol kunnen 
spelen. Want verwachten dat de gemeente alles 
oppakt, aanpakt en doorpakt, dat is niet realistisch en is 
praktisch en financieel gezien ook niet haalbaar. De pot 
met middelen moet worden verdeeld en dat betekent 
bij de gemeente elk jaar weer opnieuw keuzes maken. 
Dus datgene dat wij met elkaar zelf kunnen oppakken, 
datgene waar we geen bemoeienis of financiële steun 
van de gemeente voor nodig hebben, dat kunnen we 
prima zelf doen. Denk aan het organiseren van een 
buurtfeest, een voetbaltoernooi voor de jeugd, een 
kleedjesmarkt, een weggeefhoek, samen sporten, een 
wandelgroep opzetten enz. 

En voor de activiteiten waarbij we wel hulp kunnen 
gebruiken of waarvoor professionele hulp en begeleiding
wel nodig zijn, daarvoor kunnen we samenwerken met 
de gemeentelijke instanties zoals Stimenz, CJG, Talma 
Borgh enz. Zij hebben de kennis en de kunde in huis en 
kunnen ons ongetwijfeld de helpende hand reiken of een 
bepaald aandachtspunt geheel van ons overnemen.

Aandachtspunten uit het rapport liggen op de volgende 
terreinen: openbare ruimte, sociaal domein, duurzaam-
heid, veiligheid en algemeen. 

• Bij activiteiten, gericht op elkaar ontmoeten, die we 
(deels) zelf kunnen organiseren kun je bijvoorbeeld 
denken aan; wandelgroep, Jeu de boules, buurt BBQ, 
tweedehands kledingmarkt, rommelmarkt, samen 
koken, rondleiding architectuur, kunstroute door de 
wijk, rondleiding flora en fauna door de wijk, straat 
volleybaltoernooi enz.  

• Ook het hebben van een echt buurthuis kwam sterk 
uit het onderzoek naar voren. In een buurthuis kun je 
met elkaar koffie drinken en een kaartje leggen, maar 
er kan nog veel meer: lezingen, theater, klaverjassen, 
dansen, schilderclub, leesclub, biljarten enz. 

• Aangaande duurzaamheid kun je ook aan een aantal 
concrete zaken denken die we deels zelfstandig en 
deels samen met de gemeente kunnen oppakken: 
zwerfafval prikken, onderhoud groen en bloem, 
onkruid wieden, afkoppelen regenwater, tegelwip-
pen, pluktuin, fleurige beplanting, inrichten meer 
bloemstroken enz.

• En voor jongeren kan er ook meer gedaan worden 
in de wijk: vervangen speeltoestellen, inrichten 
ontmoetingsplekken, The Corner vaker bezetten en 
toegankelijk maken voor jongeren enz.

• En de ouderen mogen we natuurlijk niet vergeten: 
ontmoetingsplekken, bestrijding van eenzaamheid, 
kennis over dementie, bankjes in de wijk, vrijwilligers 
beltaxi enz.

• En op het gebied van veiligheid zijn er ook wensen: 
plantenbakken om verkeer af te remmen, AED inven-
tariseren, snelheidsmeters en flitspalen plaatsen, 
verkeersveiligheid rondom scholen verbeteren enz.

Dit alles bij elkaar is een flink pakket aan wensen voor de 
wijk. Een mooi pakket, een indrukwekkend pakket. En dit 
is dan nog maar een samenvatting. Maar, hoe nu verder? 
Een deel van onze wensen ligt niet direct binnen het 
bereik van wat wij als vrijwilligers kunnen. Er zijn wensen 
die echt naar de gemeente moeten worden ‘geschoven’, 
of waarbij we samenwerk-projecten voorstellen. Andere 
wensen kunnen we prima zelf oppakken of met een klein 
beetje hulp. Zo heeft de wijkraad bijvoorbeeld de 80 
bewoners benaderd die tijdens het onderzoek hebben 
aangegeven te willen helpen meedenken, meepraten of 
praktisch mee te willen helpen op een bepaald terrein. 
En dan gaat er een balletje rollen… 

20 juni organiseert de wijkraad een activiteitenavond  
van en voor bewoners van onze mooie wijken, om met 
elkaar de verschillende wensen meer concreet te maken 
én kleine ‘projectgroepjes’ op te zetten, zodat we met 
elkaar en voor elkaar de wijk weer een stukje mooier, 
veiliger, socialer, duurzamer en prettiger kunnen maken. 
In deze Wijkkijker op pagina 53 lees je er meer over.

Graag tot ziens!  
Hopelijk al op 20 juni!

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

Samen (en) verder deel 5
Een gemeenschappelijk voorwoord
Sinds de laatste Wijkkijker zijn er een heleboel zaken 
serieus veranderd. De coronamaatregelen zijn nagenoeg 
verdwenen en we zijn samen op zoek naar een nieuwe 
samenleving met alle plussen en minnen. Maar misschien 
nog wel ingrijpender is de oorlog die op dit moment 
woedt in Oekraïne.
 
Wij maken ons druk over de inrichting van onze straat 
en balen nog steeds dat we om moeten rijden, omdat er 
een tunnel wordt gebouwd. Natuurlijk is dit iets, dat wij 
dagelijks ervaren, maar in perspectief met de verschrikke-
lijke zaken in de Oekraïne valt dat natuurlijk in het niet.

Toch willen wij ook Samen Verder met het verbeteren van 
de leefbaarheid in onze wijken en dat kunnen we echt 
niet alleen. Tijdens het onderzoek dat we in 2021 hebben 
uitgevoerd, hebben we veel positieve reacties gekregen 
van buurtgenoten die mee willen werken aan onze wijken. 
Zij worden voor 20 juni uitgenodigd om samen met ons 
aan de slag te gaan met een eerste selectie van ideeën en 
wensen. 

Mocht je je niet hebben aangemeld, maar wil je alsnog 
meedoen, meld je dan aan. Wij gaan de volgende stap 
zetten in Samen Verder. 

De Wijkkijker staat ook weer vol met de zo bekende 
feel good artikelen, van de hand van wijkbewoners, van 
redactieleden en van (oud) bestuursleden. We leggen 
Het Woudhuis opnieuw onder het architectuur-
vergrootglas en zien groenprojecten zoals in winkelcen-
trum ’t Fort, op schoolpleinen en in Het Woudhuisbos  
groeien. Pak een hoofdstuk geschiedenis mee en 
lees over de struikelstenen in de wijk én ga met deze 
Wijkkijker onder je arm op stap langs de kunstroute van 
oud redactielid Teja Bottema. Lees zeker ook over de 
hoogspanningskabels die we ondergronds willen krijgen 
en de ontwikkelingen rondom de ondertunneling Laan 
van Oseveld en het azc aan de Deventerstraat.

Kortom, er is nog zó veel te vertellen over onze wijken. 
En dat doen we mooi weer samen met elkaar, voor 
elkaar. 

Veel leesplezier gewenst en tot ziens in de wijk!
Wendy en Stephan
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Nu de Wijkkijker weer drie keer per jaar wordt uitgegeven is het onze 
grote wens om enkele nieuwe redactieleden bij de Wijkkijker te mogen 
verwelkomen. De Wijkkijker is immers het wijkblad voor bewoners van 
onze wijk, gemaakt door bewoners van onze wijk. 

Woon je in de wijk, heb je affiniteit met architectuur, heb je wellicht nog 
kinderen in de basisschoolleeftijd, zou je de bezorging willen coördineren 
of lijkt het je leuk om de huidige en mogelijk ook nieuwe adverteerders 
onder je hoede te nemen? Schrijf je graag of wil je het graag leren? Of 
wil je graag een column beginnen? Misschien ben je betrokken of geïnte-
resseerd in de ontwikkeling van het azc aan de Deventerstraat, zet je je 
in voor een gezelligere buurt of kom je in actie voor een veiligere wijk? 
Binnen ons redactieteam is zeker plek voor jou! 

De huidige redactie bestaat uit 9 leden. Wij vormen een bont gezelschap 
in leeftijd, de wijk waarin wij wonen, fase van gezinsvorming, achtergrond, 
al dan niet werkzaam in een betaalde baan, vrijwilligerswerk, hobby’s en 
interesses. Kortom, dit bonte gezelschap kan absoluut nog extra kleur en 
nieuwe geluiden gebruiken. 

Groter is natuurlijk niet persé beter, maar gezien de hoeveelheid mooie 
en boeiende onderwerpen die er in en om onze wijken spelen, is het wel 
zo prettig om meer handschriften binnen ons redactieteam te kunnen 
hebben.

Wil je nog meer weten of heb je interesse in vrijwilligerswerk voor de 
Wijkkijker? Aarzel dan niet en laat van je horen of lezen.

Graag tot ziens!
Eindredacteur
wendy@legriep.nl

De Wijkkijker wordt voor een groot deel betaald vanuit de 
inkomsten uit de advertentieverkoop. Ook de wijkraad legt uit 
reserves een deel bij. Deze reserves zijn echter niet oneindig. 
Daarom vragen wij aan onze wijkbewoners om een vrijwillige 
bijdrage over te maken. Iedere donatie ter ondersteuning van 
de Wijkkijkerproductie is van harte welkom. Dat kan per editie, 
maar dat 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 rekeningnummer onder vermelding van 

Vrienden van de Wijkkijker 2022
NL10 RABO 0393 2530 07 

Vrienden van de WijkkijkerWijkkijker zoekt nieuwe handschriften!

1.  Wendy Le Griep
2.  Henk Methorst
3.  Hans Verbeek
4.  Roely Smit
5.  Marianne Hutters-Dijkhuizen
6.  Theo Groen
7.  Marcel Jongman (freelance)
8.  Maria Rovers
9.  Tessa Gruppelaar

‘De Vrienden van de Wjkkijker’ 
heeft inmiddels € 600 gedoneerd 
gekregen. Daar zijn wij heel blij mee. 
Alle giften komen ten goede aan de 
Wijkkijkerproductie. 

Bent u ondernemer en wilt u  
wellicht adverteren in de Wijkkijker? 
Dat kan ook. 
Hieronder staan de 
advertentietarieven.

1 2

3 4

5 6

7 8

9

Formaat   Plaats   Bedrag

A4 staand (hele pagina)  Willekeurige plek € 160
A4 staand (hele pagina)  Cover achter  € 320
A4 staand (hele pagina)  Binnenzijde cover € 240

A5 liggend (halve pagina) Willekeurige plek € 110
A6 staand (kwart pagina) Willekeurige plek €   55

Ondernemer in de wijk  A4 met interview € 210
    inclusief opmaak
    A4 zonder interview € 170
    inclusief opmaak

Non-profit tarieven: 
Plaatsing op willekeurige  A4 Staand  € 150
pagina    A6 Staand   €   50

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

Jij?

Adverteren in de Wijkkijker 2022

Foto's: Herma Oosterloo-de Jong

Foto: Wendy Le GriepFoto: Wendy Le Griep
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Bestuursleden gezocht voor de 
Wijkraad Osseveld-Woudhuis

De Wijkraad Osseveld-Woudhuis is een gewaardeerde gespreks-
partner voor de gemeente en wij laten gevraagd en ongevraagd 
van ons horen (en lezen) als het onze wijkbelangen betreft. De 
wijkraad is een goede gesprekspartner 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-Oost, 
Osseveld-West 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 Communicatie. 

Het Sociaal Domein: in dit domein van de wijk gaat het om de 
belangen van mensen die onze aandacht verdienen. Het gaat om 
het maken van verbindingen tussen organisaties/instellingen en 
wijkbewoners die op een bepaald gebied aandacht horen te krijgen. 
Het gaat om welzijn en leefbaarheid in de wijk. Aandachtsgebieden 
zijn bijvoorbeeld: eenzaamheid, dementie, jeugd, ouderen, maar 
ook andere hulpvragen betreffende overlast of drugs. 

Communicatie: denk hierbij aan het beheer en het vullen van de 
Facebook pagina en de website, het uitgeven van digitale nieuws-
brieven, meedenken en mogelijk ook praktisch handen en voeten 
geven aan communicatie-uitingen. 

Elke maand komen wij op de tweede maandag van de maand bij 
elkaar in de bestuursvergadering. In de week daarvoor komt het 
dagelijks bestuur bij elkaar. 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.

Spreekt dit alles je aan of heb je nog vragen? Mail naar onze 
secretaris, Katja van Reede: bestuur@osseveld-woudhuis.nl
Wij nemen dan snel contact met je op. 

Jij?

Dagelijks trekken talrijke mensen langs onze voordeuren. 
Wie denkt, dat ondanks de vele bezorgdiensten van internet-
aankopen, boodschappenbezorgers en vuilophaaldiensten 
er verder geen geloop aan de deur is, komt bedrogen uit. 
Een breed scala medemensen heeft het op uw brievenbus of 
voordeur voorzien:

• de dagelijkse krantenbezorger;
• de bezorger van huis-aan-huisbladen;
• de bezorger van weekbladen en verenigingingsbladen 

waar u op geabonneerd of lid van bent;
• de postbezorgdiensten;
• verkopers van voornamelijk energiecontracten;
• geloofsovertuigers;
• collectanten en fondsenwervers;
• meteropnemers voor gas, water en elektra, maar deze 

behoren tot een uitstervend ras.

Alhoewel er bij veel voordeuren een uitnodigende deurmat 
ligt, met daarop “welkom”, is dat welkom toch maar in 
beperkte mate voor iedereen bedoeld.

Om zoveel mogelijk papier te vermijden hebben veel van onze 
bewoners een “nee-nee” sticker op hun brievenbus. Hiermee 
geven ze aan geen reclamedrukwerk en geen huis-aan-huis 
bladen te willen ontvangen. Wanneer dit genegeerd wordt, 
moet je echter zelf de partij, die jou ongewenst benadert, 
daar op aanspreken. Verder dan het gratis verstrekken van een 
sticker gaat onze overheid  overigens niet. Deze sticker is gratis 
verkrijgbaar bij de gemeenten, evenals de “nee-ja” sticker.

Daarnaast is er een nieuw initiatief: De digitale sticker. 
Vanaf 1 juli 2022 gaan de bekende NEE-NEE, NEE-JA en 
JA-stickers digitaal. Op InMijnBus geven huishoudens 
eenvoudig hun voorkeur aan voor het wel of niet ontvangen 
van reclamefolders en huis-aan-huiskranten. 

www.inmijnbus.nl 

Wie als bezorger van de Wijkkijker langs onze brievenbussen 
gaat, wordt getrakteerd op een breed scala aan proza op en 
rond onze brievenbussen:

“Hier waak ik”: als daar een agressief uitziende hond op 
afgebeeld staat wil dat zeker indruk maken. Bij een afgebeeld 

schattig schoothondje iets minder.

Een grappige variant: “Als de hond komt, ga plat op de grond 
liggen en wacht tot er hulp komt. Als er geen hulp komt 

sterkte”. Deze variatie komt ook voor met andere huisdieren 
zoals het konijn of de cavia. 

Nee-Nee stickers

Lees verder op de volgende pagina...

Tekst: Marcel Jongman

1. Stephan Jansen (voorzitter)
2. Katja van Reede (secretaris)
3. Durk Tuinier (penningmeester)
4. Jelmar Blauw (openbaar domein)
5. Ferry Sabandar (openbaar domein)
6. Egbert Douma (openbaar domein)
7. Gerard Link (algemeen lid)
8. vactures, wellicht iets voor jou?

1

3

2

4

5 6

7 8

Foto: Wendy Le GriepFoto: Wendy Le Griep

Foto's: Herma Oosterloo-de Jong
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Daarnaast zijn er veel stickers als “geen collectes”, “geen 
verkopers”, “geen geloofsovertuigers” of “collectanten 
geen bezwaar”. Het internet biedt een brede keus. Maar 
de mooiste sticker die ik in onze buurt heb aangetroffen 
is deze:

“Geachte aanbeller. Als u hier aanbelt om het geloof 
te verkondigen, iets te verkopen, of een energie-advies 
wilt geven dan zullen wij u € 25 per gesprek in rekening 

brengen om naar uw verhaal te moeten luisteren. 
U dient dit bedrag vooraf te betalen. Door hier aan 

te bellen gaat u akkoord met alle bovenstaande 
voorwaarden.” 

Ik heb bij deze mensen aangeklopt (op de deur) om aan 
de weet te komen of dit een lucratieve bijverdienste is. 
Helaas, er was niemand thuis. 

Ook in onze wijk zijn talloze brievenbussen uitgerust 
met een “nee-nee” sticker. De redactie van de 
Wijkkijker was eigenlijk wel benieuwd of al deze 
mensen inderdaad geen Wijkkijker willen ontvangen. 
Want laten we eerlijk zijn: wie wil er nu niet drie keer 
per jaar gratis een kleurrijk feel good wijk glossy met 
talrijke wetenswaardigheden uit eigen woonomgeving 
ontvangen? Iedereen wil dat toch?

Daarnaast is de redactie van de Wijkkijker van mening, 
dat de Wijkkijker een beetje tussen wal en schip valt: 
"De Wijkkijker is geen huis-aan-huisblad zoals de 
Stedendriehoek, maar het is ook geen reclamedrukwerk 
zoals de bonusfolder van AH. Daarom kreeg en krijgt 
in principe iedere bewoner van de wijk de Wijkkijker. 
Omdat wij als redactie af en toe toch geluiden terug-
krijgen van soms geïrriteerde bewoners, dat ze ondanks 
hun "nee-nee" sticker ongevraagd de Wijkkijker 
ontvangen, hebben wij een mini-onderzoek ingesteld." 

De afgelopen Wijkkijker is gewoontegetrouw weer huis- 
aan-huis verspreid en de “nee-nee” sticker werd ook 
weer gewoontegetrouw genegeerd. Maar niet zomaar: 
de redactie heeft de bezorgers van de laatste Wijkkijker 
gevraagd een bijlage bij te voegen bij die adressen, die 
een “nee-nee” sticker op hun brievenbus hadden, met 
de tekst in het groene kader.

Ook vroegen wij aan de bezorgers hoeveel van deze 
bijlagen zij bij de Wijkkijkers hadden moeten toevoegen. 
Alhoewel de cijfers zeer zeker niet volledig zijn over het 
hele verspreidingsgebied van de Wijkkijker, geven ze 
toch een aardig inkijkje: op 1284 bezorgadressen werden 
218 “nee-nee” stickers op brievenbussen aangetroffen. 
Op deze adressen werd naast de Wijkkijker bovenver-
melde bijlage bezorgd.  

En had Wendy vervolgens haar mailbox vol zitten? Dat 
viel reuze mee! Tot op heden zo’n 20 reacties. 

Enkelen hadden zelfs de moeite genomen aan te geven 
waarom ze de Wijkkijker niet wensten te ontvangen. Een 
bloemlezing hieruit: “Geen tijd om te lezen”, “Liever lees 
ik digitaal”, “Uit milieu-oogpunt”, “Onzinnig blaadje” tot 
“Ik lees ‘m niet”. 

Vanzelfsprekend zullen die wijkbewoners, die uitdruk-
kelijk hebben aangegeven de Wijkkijker niet te willen 
ontvangen, deze in de toekomst ook niet meer 
ontvangen. De Wijkkijker zal daarom voortaan bij (bijna) 
iedere wijkbewoner op de deurmat blijven ploffen.

Mochten er wijkbewoners zijn die alsnog besluiten af 
te willen zien van toekomstige Wijkkijkers: één mailtje, 
appje of belletje naar de redactie is voldoende. Want, 
het hiervoor genoemde initiatief van de digitale sticker 
zal niet gaan werken voor onze (mooie) Wijkkijker. 

Beste wijkbewoner,

U ontvangt drie keer per jaar het wijkblad de 
Wijkkijker. Dit is het wijkblad voor de wijk 
Osseveld-Woudhuis en wordt gratis huis-aan-huis 
verspreid in een oplage van 5500 stuks. Nu heeft 
u een Nee-Nee sticker op uw brievenbus. Onze 
vraag is daarom of u de Wijkkijker wilt blijven 
ontvangen of toch liever niet?

Wanneer u geen Wijkkijker meer wenst te 
ontvangen, stuurt u dan een mail naar de eind-
redacteur van de Wijkkijker. Geef daarbij aan op 
welk adres u woont. Zo zorgen we er samen voor 
dat u geen ongewenst drukwerk meer ontvangt. 
Wanneer u de Wijkkijker juist wel wilt blijven 
ontvangen, dan hoeft u niet te reageren.

Hartelijke groeten,
Wendy Le Griep
Eindredacteur Wijkkijker

Na lang wikken en wegen heb ik besloten mijn porte-
feuille in het Sociaal Domein ter beschikking
te stellen. Aan de ene kant geeft dat ruimte aan 
verjonging en vernieuwing binnen het bestuur. Aan 
de andere kant spelen leeftijd, zorgtaken en andere 
verenigingstaken dichterbij huis een rol.

Het is echt een uitdaging gebleken om als lid van de 
wijkraad sociale aspecten dichter bij onze wijkbewo-
ners te brengen. Het schuurt namelijk sterk aan tegen 
wat de professionals al doen in de wijk. Denk daarbij 
aan het Buurtteam, maar ook aan de mensen van de 
Thuiszorg, Stimenz, Humanitas en andere professionals 
die erg gericht zijn op helpen.

Toch zijn er nog andere vrijwilligers en organisaties in 
de wijk actief. Ik koester daarbij de samenwerking met 
de redactie van de Wijkkijker en de samenwerking met  
DenkTank Breed. 

Afscheid Jacques van Meurs Prachtig wat zij in onze wijk teweeg brengen. 
Het trekt zelfs de aandacht op gemeentelijk niveau. 
Daar kunnen we trots op zijn. Het was een enerverende
tijd met de overgang van een wijkraad met eigen 
budget naar een burgerparticipatie-organisatie die heel 
erg zijn best moet doen om gelden voor projecten te 
behouden.  

Daarbij speelde het onderzoek, waar de wijkraad en de 
gemeente de financiën voor hebben vrijgemaakt, door 
onderzoeksbureau Eurus een grote en belangrijke rol. 
Ik hoop echt dat de wijkbewoners die mee willen 
denken, daar de vruchten van gaan plukken. Misschien 
zit er wel een vervanger 
van mijn portefeuille tussen?

Dank voor de samenwerking en 
tot ziens in de wijk! 

Met vriendelijke groet van
Jacques van Meurs

Even voorstellen...
Wijkkijker fotografen
Pieter Verdoorn
Ik woon inmiddels 25 jaar tot genoegen in 
deze wijk. Ik vind het leuk om met één van 
mijn hobby’s (fotografie) een bijdrage te 
kunnen leveren aan de Wijkkijker.

Rinus Groen
Mijn naam is Rinus Groen (65 jaar). Ik ben van 
analoog fotograferen (in de jaren ‘70), waarbij 
ik zelf ook in de donkere kamer stond om te 
ontwikkelen en af te drukken, overgestapt 
op de ontwikkelcentrale en dus een beetje 
gestopt met het hele intensieve fotograferen. 
Met de komst van de digitale fotografie ben ik 
weer fanatieker geworden en daar heb ik veel 
creativiteit op losgelaten. De laatste jaren ben 
ik me steeds meer gaan richten op sport- en 
vogelfotografie. Omdat ik fanatiek hardloop 
maak ik daar veel foto’s van, maar ook (roof)
vogels kieken vind ik erg leuk.

Foto: Wendy Le Griep Foto: Wendy Le Griep
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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

Ook voor laadpalen en 
meterkast-aanpassingen

Op 3 januari startten de werkzaamheden aan de tunnel 
Laan van Osseveld. De afgelopen maanden is er hard 
gewerkt. Nadat de bouwhekken en de keten werden 
geplaatst, werd het wegdek verwijderd. Vervolgens zijn 
damwanden aangebracht om de grond op zijn plaats 
te houden tijdens graafwerkzaamheden aan de tunnel. 
Aan de zuidzijde van de onderdoorgang is men al 
begonnen grond te verwijderen. 

Om (grond)water buiten het werkgebied te houden 
werd bemaling aangebracht. In maart/april werd een 
fundering van 143 palen aangebracht voor de tunnelbak. 
Om geluidhinder te verminderen, werd gekozen voor 
buisschroefpalen in plaats van heipalen. 
 
Verkeer 
We zien dat het verkeersplan zijn werk goed doet en dat 
weggebruikers hun weg steeds beter weten te vinden via 
de omleidingsroutes. De weggebruiker maakt duidelijk 
gebruik van de overige omleidingen of heeft gebruik 
gemaakt van alternatieve reisopties. Het is drukker op de 
weg dan voorheen, maar de tellingen vallen binnen de 
vooraf gemaakte berekeningen. 

Op basis van vragen en opmerkingen uit de wijk is op 
een aantal locaties een aanpassing gedaan in de beweg-
wijzering, in de vorm van aanvullende markering of juist 
het verwijderen van bebording. Wij zijn blij met uw 
opmerkingen en blijven de verkeerssituatie nauwlettend 
monitoren. 

Bustunnel 
Vanuit de buurt kregen wij enkele meldingen van 
sluipverkeer dat gebruik maakt van de bustunnel bij 
winkelcentrum ‘t Fort. Dit is nog steeds streng verboden 
en alleen toegestaan voor voertuigen met een onthef-
fing (stadsbus, nood- en hulpdiensten en huisartsen in 
geval van spoed). De politie is hiervan op de hoogte en 
zet in op meer handhaving rondom de bustunnel. Ook 
plaatsen wij paaltjes aan beide kanten van de fietstun-
nel om te garanderen dat de fietstunnel autovrij blijft.

Laatste ronde bomenkap 
Op 10 maart werden de laatste bomen gekapt tussen de 
Veenhuizerweg en Deventerstraat om ruimte te maken 
voor de tunnel en wegverbreding. De gekapte bomen 
gingen deels naar de Apenheul om gebruikt te worden 
als speelmateriaal voor de apen. In het groenplan is 
vastgesteld hoe de gekapte bomen gecompenseerd 
worden. 

Deelscooters en elektrische fietsen 
Go Sharing biedt naast deelscooters nu ook elektrische
fietsen aan in het gebied. Op deze manier kunt u 
gemakkelijk gebruik maken van elektrisch deelvervoer 
om sneller te kunnen reizen langs de wegafsluiting. 
U kunt de scooters en elektrische fietsen via de Go 
Sharing-app gebruiken. Gratis uitproberen? Download 
de app, gebruik de code GOTRYNED bij ‘promoties’ en 
ontvang 3 × 10 rij minuten om de deelvoertuigen gratis 
te proberen. 

Ondertunneling Laan van Osseveld
Informatie van de gemeente  Tekst: Gemeente Apeldoorn

Foto's: Gemeente Apeldoorn, Wendy Le Griep, 
Erik Rutgers en Rinus Groen
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Tegelijkertijd krijgen we opmerkingen en feedback op het 
verkeersplan. We nemen dit serieus en proberen actief 
bij te sturen, maar onze mogelijkheden zijn beperkt. 
We willen hierbij nogmaals een oproep doen om (indien 
mogelijk) thuis te werken of op een andere manier of 
ander moment te reizen. En uiteraard: houd rekening 
met andere weggebruikers. 

Verbreding Laan van Osseveld
Voordat we aan de slag kunnen met de verbreding
van Laan van Osseveld, moeten we een aantal stappen 
zetten. Een belangrijke stap is het vinden van een 
geschikte aannemer om het werk uit te voeren. 
Inmiddels heeft een aantal aannemers een plan bij ons 
ingediend. Hierin staat hoe ze het werk willen aanpakken 
en hoe ze daarover communiceren naar de buurt. 
We beoordelen deze plannen en in mei is dan de defini-
tieve aannemer bekend. Tijdens een informatieavond, 
waarschijnlijk in juni, licht de gekozen aannemer zijn 
werkzaamheden toe.  

Download de Bouwapp
Tijdens de werkzaamheden plaatst de aannemer regel-
matig updates over de werkzaamheden in de Bouwapp. 
U kunt de app downloaden in de Market (Android) of 
App Store (Iphone). In de app zoekt u op project ‘onder-
doorgang Laan van Osseveld’ en kunt u zich aanmelden. 
U kunt ook aangeven of u automatisch een melding wilt 
ontvangen als nieuwe informatie is toegevoegd.

Opening tunnel & wegverdubbeling
Naar verwachting zijn de werkzaamheden medio 2023 
afgerond en gaat de Laan van Osseveld weer open voor 
verkeer.

Contactpersoon gemeente Apeldoorn 
Tijdens de bouw blijft de omgevingsmanager 
van de gemeente, Bettine Potter, bereikbaar 
voor uw vragen en opmerkingen over de 
omleidingen, wegverbreding en algemene 
vragen over de werkzaamheden. 

Bettine Potter
06-18 68 75 89 
tunnelosseveld@apeldoorn.nl 
 
Contactpersoon aannemer Hegeman 
Voor vragen over de tunnelwerkzaamheden 
of last die u hierdoor ervaart, kunt u contact 
opnemen met de omgevingsmanager van 
aannemer Hegeman, Martijn Oosting, via 
apeldoorn@hegeman.com. 
 

Het diepste punt is bereikt 
In de periode mei-juni komt er een mooi omslagpunt 
in het project: we gaan ‘de grond uit’, oftewel het 
opbouwen van de tunnel en toeritten begint. Aan de 
zuidzijde hebben we inmiddels het diepste punt van de 
ontgraving bereikt. Aan de noordkant hebben we schuif-
bakken geplaatst die straks nodig zijn om de tunnelmoot 
op z’n plek te duwen. De komende tijd bouwen we aan 
beide zijden van de onderdoorgang de werkvloer.

Paaltjes bij bustunnel ‘t Fort 
We kregen meldingen dat auto’s gebruik maakten van 
het fietspad door de bustunnel. Daarom hebben we in 
overleg met de fietsersbond besloten dat we hier aan 
beide kanten paaltjes plaatsen. De paaltjes worden in 
mei aangebracht.

Informatiepunt bij ‘t Fort
Het informatiepunt bij winkelcentrum ‘t Fort ging in 
mei open. U vindt het informatiepunt bij de grote 
parkeerplaats, tegenover Dorien Bloemen en Cadeaus. 
We bieden hier informatie aan over het project, zoals 
tekeningen en foto’s. De omgevingsmanager van de 
gemeente en de aannemer(s) zijn regelmatig aanwezig 
om vragen te beantwoorden. Het spreekuur is voorals-
nog op afspraak. Wilt u één van de omgevingsmanagers 
persoonlijk spreken, dan kunt u dit aangeven via 
tunnelosseveld@apeldoorn.nl

Omleidingsroutes en verkeersplan
Het verkeer heeft door de bouw van de tunnel nu al een 
aantal maanden te maken met omleidingen. Uiteraard 
houden we in de gaten of dit allemaal goed verloopt. 
We zien dat het op bepaalde tijden druk is, met name 
tijdens de ochtend -en avondspits. Maar we zien óók dat 
het omleidingsplan en de maatregelen effect hebben. 
Over het algemeen gaat men goed om met alle maatre-
gelen, dat is een compliment aan alle weggebruikers! 

Om te kunnen starten met het werk, moest er eerst een geschikte 
aannemer gevonden worden. In totaal hebben vijf aannemers een 
plan van aanpak bij de gemeente ingediend. 

Hierin staat hoe ze het werk willen aanpakken en hoe ze daar-
over communiceren naar betrokkenen en de buurt. De gemeente 
Apeldoorn heeft deze plannen beoordeeld. Uiteindelijk kwam één 
aannemer als beste partij naar voren. 

Op dit moment loopt er een bezwarenprocedure. Als deze is 
afgelopen, kan de betreffende aannemer bekend worden gemaakt. 

De huisartsen van de Linie hebben een 
ontheffing om in geval van nood gebruik te 
mogen maken van de bustunnel. Zij mogen 
van noord naar zuid door de tunnel (dus niet 
op de terugweg tegen de stroom in).

Huisartsen door de 
bustunnel

 
www.apeldoorn.nl/tunnelosseveld
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Na maanden van zichtbare voorbereiding ging op 3 januari de 
Laan van Osseveld dicht voor alle verkeer. Ik spreek voor deze 
Wijkkijker met Tineke en Erik Rutgers, bewoners van een apparte-
ment aan De Linie. Zij ruilden zicht op autoverkeer voor hun huis 
in voor uitzicht op de aanleg van de tunnel.

Het is inmiddels maart 2022, de Laan van Osseveld is al even 
dicht. Dankzij omleidingen en aanpassingen bij De Tol zijn grote 
verkeersproblemen uitgebleven. Ik ben benieuwd naar wat de 
ondertunneling bij direct betrokken bewoners voor gevolgen 
heeft. Ik spreek onder meer Erik en Tineke die vanuit hun appar-
tement en balkon uitkijken op de weg en de werkzaamheden.

De aanloop
Erik en Tineke wonen al sinds 2002 met plezier in het appartement. 
Erik houdt er van om zicht te hebben op de drukte van het verkeer. 
“Vanaf het begin kon je aan zien komen dat er een keer een tunnel 
zou komen en ook dat er een wegverbreding in zou zitten,” zegt 
hij. Ook Tineke heeft nooit problemen gehad met het verkeer, ook 
al werd er soms hard gereden. “Het werd in de loop van de jaren 
ook steeds drukker op de spoorlijn. En dat de rotonde verdwijnt, is 
vooral heel fijn. Het lijkt wel of sommige bestuurders niet snappen 
hoe het werkt op een rotonde met 2 banen: een deel van de 
automobilisten rijdt zo recht mogelijk de rotonde over en snijdt 
zo afslaand verkeer. Soms rijden ze rakelings langs overstekende 
voetgangers.” 

“Ik lees de Staatscourant en De Stentor, maar volg ook de verschil-
lende informatiebronnen rond de ondertunneling,” vertelt Erik. 
Tineke: “En je maakt ook vaak foto’s van hoe het werk vordert.” 

De afsluiting
Tineke en Erik zijn eensgezind in hun reactie op de afsluiting en de 
aanleg in de eerste maanden. Het werd natuurlijk stiller sinds de 
afsluiting. Geen draaiende motoren meer voor de spoorbomen die 
dicht zijn. Er is wel andere reuring voor in de plaats gekomen: 

tussen ongeveer 07.00 uur en 16.00 uur wordt 
er op doordeweekse dagen gewerkt. Tot nu 
toe zonder echte hinder voor hen; ook toen de 
damwanden ingetrild werden, was dat niet
merkbaar in huis. En alles gebeurt heel 
planmatig zien ze. Erik: "Toen de spoorwegin-
stallatie was verwijderd, werd alles neergelegd 
en opgehaald. De lichtinstallatie werd door een 
bedrijf ingericht, later kwamen de hekken en 
de betonnen fundering. De spoorbomen komen 
vast ook nog aan de beurt. Er is duidelijk over 
nagedacht."

Tineke: “Wat mij wel aan het hart ging, was dat 
die gezonde bomen gekapt moesten worden.” 
Erik: “Maar leuk om te zien was, dat niet van 
alle bomen de takken weggezaagd werden. 
Het bleek niet eenvoudig om die bomen af te 
voeren. Onze hond Saartje had nog de meeste 
moeite met de afsluiting, omdat de normale 
route niet gevolgd kon worden….”

De wijk uit
Voor de gevolgen van het werk aan de onder-
tunneling sprak ik ook even met Herman 
Waagmeester. Hij woont in Osseveld-West, 
de wijk die -zo werd tevoren gedacht- het 
meeste last van de afsluiting zou krijgen. 
Herman zegt daarover: “Ik heb geen moment 
gehad dat ik lang moest wachten om Osseveld-
West uit te komen. Je krijgt snel de ruimte.”  
Voor iedereen die ik sprak is duidelijk dat de 
winkels het minder druk hebben. Vooral bij 
slecht weer. Een goede reden om er even 
binnen te lopen: je hoeft nooit lang 
te wachten.
 
De toekomst
Tineke en Erik verwachten in de toekomst 
in ieder geval dat het verkeer door stroomt. 
Behalve natuurlijk als er door een ongeval 
op de A50 een omleiding geldt die over de 

Zicht op de ondertunneling
Tekst: Hans Verbeek 
Foto's: Hans Verbeek en Wendy Le Griep

Laan van Osseveld gaat. En het is logisch 
dat de bottleneck straks bij de kruising 
Deventerstraat/Laan van Zevenhuizen komt 
te liggen. Daar moet het verkeer voorlopig 
tenminste terug naar een tweebaansweg. 
Erik hoopt wel dat de vierbaansweg geen 
racebaan wordt: “Dat zie ik ook op de 
Zutphensestraat sinds de verdubbeling."

Het is duidelijk: iedereen die ik er over sprak 
zei dat de gevolgen tot nu toe meevallen. Het 
is rustiger geworden en de verkeersafwikke-
ling loopt ook soepel. Het lastigst is het voor 
de winkeliers, daarom toch nog maar een 
keer de oproep: koop bij de winkels in ’t Fort. 
U en ik hebben er belang bij dat onze wijken 
een winkelcentrum vlakbij hebben. Tineke 
zegt daarover tijdens ons gesprek: "Ik heb de 
neiging om achter het raam van de snackbar 
te gaan zitten, zodat anderen zien dat er 
gewoon eten te halen is."

Herman Waagmeester, lid van de klank-
bordgroep verkeersplan en omleidingen 
tunnel Laan van Osselveld: “Gelukkig valt de 
verkeersoverlast mee. De gerichte maatre-
gelen van de gemeente, in overleg met 
bewoners, dragen daar zeker aan bij.” 

CODA Informatiepunt Digitale Overheid

Zaken regelen met de overheid, het gebeurt steeds vaker via 
internet. Zo kun je bijvoorbeeld online je zorgtoeslag aanvragen, 
werk zoeken, een rijbewijs verlengen of een afspraak maken bij 
de gemeente. Om dit te kunnen doen, heb je een DigiD nodig 
en uiteraard moet je met een computer kunnen omgaan. Voor 
wie dat lastig vindt of vastloopt, zijn landelijk op tal van plekken 
speciale informatiepunten ingericht, waaronder in CODA.

Online je weg vinden
Iedereen die vragen heeft over de digitale dienstverlening van 
de overheid kan in CODA terecht bij het Informatiepunt Digitale 
Overheid, kortweg IDO. Ook als je geen lid bent van CODA 
Bibliotheek. 

Medewerkers en vrijwilligers van CODA helpen je jouw weg te 
vinden op de websites van publieke dienstverleners die samen 
ondergebracht zijn in de zogenaamde Manifestgroep. We beant-
woorden vragen, geven tips en helpen je met het zoeken naar 
de juiste informatie. Indien nodig verwijzen we je door naar 
een van onze lokale samenwerkingspartners of wijzen we je op 
cursussen die je binnen CODA kunt volgen. Dit alles met als doel 
om iedereen digitaal vaardig(er) te maken zodat je zelf online de 
weg kan vinden.

Jeugd- en buurtbibliotheek De Regenboog 
Osseveld-Oost is weer helemaal open!

Zoek je een spannend, romantisch of informatief boek? Lees je 
graag een strip, krant of tijdschrift? Wil je lid worden van CODA? 
Of zoek je informatie over ander aanbod van CODA? Onze vrijwil-
ligers ontvangen je weer met open armen en helpen je op weg! 
Jeugd- en buurtbibliotheek De Regenboog is weer geopend voor 
leden en niet-leden op de onderstaande tijden: 

  *   maandag  14.00 - 17.00 uur
  *   woensdag  10.30 - 17.00 uur
  *   vrijdag  14.00 - 17.00 uur

 
Vrijwilligers van de Jeugd- en Buurtbibliotheek Osseveld-Oost
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De Laan van Osseveld is inmiddels een half jaar afgeslo-
ten. Een goed moment om te polsen bij de winkeliers-
vereniging, de winkeliers en de marktondernemers wat 
zij hiervan merken. Valt het mee of is er toch sprake 
van minder aanloop?

Winkeliersvereniging ‘t Fort
De winkeliersvereniging van ‘t Fort geeft aan dat de im-
pact is te overzien. De winkeliersvereniging doet samen 
met de gemeente Apeldoorn en de eigenaar van het 
vastgoed er alles aan om hun klanten van dienst te kun-
nen blijven zijn. De winkeliersvereniging hoopt dat de 
winkels in ‘t Fort in de toekomst beter bereikbaar zul-
len zijn. De winkeliersvereniging bedankt de gemeente 
Apeldoorn voor hun medewerking en het meedenken. 
De bewegwijzering is bijvoorbeeld in overleg gereali-
seerd. De winkeliersvereniging is van mening dat de 
klanten geen grote hinder ondervinden van de afsluiting.

Minder aanloop?
Wanneer gevraagd wordt naar een vergelijking van de 
klandizie met de afgelopen twee jaar, geeft de vereniging 
aan zich te realiseren dat het vergelijken vooral voor de 
kleine (niet-essentiële) ondernemers een stuk lastiger is, 
aangezien die getroffen werden door de lockdown. Zij 
hoopt met grote trekkers als de Albert Heijn/Dirk in het 
winkelcentrum, dat het ook voor de kleinere onderne-
mers positief uitpakt. Samen sterk zogezegd. Zij probeert 
middels activiteiten het winkelcentrum nog aantrek-
kelijker te maken voor de klanten en zij hoopt met het 
organiseren van activiteiten in het winkelcentrum ook 
de aandacht van het winkelend publiek vast te kunnen 
houden.  

Klanten keren straks terug
Momenteel worden er maandelijks activiteiten in het 
winkelcentrum georganiseerd, zoals de Formule 1 
middag en de Ladies Day. De winkeliersvereniging staat 
positief tegenover de periode tot april 2023, wanneer de 
Laan van Osseveld weer open gaat. Zij kijkt uit naar de 
afronding van de werkzaamheden. 

Zij gaat ervan uit dat eventueel “verloren” klanten de 
weg naar winkelcentrum 't Fort weer snel terug zullen 
vinden. 

De leegstand in het ‘t Fort heeft ook de aandacht van 
de winkeliersvereniging. Zij heeft goed contact met de 
vastgoedeigenaar en er vindt periodiek overleg plaats 
waarbij de leegstand ter sprake komt. Er wordt voor 
gezorgd dat de leegstaande panden er netjes bij blijven 
staan of een tijdelijke invulling krijgen. Ook brengt de 
vereniging eventuele gegadigden voor de huur van pan-
den in ‘t Fort graag met de vastgoedeigenaar in contact. 

Keerzijde van de medaille
Bij navraag van de wijkraad bij enkele kleinere onder-
nemers in ‘t Fort klinkt toch een iets ander verhaal. 
Deze kleinere ondernemers zijn terdege relatief zwaar 
getroffen door de afsluiting van de Laan van Osseveld. 
Men merkt een duidelijk verschil met de periode van 
voor de afsluiting in januari. Een ondernemer noemde 
zelf een omzetverlies van rond de 30% op zaterdagen. 
De wijkraad is bezorgd dat deze kleine ondernemers 
onevenredig zwaar worden getroffen door de afsluiting 
en wil dit in de gaten houden. Ook de situatie op het 
parkeerterrein rond ‘t Fort wijst op minder klandizie.

Marktondernemers
Op een zonnige middag spreken we met José
Bonenberg. Tot vorig jaar was José voorzitter van de 
Ambulante Handel voor Apeldoorn. Daarbij staat zij 
vanaf mei 2005 op de markt op ’t Fort met groente en 
fruit. José vertelt dat de invloed van de afsluiting van 
de Laan van Osseveld niet voor iedere ondernemer op 
de markt hetzelfde is. Bonenberg staat op verschillende 
markten in Apeldoorn. Zij ziet dat een deel van de klan-
dizie ervoor heeft gekozen om hun groente en fruit op 
een andere dag en op een andere markt (Eglantier of de 
Grote Markt) bij Bonenberg te kopen. Dit in vergelijking 
met andere marktondernemers, die maar op één markt 
in Apeldoorn staan. Deze ondernemers zien wel degelijk 
een teruggang in hun omzet. 

Dit betekent natuurlijk ook dat de individuele financi-
ele gevolgen verschillend zijn. De schatting is, dat de 
omzet gemiddeld per marktondernemer rond de 15 
procent gedaald is sinds de afsluiting van de Laan van 
Osseveld. Daarbij moet vermeld worden dat een ver-
gelijking met de afgelopen twee jaar natuurlijk lastig is 
te maken. In verband met corona was het koopgedrag 
van de marktbezoekers in vergelijking met 2020-2021 
een stuk hoger. In 2020 en 2021 was de omzet voor 
de meeste marktondernemers relatief hoog, doordat 
de horeca dicht was en de markt als een “uitje” werd 
gezien.

Onderaan de streep
Naast de financiële gevolgen is er ook een verschui-
ving van het koopgedrag. De marktondernemers mer-
ken namelijk dat de aanloop aan het eind van de mid-
dag beduidend lager ligt dan voor de afsluiting. Dit 
kan verklaard worden door dat mensen na hun werk 
niet meer langs ‘t Fort rijden om nog even snel naar 
de markt te gaan. Onderaan de streep komen er ge-
woon minder mensen naar ‘t Fort, wat ook duidelijk
te merken is aan de vaak lege parkeerplaatsen
rond ‘t Fort. 

Gevraagd naar de toekomst, zegt José dat de markt-
ondernemers van nature flexibel zijn en bovendien 
positief ingesteld! De verwachting is dat zolang de 
Laan van Osseveld afgesloten blijft, de situatie 
onveranderd blijft, maar ze verwacht dat zodra de 
afsluiting voorbij is dat de oude klandizie zeker weer 
terugkomt naar de markt op ‘t Fort. Dus men ziet de 
toekomst positief tegemoet. 

Voor de wijk (en voor de winkeliers en de markt-
ondernemers) is het uiterst belangrijk dat de markt 
blijft. De Wijkkijker en de wijkraad doen daarom een 
beroep op alle wijkbewoners: blijf onze winkeliers 
en de markt trouw. Blijf de markt bezoeken en doe 
zoveel mogelijk je inkopen in winkelcentrum 't Fort!

Afsluiting Laan van Osseveld
Nog maar 9 maanden....

Tekst: Jelmar Blauw / Foto's: Wendy Le Griep 
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Hoogspanning in de wijk (deel 2)

In de winterwijkkijker van 2020 heb ik een stuk 
geschreven over hoogspanning in onze wijk en onze 
gemeente. En ik heb ook beloofd dat wanneer er 
ontwikkelingen zouden zijn, de Wijkkijker u zeker op 
de hoogte zou houden. In de laatste gemeenteraads-
vergadering voor de verkiezingen (24 februari 2022) 
stond het hoofdstuk hoogspanning/verkabeling op de 
agenda. Aan de orde was het collegevoorstel voor het 
"Vrijgeven deel bestemmingsreserve voor uitvoeren 
basisontwerpfase verkabelen hoogspanningslijn De 
Maten".

De gemeenteraad is gevraagd:
• in te stemmen met de vrijgave van een bedrag ter 

grootte van € 320.000,- uit de bestemmingsreserve 
hoogspanning voor het opstellen en uitwerken 
van het basisontwerp voor het verkabelen van de 
hoogspanningslijn in De Maten door netbeheerder 
TenneT;

• de financiële gevolgen in de begroting te verwerken 
door middel van begrotingswijziging BW2022-05;

• kennis te nemen van de te ontvangen bijdrage 
van de provincie Gelderland, te besteden aan het 
uitvoeren van een haalbaarheidsstudie naar het 
verkabelen van een deel van de hoogspanningslijn 
Woudhuis-Osseveld.

Wie het raadsvoorstel leest, ziet over onze wijk de 
volgende passage: Verkabeling Osseveld-Woudhuis
"Het hoogspanning tracé Woudhuis-Apeldoorn, Laan 
van Zodiac (mast 209 t/m 215) is ook door de Minister 
EZK toegevoegd aan de Rijksregeling. Het tracé is ca. 
1,7 km lang. De hoogspanningslijn loopt hier strak langs 
de woonwijken Het Woudhuis en Osseveld en door het 
bedrijvenpark Oost (De Rotstuin). De Wijkraad Osseveld-
Woudhuis heeft het college gevraagd vanuit dezelfde 

maatschappelijke onrust in De Maten en eerder in 
Apeldoorn-Zuid, ook deze hoogspanningslijn te 
verkabelen. Een haalbaarheidsstudie van TenneT zal eerst 
moeten uitwijzen welke investering met deze verkabeling 
is gemoeid. Voor deze verkabeling heeft uw raad nog 
geen reservering opgenomen in haar begroting."

Dit vraagt nog wel enige toelichting:
Het hoogspanningstracé dat over onze wijk gaat, loopt 
inderdaad van het verdeelstation Woudhuis naar het 
verdeelstation aan de Laan van Zodiac. Echter, enkel over 
een afstand van 1,7 kilometer, te weten het deel van dit 
tracé tussen de hoogspanningsmasten 209 t/m 215 komt 
voor verkabeling in aanmerking. 

Dit betreft het stuk bovengrondse hoogspanningska-
bel vanaf mastnummer 209, dat ten zuiden van de 
Woudhuizermark (nabij het viaduct over de A50) staat tot 
en met mastnummmer 215, de eerste mast ten noorden 
van de Deventerstraat (tegenover Autocentrum van den 
Broek).
 
Of de wijkbewoners aan de Houtsingel en Houttuinen-
Oost, die nu de bovengrondse hoogspanningskabels voor 
hun deur hebben, hiervan gelukkig gaan worden is de 
vraag: zij blijven tegen de hoogspanningsdraden kijken 
die op een afstand van minder dan 100 meter langs 
hun huis lopen. Misschien zou een gelukkiger keuze zijn 
geweest de verkabeling te beginnen bij mastnummer 
205, de eerste hoogspanningsmast ten oosten van de 
A50. 

Naar aanleiding van deze voorstellen heeft de Wijkraad 
Osseveld-Woudhuis vragen over deze toekomstige 
verkabeling neergelegd bij de gemeente Apeldoorn en 
bij Tennet. Deze vragen zijn door de gemeente, mede 

Tekst: Marcel Jongman
Foto's: Wendy Le Griep

Lees verder op de volgende pagina...
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namens Tennet, door de heer Arno Klein Goldewijk 
beantwoord. In deze beantwoording gaf Arno aan in 
contact te willen treden met de Wijkraad Osseveld-
Woudhuis om de wijkraad in het verkabelingsproject 
te betrekken. Vanzelfsprekend juicht de Wijkraad 
Osseveld-Woudhuis dit toe.

Arno gaf ook aan dat de gemeente, maar ook wij als 
wijkbewoners van de wijken Het Woudhuis, Osseveld-
Oost en mogelijk Zuidbroek aan het begin staan van 
een heel lang traject: na de haalbaarheidsstudie ligt er 
een voorkeurstracé met een begroting. Het gemeen-
tebestuur zal dan eerst naar dekking van de kosten 
moeten zoeken en een voorstel aan de gemeenteraad 
sturen. Daarna volgt nog de basisontwerpfase (ca. 15 
maanden) en de detailontwerp- en contractfase (10 
maanden) waarna een eventuele verkabeling pas kan 
starten. Het zal dus sowieso meer dan twee jaar duren 
voor de schop voor daadwerkelijke verkabeling in de 
grond gaat.

Wie de exacte locatie van de hoogspannings-
masten wil zien kan deze vinden op
https://webkaart.hoogspanningsnet.com/index2.
php#14/52.2149/6.0227

Als bijlage bij dit verhaal de vragen die de Wijkraad 
Osseveld-Woudhuis aan TenneT en de gemeente 
Apeldoorn heeft gesteld en die beantwoord werden 
door Arno klein Goldewijk: 

Vraag 1
Is de opdracht tot een haalbaarheidsstudie tot verka-
beling van dit tracé reeds verstrekt door de gemeente 
Apeldoorn?

Antwoord
De opdracht voor de haalbaarheidsstudie is nog niet 
verstrekt aan TenneT. De gemeente Apeldoorn en TenneT 
zitten nu in de offertefase om de uitgangspunten en het 
zoekgebied voor de studie vast te stellen. 
Als hierover overeenstemming is, wordt opdracht 
gegeven aan TenneT voor de haalbaarheidsstudie.

Vraag 2
Waarom wordt enkel het deel van mastnummer 209 tot 
en met 215 verkabeld? Uit het oogpunt van horizonver-
vuiling zou de wijkraad er voor kiezen de verkabeling ten 
minste te beginnen bij mastnummer (LLS-WHS-150-)205; 
nog beter bij het verdeelstation Woudhuis en door te 
laten lopen tot het verdeelstation Laan van Zodiac. 

Daarnaast worden door het niet verkabelen van het tracé 
vanaf mastnummer (LLS-WHS-150-)215 tot mastnummer 
(LLS-WHS-150-)222 de mogelijkheden tot bebouwing van 
de grond in de omgeving van het tracé ernstig beperkt 
mocht de gemeente Apeldoorn het bestemmingsplan van 
dit gebied ooit willen aanpassen.

Antwoord
Horizonvervuiling is geen criterium voor de minister. Het 
te verkabelen deel van een bovengrondse hoogspannings-
verbinding wordt door het ministerie van EZK bepaald. Het 
kader voor verkabeling is dat het om een bovengrondse 
hoogspanningsverbinding gaat die in en/of dicht langs een 
bevolkingskern van de gemeente gaat t/m één mast buiten 
de bevolkingskern. 

Daarom heeft de minister voor deze verkabeling het deel 
van de verbinding vanaf mast 209 t/m mast 215 aange-
wezen. De kosten van de verkabeling komen voor 80% ten 
laste van het Rijk en de resterende 20% is voor de gemeente 
Apeldoorn.
Voor wat betreft de verkabeling van de hoogspanningslijn 
boven mast 215 geldt dat voor dit deel van de lijn voor 
de minister de huidige feitelijke situatie geldt en niet de 
plannen van de gemeente voor een toekomstige bestem-
mingsplanwijziging. Als de gemeente door middel van een 
bestemmingsplanwijziging hier woningen wil bouwen, komt 
een eventuele verkabeling volledig voor rekening van de 
gemeente Apeldoorn. 

Toch is de gemeente wel met TenneT aan het verkennen om 
dit deel van de lijn ook mee te nemen in de haalbaarheids-
studie. De kosten voor een eventuele verkabeling zijn dan 
inzichtelijk en het gemeentebestuur kan dan een afweging 
maken om al dan niet ook dit deel van de lijn te verkabelen. 
De volledige kosten komen dan ten laste van de exploitatie 
van de bouwontwikkeling in dit gebied.

Vraag 3
Is er enig zicht op wanneer de haalbaarheidsstudie (zie 
raadsvoorstel voor de vergadering van 24 februari 2022 
“Vrijgeven deel bestemmingsreserve voor uitvoeren basis-
ontwerpfase verkabelen hoogspanning De Maten” van 19 
januari 2022”) daadwerkelijk uitgevoerd wordt? In hetzelfde 
stuk staat namelijk vermeld, dat de provincie Gelderland 
hiervoor begrotingssubsidie beschikbaar stelt tot een 
bedrag van € 250.000.

Antwoord
De verwachting luidt dat we rond de zomer de 
offerte van TenneT voor de haalbaarheidsstudie 
ontvangen. Opdracht zal daarna volgen. Na de zomer 
kan dan gestart worden met de studie. Overigens is 
de gemeente nog in afwachting van de definitieve 
toekenning van de genoemde subsidie door de 
provincie Gelderland. Hiervoor vindt nog besluit-
vorming in de Provinciale Staten plaats. Dit wordt 
spoedig verwacht.

Vraag 4
Wordt bij toekomstige verkabeling van de hoogspan-
ningstracés in de Maten en in onze wijk al rekening 
gehouden met toekomstige verzwaring en/of uitbrei-
ding naar drie of meer circuits? 

Antwoord: 
Bij de start van de oriëntatie op de haalbaarheids-
studie heeft TenneT dit gecontroleerd en het blijkt 
dat de huidige capaciteit van de bovengrondse 
hoogspanningsverbinding waarop ook de onder-
grondse kabels worden uitgelegd voldoende is om 
aan de vraag te voldoen.
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In 2020 heeft de gemeente, na overleg met de 
wijkraad, de eerste fase van de vergroening van ‘t 
Fort (groenstrook De Ontvangst/Linie) verwezenlijkt. 
In november 2021 heeft de gemeente Apeldoorn 
weer contact gezocht met de wijkraad voor inzicht 
en inspraak in de plannen voor de verdere vergroe-
ning van winkelcentrum’t Fort. De wijkraad heeft dit 
verwelkomd. Naar aanleiding van dit contact tussen 
gemeente en wijkraad zijn enkele veranderingen in de 
plannen aangebracht.

Medio april 2022 begonnen de werkzaamheden voor de 
vergroening van ‘t Fort. Om de overlast zo veel mogelijk 
te beperken worden de werkzaamheden gefaseerd 
uitgevoerd. De aannemer is inmiddels gestart met het 
opbreken van de vlonders in het midden van de Linie. 
Deze vlonders waren aan het einde van hun levensduur. 
Tevens is het noodzakelijke grondwerk voor het nieuwe 
plantvak uitgevoerd. Daarna werden gefaseerd de 
overige vakken aangelegd. 

Bij het uitkomen van deze editie van de Wijkkijker zijn de 
werkzaamheden naar alle waarschijnlijkheid afgesloten.  
De bomen, die al in de Linie stonden, blijven overigens 
behouden. In de ruimtes waar voorheen de vlonders 
lagen, worden lage heesters aangeplant. 

Verdere vergroening
Voor de verdere vergroening van ’t Fort worden de 
bewoners ingeschakeld. Zij kunnen zelf bijdragen in 
de vergroening van hun directe woonomgeving en de 
gemeente kan hen daarbij helpen. Bijvoorbeeld door 
de aanleg van een geveltuintje naast de voordeur. In dit 
project helpt de gemeente de bewoners daar graag mee. 

Vergroening winkelcentrum 't Fort de Linie
Vlonders eruit, geveltuintjes erin

tekst: Jelmar Blauw
Foto's: Wendy Le Griep, 

Herma Oosterloo-de Jong 
en Jelmar Blauw

Geveltuintje, iets voor u?
Als de bewoner hiermee instemt, haalt de gemeente 
een strook van 60 cm bestrating voor de gevel van hun 
huis weg. De gemeente zorgt ervoor dat er goede aarde 
wordt aangebracht. De bewoner kan dan kiezen uit 
verschillende opties voor de beplanting. De aanleg van 
geveltuintjes hoeft de bewoner helemaal niets te kosten. 

Aanlegkosten voor de gemeente*
De gemeente betaalt de aanleg als deze bewoner kiest 
uit het aanbod van de gemeente. De bewoner kan onder 
begeleiding van de aannemer/hovenier helpen met de 
aanplant. Meer informatie over de geveltuintjes, zoals 
geschikte locaties, beplantingsopties en afspraken over 
het onderhoud waar de bewoner zelf verantwoordelijk 
voor is, leest u op www.apeldoorn.nl/tfort.

Meer weten?
*www.apeldoorn.nl/tfort

Column 
ZeroWaste vrijwilliger
Erik Ruesink

De column over dit onderwerp heb ik zo lang mogelijk voor me 
uitgeschoven. Maar jullie eigenaren/begeleiders dwingen me 
toch min of meer om het er over te hebben: hondenpoep. Jullie 
kunnen zelf niet lezen, ook de borden begrijpen jullie volgens 
mij niet, dus ik zal mij richten tot jullie eigenaren/begeleiders.

Dat ook de hond zijn behoefte moet doen begrijpen we allemaal 
en daarom moeten we hem uitlaten. In de hele wijk zijn daarom 
hondenuitlaatplaatsen (= hondentoilet) gecreëerd, gemarkeerd 
met de bekende blauwe bordjes. Die worden regelmatig (?) door 
de gemeente gereinigd.

Omdat uw hond niet kan lezen en de nood soms hoog is (u wil 
“even die bui afwachten”), poept hij regelmatig buiten de uitlaat-
plaats en daar begint de ellende. U als “baas” wordt geacht die 
hondenpoep op te ruimen, bijvoorbeeld door het in een zakje 
te doen en mee te nemen naar huis of naar een vuilnisbak in de 
omgeving. Soms lukt dat om praktische redenen niet (ik zal niet 
in details treden), maar laten liggen op straat hoeft ook zeker niet 
en leidt tot veel ergernis bij uw medewijkbewoners.

Veel “baasjes” doen het goed en ruimen de poep op in de 
daarvoor op de markt gebrachte poepzakjes die in veel kleuren 
en zelfs met opdruk te koop zijn. Veel van die zakjes verdwijnen 
vervolgens ook in of op de vuilnisbakken. Die staan in de nabije 
omgeving van bijna iedere uitlaatplaats. Kleine moeite dus zou 
ik denken. Helaas zijn er toch ook nog “baasjes” die dit echter 
niet kunnen opbrengen. Zij gooien het zakje met hondenpoep 
“gewoon” van zich af, soms zelfs op minder dan 10 meter van een 
vuilnisbak. Waarom doen zij dat?
 
Denken ze echt dat de felle kleur van hun zakjes bedoeld is om de 
plek te markeren waar ze het achterlaten, zodat iemand anders 
het voor ze kan opruimen? Helaas, dat is niet het idee. Ook zijn 
die kleuren niet bedoeld om voorbijgangers te waarschuwen om 
er niet op te gaan staan.

Zij maken het eigenlijk van kwaad tot erger: ze stoppen de 
hondenpoep (toch enigszins natuurlijk, in de natuur afbreekbaar 
materiaal) in plastic (!) en gooien het in de natuur! Die honden-
bezitters wil ik hierbij nog een keer oproepen: neem het zakje 
mee naar huis of doe die paar extra stappen naar die vuilnisbak. 
Kleine moeite, toch? 

Een ideale plek voor een geveltuintje?
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Op donderdag 27 januari is in de gemeenteraad van Apeldoorn 
gestemd over de omgevingsvergunning voor het zonnepark bij 
Het Woudhuis aan de A50. Met ingang van 11 februari tot en 
met 25 maart 2022 lagen de aanvraag en de ontwerpbeschik-
king met bijbehorende stukken ter inzage op het stadhuis. 
Belanghebbenden konden een zienswijze indienen bij de 
gemeente Apeldoorn.

Op 6 januari was er een online buurtbijeenkomst. Er was 
informatie over het zonnepark zelf, over het proces van de 
totstandkoming en uitleg hoe en waar mensen inspraak hebben. 
In de afgelopen maanden zijn de opmerkingen van de omwonen-
den zoveel mogelijk verwerkt in het plan. Tijdens de bijeenkomst 
werd toegelicht hoe. Ook konden mensen vragen stellen en 
reageren in de chat. Het landschapsplan met het ontwerp is nu 
ook te vinden op: www.de-a.nl/zonneparkwoudhuis

Het zonnepark wordt ingericht in twee delen. Een deel met 
zonnepanelen en een deel met natte natuur. De 5 hectare perma-
nente nieuwe natuur sluit aan op de bestaande natte natuur op 
Landgoed Woudhuizen. Het betreft een tijdelijk vergunning: de 
vergunning is voor de 25 jaar die het plan beslaat.
 
Twee wandelpaden
Er zijn twee wandelpaden gepland, één aansluitend op het 
oostwest liggende pad, dit is een tijdelijk pad gedurende de 
exploitatie van het zonnepark en één binnen de nieuwe natuur. 
Het pad binnen de nieuwe natuur zal grotendeels langs de 
randen lopen om de natuur zo min mogelijk te storen. Aan de 
zuidzijde van het natte bos bevindt zich een afslag richting het 
voedselbos. De paden zijn met elkaar verbonden, waardoor 
wandelaars in één ronde zowel het zonnepark als de nieuwe 
natuur kunnen bekijken.
 
De panelen krijgen een maximale hoogte van 1,47 meter en zijn 
oostwest georiënteerd in een vleugelopstelling. Door deze lage 
opstelling blijft het een open gebied. Vanaf de Woudhuizerweg 
kun je over de zonnepanelen heen kijken. Door deze opstelling 
valt er zoveel mogelijk licht op de bodem. 

Zonnepark Woudhuis is een initiatief van energiecoöperatie 
deA en Statkraft. Contact: Statkraft Willemien van den Hoogen 
& deA:  Michiel Roemer via www.de-a.nl/zonneparkwoudhuis 

Zonnepark Woudhuis

Column 
Oorverdovende stilte
Hans Verbeek

In het afgelopen jaar heb ik - als redacteur van 
de Wijkkijker - pogingen gedaan om iemand te 
spreken te krijgen over de ontwikkelingen bij de 
opvang voor asielzoekers op de locatie oost van 
de Deventerstraat net buiten onze wijk. 

Ik wilde graag informatie voor u - onze lezers 
- over de stand van zaken van de verbouw van 
de oude panden van GGNet en misschien een 
beetje informatie over de mensen die er komen 
te wonen. 

In maart 2022 kreeg ik een medewerker
van de gemeente te spreken die mij beloofde 
dat er een afspraak zou komen.  Maar dat is 
niet doorgegaan. Ik sprak ondanks pogingen 
tot contact mijnerzijds, niet met iemand van de 
gemeente, niet met iemand van het COA en niet 
met iemand van het omwonendenpanel. 
Er is misschien ook niet veel te melden.

De verbouwing is duidelijk nog niet klaar. 
Mensen die er bij betrokken zijn, hebben 
misschien geen tijd om nu in beeld te komen. 
De gemeenteraadsverkiezingen en de vorming 
van een nieuw college kunnen ook een rol 
hebben gespeeld. En de aandacht van het 
COA voor de vluchtelingen uit Oekraïne zal 
ongetwijfeld gevolgen hebben voor de aandacht 
en opvang van andere asielzoekers en status-
houders. Ook omdat er landelijk gezien veel te 
weinig plekken zijn.

Feit is wel dat de opvang van de mensen die 
naar dit land gevlucht zijn, geregeld moet 
worden. De overheid, zowel landelijk als lokaal, 
weet dat al lang. Feit is ook, dat niet communi-
ceren niet helpt, zeker niet als allang bekend is, 
dat er in ieder geval 400-600 asielzoekers aan de 
Deventerstraat gaan komen.

Er zou ook nog een andere goede verklaring 
voor de oorverdovende stilte kunnen zijn. Dat 
er - ergens in Apeldoorn - een tweede grotere 
locatie voor asielzoekers bij komt? En dat 
iedereen daar zo druk mee is, dat de aandacht 
voor de locatie aan de Deventerstraat even weg 
is gevallen?

Foto: Peter Lindeboom

Hoe nu verder?
In de vorige uitgave van de Wijkkijker uit 
februari 2022 berichtten we u over de behan-
deling van de vergunningsaanvraag voor 
Zonnepark Woudhuis door de gemeente. 
Sinds die uitgave heeft de gemeenteraad een 
verklaring van geen bedenkingen voor de 
aanvraag afgegeven. 

Daarna zijn er door diverse personen ziens-
wijzen ingediend waarin bezwaren tegen het 
zonnepark werden aangevoerd. Die bezwaren 
zijn door de gemeente beantwoord en werden 
tijdens de PMA (Politieke Markt Apeldoorn) op 
12 mei behandeld. Op 19 mei volgde dan het 
besluit van de gemeente over het al dan niet 
verlenen van de vergunning (ten tijde van het 
maken van deze Wijkkijker heeft de PMA nog 
niet plaatsgevonden).

Mocht de gemeente op 19 mei of kort daarop 
positief besluiten, dan zal rond de zomer door 
het consortium van Statkraft en deA een 
subsidie-aanvraag worden ingediend, de 
zogenaamde SDE-subsidie. 

Deze subsidie zal, mits toegekend, gedurende 15 
jaar een prijsgarantie vormen voor de inkomsten 
van het zonnepark. Bij stroomprijzen boven de 
prijsgarantie wordt er geen subsidie verleend, 
bij lage stroomprijzen wordt aangevuld tot 
de prijsgarantie. Dit wordt ieder jaar opnieuw 
beoordeeld. 

Onder de huidige niveaus van stroomprijzen 
zal er geen subsidie worden verstrekt. In de 
volgende editie van de Wijkkijker informeren 
wij u over de verdere ontwikkelingen. 
 
Meer lezen over Zonnepark Woudhuis? 
Kijk op www.de-a.nl  
Willemien van den Hoogen (Statkraft)
Michiel Roemer (deA)

Foto's Rinus Groen en Wendy Le Griep
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Overlast in Winkelcentrum 't Fort
Jelmar Blauw

Het is de omwonenden van de Linie (specifiek de verbinding 
tussen De Ontvangst en winkelcentrum ’t Fort) al een tijd 
lang een doorn in het oog, dat het fiets- en voetgangersge-
bied voor hun huisdeur misbruikt wordt door scooter- en  
autoverkeer. 

Met de regelmaat van de klok rijdt door dit fiets- en 
voetgangersgebied gemotoriseerd verkeer, soms met 
verhoogde snelheid en zowel overdag als ‘s avonds en 
‘s nachts. De hoge snelheid waarmee scooterbestuurders hier 
rijden, veroorzaakt vooral ‘s avonds en ‘s nachts geluidsover-
last. Het is tevens een risico voor de kinderen die hier graag 
buitenspelen. De omwonenden raakten dermate wanhopig, 
dat ze eerder dit jaar de pers benaderden. Dit resulteerde in 
een artikel in de Stentor (februari 2022). 

Overleg met gemeente
De wijkraad is bij dit probleem betrokken om als tussenper-
soon op te treden tussen de gemeente en de omwonenden. 
De wijkraad probeert er voor te zorgen dat alle partijen 
gehoord worden en dat de partijen samen tot een oplossing 
komen die voor alle partijen acceptabel is.

Sinds het artikel in de Stentor is er wel een kleine verbeter-
ing merkbaar, mede doordat er strenger wordt gehandhaafd. 
De gemeente, wijkraad en omwonenden streven uiteraard 
naar een structurele oplossing voor dit probleem. Mede door 
corona, personeelstekort bij de gemeente en vakanties van 
omwonenden is het bij het ter perse gaan van deze Wijkkijker 
nog niet tot een ontmoeting gekomen tussen de partijen. 
Wel is er een eerste aanzet gemaakt en zijn er ideeën 
uitgewisseld. 

Ideeën
Bewoners en wijkraad zijn het erover eens, dat alleen 
handhaving (eventueel met camera’s) niet voldoende is. Er 
wordt nu aangestuurd op een afsluiting aan één kant van het 
fiets-/voetgangersgebied. Dit kan bijvoorbeeld door middel 
van fietssluizen. Het gebied moet natuurlijk toegankelijk 
blijven voor de bewoners (in- en uitladen van auto’s), bezorg-
diensten en uiteraard voor de nood- en hulpdiensten zoals 
de brandweer en ambulance. Daarom is de insteek dat het 
gebied aan één kant open moet blijven. Fietssluizen houden 
in ieder geval het autoverkeer tegen en maken het voor 
scooterbestuurders een stuk lastiger.

Op het ogenblik wordt het betreffende gebied onder handen 
genomen in het kader van de vergroening van ‘t Fort (zie 
elders in deze Wijkkijker). De hoop is dat er aansluitend op 
de groenwerkzaamheden een oplossing voor het snelverkeer 
wordt gevonden, zodat deze vervolgaanpassingen van de 
openbare ruimte zo snel mogelijk kunnen worden uitgevoerd. 
Wordt dus vervolgd.

Bewoners van Osseveld-Oost ontvingen begin mei 2022 
een nieuwsbrief van de gemeente Apeldoorn over de 
ontwikkelingen rond het azc aan de Deventerstraat. 
Daags daarna publiceerde ook De Stentor een bijdrage 
over de komst van de eerste groep asielzoekers. Daar 
waar de redactie van de Wijkkijker geen gehoor vond, 
deelde de gemeente gelukkig wel informatie met 
de halve wijk. Wie de nieuwsbrief digitaal wenst te 
ontvangen, kan zich hiervoor bij de gemeente opgeven.

Eerste asielzoekers naar Deventerstraat
Het COA verwacht medio juni, wanneer de Wijkkijker 
wordt verspreid in de wijken, de eerste bewoners van het 
azc. COA verwacht dat de gerenoveerde gebouwen de 
Sprenge, de Voorde en de Kapel begin juni worden opgele-
verd. De gebouwen de Sprenge en de Voorde worden 
vervolgens schoongemaakt en ingericht voor bewoning. 
De Kapel wordt ingericht als ontmoetingsruimte. COA kan 
dan aan de eerste 230 asielzoekers opvangplek bieden.

Het gebouw de Gaarde is naar verwachting in juli - 
augustus gereed. In dit gebouw komen 80 bewoners. 
Naast deze gebouwen, die onderdeel vormen van 
deelplan 1, loopt er nog een deelplan 2, voor het gebouw 
de Linde. De vergunningsprocedure voor het renoveren en 
verbouwen van dit gebouw loopt nog. De bewoners van 
het azc Deventerstraat komen in eerste instantie van het 
tijdelijk azc aan de Christiaan Geurtsweg. 

Monitoring
In aanloop naar de ingebruikname van het azc zijn er 
afspraken gemaakt over het monitoren van mogelijke 
effecten van het azc op de omgeving. Bij de omwonenden 
in een brede kring rondom het azc zijn aandachtspunten 
opgehaald. Denk hierbij aan verkeersveiligheid op het 
terrein en leefbaarheid in de omliggende wijken. Deze 
punten zijn besproken in het omwonendenoverleg. 

Eén van de onderdelen van de monitor is een vragen-
lijst onder omwonenden. Deze vond in mei plaats, 
voor de opening van het azc, via een steekproef onder 
ongeveer 1550 bewoners uit de omliggende wijken. 
De vragenlijst werd dus niet huis-aan-huis verspreid, 
maar willekeurig naar bewoners toegestuurd. Dit 
gebeurde rond 7 mei. 

In de directe omgeving van het azc werden meer 
bewoners benaderd dan zij die verder van het azc 
wonen. Een jaar later wordt er weer een vragenlijst 
uitgezet. In de vragenlijst werd vooral ingegaan op 
de leefbaarheid in de wijken. Door de resultaten van 
beide vragenlijsten met elkaar te vergelijken, kan de 
gemeente zien hoe bewoners de leefbaarheid van de 
wijken ervaren. Daarnaast wordt er gekeken naar het 
aantal overlastmeldingen bij het COA, de politie en de 
gemeente Apeldoorn. 

Open Dag Deventerstraat
Voordat de eerste bewoners hun intrek nemen, 
organiseert het COA een Open Dag voor omwonenden 
en geïnteresseerden. U kunt dan een kijkje nemen in 
de gebouwen waarin de woonunits, de leslokalen, de 
kantoren en balies van Vluchtelingenwerk en andere 
voorzieningen een plek hebben gekregen. De datum 
van de Open Dag was nog niet bekend toen deze 
Wijkkijker naar de drukker ging. Het is dus heel goed 
mogelijk dat de Open Dag achter ons ligt wanneer u 
dit leest.

Nadat de eerste asielzoekers hun intrek hebben 
genomen, verloopt de communicatie over het azc 
via COA. COA maakt ook de emailadressen en de 
telefoonnummers bekend als u vragen heeft of iets 
wilt melden. Voor sociale activiteiten of vrijwilligers-
werk kunt u zich ook melden bij COA.

azc nieuws (brief)
Foto: Cécile Beekman-Dreef

opvang@apeldoorn.nl
apeldoorn.nl/vluchtelingenopvang

Foto: Wendy Le Griep
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Op zaterdagmiddag 5 maart 2022 kwamen de wijkraad-
bestuursleden in Het Bolwerk bij elkaar om met 
vrijwilligers van DenkTank Breed en redactieleden  
van dit mooie blad te praten over het rapport ‘Samen 
Osseveld-Woudhuis’ van Eurus. Het rapport dat na 
onderzoek is opgesteld en aangeboden aan Wijkraad 
Osseveld-Woudhuis en de gemeente Apeldoorn. 
Het gaat over hoe mensen, die aan het onderzoek 
meededen, de wijken  beleven. En dan vanuit verschil-
lende invalshoeken.

De bijeenkomst was bedoeld om met elkaar te kijken 
welke conclusies er getrokken kunnen worden en 
vooral waar aandacht aan besteed moet worden in de 
toekomst. Omdat de gemeente graag wil dat bewoners 
initiatief nemen bij dingen die in de wijk moeten veran-
deren, moest er een lijst op tafel komen van kwesties 
die daadwerkelijk door wijkbewoners opgepakt kunnen 
worden.

Ik weet niet of u het rapport van 47 pagina’s gelezen 
hebt, of het verslag erover in de vorige Wijkkijker, 
maar het gaat over de volgende onderwerpen: Sociaal, 
Duurzaamheid, Mobiliteit, Veiligheid en Openbare 
Ruimte. 

Ambitieuze ideeën
Alle aanwezigen brachten ideeën in. Die werden per 
onderwerp op vellen gezet. Elders in dit blad krijgt u 
ongetwijfeld meer informatie over de uitkomsten. Het 
waren bruikbare en ambitieuze ideeën, en ook ideeën 
die niet te realiseren lijken voor iemand met mijn 
achtergrond. 

Er waren zelfs ideeën bij waar het rapport niets over 
zegt. Dat bleken de aanwezigen zich ook wel te reali-
seren. Met regelmaat kwam in de loop van de middag 
de verzuchting, dat veel afhankelijk is van de vraag of 
de gemeente er geld voor over heeft, want de wijkraad 
heeft dat niet. Ook werd gezegd dat sommige suggesties
(nog) niet passen in het gemeentelijk beleid. Een 
opmerking: “Laten we niet aan dode paarden gaan 
trekken.” Er spreekt frustratie uit, maar ook de wil om 
de levende paarden in beweging te krijgen of te houden. 
Ook voor de aanwezigen was dus duidelijk dat er onder-
werpen zijn waar je als wijkraad geen invloed op hebt.

Een betere toekomst
Wat ik vooral zag was, dat een groep mensen zorg heeft 
over hoe onze wijken een nog betere toekomst hebben. 
En daar veel tijd in stopt. Maar ook dat er onmacht is. 
Het besef dat de energie vooral gestopt wordt in het 

op de agenda krijgen van dingen. Het lijkt er op, dat de 
gemeente zich onvoldoende realiseert dat als er niet 
geluisterd wordt naar de wijkraad, ze waarschijnlijk ook 
niet luisteren naar wensen van individuele inwoners. 
Natuurlijk is het zo dat een gemeente niet (alleen) alle 
problemen kan oplossen.  

Maar het lijkt ook niet reëel als de gemeente denkt dat 
een burger of zelfs een groepje burgers een plannetje 
kan realiseren als het niet precies past in wat de 
gemeente wil. 

Wel of geen verandering haalbaar?
Ik moet ook eerlijk zeggen dat sommige ideeën al vaker 
elders zijn geprobeerd. En dat het daar niet lukte om het 
te realiseren. Dat het dan ook wel weer logisch is als de 
gemeente zegt dat iets niet kan.

Het resultaat is misschien dat alle inspanning ten spijt er 
niet veel zal veranderen. Ik vroeg me dan ook af waarom 
het onderzoek eigenlijk gedaan is. Het siert de wijkraad 
wat mij betreft dus dat er - ondanks alles - nagedacht 
wordt over veranderingen. En het is ook belangrijk dat 
wijkbewoners die meedenken of oplossingen hebben 
zich melden. Dat mag bij mij, maar het is beter om dat bij 
de Wijkraad Osseveld-Woudhuis te doen! 

bestuur@osseveld-woudhuis.nl

Column  
Inzet, ambitie, afhankelijk

Hans Verbeek

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 

UITVAARTVERZORGING
EEN MOOI AFSCHEID MET LIEFDE GEREGELD

055 - 843 95 85  |  info@suaze.nl  |  www.suaze.nl  |  Het Kasteel 113, 7325 PB Apeldoorn

SuAZe verzorgt de uitvaart op een manier 
zoals jij het wilt. Persoonlijk, transparant, flexibel en 
bovendien betaalbaar. Ik maak alles mogelijk en zorg 
dat het op de meest professionele manier wordt geregeld. 
Ik begeleid het hele proces met al mijn liefde en inzet, van de 
laatste verzorging tot het nagesprek.

Heb je behoefte aan een vrijblijvende kennismaking? 
Neem dan contact met me op.

Ik help met alle liefde
en professionaliteit

“
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Begin april 2022 overleed op 79-jarige leeftijd de 
Indiase architect en stedenbouwkundige Ashok 
Bhalotra. De naam zal de gemiddelde lezer van de 
Wijkkijker niet bekend voorkomen en er staat ook 
geen standbeeld voor hem in onze wijken, maar dit 
is wel de man die als internationaal bekend steden-
bouwkundige een stevige stempel heeft gedrukt 
op de vormgeving van de wijken Het Woudhuis en 
Osseveld-Oost.

Ashok Bhalotra werd in 1943 in India geboren, 
studeerde daar en kreeg zijn eerste opdrachten als 
architect in India en in de Golfstaten. In 1971 werd 
hij partner/directeur bij het Nederlandse architecten-
bureau Kuiper Compagnons in Rotterdam. Hij werkte 
daarna voor meerdere Nederlandse gemeenten, zoals 
Amersfoort, Groningen en Amsterdam. 

Hij werd beroemd door zijn “verhalende steden-
bouw”, met een grote variatie aan woonvormen en 
aandacht voor het historisch verleden van een wijk. 
Geen anonieme massaproductie (met de flats in de 
Bijlmer in Amsterdam als bekend voorbeeld hoe het 
dus niet moet), maar met een grote variatie in huizen 
en woonvormen, waarbij hij bewust verschillende 
inkomensgroepen in een wijk wilde “mengen”. 

Kattenbroek als voorbeeld
Bhalotra is in Nederland vooral bekend geworden 
door zijn ontwerp voor de wijk Kattenbroek in 

Amersfoort, wat zijn eerste klus was voor een grotere 
gemeente. Hij gebruikte voor de nieuwe wijk Kattenbroek 
het idee van ‘metaforen”; concrete begrippen om de 
woonomgeving vorm en een eigen identiteit te geven. De 
gedachte was dat zo’n metafoor bewoners zou helpen om 
zich thuis te voelen en hun betrokkenheid met de wijk zou 
vergroten. Hij wilde een veilige en vrolijke omgeving maken, 
waar “mensen zich thuis voelen en kriebels krijgen om te 
dromen.”

Met zijn gevoel voor kleur, variatie en vormen zorgde 
Ashok Bhalotra voor een frisse wind in de Nederlandse 
steden. Citaat uit Elseviers Weekblad: “Hij doorbrak de 
cultuur van saaie woonerven met eenvormige rijtjeshui-
zen.” Het was een enorme breuk met de Nederlandse 
traditie in de stedenbouw, die vooral rationeel en gestruc-
tureerd was en geen aandacht gaf aan mensen.

Ook de gemeente Apeldoorn raakte overtuigd van de
ideeën en aanpak van Bhalotra, mede door het voor-
beeld van Amersfoort. De reputatie van Bhalotra begon in 
Nederland te rijzen. Het was de tijd van de grote stadsuit-
breidingen, waarbij omvangrijke woonwijken in één keer 
werden ontworpen rond de centra van steden. Zo werd 
Bhalotra begin jaren negentig gevraagd om een steden-
bouwkundig plan te maken voor de nieuw te bouwen 
wijk Het Woudhuis aan de toen lege oostelijke rand van 
Apeldoorn. Later werd hij ook betrokken bij de ontwikkeling 
van Osseveld-Oost.

Van tekentafel tot uitvoering
Samen met Gerrit Vosselman (de toenmalige steden-
bouwkundige van de gemeente Apeldoorn) begon 
Bhalotra begin jaren ’90 met de uitwerking van de 
plannen voor Het Woudhuis en in 1993 begon men 
te bouwen. De ambities waren hoog. Op de verlang-
lijst van de gemeente Apeldoorn stonden als wensen 
bovenaan: de wijk moest een hoge stedenbouwkundige 
en architectonische kwaliteit krijgen en meer verschei-
denheid in bebouwing. Daarnaast waren er ook wensen 
om (toen al…) het gebruik van de fiets en het openbaar 
vervoer te bevorderen en meer aandacht te geven aan 
emancipatie en ecologische aspecten. 
Een prima idee, maar hoe vul je dat in?

Voor Het Woudhuis, dat naast het oude landgoed 
Woudhuis gebouwd zou worden, koos Bhalotra 
als metafoor het thema van “verdediging”, met als 
startpunt het “Kasteel”. Iedere inwoner zal dit thema 
gemakkelijk herkennen. Het meest duidelijk in de naam 
van het centrale deel van Het Woudhuis, maar ook door 
de manier van bouwen: de ringen, grachten, hofjes en 
stoere bruggen. 

Het Kasteel, als het centrum van Het Woudhuis, is 
omgeven door een serieuze slotgracht. Op de hoeken 
van de wijk staan drie “donjons” (de oude naam voor 
een verdedigingstoren), hier ingevuld in de vorm van 
drie middelhoge flatgebouwen, elk met eigen kleur en 
afmetingen. In de woningen die aan het water grenzen 
zijn ook nog eens kantelen in de voorgevels verwerkt. 

Gerrit Vosselman: “We maken met deze wijk een eind 
aan de kneuterigheid en de gekunsteldheid die de 
laatste tientallen jaren zo veel voorkwamen.” Rondom 
dit kasteel, als centrum van de wijk, ligt dan het bijbe-
horende “landgoed”, dat ruimer en groener is opgezet, 
met als thema’s water en tuinen, die ook terugkomen in 
de straatnamen en buurten van Het Woudhuis.

Ook bij de latere ontwikkeling van de wijk Osseveld-
Oost zien we deze thema’s terugkeren: met ‘De Zeven 
Tuinen van Oost’ wordt verwezen naar het hoofdthema 
‘De Tuin’. Hier heeft Bhalotra zich laten inspireren door 
de tuinen en pleinen van Paleis Het Loo.

Niets zo erg als onverschilligheid
Ashok Bhalotra vond sociale cohesie heel belangrijk. 
Naast zijn “tekenwerk” was hij ook zelf actief om de 
betrokkenheid van mensen te vergroten. Het beste 
middel daarvoor was volgens hem het bewust mengen 
van verschillende inkomensgroepen. Dat betekende ook 
overleg met (toekomstige) bewoners, ambtenaren en 
coöperaties om een goed draagvlak voor zijn plannen 
te bereiken. Bhalotra was zeker geen “tekentafelmens”; 
hij stelde zich activistisch op, ging met bewoners in 
discussie en greep als het nodig was de microfoon om 
zijn standpunten kracht bij te zetten. 

Ashok Bhalotra In memoriam

‘Vader’ van Het Kasteel

Geen kleine jongen
Voor wie denkt dat Bhalotra zich vooral bezig heeft 
gehouden met kleinschalige projecten… Samen met 
Kuiper Compagnons heeft hij het nationale vliegveld 
van Dubai ontworpen en de Koning Saud Universiteit 
in Saoedi-Arabië. In India ontwierp hij een compleet 
nieuwe stad voor 2 miljoen inwoners (wat voor India 
overigens een kleinere stad is…). 

Pittige uitspraken
Bhalotra houdt van pittige uitspraken over steden. Parijs 
en Venetië vindt hij mooi, maar over andere zaken in 
hij minder tevreden: “Eén van de grote onderwerpen 
is integratie. Neem New York als voorbeeld, ga naar 
Manhattan. Iedereen daar heeft een accent, niemand 
spreekt perfect Engels. In Nederland willen we de 
verschillen tussen mensen beperken en geen uitzon-
deringen. Dat maakt me ongerust”.

“Ik houd niet van orde en discipline. Ik vind Zwitserse 
steden te schoon, te netjes. Vogels vinden daar geen 
voedsel. Elke stad heeft een donker randje nodig, een 
stad moet divers zijn.”

Tekst: Theo Groen/Wijkfoto's: Wendy Le Griep
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• Foto Ashok Bhalotra: (met dank aan) architectenbureau Kuiper 

Compagnons in Rotterdam
• Reformatorisch Dagblad 28-12-1992: Woudhuis: einde aan 

kneuterigheid
• Trouw 1-3-1997: De Woudhuisroute voert langs een wonderlijke 

nieuwbouwwijk in Apeldoorn
• Bouwhuis Apeldoorn: https://www.architectuurcentrumbouw-

huis.nl
• Elseviers Weekblad, 21-4-2022
• Wikipedia: Ashok Bhalotra, 25-4-2022
• https://www.dutchwatersector.com/news/

kuipercompagnons-designed-new-indian-city-based-on-mo-
re-food-energy-water-and-shelter

• Interview door Jeroen Laven, 2006: http://www.erasmuspc.com
• https://wimdewagt.nl/kunstjournalistiek/ashok-bhalotra
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Van de redactie: in het voorgaande artikel schreef 
Theo Groen over de 'Vader' van Het Kasteel, steden-
bouwkundige Ashok Bhalotra. Ashok was niet de enige 
stedenbouwkundige die nauw betrokken was bij het 
ontwerp van onze mooie buurten in Het Woudhuis 
en Osseveld. Namen van stedenbouwkundigen 
Gerrit Vosselman, Jos van Langen en Luc Bos als ook 
landschapsarchitecten Han Goudswaard en Karsten Orth 
zijn voor altijd verbonden aan onze wijken. Hun bijdragen 
bepaalden en bepalen nog steeds het aanzien van onze 
wijken.

In diverse Wijkkijkers (periode 2015-2018 + 2020) 
publiceerden wij diverse architectuurbijdragen. Deze 
serie begon in 2015 in vogelvlucht en nam ons mee naar 
de opzet van Osseveld-West, Het Woudhuis en Osseveld-
Oost, om daarna op de verschillende buurten in te 
zoomen. 

Wij liepen met de oorspronkelijke stedenbouwkundigen
door de straten en wij nodigden architecten uit om hun 
bijdragen onder de loep te nemen. Tegelijkertijd nam
Teja Bottema, wijkbewoonster en kunstenares van 
beroep, ons mee langs de vele openbare kunstwerken in 
onze wijken en organiseerden wij met hulp van de eerder 
genoemde stedenbouwkundigen en landschapsarchitec-
ten meerdere architectuurrondleidingen. 

In deze bijdrage vertellen we opnieuw over Het 
Woudhuis. De in 2015 gepubliceerde bijdrage Van Gerrit 
Vosselman en Gert-Jan Tamboer vormt hiervoor de basis. 
Een wijkverhaal dat zeker nog een keer verteld mag 
worden. En hoe mooi zou het zijn, als we in de komende 
Wijkkijkers de rode draad weer oppakken? Er is immers 
nog zo veel meer te vertellen... 

De wijk Het Woudhuis wordt omringd door de A50, de 
Zutphensestraat, de Laan van Osseveld en het spoor tussen 
Apeldoorn en Deventer. Van bovenaf lijkt de wijk op een 

taartpunt. De daadwerkelijke bouw begon in 1992 en 
het duurde ongeveer 15 jaar voordat de wijk af was. 
In Het Woudhuis zijn in totaal circa 2250 woningen 
gebouwd. 

Historie
Tot 1990 was het gebied hoofdzakelijk in agrarisch 
gebruik. Het gedeelte bij het spoor was behoorlijk 
drassig in tegenstelling tot de drogere zone langs de 
Zutphensestraat. Het hoogteverschil is 2 à 3 meter. 
Een deel van het gebied was eigendom van het 
landgoed “Het Woudhuis”, dat zich aan de overkant 
van de A50 bevindt en waarin het land(goed)huis Het 
Woldhuis staat.

Op de drogere gronden langs de Zutphensestraat 
verschenen de eerste woningen, zoals een aantal 
panden uit de 20er jaren, die bij “Het Apeldoornsche 
Bosch” behoorden. Fraaie voorbeelden zijn onder 
meer de symmetrisch gebouwde dokterswoningen. 
De naam “Het Apeldoornsche Bosch” is in 1952 
gewijzigd in Groot Schuylenburg, dat nu deel uitmaakt 
van ‘s Heeren Loo Zorggroep. Het oude zusterhuis is 
vervangen door een modern gebouw “De Villa” en is 
in gebruik voor begeleid wonen. 

In dezelfde periode is er een buurtje van 80 woningen 
aan de Kleine en Grote Velderslaan (nu Salland en 
Gaasterland) gebouwd voor bewoners, die zich in de 
stad Apeldoorn niet ‘thuis voelden’. Het werd een 
beetje vreemd betiteld als ‘woonschool’. 
Veel later zijn er nog ongeveer 40 woningen bijge-
bouwd. Tot eind jaren ’80 stond er in Het Woudhuis 
een bolgashouder (Gasunie), die diende als reser-
veopslag van gas. Ook lag hier het knooppunt van 
ontvangst- en distributiestations van Gasunie en VNB. 

Stedenbouwkundige filosofie Gerrit Vosselman
“Leuk om na vele jaren eens iets te vertellen over de achter-
gronden van het ontstaan van Het Woudhuis. Binnen het 
vakgebied van stedenbouw ging mijn interesse vooral 
uit naar tuinsteden, vanwege de vaak harmonieuze sfeer 
tussen gebouwen en omgeving. In het maken van een 
ontwerp staat voor mij dan ook voorop, dat stedenbouw, 
architectuur en landschapsarchitectuur dienen te worden 
geïntegreerd tot een samenhangend plan. Gebouwen, 
straten en pleinen en de inrichting met water, groen en 
straatmeubilair moeten zo veel mogelijk een eenheid uitstra-
len. Dit is mijn kernboodschap altijd geweest. Mede daarom 
vond ik het een bijzonder voorrecht om een plan voor Het 
Woudhuis te maken.”

Uitgangspunten en programma Het Woudhuis
“Het beleid om Het Woudhuis tot woongebied te ontwikkelen 
grijpt terug op het door de raad vastgestelde structuurplan 
Apeldoorn 1974-1978. Toevallig was ik toen - vanuit de 
Stedenbouwkundige Dienst Oost-Veluwe - ook de ontwerper 
van de structuurplankaart, waarop de toekomstige ontwik-
kelingen van Apeldoorn in beeld zijn gebracht. Met de 
voorbereidende werkzaamheden Het Woudhuis is in 1990 
gestart. Eerst met het vaststellen van het woningbouw-
programma. De wethouder wenste perse een gemengd 
woonmilieu (geen scheiding tussen goedkope, midden-
dure en dure woningen). Dit is ook leidraad geweest bij de 
woningverdeling.

Op het gebied van woonwaarden zijn vele wensen 
aangedragen zoals:
• verscheidenheid van buurten,
• niet te hoge dichtheid,
• meer woningtypes, geschikt voor verschillende 
       doelgroepen.

Voor verkeer en vervoer moest worden gestreefd naar een 
fietsvriendelijke wijk met grote aandacht voor sociaal veilige 
dag- en nachtroutes (ook voor voetgangers), een optimale 
inzet van openbaar vervoer en last but not least, experimen-
teren met parkeerloze straten en/of pleinen.

Milieuwensen zijn er te over. Meest opvallend is het
project van 1000 zonnecollectoren, terug te vinden 
op de daken onder meer aan de Hovenlaan. PGEM en 
Economische Zaken stelden hiervoor de subsidie beschik-

baar. Gerk Zandberg was hiervoor de projectleider. 
Voorwaardelijke wens was het versterken van 
natuurkwaliteit in de spoorzone en in Het 
Woudhuis-Oost.”

Structuur
“Voor een ontwerp vind ik het belangrijk om 
bebouwing, groen, watergangen en wegen helder 
te structureren, zowel op het niveau van de 
wijk als op het niveau van de buurtdelen. Zo is 
de structuur van Apeldoorn ‘doorvertaald’ in de 
wegenstructuur van Het Woudhuis. De ringwegen 
inclusief Lupineweg zijn verbonden met de 
Zutphensestraat en op 2 punten (over de spoorlijn) 
aangesloten op Osseveld-Oost. De radiale wegen 
zijn verbonden met het landgoed en de 
‘buitenkamers’ van Het Woudhuis-Oost.

Binnen de structuurlijnen moet voldoende ruimte 
overblijven voor overzichtelijke buurteenheden,
waarin de woningen bij voorkeur aan een ‘gemeen-
schappelijke’ hof, plein, een brink of boerenerf 
staan. Ze zijn mooi en verkeersveilig. Het zijn 
ontmoetingsplekken met speelplekken voor 
kinderen.Door de overzichtelijkheid geven ze het 
gevoel van sociale veiligheid. Aldus zijn de eerste 
schetsen uitgewerkt tot een voorlopig ontwerpplan 
Het Woudhuis.”

Beeldkwaliteit
“Een belangrijk aanvullend item is het behoud van 
gebiedseigen kwaliteiten en het stimuleren van 
meerwaarde in architectuur en de sfeer van het 
woonmilieu. 

In naoorlogse wijken is daaraan weinig aandacht 
besteed. Vanaf 1985 verandert dit geleidelijk. In 
grote verscheidenheid verschijnen er steeds meer 
plannen in Nederland, met methodieken voor het 
verhogen van beeldkwaliteit. Voorbeelden zijn 
Dierdonk en Brandevoort (met semi-middeleeuwse 
kern) in Helmond en het kleurrijke Kattenbroek in 
Amersfoort.” 

Het Woudhuis
Stedenbouwkundige Gerrit Vosselman
Van ontwerp tot heden

Tekst: Gerrit Vosselman i.s.m. Gert-Jan Tamboer
Foto's: Wendy Le Griep, Gerrit Vosselman, 

RO-Vorm Amsterdam (luchtfoto's)

Gerrit Vosselman aan het werk...Zicht op de Woudhuizerallee
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“Voor Het Woudhuis is gekozen voor beeldende 
thema’s, die voortbouwen op lokale kenmerken (zoals 
de buurt) of voortkomen uit metaforische droom-
beelden van bijvoorbeeld een landgoed of paleis. De 
beeldthema’s dienen als inspiratiebron en/of referentie-
kader, voor zowel de architectuur als de inrichting van 
de openbare ruimte. 
Een stedenbouwkundig ontwerp vraagt echter meer dan 
mooie schetsen en sfeerbeelden. Het plan moet ook 
financieel haalbaar zijn en voldoen aan regels/richtlijnen 
en normen. Mede met bijdragen van externe en gemeen-
telijke specialisten heb ik het stedenbouwkundig plan in 
1995 kunnen afronden.”

Oorsprong beeldthema’s
“Het hoofdthema Het Kasteel komt voort uit een droom 
rond Kerst 1990. De gedachten gingen uit naar Paleis ’t 
Loo met een imponerend lanenstelsel en vervolgens
naar het landgoed Het Woudhuis, waarin ik het (in mijn 
droom) vreemd vond geen kasteel te kunnen vinden. 

Een vreemde gedachtesprong misschien, maar zo 
ontstond het idee om een kasteel te bouwen. Niet hier, 
maar dan in de woonwijk. Op eerste schetsen kreeg het 
“stedenbouwkundig” kasteel meteen een centrale plek in 
de wijk, dat vervolgens met een kilometer lange laan over 

de A50 werd verbonden met het landgoed (de navelstreng). Dit 
werd de Woudhuizerallee.“ Bij de latere uitwerking zijn er nog 
allerlei subthema’s ontstaan, zoals hierna zal blijken.

Het Kasteel
Het Kasteel (met gracht) is in principe opgebouwd uit een 
‘dikke muur’ rond een centraal plein met vrijstaande ‘objecten’ 
en torens op de hoeken. De hoofdentree aan de Kasteellaan 
is gemarkeerd met bebouwing in 3 lagen. De richting van de 
entree ‘verwijst’ naar het landgoed. 

Stedenbouwkundig bestaat de ‘dikke’ buitenmuur van het 
kasteel uit 3 rijen woningen respectievelijk benoemd als 
de Grachtwand (bebouwing oprijzend uit de gracht), een 
Pleinwand en de Binnenmuur. 

In de Grachtwand zijn de woningen met langs- en dwarskap 
in een bepaald ritme geplaatst met toevoeging van een reeks 
dakkapellen, blauwgroene opbouwen en kantelen. Drie hoeken 
zijn gemarkeerd met een hoogteaccent. De oostelijke torens 
zijn 20 en 35 meter hoog. De noordwest hoek contrasteert 
bewust met een modern vrijstaand woonhuis. Aan de zuidzijde 
is in verband met de bezonning een afwijking in de grachtwand 
ontworpen.

De Pleinwand is opgebouwd in 2 lagen met kap met uitzonde-
ring van de seniorwoningen aan de noordzijde. In de wand zijn 
smalle doorgangen en poorten ingebracht. Eén ervan reageert 
op de 35 meter hoge toren in een uitholling van de Grachtwand 
(zie foto). De architectuur verwijst met een knipoog naar de 
baksteengevel van het Koetshuis van Paleis ’t Loo.

De Binnenmuur is moderner. De bouwhoogte is onder-
geschikt aan de buitenwanden (mag niet zichtbaar zijn 
vanaf de buitenkant en de pleinwand). 
Het Plein van Het Kasteel staat voor geborgenheid. Het 
geheel is ontworpen voor de voetganger en de fietser. 
De auto is ondergeschikt. 
Centraal in de ruimte ligt een royaal plein met pergola’s 
omrand. Op het plein zijn 3 woonobjecten geplaatst. 
Het betreft een gebouw ’het Rond’, een rechthoekig blok 
‘Zomerpaleis’ en een patiogroep. 
De objecten contrasteren in materiaal en kleur met 
de pleinwand. De woonobjecten zijn van binnenuit 
ontsloten. De parkeerplaatsen liggen in een ring rond het 
plein. Om de zichtbaarheid van de auto’s minder te doen 
overheersen, is de kasteelring 50 cm verdiept. 

Van buiten is Het Kasteel donkerbruinrood van kleur, 
naar binnen toe worden de kleuren lichter. Er is veel 
aandacht besteed aan de overgang van openbaar naar 
privégebied, onder andere met hagen, tuinmuren, 
poorten, pergola’s en/of begroeide hekwerken. 
De straatnaam is gewoonweg ‘Het Kasteel’.

De Lage Landen
Het woongebied De Lage Landen, het laagste deel 
van de wijk, is dooraderd met groen en waterlopen 
(kreken). Het legt de relatie tussen Het Kasteel en het 
uitloopgebied langs de spoorzone. De verkavelingrich-
ting staat min of meer haaks op Het Kasteel.
Het middengebied wordt gekenmerkt door lange 
bouwblokken aan uitwiggende pleinen. Aan het eind 
staan patiogroepen om de schaal van de pleinen 
Oost- en Westkreek te verkleinen. 

“De Brug” is eigenwijs. Deze bestaat uit dwars geplaatste 
woningen (‘de dwarsliggers’) met een beperkte hoogte 
in 1 à 2 bouwlagen en patioachtige tuinen. Ze zijn aan 
weerszijden begrensd met een lange rij van dubbele 
woningen, waardoor de openbare ruimte een intieme 
sfeer heeft. Nog eigenwijzer staat Het Schip aan de 
oostzijde van de Lage Landen. De verkavelingrichting is 
45° gedraaid. De bebouwingseenheid Het Schip staat 
zelfstandig en imposant in de ruimte. Ook de ovaal-
vormige binnenruimte (het scheepsdek) heeft een 

Lees verder op de volgende pagina..

De Kasteeltoren met entree aan 
de Kasteellaan.

De Grachtwand gezien vanaf de Kasteellaan

De beeldthema’s lagen voor het oprapen 

• Het Kasteel ‘met gracht’ staat symbool voor 
veilig wonen en garant voor karakteristieke 
beelden.

• De Lage Landen, gerelateerd aan beelden van 
‘wonen aan het water’, schepen en ruimzicht.

• De Hoven, romantische beelden van gemeen-
schappelijk wonen aan een hof, op zonzijde 
kasteel.

• De Buurt, gekoppeld aan het aanwezige buurtje 
met thema’s van wonen aan de straat en brink.

• Het Villabos (vrij wonen) en De Voorhof als 
ontvangstgebaar vanuit het landgoed naar de 
wijk.

• De Energiezone, symbool van krachtbron en 
in beeldtaal hedendaagse woonvormen van 
energie.

• Het Woudhuis-Oost, het beeld van een 
‘gebroken’ stadsrand met doorzichten, 
verbonden met de wijk via lanen en met losse 
thema’s als De Kloostertuin (‘diepzinnigheid’) en 
De Burcht (‘bolwerk’).

• Het Fort, het centrum van Osseveld-
Woudhuis met onder andere een buurthuis 
in Het Woudhuis en een winkelcentrum in 
Osseveld-Oost, dat is ontworpen door steden-
bouwkundige Luc Bos. 

aantrekkelijke ruimtelijke kwaliteit. De inrichting ervan is 
uitgevoerd naar een idee van de bewoners. 
Aan de westzijde van de Lage Landen, nabij de 
voorstadhalte, zijn een basisschool, kinderopvang, een 
woon-zorgcomplex en sociaal-culturele voorzieningen 
(Het Bolwerk) gerealiseerd.

De Hoven
Tussen de Zutphensestraat en de Hovenlaan is 
voldoende ruimte uitgespaard voor een reeks van 
vier hoven: Schuylenhof, Myrtillushof, Zonnehof en 
Mansardehof. De woonblokken met gevarieerde 
woningtypen staan rond een hof. Het zijn optimale 
voorbeelden van de tuinstadgedachte.

Vanwege het besloten karakter zijn het aangename 
verblijfs- en speelplekken. Ze verschillen onderling in de 
keuze van groensoorten. Iedere hof heeft ook een eigen 
architectonisch thema.

De ‘moderne’ woningen aan de Schuylenhof zijn 
bijzonder vanwege de brede woningplattegronden 
(7,2m). Ze zijn daardoor flexibel indeelbaar. De architect 
van de Myrtillushof heeft zich laten inspireren door 
Engelse cottagewoningen. Ze zijn herkenbaar aan 
stucwerk, ronde uitbouwen en een groot rond raam. 
De Zonnehof is het kleinste hofje, maar wel ingevuld 
met bijzondere huizen.

Het Bastion markeert één 
van de hoeken van het 
Kasteel

Het Schip vanuit de lucht
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De Mansardehof is een uitzonderingsgeval. “Voor mij 
nog steeds om onbegrijpelijke redenen is de westelijke 
ontsluitingsweg op de Zutphensestraat verlegd naar de 
Mansardehof. De weg doorsnijdt de hof en veroorzaakte 
bij de entree jarenlang een gapende ‘wond’. Gelukkig 
heb ik in 2006 de pijn kunnen verzachten met een aardig 
woonproject van ’s Heeren Loo. De Mansardehof (met 
mansardekappen) is daardoor een soort voorportaal van 
Het Woudhuis geworden. De entree van de Kasteellaan 
is met verfijnde inspringingen en details (hoekramen) 
mooi, nietwaar!”

De Buurt 
Het buurtthema is gerelateerd aan de kenmerken van 
de Hollandse straat in tuindorpen. Een eenvoudig 
opgezet stratenpatroon, dat aansluit op de aanwezige 
wegen. De nieuwe woningen zijn allemaal straatgericht: 
de voordeur en een grote raampartij bevinden zich aan 
de straatkant.

De grote raampartijen zijn mede aanleiding geweest om 
in de middenstukken van de dwarsstraten geen parkeer-
plaatsen aan te leggen. Hiermee komt de straat vrij voor 
bijvoorbeeld kinderspel en buurtbarbecues. Met kunst 
en vliegwerk is tevens voorzien in een grote centrale 
brink (speelveld).

De roodgetinte gevels zijn van eenvoudige architectuur. 
De meeste verdiepingen zijn transparant (veel glas) en/of 
uitgevoerd in een ander materiaal. De deels aanwezige 
dakbedekking met rode pannen is ook op de nieuw-
bouwwoningen toegepast. De nieuwe straatnaamgeving 
is verbonden aan landstreken (eindigend op ‘land’), 
zoals Ommeland, Gooiland en Salland.

De Energiezone 
Het idee voor het thema kwam voort uit het aanwezige 
knooppunt van leidingen met energietoevoer naar de 
stad + een bolgashouder. De Energiezone is als een 
wigvormige ‘lichtflits’ ontworpen, resulterend in een 
langgerekt ensemble van bebouwing met wisselende 
stedenbouwkundige ruimtes.

Er is veel energie gestoken in het realiseren van een 
woningproject met panelen voor zonne-energie. Voor 
100 woningen is gestart met photovoltaïsche cellen, 
die zonne-energie omzetten in elektriciteit. Een uniek 
project in Nederland dat met subsidies onder meer 
vanuit Brussel is gerealiseerd. Voor de Belgische architect 
Jo Crepain was het eveneens een uitdaging. Hij heeft 
vele woningtypen in allerlei prijscategorieën ontworpen. 
Speciaal voor een optimale benutting van het zonlicht 
zijn de woningen voorzien van lessenaardaken. Het was 
een innoverende bijdrage aan de energieontwikkeling. 

Schuylenhof met een omzoomd groot speelveld

De Brug

Montferland

Het Villabos en De Voorhof
Het Villabos ligt tussen Het Kasteel en de Lupineweg. De verka-
veling is ruim, met vooral vrijstaande en dubbele woningen. 
Gestreefd is naar compacte bebouwing en grote tuinen, 
passend bij het bosrijke karakter. Het Villabos bestaat uit twee 
gebieden (straatnamen Houttuinen-Noord en -Zuid). In beide 
gebieden zijn de vrijstaande woningen gegroepeerd in drie 
typologieën:
1. moderne woningen aan de binnenboog (gekoppeld aan 

moderne types aan de Kasteellaan),
2. klassieke woningen ‘verbonden met het type’ aan de 

Woudhuizerallee en de Voorhof en
3. traditionele woningen, die goed aansluiten op de 

aanwezige huisjes met zadeldak aan Lupineweg.

De klassieke woningen hebben een schilddak. Voor de moderne 
woningen was elke kapvorm mogelijk behalve zadeldak of 
schilddak. Komend vanuit het landgoed maakt De Voorhof met 
zijn ronde vorm een monumentaal entreegebaar, versterkt 
door de 2 torens met poort. Via de poort wordt de route naar 
de hoofdentree van Het Kasteel begeleid met de neoklassieke 
woningen langs de Woudhuizerallee.
 
Het Woudhuis-Oost
Pas in 1995 is er een stedenbouwkundig plan voor Het 
Woudhuis-Oost (oostzijde Lupineweg) gemaakt. Het totale 
aantal woningen is gemaximaliseerd tot circa 250 woningen 
om te voorkomen dat het groene uitloopgebied met 
bebouwing dichtslibt. Vanwege de aanwezige hoogspannings-
leiding blijft sowieso een zone van 200 meter langs de A50 vrij 
van bebouwing.

Gekozen is voor het thema van een “een gebroken stadsrand”. 
De woningen staan gegroepeerd in clusters. Tussendoor blijft 
er een doorkijk naar het open landschap. Het Woudhuis-Oost 
is wel onlosmakelijk verbonden met de wijk. De verbondenheid 
komt tot uitdrukking in het doortrekken van de Hovenlaan en de 
Lage Landenlaan (subassen), evenals van De Energiezone. 

Voor de overige bebouwingsclusters wordt diversiteit in 
woonmilieus en woningtypen gewenst. De ronde Burcht is 
hiervan een opvallend voorbeeld. De Burcht manifesteert zich 
als een gebouw met eenduidige architectuur en moderne 
uitstraling. De woningen zijn aan de binnenzijde ontsloten. 
De Kloostertuin is een 2e opvallend woonobject, ontworpen 
door de Limburgse architect Wiel Arets. 

De Hovenlaan naar Houttuinen-Oost De Burcht

Met zijn zuidelijke aard heeft hij zich laten inspi-
reren door zwarte monnikskappen. Bijzondere 
aandacht verdient het deelgebied met vrijstaande 
woningen (achter een lange tuinmuur langs de 
Lupineweg). 

Hier is voor het eerst “welstandsvrij gebouwd”. 
Geen enkel plan is getoetst door de CRK 
(welstandscommissie). Het is best aardig te zien 
wat de mensen echt willen. 

Het onbebouwde gebied biedt riante uitloop-
mogelijkheden via paden of uitgemaaid gras. 
Het park kenmerkt zich door een ruige inrichting 
met weilanden, moerasgebieden en velden met 
bloemen. Diverse hoogteverschillen bieden 
kansen voor weer andere ‘droog minnende’ 
kruiden en grassen. Tijdens een wandeling is er 
een zitje mogelijk op de aarden heuvel met een 
hooggelegen uitkijkpunt. Het biedt een prachtige 
terugblik over heel Het Woudhuis.e 

Houtwal en Houtsingel
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Van de redactie: in 2015 begon de Wijkkijker met de 'Kunstkijker' 
van wijkbewoner en kunstenares Teja Bottema. Teja sprak voor elke 
Wijkkijker met de kunstenaar van een opmerkelijk (en soms ook 
van een minder in het oog springend) kunstobject in de openbare 
ruimte van onze wijken. 

In deze herhaling schijnen we nogmaals het licht op de bekende 
'vogelkooien langs de A50', geplaatst op de route van de honden- 
uitlaatplaats. Voor veel wandelaars zijn de kooien bekende en 
vertrouwde kunstobjecten aan de rand van onze wijk. Voor menig 
kind op de achterbank van de auto betekent het zien van deze 
vogels bovenop hun kooi, dat ze bijna thuis zijn...de vogels houden 
de wacht en heten ons welkom.

Het kunstwerk De Marken van Nicolas Dings bestaat uit zes kooicon-
structies van roestvaststaal langs de A50. Hij heeft zich laten 
inspireren door het thema kastelen. Deze kooien verwijzen naar 
de achterliggende wijk Het Kasteel in Het Woudhuis, waarvoor 
Ashok Bhalotra in de jaren ‘90 het stedenbouwkundige ontwerp 
heeft gemaakt. Bhalotra werkt met verschillende thema’s zoals Het 
Kasteel, De Buurt en Het Villabos en Landgoederen.

Beeldtaal
Nicolaas Dings gebruikt in zijn werk vaak motieven die ontleend zijn 
aan de beeldtaal van de Renaissance. Beelden uit de christelijke,  
wereldlijke en intellectuele kunst worden met symbolen uit de volks-
kunst samengevoegd in zijn beelden. Hij verbindt op deze manier 
niet alleen beelden uit het verleden en heden, maar hij combineert 
ook uiteenlopende materialen zoals hout, keramiek, brons, textiel 
met tekeningen en schilderijen tot een eigen beeldtaal. Zijn beeld-
houwwerken lijken daardoor vaak driedimensionale collages.

De Marken, mark, marke, betekent 
merktekens, maar ook grenzen. In de late 
middeleeuwen wordt deze term gebruikt 
om het gebied, areaal, aan te duiden dat de 
bewoners van een nederzetting gemeen-
schappelijk mogen gebruiken van hun 
Landheer.

Toegangspoort tot de wijk
Bij het viaduct Woudhuizermark heeft 
Dings twee geometrische roestvaststalen 
kooiconstructies geplaatst. Deze dienen als 
symbolische toegangspoort voor de wijk Het 
Woudhuis. Het viaduct is dan de brug en de 
snelweg de A50 de slotgracht. 

Beschermingswal
De andere vier kooiconstructies die op een 
klein talud staan, roepen ook associaties op 
met torens, bastions waar vanuit je de wijk 
kunt verdedigen. De kooien verwijzen ook 
naar vormen uit de architectuur. Samen met 
de geluidswal vormen ze een verdedigingsli-
nie of een beschermingswal tegen indringers. 
Deze zes kooien begrenzen de wijk zoals in 
de middeleeuwen de grenzen van de marken 
werden aangeduid, door sloten, houtwallen 
of paaltjes.

Vogel op de kooi
De kooiconstructies lijken ook op vogelkooien, alleen zit de 
vogel op de kooi, in plaats van erin en dat roept associaties 
op met het sprookje van de gebroeders Grimm over de 
Gouden Vogel. Elke kooi van Dings wordt bekroond door een 
vogel die dienst doet als windvaan maar ook als wachter, 
die de bewoners van Het Woudhuis moet waarschuwen bij 
naderend onheil. Deze vogels zijn tevens de boodschappers 
van de zon: de kooien staan aan de oostkant van de wijk, de 
kant waar de zon opkomt. Vijf van deze vogels zijn net even 
anders en een hommage aan de vogels die hier in de buurt 
in de natuur voorkomen. Zij staan symbool voor verschil-
lende eigenschappen van de mens en de ziel en ze verbinden 
volgens Nicolas de natuur met de cultuur.

Wie was Nicolas Dings?
Nicolas Dings verbindt in zijn werk vaak symboliek, cultuur, 
rationaliteit, spiritualiteit en natuur op een eigentijdse 
manier, waardoor er humoristische beelden ontstaan, 
waarbij je je eigen associaties kunt maken. Veel van de 
beelden van Nicolas Dings zijn terug te vinden in de 
openbare ruimte in Nederland.

De Marken, beschermers van de wijk
Tekst: Teja Bottema 

Foto's: Teja Bottema en Wendy Le GriepNicolaas Dings

Gebruikte bronnen:
• Nieuwe Winkler Prins Encyclopedie, BV 

Uitgeversmaatschappij Argus Elsevier, p. 1350.
• Vrienden Nieuws Vereniging Vrienden van het Van Reekum 

Museum, nr. 5, 2e jaargang juni 1997. 
• Lon Schröder, Marian Louppen-Laurant, red: Frits Bless 

en Nicolas Dings, Zout: Beelden in de openbare ruimte 
1988-1998, uitgave van de Provincie Gelderland, Fonds Kunst 
en Cultuur, bij oplevering van de kunstopdracht De Marken 
Nijmegen 1997, p. 7, p. 8.

• De kunstenaar Nicolas Dings heeft verder veel zaken 
mondeling toegelicht: Tijdens een excursie in de jaren 
‘90 naar het kunstwerk “De Marken en de woonwijk Het 
Woudhuis.” In zijn presentatie tijdens het museumcafé in 
CODA op 28 maart 2014. Bij een rondleiding langs zijn werk 
in het CODA in 2014, tijdens de expositie “Teun Rene een 
leven vol kunst”, waarin het werk van Nicolas Dings in ruime 
mate vertegenwoordigd was. 
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In de wijken Osseveld en Het Woudhuis staan verbazend 
veel kunstwerken in de openbare ruimte en als je de 
randen van de wijken meeneemt, heb je meer dan twee 
uur nodig om alles goed te bekijken. 

Teja: "Er vallen natuurlijk veel leuke verhalen, anekdotes 
en achtergronden te vertellen over deze kunstwerken, 
maar die laat ik hier achterwege. In mijn rondleidingen 
en mijn eerder gepubliceerde artikelen in de Wijkkijker 
plaatste ik de beelden meestal ook in een culturele en een 
kunsthistorische context. Daarvoor deed ik onderzoek en 
interviewde ik als het kon ook de maker."

In deze Wijkkijker herhalen wij de bekende "Lijst” die 
Teja maakte van de beelden in de wijk en aan de randen, 
want zo zegt Teja: "Deze beelden zijn vanuit onze wijken 
prominent in beeld." Voor meer achtergronden, anekdo-
tes en informatie verwijzen wij terug naar de rubriek 'De 
Kunstkijker' van Teja die wij vanaf 2015 publiceerden in de 
Wijkkijker.

Kunstroute door de wijk

Han Goudswaard/Ziggurat 2006 
Houttuinen-Oost/Houtsingel Geluidswal

Een Ziggurat is een heuvel met een spiraalvormig pad en 
op de kop een trap bekroond met een pion, ufo, 

mannetje, hoedje of dopje.

Van den Brink Staalbouw
Kunstzuil/Klimtoren Apeldoorn 
Agrifirm. Een 37 meter hoog 
ontwerpvan  Van den Brink 
Staalbouw in opdracht van 
Agrifirm.

Nicolas Dings
ZES kooiconstructies 1994-1996
Geluidswal bij de A50 ter hoogte van het 
Woudhuisviaduct/Het Woudhuis
Deze vogelkooien verwijzen naar de achter-
liggende wijk Het Kasteel in Het Woudhuis. 
Zij kondigen de opkomst van de zon aan en 
waarschuwen de bewoners voor onraad.

Teja Bottema/Het Schip 1994
Spoorwegovergang Lupineweg 
Grens Het Woudhuis/Osseveld

De gestileerde scheepsboeg die dienst doet als ge-
luidswal voor de achterliggende wijk Het Schip. Van 

een bepaalde afstand is het net alsof er daken op de 
scheepsromp staan. Vanuit een aantal andere posi-

ties lijkt het net alsof er een trein of vrachtwagen 
(A 50) over de scheepsromp heen rijdt.

Johan Koers/Prisma 1998
Basisschool De Regenboog
Lage Landenlaan/Fortlaan

Het geometrische kunstwerk 
voor het hoofdgebouw van De 

Regenboog vormt een gestileerd 
prisma dat de stralen van het 
licht uiteen doet vallen in alle 

kleuren van de regenboog.

Peter Zegveld
De bewaakte spoorwegonderdoorgang 2004 

Boven de fietstunnel ter hoogte van het NS station 
Apeldoorn Osseveld aan de kant van Het Woud-

huis. Bij het door de tunnel fietsen word je er op 
geattendeerd dat er een trein aankomt door een 

mannetje dat zijn handen opsteekt, naar je zwaait, 
je begroet, met zijn oog naar je knipoogt en de 
trein aankondigt met een venijnig “trein, trein, 

trein,” indien het kustwerk werkt.

Liesbeth Abbenes/Drie gevelobjecten, 
1999, Schuylenhof
Twee waterspuwers die zijn geïnspireerd 
op tekeningen van de bewoners van de 
Schuylenhof Apeldoorn. 
Het blauwe object boven de ingang is 
gebaseerd op een tekening van een hele 
snelle blauwe fiets.

Jos Averink/Reuze fietsen & reuze tennisrackets Omnisport 
2011/Voorwaarts/Omnisport/Toegepaste kunst 
Reclame-uiting om aandacht te vragen voor tennis- en 
fietsevenementen. Beide kunstwerken staan 
inmiddels (helaas) niet meer bij het Omnisport.

Titia Ex/Stoelendans 1994/Zutphensestraat/Woonboulevard 
Dertien uit neonbuizen gevormde stoelen dansen boven een 

pand in het midden van de Woonboulevard. Door de 
programmering van het gekleurde licht dat aan en uit gaat, 

worden er door de verlichte stoelen twee mathematische 
figuren gevormd: een kruisvorm en een ellips. 

Tekst: Teja Bottema
Foto's: Teja Bottema en Wendy Le Griep
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Faulkner Brouwns Architects
Reclamezuil 2014/Voorwaarts/Omnisport 
Toegepaste kunst/Stalen staketsel met 
uitgesneden fietsen. Op de zuil staat reclame 
van de winkels van winkelcentrum 
De Voorwaarts en een LED-scherm waarop 
reclame-uitingen te zien zijn en eveneens 
evenementen worden aangekondigd.

Han Goudswaard en Jeroen Eulderink
Spoorviaduct 2010/Zutphensestraat/spoorwegtunnel
De boomwortels in de tunnel verwijzen uiteraard naar de vele 
bomen die er in Apeldoorn zijn en specifiek naar de oude
bomen langs de Zutphensestraat die moesten wijken voor….
In de steunpilaren in de tunnel zie je de gestileerde vorm van 
een blaadje, het logo van de gemeente Apeldoorn.

Merijn Bolink/Tolgaarder 1995/ De Tol
Het standbeeld stelt de tolgaarder voor, 

een man met een koffer en stropdas die het 
geld komt innen op de Deventerstraat bij 
mensen die Apeldoorn in willen. Vroeger 

een man van aanzien nu gedegradeerd tot 
speelobject.

Mirjam van Tiggeloven/“Gaudi- bankje” 2008
Anna Bijnsring/Belle van Zuylenbrink/

basisschool De Bundel in Osseveld-West
Bankje bestaand uit drie onderdelen op het schoolplein 

onder een boom. Elke jaargroep heeft hiervoor een 
tekening aangeleverd, die in een mozaïek is vertaald.

Dame in turnpak op het trappen-
huis van de Linie

De maker en titel van dit kunst-
werk zijn nog steeds onbekend. 

Het verhaal doet de ronde dat het 
een cadeau van de aannemer was. 

Marlène Staals/De Zonnewende 2002 
Sculptuur met verschillende soorten klimplanten
Basisschool De Zonnewende aan De Zonnewende
Geïnspireerd op de “De Zonnewende”, de manier 
waarop de zon en de aarde en de planeten draaien. 
Buiten het winterseizoen is dit kunstwerk rijk 
begroeid met verschillende klimplanten die om 
beurten bloeien. Een plek om te schuilen, 
te praten en te spelen.

Yvon van Wordragen 
Bronzen beeldengroep van spelende kinderen 2004

De Springplank/Tussen de Eiken 
De originele beeldengroep is in plakplastic op het 

pand van De Springplank afgebeeld. Een verwijzing 
naar de kinderen die in dit centrum komen.

Hans Eijkelboom
Drie filosofen 1993  
Deventerstraat/voormalige GGNET/GGZ
Drie filosofen langs de Deventerstraat 
met elk hun eigen gedachtekronkels en 
hersenspinsels.

Tirza Verrips/Plein de Bron 2000-2001
De Bron/Osseveld
Waterkunstwerk en het volledige ontwerp voor 
een mediterraan plein “Plein de Bron”.

Nieuwsgierig geworden? 

Wacht niet langer en ga er op uit. 
Hup, de wijk in, met deze Wijkkijker onder 
je arm. Zoek en vind de vele kunstobjec-

ten die onze wijken rijk zijn en leer en 
waardeer je eigen omgeving nóg meer.

 
Met dank aan Teja Bottema.
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Natuurlijk spelen op het 
natuurlijke speelplein! 
 
“Mahir, we hebben een worm voor je!” klinkt er over 
het schoolplein. De worm wordt vervolgens voorzichtig 
op een schep gelegd en richting Mahir getranspor-
teerd. Heel verrast en blij bedankt hij de vinders van 
de worm en legt hem in een zelfgemaakt ‘huisje’ van 
zand, gras en takjes. 

We zijn bezig met bloembollen poten van de actie ‘Ne-
derland zoemt’, waarvoor we gaten in de grond maken 
met meegebrachte schepjes en bollenpoters. Omdat we 
hierdoor wat dieper in de grond komen, laten de wor-
men zich ook zien bij wat kouder weer. Door de kou zit-
ten ze een stuk dieper in de grond. Normaal gesproken, 
vinden de kinderen al wormen als ze een graspolletje uit 
de grond trekken.  

De bolletjes zijn trouwens allemaal verschillend. 
“Wauw! Deze heeft regenboogkleuren” zegt Marly. “Het 
lijkt het wel of deze nageltjes heeft,” zegt Livia. Voor de 
slakken en wormen worden vaker ‘huisjes’ gemaakt. De 
slakken worden dan ook per kleur, of zoals de kinderen 
het noemen per familie, ingedeeld en bij elkaar gezet. 
 
Als we naar binnen gaan, worden alle dieren weer voor-
zichtig teruggezet op het plekje waar ze gevonden zijn. 
Sinds het begin van ons natuurlijke plein, is er al regel-
matig een slak of een pissebed uit een broekzak geko-
men, omdat een kind het diertje mee naar binnen wilde 
nemen. Na een korte uitleg waarom dit niet zo handig 
en fijn is voor de dieren, wordt deze afspraak aan elkaar 
overgebracht. Net als het plukken van bloemen.

 “We plukken geen bloemen, want die zijn voor de 
bijen. Anders hebben zij niets te eten.”

 
De dieren horen er echt bij en de kinderen gaan er met 
respect mee om. Het is mooi dat ze dit op jonge leeftijd 
al kunnen en dat zij ze niet vies of griezelig vinden. Eerst 
vond Kayra het vies om een slak vast te houden. “Omdat 
hij zo slijmerig is,” zei hij. Door het in de klas te hebben 
over waarvoor dat slijm nodig is, om vooruit te komen, 
was er eerder verwondering en respect. Een half jaar 
later kreeg ik de boodschap: “Juf, Kayra durft nu ook een 
slak vast te houden!” 😊 Laatst hebben de slakken zelfs 
een heuse show van de kinderen mogen bekijken bij het 
amfitheater! 

Ook kunnen we ons plein fijn gebruiken bij ons lesaan-
bod. Het uitbeelden van de letter ‘i’ bijvoorbeeld, kan 
perfect in het zachte zand in de zandbak of in het zwarte 
zand met een stok. Met natuurlijke materialen kunnen 
de kinderen hem ook zelf leggen. De cijfers kan ik op het 
plein ‘verstoppen’ en de kinderen zoeken met plezier. Ze 
kunnen zelf de aantallen ook bij elkaar liggen in steen-
tjes, takjes, blaadjes, etc. 
 
De cyclus van zaadje en bolletje, naar plant en bloem, 
voltrekt zich echt onder de neuzen van de kinderen. De 
kinderen komen hier op een natuurlijke manier mee in 
aanraking en gaan hiermee aan de slag. De zaden wor-
den vakkundig met een schep in de grond gestopt. 
Vervolgens krijgen ze natuurlijk ook wat water, dat met 
een emmer vanaf de waterpomp naar de desbetreffende 
plek wordt gebracht.  

Het zwarte zand is tijdens spel vrijwel altijd 
chocoladesmaak bij een zandtaart of ijsje. 
Daarnaast wordt een taart vaak versierd met 
blaadjes en steentjes. Het zachte witte zand 
is eigenlijk altijd poedersuiker. Om het af te 
maken komen er takjes op als kaarsjes. Deze 
moeten wel eerst uitgeblazen worden, alvo-
rens er een hapje genomen kan worden. 
Wanneer er afval op het plein en in de bos-
jes ligt, wordt dit met een ‘grijper’ opgepakt 
en in de prullenbak gegooid. Wanneer er 
geen grijper in de buurt is, worden er crea-
tieve manieren bedacht om het afval toch te 
kunnen vervoeren. 

Als er een kind met een grijper loopt, vraagt een heel aantal kinderen 
“Mag ik ook?!” 
 
Ook mocht ik eens naar de kapper op het plein. Mijn haar werd om-
getoverd in een fantastisch bloemenkapsel! Als juf vind ik het echt 
genieten tijdens onze tijd buiten. Al dit moois mag ik van dichtbij 
meemaken en ik kan er, zo nodig, op een natuurlijke manier bij aan-
sluiten en op inspelen. Daarnaast verwonderen de kinderen zich en 
leren ze met respect omgaan met hun omgeving. Super waardevol! 
 
Groene groetjes van 
Nienke Zweering-Zielhuis 
juf(-fertje) in het groen 

Zero Waste Week 2022
In de week van zondag 11 september t/m zaterdag 17 
september vindt de Zero Waste Week Apeldoorn 2022 
plaats. Tijdens deze week krijgen inwoners van de gemeente 
Apeldoorn meer informatie over duurzame initiatieven, 
activiteiten en ondernemingen in Apeldoorn en omliggende 
dorpen. 

Door inzet van allerlei activiteiten verspreid door de week 
gaan we op een laagdrempelige manier de bekende 5 zero 
waste R-en uitleggen en uitvoeren: 
• Refuse (weiger)
• Reduce (verminder)
• Reuse (hergebruik)
• Recycle en 
• Rot (composteer)

Maandelijkse ‘Schoonwandeling’ in Osseveld-Woudhuis 
Iedere derde zaterdag van de maand. Kom spontaan aan bij 
het verzamelpunt van DenkTank Breed op een opruimdag. 
Michel Buitenhuis regelt alle materialen via Heel Apeldoorn 
Rein en hij beantwoordt alle vragen die je hebt over de dag. 
Voor kinderen is er een zwerfafval bingo en er is altijd wel wat 
te drinken en te knabbelen. 

Samen ruimen we Osseveld-Woudhuis op. Doe mee op 
de derde zaterdag van de maand, tussen  10.00-12.00 uur. 
Verzamelpunt is afwisselend: Het Kasteelplein bij de oude 
kastanje in Het Woudhuis, winkelcentrum Het Fort aan de 
Linie in Osseveld-Oost of in Osseveld-West bij het speelveld 
van basisschool De Bundel aan de Veenhuizerweg. Check voor 
meer informatie de FB pagina van DenkTank Breed en de 
DTB nieuwsbrief of mail naar denktankbreed@gmail.com

Opruimdata 2022
Zaterdag 18 juni, zaterdag 16 juli, zaterdag 20 augustus, 
zaterdag 17 september (World Cleanup Day), zaterdag 15 
oktober, zaterdag 19 november en zaterdag 17 december.
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Eindelijk terug naar het bijna “oude normaal”. Weer een 
prachtige zonnige dag, ideaal kinderboerderijweer. 
Wat mij opvalt is, dat iedereen het oude normaal weer zo 
ontzettend waardeert. De sfeer op de boerderij is goed en 
gemoedelijk. Groepen vanuit de kinderopvang trekken er 
weer massaal op uit en weten ons goed te vinden. 
De boerderijlessen voor groepen 3 en 4 van het basison-
derwijs lopen inmiddels ook weer behoorlijk door. 
Een gezellige drukte: al die kinderen die enthousiast op 
de boerderijklompjes bezig zijn met het verzorgen 
van de dieren. 

Het jubileumboek 50 Jaar Kinderboerderij Laag Buurlo is 
inmiddels voltooid en het resultaat mag er zijn. Op vrijdag-
middag 3 juni rond 15.00 uur hebben we dit feestelijk 
gepresenteerd. Dit combineerden wij met de onthulling  van 
ons spectaculaire nieuwe speeltoestel.

Helpen op de boerderij
De vaste bezoeker weet dat het accent van de boerderij 
niet alleen bij de kinderen ligt. Er zijn ook veel volwassenen 
die hun vrije tijd graag op de boerderij willen doorbrengen. 
Vaak krijg ik de vraag of er een mogelijkheid is om mee te 
kunnen helpen met het verzorgen van de dieren. Meestal 
kunnen we met een beetje gepuzzel in het rooster hier wel 
invulling aan geven. We vinden dit namelijk erg waardevol. 

Het zijn vaak allemaal mensen met verschillende achter-
gronden en vanuit heel verschillende culturen. Op dit 
moment helpt een statushouder uit Syrië hier regelma-
tig mee. De communicatie is soms behoorlijk moeilijk 
doordat hij alleen de Arabische taal beheerst en niemand 
van ons spreekt Arabisch. Dus met gebarentaal en af en 
toe de vertaalcomputer erbij, komen wij een heel eind. 
Ondanks deze taalbarrière lukt het ons toch nog behoorlijk; 
hij kan inmiddels alle dieren ruwvoer geven, alle water-
bakken verschonen en ook kan hij inmiddels de stallen 
schoonmaken. 

Nu lijkt dit op zich eenvoudig, maar dat is niet 
helemaal waar. Wij hechten er waarde aan dat 
dit zorgvuldig gaat. Wat ook belangrijk is, is dat je 
kunt zien dat deze man zich prettig voelt tussen de 
dieren. In gesprekken kwam ook naar voren dat 
hij in Syrië een eigen boerderij had met schapen. 
Die ervaring met dieren kun je dan ook heel goed 
terugzien. Fijn dat we dan toch in een voor hem 
vreemd land vertrouwd werk kunnen aanbieden. 
Ook dit maakt het werk op de boerderij zo ontzet-
tend leuk om te doen.

Dierennieuws
Nu nog eventjes wat dierennieuws. Een medewerker
van ons team stelde mij de vraag waarom wij hier 
geen kalkoenen hadden. Dit zijn toch prachtige 
dieren die thuis horen op een boerderij. Ik had hier 
eigenlijk geen goed antwoord op.

Dus ben ik op werkbezoek gegaan bij mijn collega's 
van kinderboerderij De Maten. Daar zag ik een 
aantal jonge kalkoenen lopen en dus nam ik een 
jong koppel mee. Dit was een schot in de roos. Ze 
voelden zich bij ons snel thuis en ze waren ook echt 
een aanwinst. Alleen de erfgrens was voor hen niet 
helemaal duidelijk. De twee kalkoenen ontdekten de 
buurt maar wat graag. De meeste buurtbewoners 
hadden hier geen problemen mee en vonden het 
wel mooi dat er af en toe twee kalkoenen in hun tuin 
kwamen scharrelen.

Als kalkoenen volwassen zijn reageren ze overigens 
erg op rood. In het voorjaar wanneer het mannetje 
opgewonden is, kleuren zijn hals en kop rood. Hier 
reageert het vrouwtje dan weer op. Wanneer er dan 
een bezoeker komt met een rode jas of zelfs met 
alleen maar rood haar, dan reageert het mannetje 
hier ook weer op. Niet echt hinderlijk, maar wel 
aanwezig. 

Kinderboerderij Laag Buurlo Tekst: Bertus Pols 
Foto's: Kinderboerderij Laag Buurlo

Dat het vrouwtje hier óók op kan reageren wist ik niet, totdat de 
vuilnisman in een fel oranje overall de containers kwam legen en 
het vrouwtje dit een wel héél aantrekkelijke mannetje vond, met als 
gevolg dat hij de hele Homerusstraat lang belaagd werd door twee  
kalkoenen. Dit was voor hem dan wel wat ongemakkelijk, maar ook 
bijzonder grappig om te zien.

De dagelijkse uitstapjes van het kalkoenkoppel werden steeds 
langer, totdat ik ’s ochtends om half 7 uit bed werd gebeld met het 
bericht dater twee kalkoenen op de Deventerstaat liepen: er was 
een verkeersonveilige situatie ontstaan. Om deze twee forse dieren 
nu alleen in een ren te plaatsen was op ons terrein niet mogelijk en 
daarom hebben we besloten om ze toch maar niet te houden. 

Een soortgelijk gedrag gaat ook op voor pauwen. Prachtige vogels.  
Vooral wanneer de volwassen man met zijn imposante staart staat 
te pronken, is dit schitterend om zien. Helaas gaan in het voorjaar 
deze dieren ook de buurt in met alle gevolgen van dien. Ook voor 
pauwen geldt, dat deze vogels in een ren niet tot hun recht komen. 
Ze moeten vrij kunnen rondlopen.

Helaas is het in dit geval een nadeel dat je als boerderij middenin 
de woonwijk ligt. Gelukkig blijven er genoeg andere dieren over op 
ons grote erf, die de moeite meer dan waard zijn voor een bezoek. 
Namens ons hele team hopen we jullie weer op de boerderij te 
mogen ontmoeten!

Bertus Pols 
Beheerder kinderboerderij
bpols@accres.nl
055-3665293

Kinderboerderij Laag BuurloHomerusstraat 8Alle dagen geopend van 8.30-16.30 uur
Boerderij open van 10.00-15.30 uur 

Kinderboerderij Laag Buurlo

inzamelpunt voor WeCycle 

inleverpunt oud frituurvet

inzamelpunt gebruikte kleding
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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 Afgelopen jaar heeft Eurus in opdracht van de 

gemeente en onze wijkraad onderzoek in onze wijken 
gedaan. Hierbij is ook geïnventariseerd wie interesse 
heeft om in onze wijk Osseveld-Woudhuis mee te 
denken en mee te werken om onze wijk nog mooier, 
beter, socialer, duurzamer, veiliger en vriendelijker te 
maken. 

Op dit moment zijn wij druk met het organiseren van 
een “Ontmoetingsavond”. Deze vindt op maandag 
avond 20 juni in Het Bolwerk plaats van 20:00 tot 22:00 
uur.  Meld je aan als betrokken vrijwilliger voor een leuk 
project. Wij willen deze avond een aantal commissies 
in het leven roepen waar wij enthousiaste mensen voor 
zoeken. 

De commissies waar wij mensen voor zoeken 
krijgen de volgende thema's:
• Activiteiten
• Buurthuis 
• Duurzaamheid
• Jongeren 
• Ouderen 
• Veiligheid

Het uitgangspunt is dat deze commissies zelfstandig 
kunnen schakelen. De wijkraad kan op verschillende 
manieren ondersteuning geven: organisatorisch, finan-
cieel of ondersteunen bij het aanvragen van subsidie. 

Wij doen het met ons allen. Mail ons! Welke commissie 
heeft jouw interesse? Kom naar de ontmoetingsavond in 
Het Bolwerk op 20 juni aanstaande.  

Meld je aan via 
bestuur@osseveld-woudhuis.nl

Ontmoetingsavond voor bewoners
20 juni 2022 in Het Bolwerk
19:30 uur inloop, start 20:00 uur
afsluiting rond 22:00 uur

Graag tot ziens!
Durk, Egbert, Ferry, Gerard, Jelmar, Katja en Stephan 

Save the date!!    

Ontmoetingsavond
Maandag 20 juni 2022 

Het Bolwerk
Inloop 19:30 uur

aanvang 20:00 uur - 22:00 uur

Foto: Marcel Keurhorst

Programma
19:30  inloop met Pop en Rockkoor
20:00  voorzitter Stephan Jansen opening 
            gastspreker inhoud en doel Vitaliteitsagenda 
20:15  naar de Break Out Rooms met de thema’s 
20:45  pauze met Pop en Rockkoor
21:00  naar de Break Out Rooms met de thema’s
21:25  Pop en Rockkoor
21:30  netwerken in centrale ruimte
21:50  muzikale afsluiting Pop en Rockkoor
22:00  afsluiting voorzitter Stephan Jansen

PCBO de Regenboog Woudhuis
De échte wereld in school halen? Dat kan! 

Op de Regenboog Woudhuis beginnen we al zo 
vroeg mogelijk met betekenisvol leren. Waarom 
alleen uit boeken iets leren als het leuker, inter-
actiever en veel meer betekenis heeft om de 
echte wereld binnen de school te halen! Onlangs 
hebben de groepen 1-2 gewerkt aan het thema ‘de 
boerderij’. Hoe ziet een thema er bij ons op school 
uit? 
 
Eerst maken we in de klas een woordweb en vervol-
gens bedenken de kinderen zelf waar ze graag iets 
over willen leren en hoe ze willen dat de hoeken 
eruit komen te zien. Doordat de kinderen zelf veel 
inbreng hebben, merk je dat tijdens het spel de 
betrokkenheid erg hoog is.

Om de echte wereld nog meer naar binnen te halen 
betrekken we ook ouders en de omgeving bij ons 
thema. Zo is er een boerin komen vertellen over de 
boerderij, heeft een groep 8 leerling uitleg gegeven 
over het verzorgen van een paard en hebben we 
onze hoeken kunnen uitbreiden met een heel leuk 
lespakket van kinderboerderij Laag Buurlo. Op deze 
manier konden de kinderen in de hoeken ook echt 
een koe melken, zich verkleden als boer en alle 
dieren verzorgen.

Als afsluiting van het thema kon een bezoek aan de echte 
boerderij natuurlijk niet ontbreken. Met alle kinderen zijn 
we daarom op bezoek gegaan bij kinderboerderij Laag 
Buurlo. De kinderen hebben hier nog meer geleerd over 
de dieren, de boerderij en de laatste onderzoeksvragen 
werden beantwoord. Op deze manier was de cirkel rond, 
de kinderen enthousiast en konden we met elkaar weer 
een mooi thema afsluiten!

Bent u nieuwsgierig geworden naar onze school? 
U bent van harte welkom voor een rondleiding. 
Voor een afspraak kunt u bellen naar 055-3667288
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Meneer Bernhard heeft zich spontaan gemeld bij de 
redactie van de Wijkkijker. Hij vraagt zich af of zijn schil-
derwerk iets is voor de Wijkkijker. Als ik hem bezoek, 
volgt een bijzonder gesprek met een creatief mens, die 
zich mijns inziens zeer bescheiden opstelt, maar wat 
betreft schilderkunst echt wel iets te bieden heeft. Hij 
wil vooral dat zijn schilderwerk in de Wijkkijker te zien 
zal zijn, de bijbehorende tekst vindt hij minder van 
belang. 

Zijn talent blijkt al op jonge leeftijd
Hoewel de ouders van meneer Bernhard geen van 
beiden tekentalent hebben, blijkt bij hem dit talent al 
vroeg aanwezig te zijn. Meneer vermoedt dat hij dit 
talent van zijn opa heeft, want opa kon ook goed schil-
deren. Op de lagere school behaalde hij goede cijfers 
en hij mocht daarom op het bord een tekening maken. 
Hij tekende een visserslogger (zeilboot) in de 4e klas 
(nu groep 6) en zijn onderwijzer was zo enthousiast 
dat hij zijn collega’s er bij haalde om te laten zien wat 
deze leerling presteerde. Van de hoofdonderwijzer (die 
noemen we nu de directeur) kreeg hij een doos kleur-
potloden voor deze prestatie. 

Een leven lang tekenen
Meneer Bernhard was als kind te gast in een kerk en 
hij was zeer onder de indruk van het pijporgel en hij 
besloot dit thuis na te tekenen. Zijn moeder had echter 
een ander plan, waardoor hij niet de gelegenheid kreeg 
om het direct na te tekenen. Het orgel bleef in zijn hoofd 
zitten en de wens om het op papier te zetten was zo 
groot, dat hij spontaan in de pauze school verliet om 
thuis te kunnen gaan tekenen. Uiteindelijk is hij weer 
terug naar school gegaan om de rest van de schooldag 
bij te wonen. Op zijn 14e jaar deed de heer Bernhard 
mee aan een kleurwedstrijd en won de eerste prijs.

In Rotterdam volgt meneer één keer per week tekenles-
sen bij een amateur teken- en schilderclub. Behalve dat 
volgt hij een cursus perspectief tekenen en bij de LOI een 
cursus anatomie.

Een stukje levensgeschiedenis
Meneer komt uit Rotterdam en is 81 jaar. Meneer begon 
als reclameschilder. Hij werd daarna huisschilder, maar 
vond dit niets. Wel heeft hij gewerkt op het schip 
“De Rotterdam” van de Holland Amerika Lijn – dat toen 
gebouwd werd – wat een bijzondere opdracht was. 
Van o.a. dit schip staat een miniatuur in de woonkamer, 
omdat meneer ook veel interesse heeft in schepen. 

Na zijn militaire dienst die 18 + 8 maanden duurde 
(wegens gewetensbezwaar) kwam meneer Bernhard 
terecht bij een grafisch bedrijf, waar hij volledig intern 
opgeleid werd. Vanuit Rotterdam ging hij uiteindelijk 
solliciteren en zo kwam hij in 1972 naar Apeldoorn 
waar hij bij Wegener ging werken. Hier werkte meneer 
als vlakdrukmonteur (zeer secuur werk), in de donkere 
kamer en op de kopieerafdeling. 

Na zijn ontslag bij Wegener (“Ik was te duur,” zoals 
meneer het omschrijft), had meneer niet direct ander 
werk. Omdat zij een jong gezin hadden, ging mevrouw 
fulltime bij bakker Mazereeuw werken. Gelukkig kreeg 
meneer een baan als huismeester in een serviceflat. 
Zijn vrouw bleef nog één avond werken en meneer 
werkte uiteindelijk 25 jaar als huismeester. 
Meneer werkte samen met een collega, maar hield zich 
voornamelijk bezig met technische zaken in de breedste 
zin van het woord. Bewoners waren blij met hem, maar 
toen hij 60 jaar was, besloot hij te stoppen. 

Schilderen in eigen stijl
In Apeldoorn heeft meneer zich voornamelijk zelf 
verder ontwikkeld. Hij ging kerstkaarten maken en die 
werden zo gewaardeerd dat er jaarlijks om gevraagd 
werd. Meneer ontwikkelde een stijl die gericht was op 
zo levensecht mogelijke weergave. Rien Poortvliet en 
Marjolein Bastin waren zijn inspiratie en voorbeelden. 

Meneer heeft voornamelijk aquareltekeningen gemaakt: 
vooral stillevens, portretten en natuurtekeningen. Deels 
rechtstreeks vanuit de natuur en deels via foto’s. 

Creatief in de Wijk
Schilderen in aquarel
Het penseel van meneer Bernhard 

Tekst: Maria Rovers/Foto's Bart van Uitert

Rust in het schilderen
Meneer vindt veel rust in het schilderen. Op dat moment is al zijn aandacht gericht 
op het schilderwerk en is er geen tijd om aan andere zaken te denken. Meneer 
heeft nooit de ambitie gehad om van het schilderen zijn vak te maken. 
Wel heeft hij werk verkocht aan familie, vrienden en kennissen. Enkele 
onderwerpen die meneer geschilderd heeft zijn: Veere, diverse portretten,
gevaar van roken en drinken en de camping in Oudenrijn. Dit laatste werk
is verkocht aan de eigenaar van de camping en hangt daar in de kantine. 
En dit is slechts een kleine greep uit het vele werk. 

Bloemen voor mevrouw
Meneer heeft nog een mooi verhaal over het schilderij met bloemen dat
hij voor zijn vrouw maakte. Hij was gewend om zijn vrouw elke week 
bloemen te geven. Op de huwelijksdag was er geen gelegenheid om 
bloemen te kopen, dus schilderde hij een boeket voor haar. Iemand vroeg 
of hij het voor 300 D. Mark (de Duitse munteenheid vóór de euro) kon kopen, 
maar hij weigerde, omdat het boeket voor zijn vrouw bedoeld was. 
Toen mevrouw dit hoorde zei ze: “Dat had je moeten doen!” 

Exposities
Meneer heeft geëxposeerd in Tullekensmolen in Beekbergen 
en in het zorgcentrum Walterbosch. Meneer heeft ook ooit 
een poging gedaan te exposeren in Talma Borgh, maar dat is 
uiteindelijk niet gelukt. 

Zijn vrouw heeft hem altijd gestimuleerd zijn talent te 
benutten. Meneer heeft een dochter die ook tekentalent 
heeft. Zij heeft een andere, wat meer moderne stijl. Als hij zijn 
dochter bezig ziet, inspireert hem dat wel. Zijn fysieke beper-
kingen van dit moment en zijn mantelzorgtaken zorgen er 
helaas voor dat de animo voor het schilderen wat minder is. 
Behalve schilderen heeft meneer altijd veel andere hobby’s 
en activiteiten gehad, o.a. fotograferen, filatelie (postzegels 
verzamelen), aquaria en als sport tafeltennis (60 jaar!). 

Van zijn werk heeft meneer foto’s gemaakt, zodat hij een 
naslagwerk heeft,dat hij met plezier en goede herinneringen 
door kan bladeren. Een deel van zijn werk hangt in hun eigen 
huis en een deel staat geëxposeerd op zolder. Zijn werk is 
weer zo’n typische parel in de wijk, die meer dan de moeite 
waard is om getoond te worden. 
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VRAGEN
WIJ HELPEN U GRAAG.

Wij repareren en produceren autosleutels
Voor alle merken

Heeft u een electronisch probleem in uw auto 
Ook daar kunnen wij u mee helpen

Wilt u meer vermogen uit uw auto halen
Ook dat kunnen wij.

Werkt u sleutel niet meer of bent u al uw 
sleutels kwijt? Dan kunnen wij hier een 

sleutel voor bijmaken, is uw afstandsbedie-
ning defect of het contactslot werkt niet naar 

behoren dan kunnen wij dit in de meeste 
gevallen voor u repareren voor een niet dealer 

prijs.

Wij zitten tegen over autobedrijf Wientjes in 
de wijk Osseveld.
U bent van harte welkom van  maandag tm 
vrijdag van 9:00 tot 18:00

AUTOSLEUTEL MET 
AFSTANDSBEDIENING

ALLE MERKEN
AUTOSLEUTELS

AUTOSLEUTEL KOPIËREN
BEHUIZINGEN

AUTODIAGNOSE

ALLE SLEUTELS KWIJT

CHIPTUNING

ECU
PROGRAMEREN

AUTOSLEUTEL EN
SLOTREPARATIE AUTO ELECTRONICA

ONZE SERVICES:

CARSLEUTEL, de autosleutel en auto electronica specialist!

Luchthaven Teuge update
Op 20 april 2022 stuurden Gedeputeerde Staten van 
Gelderland de ontwerpvergunning met reactienota over 
Luchthaven Teuge naar de Provinciale Staten. 
Zij moeten de vergunning vaststellen en dat gebeurt 
ongeveer op het moment dat deze Wijkkijker bij u op de 
mat valt.

Hoe zit het ook al weer?
In de afgelopen nummers berichtte de Wijkkijker over de 
vergunning van Luchthaven Teuge. Of eigenlijk over het 
ontbreken daarvan. De Luchthaven Teuge heeft dringend 
een nieuwe vergunning nodig. Dat vind de luchthaven: ze 
willen bij monde van directeur Mathijs de Haan ruimte 
om het ontwikkelplan te realiseren. We schreven daar-
over in het voorjaarsnummer van 2021. 

Het Platform Vlieghinder Luchthaven Teuge vindt (vol-
gens voorzitter Geert Boreel in het zomernummer 2021) 
ook dat er een nieuwe vergunning moet komen en wil 
graag een beperking van de hinder. Niet alle activiteiten 
moeten beperkt worden, maar in ieder geval wel de 
hinder van de grootste lawaaimakers op het vliegveld: 
de parachutistenvliegtuigen. 

Net als bij Schiphol wordt tot nu toe gerekend met het 
aantal vliegbewegingen. Een gemakkelijke manier om iets 
te regelen, maar het zegt niets over de hinder. Het ene 
vliegtuig maakt meer lawaai dan het andere. Het zegt ook 
niet zoveel met wat voor motoren gevlogen wordt. De 
propeller van een vliegtuig maakt het meeste geluid. 

De vergunning is er nu dus bijna
Gedeputeerde Helga Witjes is tevreden over de concept-
vergunning: de luchthaven krijgt ruimte om zich te ont-
wikkelen en er worden nieuwe regels vastgelegd om de 
hinder van paravluchten te 
beperken. Dat gebeurt door het 
aantal dagen per maand dat 
parachutistenvliegtuigen mogen vliegen 
te beperken. In de conceptvergunning 
lijkt het er op dat
 er op korte termijn weinig 
verandert voor onze woonwijken. 
We zullen af en toe een vliegtuig over horen vliegen. Of 
dat zo blijft is de vraag, want op termijn mag de luchtha-
ven toch naar 80.000 vliegbewegingen per jaar, zonder 
dat er duidelijk is wat het voor lawaaibelasting betekent.

Maar zijn de hoofdrolspelers nu tevreden? 
In dit artikel de eerste reacties van Matthijs de Haan en 
Geert Boreel. Matthijs de Haan is tevreden met de con-
ceptvergunning: “De beperking van het paravliegen is wel 
jammer, maar het is ook duidelijk dat er een constructie-
ve deal uit moest komen.” Wat hem betreft zijn er nu alle 
kansen om de duurzame luchthaven te worden, zoals ook 
bepleit is bij de provincie. 

“Er mogen in de toekomst toch 80.000 vliegbewegingen 
komen, als de vliegtuigen minder lawaai maken. Eigen-
lijk kan het ontwikkelplan van de luchthaven hiermee 
gerealiseerd worden. Ook fijn voor de aandeelhouders,” 
aldus Mathijs.

Geert Boreel denkt er duidelijk anders over. Hij is te-
leurgesteld, omdat er in de ogen van het platform bijna 
alleen rekening is gehouden met de belangen van de 
luchtvaart. Beperkingen in het aantal paravluchten zijn 
wat hem betreft gemakkelijk te omzeilen. Hier volgt 
een samenvatting van de reactie van het platform op de 
conceptvergunning.

"De provincie heeft de Statenleden bedolven onder een 
enorm pak informatie en nu moet in hoog tempo een 
besluit genomen worden. De provincie heeft met ten-
minste 7 jaar de uiterlijke datum voor het nemen van 
een besluit overschreden. Aan die haast zit een luchtje. 
De grote lijn is duidelijk: meer vliegen, meer uitstoot 
en geen beperkingen. Vreemd beleid als de hele wereld 
roept om beperkingen om klimaatverandering tegen 
te gaan. En ook in strijd met geformuleerd provinciaal 
beleid.

Er kan zonder enig probleem meer dan 2 maal zoveel 
gevlogen worden als in 2021. Dat is twee maal zoveel 
uitstoot. De beperkingen in het weekeinde voor het pa-
raspringen worden opgeschoven. De Teuge Tafel (een 
gespreksgroep van buurtverenigingen) publiceerde in 
2017 een manifest waarin een dubbel slot als middel 
om de hinder effectief  te beperken, werd aanbevolen. 
Door de provincie verworpen. Rekenfouten in de ge-
luidsberekeningen worden niet erkend. Verder goede 
voornemens die niet hard zijn gemaakt. De provincie  
staat met dit voorstel met de rug naar de samenleving. 
De vliegers juichen. Het milieu huilt. 

Naschrift
Dit artikel en het commentaar zijn gemaakt voordat 
Provinciale Staten een besluit hebben genomen. Het 
kan dan ook zijn dat de vergunning er toch (iets) anders 
uitziet. Bovendien moet er nog een besluit worden ge-
nomen door de Inspectie Leefomgeving en Transport 
voordat de vergunning van kracht wordt. Voor de lief-
hebbers is er nog veel meer informatie op de site van de 
provincie. 

Kijk daarvoor op:

https://www.gelderland.nl/nieuws/luchthavenbe-
sluit-teuge-naar-provinciale-staten-voor-besluit 

https://www.gelderland.nl/themas/bereikbaar/lucht-
vaart/luchthavenbesluit-teuge
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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!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  
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Ontmoetingsplek Talma Borgh
De entree bij Talma Borgh is vernieuwd. U bent 
van harte welkom voor een kopje koffie/thee of 
om bijvoorbeeld te komen biljarten. Van maandag 
t/m vrijdag is er in de ochtend en middag een 
gastvrouw of gastheer aanwezig. Zij kunnen u 
vertellen wat er allemaal bij Talma Borgh te doen is 
of zijn er om een praatje mee te maken in één van 
onze leuke nieuwe zitjes.

Ook kunt u bij Talma Borgh terecht voor een 
handmassage. Vrijwilligers bieden de massage  
wekelijks aan als service aan bewoners van Talma 
Borgh en aan ouderen uit de wijk. Handmassage is 
een laagdrempelige manier om contact te maken. 
De warmte van de handen, geurende oliën en 

persoonlijke aandacht zorgen meestal direct voor een 
vertrouwde en ontspannen sfeer. Heeft u hierover nog 
vragen of heeft u interesse in een handmassage dan 
kunt u contact opnemen met
Carola Wentink
Vrijwilligerscoördinator Talma Borgh
handmassage@talma-borgh.nl 
06-55551226

Denkt u ook nog aan onze Talma wagen? Als u een 
activiteit bij ons wilt bezoeken, dan halen onze chauf-
feurs u graag op. U kunt hiervoor telefonisch contact 
opnemen met de receptie (055) 368 3683.

Komt u ook klaverjassen of jokeren bij Talma Borgh? 
Vanaf 15 augustus hopen wij weer nieuwe leden te 
kunnen verwelkomen. 

Klaverjassen of jokeren:
• maandagavond van 19.00 - 21.00 uur
• in het restaurant
• € 1,- per avond inclusief koffie en thee
Iedereen is welkom!

Voor vragen of aanmelden voor activiteiten kunt u 
contact opnemen met medewerkers van team Welzijn, 
te bereiken via de receptie (055) 368 3683.
Tot ziens op Talma Borgh!

Hallo buurtbewoners, sinds 1 januari 2022 ben ik werkzaam in de 
wijk als sociaal werker. Ik ben Gerjanne van Middendorp, bijna 
30 jaar en ik werk inmiddels al weer 4 jaar met veel plezier bij 
Stimenz. Ik ben werkzaam op de ontmoetingsplekken 
Talma Borgh, Atrium en Zilverschoon. Ik hou mij bezig met het 
organiseren van activiteiten, workshops en themabijeenkomsten. 
Daarnaast denk ik ook mee bij individuele vragen in het zoeken 
naar een leuke activiteit, vrijwilligerswerk of een prettige 
invulling van de dag. 

Voor Talma Borgh hebben we ook een aantal activiteiten dit jaar; 
- veerkracht na verlies; door overlijden of levend verlies, 
- cursus stevig op de been,  
- themabijeenkomst over veilig thuis, 
- hulp bij de computer; een inloopspreekuur waar u uw 
  computervragen kunt stellen.  

Voor het najaar ben ik bezig met het opzetten van een 
gespreksgroep Plato, waarin we met elkaar willen nadenken 
over de zin en het bestaan van het leven. Ik zoek hierin nog een 
vrijwilliger die het leuk vindt om deze gespreksgroep te begelei-
den. Als deelnemer bent u ook van harte uitgenodigd. 

Even voorstellen...Gerjanne van Middendorp
Stimenz sociaal werker

Ik ben benieuwd aan welke activiteiten u 
behoefte heeft. Ik denk heel graag met u 
mee. Neem gerust contact met mij op. 

Gerjanne van Middendorp 
06-52048564  

www.ontmoetelkaarinapeldoorn.nl
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In heel Nederland doet één op de zes mensen af en 
toe aan hardlopen. Niet vreemd dus dat er in onze 
wijk ook veel mensen hardlopen. Dat hardlopen kun 
je om allerlei redenen doen: overgewicht, training 
voor een andere sport, hoofd leeg maken enz.

Elke zondagochtend komen mensen van allerlei 
pluimage bij elkaar om als Woudlopers onder leiding 
van Rinus Groen een hardlooptraining te doen. Rinus: 
“Tussen die lopers zitten ook mensen die best wel 
talentvol zijn. Omdat er in Nederland ook kampi-
oenschappen zijn voor mensen ouder dan 35 jaar 
(oneerbiedig vet-er-aan genoemd) is het wel bijzonder 
dat bij de kampioenschappen relatief veel Woudlopers 
meedoen en sterker nog, met eremetaal aan de haal 
gaan.”

Wat moet je je daar bij voorstellen? Gewoon een 
stel oude knarren die elkaar er af proberen te lopen? 
Allerminst, om mee te mogen doen moet je aantoon-
baar ergens een best wel goede tijd gelopen hebben. 
Er zijn limieten om überhaupt in de prijzen te kunnen 
vallen. Het is dus behoorlijk hard werken om mee te 
mogen doen én om met een medaille naar huis te 
mogen gaan. In deze tweede bijdrage krijgen wijkbewo-
ners en tevens buurmannen van elkaar aan Het Kasteel, 
Cees Kraaijenveld en Erwin van Heijningen het woord.

5 km inlopen en 5 km uitlopen
Erwin van Heijningen (ergens voorbij de 45 jaar): “Als 
wijkbewoner van de wijk Het Woudhuis ging ik af en 
toe een stukje joggen in het Woudhuisbos. Na fietsen 
en naast volleybal wilde ik voor de conditie iets extra 

doen: één tot twee keer in de week liep ik een rondje 
hard. Ik liep tijdens zo’n ronde Rinus tegen het lijf. Rinus 
zou Rinus niet zijn als hij me niet aangesproken had met 
de vraag of hij een rondje mee mocht lopen. Daarna 
ben ik op uitnodiging van Rinus mee gaan lopen met de 
Woudlopers op de zondagochtendtraining.” 

“Ik begon het lopen steeds leuker te vinden en ging 
daarom ook eens mee met Cees Kraaijeveld naar een 
indoor baantraining in het Omnisport centrum. Daar 
was de enkele jaren terug helaas overleden trainer Ton 
Eijkenboom bezig met het trainen van de mastersgroep 
van atletiekvereniging AV’34 en hij riep me al gauw bij de 
groep met de mededeling dat ik ‘een sprinter’ was. Daar 
kon ik me in eerste instantie niet echt in vinden, omdat 
ik altijd duursport gedaan had, maar hij bleek gelijk te 
hebben. Ik heb me toen enkele jaren toegelegd op het 
sprinten, dus de afstanden van 100, 200 en 400 meter. 
Hoewel best succesvol, liep ik in het sprintwerk toch 
regelmatig tegen blessures aan. Het is een zeer explosief 
onderdeel, waarbij je direct alle kracht inzet. Toen Rinus 
een jaar of vier terug voorstelde om meer richting 
de middenafstand te gaan werken, zijn we daar aan 
begonnen en heb ik het sprintwerk vaarwel gezegd.” 

“De middenafstanden zijn de 800 meter, de 1500 
meter en maximaal 3000 meter. Alles erboven wordt 
beschouwd als lange afstand. We liepen binnen het 
trainingsschema ook veel wedstrijden, zowel op de weg 
als op de baan. Na een wedstrijd op de baan in Zutphen 
vroeg Rinus: “Hoeveel wil je uitlopen?” Waarop ik 
antwoordde: “Minstens 5”. Rinus zei hierop: “Kijk, een 
man van mijn hart.” En liep vervolgens linksaf de baan 

Toppers in de wijk
(W)oudlopers lopen voorop (deel 2)

Tekst: Rinus Groen en Wendy Le Griep
Foto's: Rinus Groen, Wendy Le Griep 

en Cees Kraaijeveld

af Zutphen in, mij verbijsterd achterlatend. Waar ik 5 
rondjes op de baan bedoelde, wilde Rinus 5 km door 
Zutphen lopen! Hier heeft hij nog altijd spijt van, want 5 
km inlopen en 5 km uitlopen is nu de standaard.”

Trainen voor zilver én goud
“Nadat we ons toegelegd hadden op deze afstanden en 
hier specifiek op gingen trainen, bleken ook de langere 
afstanden snel te verbeteren, zoals Rinus ook al had 
voorspeld. Het bleek, dat zelfs de afstanden van 10.000 
meter (op de baan) en 10 km (op de weg) goed genoeg 
waren voor toptijden in mijn leeftijdcategorie (45-49 
jaar). Begin dit jaar stelde Rinus daarom al voor om na 
te denken over het NK 10 km op de weg in Hem (Noord-
Holland). Hij hakte de knoop door en eind augustus 2021 
was het zover. Na een zware wedstrijd door harde wind, 
won ik het zilver daar.”

“Ondertussen was ook het NK op de baan aanstaande, 
halverwege september, en ook hier besloten we na 
overleg om in te schrijven op de 10.000 meter (op 
de vrijdagavond) en de 800 meter en 5000 meter op 
de zondag (het NK baanatletiek is verdeeld over een 
weekend vanwege de vele nummers). Het begon al goed 
met goud op de 10.000 meter op vrijdag en werd nog 
beter op de zondag met goud op de 800 en zilver op de 
5000 meter.”

“Met nog één groot evenement te gaan in seizoen 
2021 en de vorm die nog steeds erg goed bleek tijdens 
wedstrijden tussendoor, besloten we ook in te schrijven 
voor het NK cross country dat dit jaar in Tilburg werd 
gehouden (de Warandeloop). De cross is weer een aparte 
discipline, omdat onverhard gelopen wordt, dus door 
het gras, zand, modder en alles er tussenin. Hoewel ik 
geen enkele cross had gelopen in 2021, verliep ook deze 
wedstrijd over 7,5 km erg goed, met een ruime winst en 
daarmee dus ook de NK titel in de cross country voor 
2021. 

Seizoen 2021 heeft dus 3 nationale (goud) titels opgele-
verd, twee zilveren medailles, maar ook verschillende 
clubrecords op diverse afstanden.”

Erwin ziet Adam
“In februari 2022 werd ik 50 jaar en loop ik nu in de 
categorie 50-54 jaar en hoop ik in die categorie in staat 
te zijn de stijgende lijn door te zetten of in ieder geval 
op niveau te blijven presteren. Doelen zijn verschil-
lende clubrecords in deze nieuwe leeftijdcategorie en 
zo goed mogelijk presteren op de diverse NK’s en grote 
wedstrijden.”

“Om dit niveau te behalen en te behouden, is het van 
belang om consequent te blijven trainen op zowel 
snelheid als op duurvermogen. Maar het belangrijk-
ste aspect en de enige manier om dat vol te houden, 
is er plezier in te behouden. Het lopen met andere 
mensen in onze Woudlopersgroep helpt daar enorm bij. 
Iedere woensdagavond en zondagochtend trainen we 
gezamenlijk, ieder op zijn eigen niveau, van beginners 
tot de meer gevorderden.”

“Wat erg belangrijk is voor de beginnende loper, is 
rustig aan beginnen en je houden aan je tijden en 
tempo’s. Mensen zijn geneigd snel te hard te gaan lopen 
en vergroten daarmee het risico op het krijgen van 
blessures. Met name buiten de tempotrainingen is het 
van belang ook in een rustig tempo te lopen. Dit wordt 
veelvuldig onderschat, iets dat ook bij de meer gevor-
derde lopers benadrukt moet worden. Een ander aspect 
is loopscholing, een aspect dat voor de looptechniek 
essentieel is. 

Bij loopscholing worden oefeningen gedaan die erop 
gericht zijn de verschillende bewegingen van het lopen 
te verbeteren en daarmee de looptechniek naar een 
hoger niveau te tillen. Daarmee wordt het lopen beter, 
sneller en leuker!”

Kom gezellig meelopen bij de 
Woudlopers! rin.groen@planet.nl

Lees verder op de volgende pagina...
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Cees Kraaijeveld (66 jaar) ...

loopt al heel wat jaren mee!

Eén van de Woudlopers die elke zondagochtend 
met de groep mee traint, is oudgediende Cees 
Kraaijeveld. Voor velen binnen de atletiekwereld 
een bekende naam, want Cees ‘loopt’ al een tijdje 
mee. Dat had hij zelf niet verwacht of gedacht. 
Omdat zijn oudste broer (Cees was toen 23 jaar) 
voor het koffiedrinken iets sportiefs wilde doen, 
besloten ze samen te gaan hardlopen. Dat ging 
hem best goed af en dus deed Cees mee aan de 
Koninginnedag prestatieloop waar hij maar zo 
tweede (of derde?) werd op de 5 km. 

Patatje Brakkestijn
Trainer Wim Hol hoorde van deze nieuwe loper en 
benaderde Cees. Cees: “Eerst de snelheid opvoeren, 
daarna de afstand,” zo luidde het adagium van Wim 
Hol. “Ik sloot mij aan bij atletiekvereniging Hercules 
in Dordrecht. Daar trainde ik 2 x per week op de 
baan, samen met de ‘snelle jongens’.  Dat was wel 
wennen ja. Jeetje, wat heb ik een hoop pijntjes 
gehad, echt overal! Wim liet mij trainen voor de 
1500 m, zodat ik voor een wedstrijd in Nijmegen 
onder de 4 minuten zou moeten kunnen uitkomen. 

Als motivatie bood Wim mij een zak patat aan als 
mij dit zou lukken.” De patatzaak in Brakkestijn 
zag die dag een intens tevreden Cees en Wim een 
welverdiend patatje bestellen. Cees liep de 1500 m 
in 3.57 minuten . Omgerekend is dat gemiddeld 
23 km per uur. Die patat smaakte Cees goed!

De rust bewaren
In de weken en maanden daarna trainde Cees door. 
Ook in de winter werd er getraind en liep hij diverse 
crossen. Wim bood een goede leidraad, door voor 
elke afstand een streeftijd te noteren waar Cees zich 
op kon richten. Cees: "Wim benadrukte dat je niet 
te snel moest versnellen, doch als het even kon pas 
bij de laatste 100 meter. Geduld hebben en dan in 
de eindsprint keihard knallen!"

Net een bevalling
Cees: “Wim wilde dat ik zijn marathon (42 km) record van 2.24 
uur zou verbeteren. Dat betekende weer intensief trainen op 
de baan. In 1985 liep ik in Maassluis 2.28  uur en dus trainde 
ik door. In 1986 deed ik mee aan de Midwintermarathon van 
Apeldoorn. Daar werd ik tweede met een tijd van 2.22 uur 
rond. Doel bereikt. Maar gezond is dat marathonlopen niet 
hoor. Ik mag het natuurlijk niet vergelijken met een bevalling, 
maar jeetje, wat een karwei! Na een marathon deed alles pijn 
en kon ik alleen nog achterwaarts de trap aflopen. Na een 
marathon moet je ook echt weer herstellen.”

Snoepreisjes?
Het is maart 1986 als Cees weer een lange afstand loopt. Het 
is in Alphen aan de Rijn waar Cees de 20 km loopt in 1 uur 20 
sec. “Wanneer je een goede loper bent, word je interessant 
voor sponsors. Van Etonic naar Adidas tot RunX…ik had en 
heb gelukkig goede sponsoren. Daarmee heb ik altijd kleding, 
schoeisel en houd ik aan deze hobby nog wat over. Nee, geen 
luxe snoepreisjes voor mij, het is geen voetbal” 

De balans
In 1988 verhuizen Cees en Viviane naar Apeldoorn. Cees: 
“Op het Lammertspad is het begonnen. Wij liepen samen 
het Lammertspad, met verse sneeuw. Dat was wel zo mooi. 
We zeiden toen al tegen elkaar dat we best in deze omgeving 
wilden wonen. En dat lukte. Viviane ging werken voor de 
gemeente Apeldoorn en voor mij kwam er een prachtig 
hardloopgebied bij. In Apeldoorn ging ik trainen bij AV’34, 
waar ik via super vrijwilliger en oud loper Frits Buitenhuis 
binnen kwam. Viviane is alle jaren mijn grootste supporter en 
fan geweest en gebleven. Door de taakverdeling tussen werk 
en gezin kon ik blijven trainen en lopen; ik zorgde als huisman 
voor ons gezin en zij zorgde voor het brood .”

Bridge to Bridge
“Eén van mijn mooiste wedstrijden was en is toch wel de 
Bridge to Bridge loop in Arnhem van 1991. Je loopt dan 10 
Engelse Mijl, ofwel 16,1 km. Je loopt over de John Frostbrug 
en de Mandelabrug…zo indrukwekkend! De beoogde winnaar 
ging er vandoor als een komeet, maar liep zich leeg, te leeg.” 
Cees en twee andere lopers haalden hem al spoedig in en 
behaalden de finish, boven verwachting veel sneller dan de 
beoogde kampioen. “Ik won de eerste prijs en die was destijds 
1000 gulden. Mijn sponsor de Natuurvoedingwinkel  uit de 
Asselsestraat sponsorde mij voor nog eens 1000 gulden. Dat 
was in die tijd een mooie bijverdienste.”

Gouden medailles
In 1992 werd Henk Mentink de trainer van Cees. Cees nam 
deel aan het NK 25 km in Lisse. Hij won. “De Gouden Periode 
met Henk” wordt deze ook wel genoemd. Cees: “Ik stond 
er toen niet zo bij stil, maar in die tijd trainden we met 8 
jongens (merendeels uit Arnhem) bij Henk. En alle 8  liepen 
wij 20 km per uur. Na Henk nam Hans Maclean de trainingen 
over. Inmiddels was ik 40 geworden en stond ik wat betreft 
mijn sportieve prestaties echt aan mijn top. Het was Gerard 
Hendriks die mij attendeerde op de mogelijkheid om deel te 
nemen aan het veteranen kampioenschap. 

Je valt met elke 5 extra levensjaren in een andere 
categorie. Zo kun je binnen elke categorie opnieuw 
kampioen worden, leuk toch! Ik hang mijn hardloop-
schoenen voorlopig nog niet aan de wilgen! Ik verzamel 
als hobby gouden medailles en daar mogen er best nog 
een paar bij!”

Estafette Berlijn
“Eén van de mooiste herinneringen is toch wel de 
marathon van Berlijn. De zogenaamde Ekiden Marathon 
Estafette. Deze estafette loop je met 6 lopers. Deze 
heb ik twee keer gelopen, in 1990 en in 1991. Dankzij 
mijn prestatie op de Van Dam tot Dam loop in 1989, 
waar ik 48.32 minuten liep op de 10 Engelse Mijl, 
nodigde de Atletiekbond mij uit om deel te nemen aan 
het Nederlandse Team. Wij hebben met ons team het 
Nederlandse record verbeterd tot 2.04 uur. Dat is niets 
vergeleken met de teams uit Ethiopië, Marokko of Kenia 
natuurlijk, maar we hebben het toch maar verbroken, 
dat eigen record. Een andere dierbare herinnering heb 
ik aan de estafette marathon met het Nederlands Team 
in Japan. Dat was in 1992. 

Ik was dan wel reserve loper, je doet toch mee en ik liep 
warm met de eerste loper. Mooie tijden.”

De haas sprintte mee
Cees is op enig moment bij de Woudlopers gekomen, net 
als zoveel andere loopsport minnende wijkbewoners. 
Cees: “Ik ken Rinus natuurlijk al langer van de atletiekver-
eniging AV’34. Hij heeft mij ooit gevraagd om ‘de haas’ te 
zijn voor Carla Beurskens. Ik zou als haas met haar lopen 
tijdens de marathon van Rotterdam en wel tot 25 km. 
Door omstandigheden kon de coach niet op de fiets het 
tweede deel van de marathon op zich nemen, dus liep ik 
met haar de hele marathon. 

Nu train ik elke zondagochtend met een enthousiaste 
groep hardloop liefhebbers in het Woudhuisbos. Lekker 
gemakkelijk, vlakbij huis, zonder aanrijdtijd en zonder 
terugrijdtijd. Bij de Woudlopers loopt ook veteraan Cees 
Weeda. Zijn leeftijd mogen we hier niet verklappen, maar 
op de wereldranglijst aller tijden staat hij vierde.”

Hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder zegt het: 
“Vertraging van de aftakeling,” oftewel blijf dagelijks 
bewegen, blijf fit, dat is ook goed voor de hersenen. 

Voor Cees een grote waarheid, want na de diagnose 
kanker kende hij een stevige tijd van bestrijding, 

bestraling, herstel en revalidatie. Zijn arts was 
duidelijk, vooral blijven bewegen, blijf sporten, ook 
tijdens de periode waarin de bestralingen plaatsvin-

den. Zijn basisconditie was optimaal en heeft hopelijk 
dan wel heel goed mogelijk bijgedragen aan een 

voorspoedige revalidatie. 

“Je begrijpt mij vast wel als ik zeg, dat ik 
voorlopig nog gewoon blijf hardlopen, veel te 

leuk om er mee te stoppen!”
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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

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 kleutervleu-
gel met twee kleine kleutergroepen die nauw met elkaar 
samenwerken.

In het IKC werken alle medewerkers met dezelfde 
pedagogische uitgangspunten. En we hebben een onder-
wijsassistent in dienst die daarnaast als pedagogisch 
medewerker in de naschoolse opvang werkt. 

Maar we gebruiken ook allemaal de ‘kanjermethode’ voor 
sociale vaardigheden. We spreken dus allemaal dezelfde 
‘taal’; niet alleen onder schooltijd maar ook bij het 
kinderdagverblijf, de voorschoolse-, tussenschoolse- en 
buitenschoolse opvang! Vanwege de groei van ons IKC is 
er halverwege januari een tweede BSO groep gestart: 
’De Speelkuil’.  

Soepele overgang van peuter naar kleuter  
Op IKC De Bundel werken we met doorgaande leerlijnen 
en dat zorgt er voor dat de overgang van peuter- naar de 
kleutergroep soepel verloopt. De oudste peuters krijgen 
bij Bloom een speciaal programma met activiteiten die 
aansluiten op het programma van de kleuters. In de 
peuterplus groep worden de kinderen extra gestimuleerd 
op het gebied van zelfredzaamheid met het oog op het 
naar de basisschool gaan. Iedere week is er een moment 
dat de oudste peuters met een pedagogisch medewerk-
ster komen meespelen bij de kleuters.

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 kleutervleu-
gel. Het schoolplein grenst aan een prachtig groot 
grasveld waar we volop gebruik van maken. Na school-
tijd 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 nl 
www.obsdebundel.nl 
www.facebook.com/obsdebundel 
instagram @obsdebundel

Basisschool De Bundel werkt als Integraal Kind Centrum 
(IKC) nauw samen met kinderopvang Bloom -advertorial-
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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.  

• Regisseurs Familiezaken
• Bewindvoerders, mentoren en curatoren
•  Voorbereiden en afwikkelen (levens-)

testamenten

De Regt Family Office BV
Postbus 2777

7301 EG Apeldoorn

T  055 843 00 55
E  info@deregtfamilyoffice.nl
I   www.deregtfamilyoffice.nl

             
   
Een prachtige basisschool  
                               in Teuge     

        
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           

          www.dezaaier@pcbovoorst.nl 

MASSAGES
 

Sportmassage
Ontspanningsmassage

Wellnessmassage
Klachtenbehandeling

Stress verminderende massage
Ayurveda massage

Lomi Lomi massage
Chakra balancing

MASSAGE 
CORPORA

CONTACTGEGEVENS
Robert de la Rambelje

Zonnewende 15

7325 EL  APELDOORN

Toe aan een welverdiend moment van ontspanning? 

Ontstress en ontspan uw lichaam, geest en gedachten
Het gevoel van welbehagen en onderhoud van uw fysieke gesteldheid.

Maak snel uw afspraak via onderstaande contactgegevens. 
 

06-48563005

massagecorpora@gmail.com

www.massagecorpora.nl

Ontspanning, Wellness, stress verminderend, Oosterse massage : 65 minuten € 38,-  
Sport, Ayurveda, Lomi Lomi massage en Chakra blancing: 60 minuten € 40,-

Deel massage, o.a. rug en benen (achterkant), armen, schouders en nek 35 min € 25,-
Leden Move fitness krijgen korting (op vertoon van pas) 

Zelden waren mensen voor een 
interviewer makkelijker te vinden. 
Wie vanaf de Lage Landenlaan de 
Oostkreek inloopt ziet in de verte al 
het busje met daarop de opgewekte 
portretten van Annelieke en Ferdy 
Kolkman. En terecht, want dit zijn de 
eigenaren van Kolkman Wonen. Het 
wonen in Het Woudhuis bevalt hun 
overigens prima, nadat Annelieke en 
Ferdy eerst in de westelijke helft van 
Apeldoorn hebben gewoond. “Het 
is hier net een dorpje apart,” zegt 
Annelieke. 

Kolkman Wonen werd zo’n twintig jaar 
geleden in Vaassen opgericht door de 
vader en moeder van Ferdy Kolkman. 
“Oprichten” betekende toen nog een 
echte winkel, een “stoffeerderij” zoals 
dat heette, waar je kon rondlopen en 
alles in het echt kon zien en voelen. In 
2017 nam Ferdy samen met zijn vrouw 
Annelieke de zaak over van zijn ouders 
− de naam bleef hetzelfde. Anneliekes 
achtergrond is anders: zij brengt een 
bedrijfskundige opleiding in, maar weet 
intussen ook alles van woninginrichting.

Werken vanuit huis
Begin 2020 was er een dip in de markt 
voor woninginrichting (ja, door COVID 
dus). Dat heeft Annelieke en Ferdy 
aan het denken gezet: moesten zij 
doorgaan met de woonwinkel die zij 
van Ferdy’s ouders hadden overgeno-
men? Noodgedwongen ging Annelieke 
met haar bus langs bij klanten met 
stalen. Dat beviel zo goed voor zowel 
de klant áls voor Annelieke, dat Ferdy 
en Annelieke voor een andere aanpak 
kozen. Geen winkel meer, maar vanuit 
huis werken en met hun busje bij de 
klanten thuis op bezoek komen. In de 
bus liggen en hangen allerlei stalen van 
stoffen en vloeren. 

Kolkman Wonen bij je thuis
Deze uit nood geboren oplossing slaat 
goed aan: klanten waarderen de combi-
natie van thuis langs komen en toch 
alle materialen kunnen zien en voelen. 

Dat leidt tot een beter en persoonlijker 
advies. Ze noemen dit concept “Kolkman 
Wonen bij je Thuis”. Een mooi voorbeeld 
van aanpassingsvermogen en gebruik 
maken van moderne technologie. Maar… 
je moet wel de koffie voor ze klaar zetten, 
waarschuwen zij op de website.

Grote variatie
Inmiddels is er een inhaalslag in de 
woningsector. Mensen willen toch 
regelmatig de inrichting van hun huis 
veranderen. Dat varieert van een groot-
schalige verbouwing tot een klant die 
nieuwe gordijnen wil hebben. Annelieke 
vertelt dat hun bedrijf geen verbouwin-
gen of woningrenovaties doet, maar 
alleen de woninginrichting zelf. Dat omvat 
het adviseren over en het leveren van 
een compleet woonpakket: vloeren, 
raamdecoratie, zonwering, horren en 
traprenovatie. Dat vraagt dus kritisch 
kijken naar materialen en de leveran-
ciers daarvan moeten hun informatie op 
orde hebben. De opdrachten van klanten 
hebben een grote variatie: van een klein 
huisje waar een nieuw vloertje moet 
komen tot aan het complete design van 
een ruime woonkamer.

Klanten vinden hun weg naar Kolkman 
via de website, maar veel meer door 
mond-tot-mond reclame, omdat 
klanten tevreden zijn en terug-
komen voor een tweede klus, 
de via-via route.

Wat zijn op dit moment de 
trends in wonen? Wie echt “bij” 
wil zijn, kiest voor natuurlijke en 
duurzame materialen zoals bamboe, 
hout en dergelijke. Plastic en metaal 
scoren tegenwoordig minder goed, 
maar de klant mag dat natuurlijk zelf 
bepalen.

www.kolkmanwonen.nl 
info@kolkmanwonen.nl 
tel. 0578-574460

Ondernemer in de wijk
Kom op bezoek bij Kolkman Wonen

Psst, niet verder vertellen, deze 
tip van Annelieke… wil je écht 
opvallen en iets anders voor je 
huis: denk dan eens aan ronde 
ramen. Ronde ramen zijn nog 

niet echt een musthave op 
ieders woonlijstje: simpelweg 

omdat het heel lastig is om hier 
geschikte raamdecoratie voor 

te vinden. Maar gelukkig is 
daar een oplossing voor: er zijn 

ook shutters die geschikt zijn 
voor ronde ramen. 

- advertorial-
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Dit voorjaar hebben twee eenden een strategische 
positie ingenomen in Osseveld-Oost en wel op de plaats 
waar de Waterlei en de Binnentuin samenkomen. 
Preciezer: zij bivakkeren in een straal van zo’n 20 
meter rondom de brievenbus daar en ook het liefst zo 
dicht mogelijk bij de groene e-scooters (“e” staat voor 
“electric”, niet voor “eend”, voor de goede orde) van 
het bedrijf GO Sharing, die daar ook regelmatig staan. 
En natuurlijk vlakbij de grote vijver, maar dat zal geen 
verrassing zijn.

Ik zag hoe het eendenpaartje rustig lag te suffen in de 
zon. Vlak langs een drukke weg dus, een pad waarlangs 
honden worden uitgelaten, waar de bus langs komt en 
ook nog eens vlak bij de waterspeeltuin. Je vraagt je dan 
af: hoe kunnen deze dieren overleven, zonder enig mij 
bekend verdedigingsmechanisme (behalve misschien 
hard kwaken)? Wat ook niet helpt: eenden zijn officieel 
“nestvlieders”, dat is een mooi woord voor de riskante 
gewoonte dat de jonkies al vrij snel het ouderlijk nest 
verlaten en het zelf maar moeten uitzoeken. Alsof jouw 
kinderen zelfstandig gaan wonen na hun vijfde verjaardag! 

Nog stommer is dat eenden al hun veren tegelijk verliezen 
in de ruiperiode, zodat ze (dank aan Wikipedia, ik had dit 
zelf nog niet ontdekt) dan een maand lang niet kunnen 
vliegen. Deze onhandige gewoonte, samen met het 
volledig ontbreken van klauwen, nagels, tanden, stekels, 
schubben of gifklieren, zou je doen verwachten dat geen 
enkele eend de jeugdperiode overleeft. De gevaren zijn 
talrijk: roofvissen, eksters, reigers, meeuwen, katten, 
verkeer...

Geheim wapen
Maar kennelijk hebben ze een geheim wapen, want er 
zijn steeds méér volwassen eenden. Hebben zij zich toch 
succesvol aangepast aan de woonomgeving van de mens, 
bij voorkeur in wijken met veel jonge kinderen die het 
leuk vinden om eendjes te voeren, zodat ze gratis eten 
krijgen? Dat lijkt slim, maar dat is het niet, want zelfs de 
Vogelbescherming raadt af om brood te voeren. 

Het zou niet goed zijn omdat brood niet alle benodigde 
voedingsstoffen levert en bovendien schadelijk is voor 
hun immuunsysteempje. Erger nog: het brood dat ze 
niet opeten veroorzaakt ook nog eens vervuiling van het 
water én extra algengroei. 
De Vogelbescherming heeft dus liever dat je eendjes 
voert met “een mix van brood, erwten en maïs”, dat 
zou gezonder zijn voor de eenden (wat dan weer de 
vraag oproept wat wilde eenden eten…). 
Maar tóch zijn er steeds meer eenden, vreemd dus...

Merkwaardige speling van de natuur
Bij de meeste eendensoorten hebben de mannetjes 
een vrolijk gekleurd broedkleed, de vrouwtjes daaren-
tegen hebben schutkleuren. Dat laatste is dan ook weer 
vreemd, want als mannetjeseenden door hun opval-
lende uiterlijk zo snel een prooi worden, hoe komen er 
dan voldoende nieuwe jonge eendjes? Extra gevaarlijk 
is dat bij volwassen eenden de slag- en staartpennen 
tegelijkertijd ruien, zodat ze ongeveer een maand niet 
kunnen vliegen (nogmaals dank aan Wikipedia). Deze 
rui gebeurt al meteen na het broedseizoen. 

Eenden zijn, samengevat, een merkwaardige speling 
van de natuur. Toch zijn ze nog niet uitgestorven. Zijn 
hun kleine hersentjes toch héél slim? Vertrouwen ze 
erop dat iedereen ze leuk en aardig vindt? Heeft er in 
het eenden-DNA een stevige selectie plaatsgevonden? 
Parasiteren zij opzettelijk op de mens? Zijn wij eigenlijk 
hun verzorgers geworden, zoals ook met honden is 
gebeurd? 

De Stichting Aviornis, die ook veel van eenden afweet: 
“Sommige van deze [wilde dier-] soorten hebben zich 
immers zodanig aan het leven met mensen aangepast 
dat ze zich hier zeer wel bij voelen en lang leven, vaak 
zelfs langer dan in de vrije natuur.” 

Raadsels alom dus. Puur technisch bekeken zouden 
eenden al lang uitgestorven moeten zijn. Vandaar mijn 
conclusie: De eend is de meest afwijkende diersoort in 
onze wijken. Geniet ervan zolang het nog kan! 

Afwijke(e)nd
Column Theo Groen
Waarom zijn er nog eenden?

Foto's: Theo Groen

Samen055
Even voorstellen… 
Marina Ruijsch

Samen055 helpt je 
op weg!
Soms zit je met vragen waar je 
zelf niet uitkomt. Dit kan gaan over 
de opvoeding van je kinderen, de zorg 
voor je ouder wordende vader of misschien over 
geldzaken. Kom je hier zelf niet uit, kom dan langs 
bij één van de Samen055 locaties. Daar zit een team 
van vrijwilligers en deskundigen voor je klaar om 
jou weer op weg te helpen. Soms ben je al geholpen 
door even met iemand te praten en soms is daar 
meer voor nodig. Bij Samen055 werken de gemeente 
Apeldoorn, Stimenz, het Centrum voor Jeugd en 
Gezin, MEEVeluwe, ZuiddoetSamen en Don Bosco 
nauw samen.

Eén van de medewerkers van Samen055 is Marina 
Ruijsch. Zij werkt als coördinator. Daarnaast houdt zij 
goed bij welke voorzieningen op het gebied van zorg 
en welzijn er gemakkelijk beschikbaar zijn in de wijk. 
En bij alles wat ze doet houdt ze voor ogen wat de 
inwoners van Apeldoorn nodig hebben.

Samenwerken en korte lijntjes
Eén van de voordelen van Samen055 voor de inwoner 
is dat de inwoner niet meer van loket naar loket 
wordt gestuurd. Er zijn korte lijntjes en wij weten 
goed wat er speelt bij de inwoner. Dit zorgt ervoor dat 
we sneller kunnen handelen. 

Kom langs bij Samen055
Heb je hulp nodig bij vragen op het gebied van geld, 
zorg, opvoeden of werk, kom dan langs bij onze 
Samen055-locatie Zilverschoon. Tijdens de inloop-
spreekuren zit er altijd iemand voor je klaar om te 
helpen. Inloopspreekuren locatie Zilverschoon 4 
maandagmiddag  14.00 - 16.00 uur
dinsdagochtend  10.00 - 12.00 uur
donderdagmiddag  14.00 - 16.00 uur 

Je kunt binnenlopen zonder afspraak. 
www.samen055.nl 

In beweging met 
Roos Jensen

Gelukkig lezen we steeds meer over het 
belang van bewegen. Kijk ook naar ‘Nederland 
in Beweging’. Ze hebben echt hele goede 
oefeningen die je op je eigen tempo kunt doen 
en soms met hulp van een stoel. Ik heb voor 
jullie drie eenvoudige oefeningen die thuis 
gedaan kunnen worden.

Tip: trek wel vaste schoenen aan. 
Herhaal een paar keer per dag.

Pak een stoel en ga er achter 
staan. Houd de 

rugleuning vast. 
Ga rechtop staan 
en zet de voeten
op heupbreedte. 
Nu met één voet

 op de tenen
 komen en 5 tellen

 vasthouden. Zet de
 voet weer terug en

 ga over op je andere 
voet. Herhaal, maar ga nu

 op je hiel staan. Probeer bij deze oefening om 
de billen niet te ver naar achteren te duwen.

 Deze oefening is voor je beenspieren en balans. 
Kan ook achter de rollator maar wel op de rem 

zetten!

Ga voor in de stoel zitten. Plaats de voeten 
onder de knieën. Adem goed in en uit. Strek 
beide armen omhoog. Bij schouderklachten de 
armen naar voren gestrekt! Buig mee met je 
rug. Probeer één arm net iets hoger te duwen 
dan de andere en wissel de armen steeds om. 
Zorg dat de navel goed ingetrokken wordt bij 
deze oefening. Hiermee train je de spieren in je 
rug en strek je je wervelkolom.

Loop 3 meter in je huis met een rechte rug en je 
kin iets ingetrokken. Kijk recht voor je uit. Maak 
nu de passen afwisselend: rustig iets grotere 
passen en iets kleinere passen. Herhaal een 
paar keer. Goede balans- en houdingoefening. 
Hartslag gaat omhoog. Ook geschikt voor met 
de rollator.

Succes met deze oefeningen.
Bewegende groeten van Roos
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Het winkelcentrum timmert al langere tijd flink aan 
de weg! Inderdaad, dit is tekstueel een dikke knipoog 
naar de ondertunneling aan de Laan van Osseveld, 
maar zo is ook de insteek van de ondernemers. Een 
positieve draai geven aan de bouwontwikkelingen 
want uiteindelijk gaat het allemaal beter en mooier 
worden! 

Winkelcentrum ’t Fort heeft een gevarieerd aanbod qua 
bedrijven. Van brillen tot bloemen, van drankjes tot 
snacks, van frisse looks tot gewoon even je boodschap-
pen doen. Een uiteenlopende mix die juist daarom het 
winkelen in het winkelcentrum tot een unieke beleving 
maakt. Boodschappen doen moet iedereen, het is altijd 
fijn om een drogisterij om de hoek te hebben, maar het 
wordt pas echt speciaal met juist die unieke winkels 
en niet te vergeten een sportschool en een prachtige 
praktijk voor fysiotherapie. 

Zichtbaarheid
De komst van de tunnel was voor de ondernemers 
reden om te praten over de zichtbaarheid van het 
winkelcentrum, tijdens de werkzaamheden maar ook 
in het algemeen. Feit is dat een belangrijke weg tijdelijk 
is afgesloten en een deel van de bezoekers daardoor 
een stukje om moet rijden. Maar is het winkelcentrum 
überhaupt wel bekend genoeg in Apeldoorn? Even in de 
ruit van de eigen etalage kijken en de vraag stellen: wat 
zien en ervaren de bezoekers? 

Website
Winkelcentrum ’t Fort was alleen zichtbaar op social 
media en al is dat een omgeving waar je snel kunt 
delen, je kunt er lang niet alles kwijt. Inmiddels staat er 
een prachtige overzichtelijke website waar bezoekers 
informatie kunnen vinden over de ondernemers en 
recente activiteiten. De website is vindbaar via 
www.winkelcentrumtfort.nl waarbij je op de eerste 
pagina gelijk wordt verrast met de laatste nieuwtjes. 

Verder stellen de ondernemers zich voor en vertellen zij 
kort over hun bedrijf. 

Unieke ondernemers
Winkelen wordt pas echt speciaal met unieke onder-
nemers. Bedrijven waar de eigenaar zélf achter de 
toonbank staat, het gezicht is van de zaak en kan 
rekenen op een schare trouwe klanten. Iedere onder-
nemer heeft een eigen verhaal, de bedrijven hebben 
bijzondere specialiteiten en dat met elkaar maakt het 
winkelcentrum tot een kleurrijk geheel. 

‘Ons kent ons’ is een fenomeen dat bij winkelcentrum ’t 
Fort past. De ondernemer kent de klanten, er is tijd voor 
een praatje. Winkelen mag gewoon heel gezellig zijn! 

Kassabonnenactie: € 1.000,- prijzengeld per 
maand! 
Om het winkelen extra interessant te maken, kan iedere 
klant maandelijks deelnemen aan een grote kassabon-
nenactie. Met het motto ‘bon in de ton’ kunnen 
bezoekers de kassabonnen, voorzien van hun gegevens, 
bij iedere winkel kwijt in een grote ton. Iedere eerste 
zaterdag van de maand is er een trekking waarbij 
waardebonnen kunnen worden gewonnen. 
De prijzenpot betreft 2 x een bon van € 250,- en 5 x 
een bon van € 100,- waarbij de bonnen kunnen worden 
ingewisseld bij de winkeliers op het winkelcentrum. 

Fortfeest
Zaterdag 2 juli wordt het Fortfeest georganiseerd. Een 
gezellige braderie op het plein van het winkelcentrum 
met daarnaast optredens van Apeldoornse artiesten: 
Mitch van Essen, Jermain Stuiver, Party Harry, Gerard 
Palts, Rik Nijman, Sidney Bisschoff, De Havenzangers 2.0, 
Magic Show en DJ Dirk. Het belooft een uniek feestje te 
worden, waarbij naast muziek ook heel veel te beleven is 
op het plein en in de winkels! 

Winkelcentrum 't Fort...
een bijzondere samenstelling van bedrijven!

-advertorial-

Foto: DasTof
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Tijdens mijn dagelijkse wandeling door onze wijk viel 
aan de Zutphensestraat vorig voorjaar mijn oog op 
een groepje Stolpersteine, de zo genoemde struikel-
stenen. Het is de nagedachtenis aan de omgekomen 
Joodse personen/gezinnen die ooit op deze adressen 
hebben gewoond. 

De eerste stenen die mij opvielen, lagen voor een 
huis aan de Zutphensestraat, op nummer 181. Toen 
zocht ik verder en vond ik ook stenen bij huisnummers 
141, 135 en 127. Vervolgens ook aan het Salland, bij 
de Bremweg 8 (voorheen Kleine Velderslaan), bij het 
Myrtillushof 22 (voorheen Zutphensestraat 153 II) en 
bij de Osseveldweg 16. Het maakte op mij veel indruk 
de namen van de omgebrachte bewoners te lezen. 
Bij een aantal adressen lagen er steentjes op deze 
gedenkstenen. Dit is een oud joods gebruik waarmee 
men kan laten weten dat het graf of de gedenkplek is 
bezocht en herdacht.

Het verhaal achter gedenksteen Bremweg 8
Eén verhaal wat op de site van Gedenkstenen Joods 
Apeldoorn staat, wil ik hier uitlichten. Het gaat om het 
gezin waarvan de stenen voor het huis op Bremweg 
8 liggen*. Dat zijn Jonas Aptroot en zijn vrouw Sara 
Aptroot-Muller en hun dochtertjes Sarah en Aleida. 

Jonas had een goede baan in Groningen als elektriciën 
en hij werd zeer gewaardeerd om zijn vakmanschap. 
Daar werd hij in 1941 ontslagen, omdat hij Joods 
was. Hij kon in de zomer van 1942 aan het werk in 
Apeldoorn bij de instelling “Het Apeldoornsche Bosch”. 
Zodoende kwam het gezin met hun dochtertje Sarah 
(geboren op 22-11-1940) hier terecht op het adres aan 
de Kleine Velderslaan.

Door zijn werk kreeg hij een vrijstelling van deportatie
en werden zij niet, zoals vele anderen, meteen naar
Auschwitz afgevoerd. Met een aantal anderen 
verbleven zij een periode op de instelling voor, zoals 
het werd genoemd: “Het verzorgen van een vlotte 
administratieve afwikkeling” voor de overname door de 
nazi’s van het Apeldoornsche Bosch. 

Op 2 februari 1943 werd het gezin in Westerbork 
geregistreerd. De inmiddels zwangere Sara beviel daar 
op 7 juli 1943 van hun tweede dochtertje Aleida. 
Zij verbleven 19 maanden in het doorgangskamp. Het 
werk van Jonas zorgde ook hier voor uitstel van depor-
tatie naar het oosten.

Op 4 september 1944 vertrokken zij met een transport van 
45 wagons naar bezet Tsjechië en kwamen twee dagen 
later aan in Theresiënstadt. Na drie weken werd het gezin 
van elkaar gescheiden en kwam Jonas aan in Auschwitz 
waar hij werd geselecteerd voor dwangarbeid. Sara werd 
met de kinderen en nog 1550 anderen op 6 oktober naar 
Auschwitz gedeporteerd en zij werden daar bij aankomst 
op 8 oktober meteen in de gaskamers om het leven 
gebracht.

Jonas werd naar Sachsenhausen-Oraniënburg overgebracht 
en werd daar tewerkgesteld in de vliegtuigfabriek van 
Heinkel. Volgens het archief aldaar is hij daar omgekomen 
op 29 januari 1945. Andere berichten (Nederlands 
onderzoek) meldden dat hij op dodenmars werd gestuurd 
en ergens in midden Europa is omgekomen, uiterlijk 
2 februari 1945.

Op meer plaatsen in Apeldoorn zijn adressen te vinden met 
Stolpersteine. In dit verhaal heb ik mij beperkt tot onze 
wijk.

* Van de redactie: de woning aan de Bremweg 8 is niet 
het originele huis, want in de Tweede Wereldoorlog viel 
hier een explosief. Er is een huis voor teruggebouwd, in 
dezelfde sfeer en bouwstijl als de omliggende woningen 
van de Bremweg. 

Gedenkstenen
Stolpersteine in onze wijk

Tekst: Marjan de Vries
Foto's Marjan de Vries en 

Wendy Le Griep

Gedenkstenen Joods Apeldoorn 
De werkgroep Gedenkstenen Joods 
Apedoorn is sinds 2018 actief. Doel is om,
door middel van het leggen van gedenk-
stenen bij huizen van Joodse 
Apeldoorners die in de Tweede Wereld-
oorlog zijn weggevoerd en vermoord, de 
herinnering aan hen levend te houden.

Daarnaast heeft de werkgroep zich ten 
doel gesteld scholen en scholieren bij 
deze gedenksteenleggingen te betrekken, 
omdat wij van mening zijn dat educatie 
en kennis over de Tweede Wereldoorlog 
van groot belang is. De deelnemende 
schoolklassen krijgen een gastles van 
een overlevende uit de oorlog die tijdens 
de gastles zijn of haar verhaal vertelt. 
Aansluitend maken de leerlingen een 
gedenksteenlegging mee.

Ook bieden wij de familie van de slacht-
offers de gelegenheid om een ceremonie 
bij te wonen. Tijdens deze ceremonie is er 
ruimte voor de verwanten om een actieve 
rol te spelen en bijvoorbeeld het woord te 
doen of een voordracht te geven.

In de nacht van 21 op 22 januari 1943 
werden ruim 1200 patiënten en 50 perso-

neelsleden uit de Joods Psychiatrische 
inrichting “Het Apeldoornsche Bosch” in een 
klaarstaande trein met 40 goederenwagons 

rechtstreeks naar Auschwitz vervoerd en 
direct na aankomst vergast.

Op de site van Gedenkstenen 
Joods Apeldoorn zijn de 
locaties te vinden waar 

deze stenen liggen en nog 
geplaatst gaan worden. 

Ook zijn er de achtergrond-
verhalen te vinden over deze 

bewoners/slachtoffers.

“Een mens is pas vergeten, 
wanneer zijn naam is vergeten.”

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met 

Roeland Oudejans-Albers
www.gedenkstenen-apeldoorn.nl/
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Fortlaan 47
7325 ZE Apeldoorn

T  (055) 368 36 83

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

Wonen, welzijn 
en (thuis)zorg

“Liefde op anderhalve meter”
Toneelgroep Graficus

In het Anna Blamanplantsoen: “geïnspireerd” door de 
coronacrisis speelde Graficus een paar prachtige scénes 
over “De liefde op anderhalve meter”, op een mooie 
zonnige lentedag. Liefde en lentekriebels zijn er voor 
altijd! 

Zaterdag 23 april was er cultuur bij je buur, in Talma 
Borgh. In de middag kwam er een popkoor genaamd 
VocalNull55. Een koor van 15 personen zong moderne 
muziek. Het koor trad twee keer op. Bij elkaar 
genoten zeker 90 huisbewoners en hun familie  van de 
optredens. 

Het was een erg gezellige middag.

Cultuur bij je buur
In Talma Borgh en aan het Anna Blamanplantsoen
Op 23 en 24 april 2022

Tekst: Roely Smit, 
Marleen Klopman 
en Michel Berkhof

Foto's: Roely Smit en 
Talma Borgh

Op zondag 24 april traden Sietse Terpstra, Willem 
Bierman en Bas Langereis op bij Talma Borgh. Er 
waren vooral veel bewoners van en om Talma Borgh. 
Ademloos werd er geluisterd naar Bas Langereis en 
Willem Bierman die voordroegen uit eigen werk. En 
Sietse Terpstra zong zijn eigen nummers, afwisselend 
met gitaar, mondharmonica en zelfs op de ‘valse Talma 
piano’.

Wij doen vanuit Talma Borgh graag weer mee met 
Cultuur bij je buur. Hopelijk weten de wijkbewoners 
ons volgend jaar ook te vinden.  

Met vriendelijke groeten,
Marleen Klopman & Michel Berkhof
Team Welzijn, activiteitenbegeleiders
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Sinds maart 2020 wordt landgoed Woudhuizen, 
“de natuur bij ons om de hoek” beheerd door 
Natuurmonumenten. Ruud Wantia, de gebiedsbos-
wachter van Natuurmonumenten én van het landgoed, 
nodigt ons uit om te genieten van dit mooie karakteris-
tieke landschap. Wij, Frank en Roely, zijn op een wat 
mistige januaridag te gast bij de boswachter. Ruud is 
verantwoordelijk voor het dagelijkse beheer van het 
gebied en daarnaast is hij het eerste aanspreekpunt 
voor de bewoners, de mensen die hier werken en die 
het gebied bezoeken. 

De start van Natuurmonumenten
Sinds april 2020 is Natuurmonumenten de nieuwe 
beheerder van landgoed Woudhuizen. De gemeente 
Apeldoorn heeft ruim 200 hectare in erfpacht overge-
dragen aan Natuurmonumenten, waarbij groen 
werk- en leerbedrijf Campus Woudhuis in de dagelijkse 
praktijk het natuurbeheer uitvoert in opdracht van 
Natuurmonumenten. Dankzij deze samenwerking 
krijgen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
en leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs een 
plek om te werken en leren in het groen.

Vanwege de strenge coronamaatregelen kon het 
officiële overdrachtmoment met de gemeente 
Apeldoorn niet plaatsvinden. Wel heeft een aantal 
directe bewoners van het landgoed al in de zomer van 
2020 bij de kapschuur kunnen kennismaken met de 
boswachters van Natuurmonumenten.

Een kennismaking met de bewoners uit de omlig-
gende wijken is nu gepland op zaterdag 18 juni 2022. 
Op verschillende plekken in Woudhuizen zullen de 
boswachters klaar staan om tijdens je wandeling meer 
te vertellen over de natuur. Daarnaast zijn er verschil-
lende (kinder)activiteiten.

Nieuwe toegangsborden met toegangsregels
Het zal iedereen vast opgevallen zijn dat er nieuwe gele 
toegangsborden van Natuurmonumenten zijn geplaatst bij 
de ingangen van het gebied. Regelgevende teksten zijn er 
voor bedoeld en nodig om het natuurgebied met respect 
te behandelen en om de regels te kunnen en mogen 
handhaven. Er mag bijvoorbeeld alleen gefietst worden op 
de provinciale wegen om het landgoed heen en niet op de 
bospaden; dit geldt ook voor mountainbikers. De paden 
door het bos zijn alleen toegankelijk te voet. Honden 
worden toegelaten, maar wel aangelijnd. Juist voor het 
wild is dit belangrijk. 

De boswachter noemt de reeën en de talrijke dassen, 
waarvoor het zoveel mogelijk een rustgebied dient te zijn. 
Wil je toch je hond vrij laten lopen dan is er direct aan de 
andere kant van de A50 een mogelijkheid. 

Beheer van het landgoed
Ruud, die je met regelmaat in het groen kunt tegenkomen, 
vertelt graag en met trots over het landgoed. Hij vindt het 
bijzonder dat dit landgoed een boeiende historie heeft. Hij 
geniet van zijn taak om het landgoed in zijn geheel weer 
op te laten bloeien. Hij steekt meteen enthousiast van 
wal als we hem vragen wat beheer inhoudt. Vervolgens 
vliegen we van onderwerp naar onderwerp, mede omdat 
hij zijn enthousiasme op ons weet over te brengen.

In z’n algemeenheid gaat het om bosbeheer, de poelen, 
de graslanden en de sloten. Ruud legt uit: “Alle beheer-
types moet je in stand houden en de meest speciale 
proberen uit te breiden. Als je nat schraalland hebt, zoals 
bij het natuurgebiedje ‘t Spikker met prachtige wilde 

Flora en Fauna in de wijk
Wat gebeurt er op…
Landgoed Woudhuizen?

Tekst: Roely Smit en Frank de Vries
Foto’s: Pieter Verdoorn, Roely Smit, 

Rinus Groen en Wendy Le Griep

planten, bijvoorbeeld orchissen, dan wil je dat behouden. 
Daarom moet je dat gebied regelmatig maaien om de 
opslag van bomen te voorkomen. 

Zo laat mogelijk maaien
Schrale graslanden zoals deze maai je zo laat mogelijk, 
want je wilt dat het zaad van de planten zich gaat zetten 
en dan laat je vervolgens ook nog iets staan voor de ei-af-
zetting van insecten en vlinders. Het maaisel vangen we 
zelfs op en zetten we weer in andere gebieden in, opdat 
de zaden zich daar ook gaan ontwikkelen.

We koesteren schitterende planten die bijna verloren zijn 
gegaan door bepaalde ingrepen. Daar wordt zaad van 
gewonnen om weer op te kweken. Het graslandbeheer 
wordt verder gedeeltelijk gedaan door de pachters/
de boeren.  Daaronder valt ook het onderhoud van de 
aanliggende sloten en bomen. Er is één biologische 
boer in het gebied en dit grasland is vrij kruidenrijk. 
Bijvoorbeeld het weiland aan de westkant van de weg 
“Het Woldhuis” wat in het voorjaar kleurrijk in bloei 
staat met paarden- en pinksterbloemen, waarop je vele 
vlinders ziet, o.a. de oranjetipjes.”

Bosbeheer
We springen over naar het bosbeheer. Dode bomen, die 
geen gevaar opleveren voor wandelaars, worden niet 
weggehaald. De vogels kunnen er in nestelen of zich te 
goed doen aan insecten; ze zijn ideaal voor spechten. 
De randen van het bos worden ook bijgehouden; 
overhangend hout wordt weggehaald. Er worden luwtes 
gecreëerd voor insecten en vlinders. 

Nieuw wandelpad
Wat verder heel omvangrijk is, zijn de boomveiligheids-
controles. Het eerste jaar dat het gebied beheerd werd 
door Natuurmonumenten bleek er met meer dan 1000 
bomen iets aan de hand te zijn. Veel dode takken tot 
geheel dode bomen moesten verwijderd worden. Ruud 
vertelt dat er soms beuken geveld werden om prachtige 
oude eiken meer ruimte en licht te geven. Zo neemt hij 
ons mee naar een nieuw wandelpad dat is aangelegd 
vanaf de parallelle weg bij de Zutphensestraat naar het 
voormalige boswachtershuisje. Hier zijn beuken gekapt, 
waardoor de oude eiken weer tevoorschijn komen. Bij 
dit huisje zal een rustpunt komen, dat beheerd gaat 
worden door mensen van Campus Woudhuis.

Sloten en poelen
Het onderhoud van de sloten en de poelen neemt 
nogal wat tijd in beslag. Bijvoorbeeld het vrij maken van 
de poelen door struikgewas er omheen weg te halen. 
Hierdoor komt er meer licht in de poelen, wat weer 
ten goede komt aan de amfibieën en reptielen. Onder 
beheer valt ook exotenbestrijding, (exoten zijn soorten 
die niet van nature in ons land voor komen, maar door 
toedoen van de mensen in onze natuur terecht zijn 
gekomen). De boswachter noemt de watercrassula in 
de grote poel ’t Schol. Dit is een verwilderde sierplant, 
die snel woekert en de inheemse waterplanten 
verdringt.

Lees verder op de volgende pagina...
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Zwerfafval
Zwerfafval/illegale stort is al jarenlang een probleem in 
het landgoed, vooral op en rondom de parkeerplaats 
bij de kruising Woudhuizermark/Woudhuizerweg. De 
parkeerplaats ligt uit het zicht, waardoor er af en toe 
ongewenste activiteiten plaatsvinden. Vandaar dat deze 
parkeerplaats wordt opgeheven. Er komt een nieuwe 
parkeerplaats aan de Woudhuizermark, op de hoek waar 
de straat Het Woldhuis begint en op de groenstrook 
tussen de Zutphensestraat en de Woudhuizermark. De 
plek waar vroeger altijd een ijscokar stond.

Ruud: “Afval is ons een doorn in het oog. Er wordt soms 
een illegaal feestje gegeven en er is veel jeugd die fietsend 
naar Bussloo nogal eens wat laat vallen. In coronatijd is 
het zwerfafval toegenomen, vooral het dumpen van groot 
afval. 
Mensen hadden meer tijd, gingen verbouwen…..bij 
Circulus ontstonden lange wachttijden om je afval in te 
leveren en dus “verdween” het soms in de bossen van het 
landgoed. 

Hoe meer ogen...
Daarentegen zijn er gelukkig vaste bezoekers, met een 
vuilniszak en een afvalgrijper, die het vuil rapen en de 
werknemers van Campus Woudhuis, die 1 x in de week 
een vuilronde doen. Hoe meer ogen, hoe meer samen-
werking, hoe meer je zichtbaar bent in het terrein, hoe 
minder er gedumpt wordt. En door het schoon te houden 
wordt er ook minder afval weggegooid.

Daarnaast zijn er prullenbakken verwijderd. Dit is een 
bewust beleid van Natuurmonumenten. Het onderhoud 
brengt extra kosten met zich mee, hetgeen weer ten koste 
gaat van het natuurbeheer. Dus mensen, neem je eigen 
afval mee naar huis.”

Samenwerking
Ruud hecht veel waarde aan de samenwerking met de  
verschillende partijen. Hij noemt de bewoners, Campus 
Woudhuis, IVN, de  gemeente en het waterschap. 

Het is belangrijk met elkaar in gesprek te blijven over 
het behoud en beheer van dit gebied. Hij vertelt dat 
er in het onderhoud veel samengewerkt wordt met 
Campus Woudhuis, het groene werk- en leerbedrijf, 
waar medewerkers een opstapje krijgen naar vast werk. 
Grote klussen worden ook uitbesteed aan aannemers, 
die vervolgens weer samenwerken met mensen van de 
campus. 

Het zoeken naar balans 
De boswachter vertelt verder: “Het is de kunst om een 
balans te vinden tussen het behoud en toename van de 
inheemse flora en fauna, waardoor plant, dier en mens 
hiervan kunnen profiteren en genieten. 

Als je meer rust weet te brengen in een natuurgebied, 
is de kans groter dat daar betere natuurontwikkeling zal 
plaatsvinden. De historie, de oude bomen, de wilde flora 
zijn heel bijzonder in dit gebied. Ik zie veel kansen om 
dit gebied te verbeteren qua natuur. Ik kijk dan met een 
“verrekijker” naar de komende 10 à 20  jaar. 

Voor bezoekers is het misschien wat lastig om er zo naar 
te kijken.” Hij verontschuldigt zich bijna voor de hinder 
die je kunt ondervinden door de werkzaamheden die er 
plaatsvinden. “Probeer verder te kijken dan dat, want 
het uiteindelijke doel is om het natuurgebied groter te 
maken en diverser met meer bijzondere inheemse flora en 
fauna."

Uitnodigend
Er zijn 2 gemarkeerde paaltjesroutes en er is een wandel-
route van Apeldoorn te Voet. Naast zelf het gebied te 
beleven/te observeren kun je gebruik maken van de 
route-apps van Natuurmonumenten en IVN, waar veel 
staat beschreven over de natuur. Ruud nodigt mensen 
uit om naar het landgoed te komen. “Kom en geniet van 
het gebied; respecteer de natuur. Weet dat je hier te 
gast bent. We willen het karakteristieke landgoed graag 
behouden en verbeteren.”

Email adres gebiedsboswachter Ruud Wantia
r.wantia@natuurmonumenten.nl

Handige websites en apps

www.natuurmonumenten.nl
www.campuswoudhuis.nl

www.ivn.nl
www.ivn.nl/woldhuis

www.ivn.nl/afdeling/ivn-apeldoorn
www.vallei-veluwe.nl

www.wandelnet.nl/apeldoorn-te-voet

www.osseveld-woudhuis/Wijkkijker 
(Wijkkijker 1e editie 2020, 

flora en fauna in de wijk, landgoed Woudhuizen)
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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)

    

JE BALANS IN HANDEN

praktijk voor energiebehandeling
holistic pulsing, hand-/voetmassage

nieuwsgierig naar wie ik ben 
en wat ik te bieden heb, kijk op 

www.jebalansinhanden.nl

Maria Rovers
Ravelijn 206, 7325 NZ Apeldoorn

info@jebalansinhanden.nl

055-84 33 771

Een belangrijk aspect van de kerk is het omzien naar elkaar. 
Misschien wist u het niet, maar wanneer we denken aan zorgen 
binnen het gezin of armoede, hoeven we niet ver van huis te gaan. 
Bij ons en bij u om de hoek zijn er meer gezinnen dan u denkt, die 
in schrijnende zorgen en stille armoede leven. Daarom worden 
er binnen de Julianakerk aan de Deventerstraat kindermiddagen 
georganiseerd voor kinderen van gezinnen voor wie een leuke 
middag of een uitje niet vanzelfsprekend is om uiteenlopende 
redenen. 

Onze kinderen komen veelal uit bijstandsgezinnen, uit gezinnen 
waarvan de ouders gescheiden zijn, gezinnen waarbinnen huiselijk 
geweld is, gezinnen waar (psychisch) zieke ouders zijn, vluchtelingen 
enz. We organiseren zo’n drie keer per jaar voor deze kinderen een 
ludieke, vrolijke, gezellige middag in een veilige omgeving. 

Kinderkleding- en speelgoedmarkt
Ook organiseren we twee keer per jaar een kinderkleding- en 
speelgoedmarkt voor dezelfde doelgroep. We zamelen nette, 
mooie kleding in en deze doelgroep kan op deze markt te kleine 
kleding omruilen voor grotere maten. Voor de rest is alle kleding en 
speelgoed te koop voor 50 eurocent. Buiten dat we deze doelgroep 
in de kleren helpen, wordt de opbrengst van deze markten gebruikt 
om de kindermiddagen te bekostigen. Wij zijn op zoek naar mensen, 
die willen helpen om voor deze kinderen het verschil te maken! 
Schroom niet en meld u aan als vrijwilliger voor het team van de 
kidsmiddagen of voor het team van de kinderkleding- en speelgoed-
markt door een mailtje te sturen naar mailadres: 
kidsmiddagen@pwano.nl 

VONO (van Oost naar Oost)
In mei is een groep van 25 ouderen al richting Albanië geweest voor 
vrijwilligerswerk. 10 juli gaat er een groep van 20 jongeren op hun 
beurt naar Albanië. U kunt hun reis volgen via 
http://www.facebook.com/Vanoostnaaroost

Kerkdiensten te volgen via youtube
U bent op zondag altijd welkom bij een kerkdienst die om 10.00 uur 
begint. Er is oppas en tijdens de viering ook een onderdeel van 25 
minuten voor de kinderen. Maar u kunt de diensten ook volgen via 
https://pwano.nl/kerkdienst-rechtstreeks

 Van Oost naar Oost

Van Oost naar Oost is een organisatie vanuit 
de wijkgemeente Apeldoorn-Noordoost. Wij 
organiseren diaconale reizen voor jongeren 
richting Oost-Europa en sinds enkele jaren 
ook voor ouderen. Deze groepen bestaan 
ieder uit ± 22 mensen. De samenstelling 
van deze groep wisselt jaarlijks. Elk jaar 
doen we 10 dagen vrijwilligerswerk met de 
jongeren en 7 dagen met de ouderen in een 
land in Oost-Europa. De laatste jaren is dit 
in Albanië.

Wie wij zijn
Het idee voor van Oost naar Oost is ontstaan 
in 2009. Het leek ons leuk en goed om 
vanuit de kerk een diaconale reis te organi-
seren voor onze jongeren. Omdat we vanuit 
Apeldoorn-Oost naar Oost-Europa gingen 
reizen, leek de werknaam Van Oost Naar 
Oost ons wel passend.

Ons doel
Het doel van onze reizen is om met kleine 
handelingen de medemens een handje te 
helpen of een leuke tijd te geven. Dat doen 
we door middel van een klusprogramma 
(van verven tot aan het opknappen van 
een tuin) en sport- en spelactiviteiten. 
Daarnaast hebben we als doel om de 
jongeren in Apeldoorn te laten proeven van 
de Oost-Europese cultuur en hun hart en blik 
te verruimen. De laatste jaren is onze blik 
gericht op Albanië.

Nieuws van PKN    
Protestantse wijkgemeente Apeldoorn-Noordoost

055-7519430
Corma Baas en Jaap Kappers
Predikanten
mabaas@pwano.nl 
jaapkappers@pwano.nl
www.pwano.nl
pwano.nl/kerkdienst-rechtstreeks

Corma Baas en Jaap Kappers (predi-
kanten). Wij staan u graag te woord 
bij uw (levens)vragen. Bel ons gerust 

voor een afspraak of een vraag 
waarmee jij zit. Wij werken pro Deo. 

Kijk eens op onze website www.
pwano.nl  Daar vind je misschien 
al wat antwoorden op vragen of 

verwijzingen naar mensen en hun 
telefoonnummers die jou verder 

kunnen helpen.
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Nu mijn grote Russische vriendin 
ons heeft verlaten, sta ik er alleen 
voor. Dat heeft nadelen, maar 
ook in mijn geval veel voordelen. 
Zo blijft mijn bot tegenwoordig 
gewoon liggen en kan ik mijn 
pan met brokken rustig leeg eten 
zonder dat dit voor mij gedaan 
wordt. Ik mis haar wel. 
Zo is alleen de hort op gaan met 
mijn vrouwtje anders. 
Mijn rugdekking is weg. 

Ze was dan wel bang voor haar 
eigen schaduw, onze Sammy, 
maar ze was ook groot. Bij de 
eerste indruk draaiden de meeste 
honden al om, waardoor ik mij 
de held van de straat voelde. Nu 
moet ik gelijk in actie komen en 
vanuit mijn achterpoten iedereen 
laten weten dat ik er eentje ben 
waarmee niet te spotten valt. 
Behalve dan bij degene die ik al 
kende en tegen herdershonden, 
want voor hen heb ik zeg maar 
een zwak.

Go
Nu ik het niet meer aan Sammy 
kan vragen, zet ik het maar hier in 
de Wijkkijker. Tijdens onze rondes 
zie ik heel vaak van die groene 
dingen staan. Het ergert mij, want 
ze staan echt overal en het liefst 
overdwars op de stoep gepar-
keerd. Het zijn een soort groene 
brommers met Go erop. Maar 
van Go is weinig sprake, als ze op 

de stoep staan. Soms staat er wel 
een hele kudde bij elkaar. Ik snap 
er niks van. Ik mag er ook geen 
plasje tegenaan doen, maar moet 
er keurig omheen lopen. Ik erger 
mij hieraan. 

Het is gewoon niet handig. Kijk ik 
ben maar klein, maar wat moeten 
mensen die in rolstoelen zitten 
niet voor manoeuvres uithalen om 
erlangs te komen. Kan dat nu echt 
niet anders? De eerste keer dacht 
ik: nou oké ze zijn vast stuk, maar 
toen zag ik een jongen die  
- nadat hij zijn telefoon er 
tegenaan gehouden had - dapper 
ging zitten en er mee weg reed. 
Heel vreemd. Ik kom dan wel van 
een Griekse berg, maar toch. Ik 
weet niet goed wat ik hiermee aan 
moet. Ze staan er ook niet elke 
dag en ook niet altijd op dezelfde 
plek. Dat verwart mij. Ze lijken wel 
overal tevoorschijn te komen. Als 
een soort groene paddenstoelen.

Fiets
Nu ik al een paar dagen aan het 
idee heb kunnen wennen dat die 
Go overal op kan duiken, schrik ik 
ervan dat ik vanochtend ineens 
ook de fietselijke versie in de wijk 
gespot heb. Zwart mandje voorop, 
dezelfde Go groene kleur en ook 
weer met zijn drieën naast elkaar 
op de stoep geparkeerd. Het moet 
niet gekker worden. Zouden de 
mensen die deze groene dingen

Soof vertelt verder
Column Marianne Hutters-Dijkhuizen

Mag ik hierbij iedereen bedanken voor 
de hartverwarmende reacties, 

kaartjes en lieve berichtjes. 
Het doet ons goed dat onze Sammy 

zoveel mensen geraakt heeft.

Foto's: Wendy Le Griep

lenen niet zo goed weten hoe het werkt 
of is het kwartje op, zoals vroeger in de 
botsautootjes? Ik besluit om maar gewoon 
net te doen of ik ze niet zie, maar vreemd 
blijf ik het wel vinden en onhandig, vooral 
dat, erg onhandig.

Tot in de wijk 
Vriendelijke pootjes, Soof

Naar aanleiding van een bijzondere gebeurtenis in deze 
straat, ga ik in gesprek met Yolanda Terwel, bewoonster 
van Gaasterland.

Hoewel zij het zelf als heel normaal beschouwt en ophef 
hierover eigenlijk niet nodig vindt, is het toch een bijzon-
dere gebeurtenis, die je bepaald niet in iedere straat of 
buurt vindt. Als buren hun kindje verliezen en de ouders 
financieel niet in staat zijn om hun kindje een goede 
begrafenis te geven, komt haar dochter met het idee om 
een crowdfunding in de straat op touw te zetten. Het 
prachtige resultaat hiervan is, dat deze ouders hun kindje 
een waardig afscheid hebben kunnen geven. Dit zegt wel 
iets over de mensen in deze buurt.

Wat voor straat is Gaasterland
Yolanda woont 37 jaar in deze straat en haar man Hans is 
in deze buurt geboren en getogen. Het is een straat waar 
iedereen elkaar helpt en er voor elkaar is wanneer nodig. 
Veel mensen die er wonen, zijn op één of andere manier 
familie van elkaar. Al met al is het een hechte gemeen-
schap met sociale controle in positieve zin.

Mensen die hier nieuw komen wonen, kijken soms eerst 
wel even de kat uit de boom, maar sluiten dan meestal 
vanzelf aan. Er is een buurtapp en er wordt samen van 
alles georganiseerd, zoals bijvoorbeeld met Pasen en 
Koningsdag. Yolanda vertelt hoe leuk het vorig jaar was bij 
Talma Borgh, toen de kinderen met Koningsdag versierd 
en wel door de binnentuin van Talma Borgh trokken. 

Saamhorigheid heel gewoon
Als ik vraag of deze saamhorigheid ook in de andere 
straten geldt, geeft ze aan dat in andere straten soms wat 
meer afstand is, wat ook samenhangt met de mensen die 
er wonen. Daar waar veel ouderen wonen, is het leven 
anders dan in een buurt met veel kinderen. 

Ook de kinderen worden gezamenlijk opgevangen, 
niemand staat alleen. Het is een straat waar kinderen 
relatief veilig kunnen spelen, dus de kleinkinderen 
spelen samen met vriendjes en vriendinnetjes graag bij 
oma en opa voor de deur. 
Op mijn vraag of er door de komst van Het Woudhuis 
veel veranderd is, zegt Yolanda dat ze dat niet merkt 
wat betreft de sfeer. Wel was het zo, dat er vroeger veel 
weilanden waren voordat Het Woudhuis er kwam en dat 
er dan wel eens dieren door de straten liepen, maar dat 
is nu niet meer het geval. 

Beeld van de buurt
Al pratende stel ik voor om met Pasen aanwezig te zijn 
bij (een deel van) het buurtfeest, om zo sfeer te proeven 
en op deze manier een bredere indruk te krijgen van 
deze buurt. Ook worden er meestal foto’s gemaakt die 
we dan kunnen toevoegen aan dit verslag. Jammer 
genoeg gaat het paasfeest dit jaar niet door, maar na 
overleg met Yolanda gaat zij op zoek naar foto’s die een 
indruk geven van hoe het er in deze straat toe kan gaan. 
En er blijken genoeg foto’s in het archief om gelukkig 
toch een indruk te kunnen geven van hoe hier feest 
gevierd wordt. 

Zoals eerder gezegd staat Yolanda niet te dringen om in 
de Wijkkijker te komen, omdat deze manier van omgaan 
met elkaar voor hen gewoon is. Toch mogen we boven-
genoemd initiatief wel bijzonder noemen. 

Het gebeurt niet vaak dat men zo veel voor elkaar over 
heeft als in deze straat. Een initiatief waar veel mensen 
een voorbeeld aan kunnen nemen. De aandacht voor 
dit initiatief en de bewoners van deze straat is wat mij 
betreft dan ook zeer terecht.

Gaasterland voor elkaar
Een straat waar "naoberschap" heel gewoon is

Tekst: Maria Rovers
Foto’s:  Naomi Bleumink ten Pas en 

Ramona Albertus
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Sinds februari van dit jaar houden spoor- en tramweg 
geïnteresseerden van de NVBS afdeling Apeldoorn 
hun bijeenkomsten in Het Bolwerk. De Nederlandse 
Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en 
tramwegwezen (NVBS) is opgericht op 28 februari 
1931 en telt tegenwoordig zo’n 4400 leden. Veel 
hiervan zijn lid vanwege het mooie blad ‘Op de Rails’ 
dat ze elke maand in huis krijgen.

De ongeveer 50 jaar oude NVBS-afdeling Apeldoorn 
bestrijkt het gebied van de stedendriehoek Apeldoorn- 
Zutphen-Deventer en de bijbehorende buitengebieden. 
Gemiddeld een kwart van de ruim 100 leden binnen dit 
gebied, maar ook van daarbuiten, bezoekt regelmatig 
de 10 afdelingsavonden die per jaar worden gehouden. 
Op deze avonden vinden presentaties plaats over het 
tram- en vooral treinverkeer uit binnen en (verre) 
buitenland. Ook niet-leden zijn altijd van harte welkom; 
zij betalen dezelfde entree als leden. Eénmaal per jaar 
wordt een uitstapje gemaakt naar Duitsland waar we 
gebruik maken van voordelige regiotickets.                                                                   

Meer informatie op 
www.nvbs.com/apeldoorn

Creatief in de wijk: NVBS
Spoor- en tramliefhebbers arriveren in Het Bolwerk

Tekst: Leo van Engeland 
Foto's: Leo van Engeland en 

Wendy Le Griep

Na 25 jaar gebruik te hebben gemaakt van een zaal in 
Ugchelen, zijn we vanwege het wegvallen van de stadsbus 
terecht gekomen bij “Het Bolwerk” aan de Ravelijn. Recht 
tegenover station Osseveld is dit natuurlijk een ideale 
locatie voor een treinenclub. De bijeenkomsten vinden 
in de regel op de vierde woensdag van de maand plaats, 
uitgezonderd juni en juli. De aanvang is meestal 19.30 uur 
de zaal opent een half uur eerder. Leden en niet-leden 
betalen € 3,00 toegang. 

Maar de NVBS is veel meer: de NVBS is een actieve vrijwil-
ligersorganisatie, die door het hele land bijeenkomsten 
en andere activiteiten organiseert. Ook is er een afdeling 
modelbouw. Ook niet-leden zijn welkom om eens kennis 
te maken met de NVBS.

Gehuisvest in Amersfoort, vlak naast de hoofdingang 
van het station, een eigen bibliotheek en winkel met een 
keur aan boeken, dvd’s en tijdschriften over het spoor- en 
tramverkeer. Deze staan in dienst van de NVBS-leden. Ook 
in Amersfoort worden bijeenkomsten georganiseerd, zoals 
de jaarlijkse railquiz. Verder organiseert de NVBS regel-
matig railreizen en excursies, zowel in Nederland als het 
(soms verre) buitenland.

Heel Apeldoorn Repareert is een initiatief van de 
gemeente Apeldoorn in het kader van het Europese 
project Sharepair. 

Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur 
(AEEA) is een van de snelst groeiende afvalstromen in 
de EU en groeit met 3 tot 5% per jaar. Binnen Apeldoorn 
is het doel om per jaar 175 ton AEEA te verminderen. 
Heel Apeldoorn Repareert biedt reparatietips, maar ook 
mogelijkheden voor samen repareren in repaircafés en 
informatie over waar je een professionele hersteller kunt 
vinden. 

Naast het stimuleren van reparatie door lokale inwoners, 
ligt er binnen het Sharepair project ook een belangrijke 
rol voor fabrikanten: “We leggen zoveel mogelijk data vast 
over reparaties. Dat doen we niet alleen in Apeldoorn, 
maar ook in bijvoorbeeld België en Duitsland. Deze infor-
matie gebruiken we om op EU-niveau fabrikanten aan 
te spreken op hun producent verantwoordelijkheid om 
apparaten langer te kunnen gebruiken en beter repareer-
baar te maken. Zo werken we samen aan het behalen van 
Europese doelstellingen op het gebied van circulariteit.” 

Circulariteit begint bij het ontwerp
De reparatiedag vond plaats bij Foenix, de kringloopwin-
kel met permanent repaircafé op het Zwitsalterrein in 
Apeldoorn. Bij Foenix staan duurzaamheid en circulariteit 
hoog in het vaandel. Directeur Arjin Jans: “Wij gaan voor 
kwaliteit, altijd en voor iedereen, en altijd met duurzaam-
heid in het achterhoofd. Circulariteit begint al bij het 
ontwerp.”  

Workshop Senseo repareren
Op het NewTechPark werd gedemonstreerd hoe 3D 
printen bijdraagt aan repareren: wanneer onderdelen niet 
meer verkrijgbaar zijn, is het vaak nog mogelijk om deze te 
printen, waardoor een apparaat niet weggegooid hoeft te 
worden. De Senseo is voor repaircafés een van de meest 
gerepareerde apparaten. Toch is voorkomen vaak beter 
dan genezen: “Ontkalken doen mensen vaak niet,” aldus 
één van de aanwezige vrijwilligers van het reparatiecafé 
Ugchelen.  

Voormalig wethouder Detlev Cziesso: “Vroeger leerde ik 
dat alles te maken is met een ferme tik, gereedschap, duct 
tape of ijzerdraad. Met moderne elektronica is dat iets 
ingewikkelder, maar weggooien is zonde. Het is belangrijk 
om apparaten, maar ook grondstoffen, zo lang mogelijk te 
gebruiken.” 

Reparatietips, een lijst van herstellers binnen de gemeente 
Apeldoorn en meer informatie over dit project vindt u op:
www.heelapeldoornrepareert.nl

Heel Apeldoorn Repareert

In strijd tegen armoede
   De Kap: samen strijden tegen 
   armoede en schulden

Misschien ben jij één van die vele Apeldoorners 
met schulden of heb je moeite met het op orde 
krijgen en houden van je thuisadministratie. De 
meer dan 100 goed getrainde vrijwilligers van 
Schuldhulpmaatje, de Kap en Humanitas kunnen je 
hierbij helpen.  

Armoede en schulden hebben grote invloed op 
het leven van mensen. Iemand met schulden heeft 
meer kans op gezondheidsproblemen. Kinderen van 
ouders met schulden presteren vaak minder goed op 
school. Alle reden om hier gezamenlijk de schouders 
onder te zetten. 

Schuldhulpmaatje, de Kap en Humanitas: drie 
organisaties die zich in Apeldoorn met schulden-
problematiek bezighouden, hebben onlangs een 
nieuwe samenwerkingsovereenkomst ondertekend. 
Doel van de samenwerking is om de komende 
jaren zoveel mogelijk Apeldoorners met financiële 
problemen en schuldenstress bij te staan. 

Dus zoek je hulp bij het ordenen van je thuisadminis-
tratie? Of wil jij als vrijwilliger juist anderen helpen 
met het op orde krijgen van hun financiën? 

Kijk dan voor meer informatie op:

www.humanitas.nl/afdeling/apeldoorn
www.dekap.nl 
www.schuldhulpmaatje.nl/locatie/apeldoorn
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Even voorstellen… Netwerk Skill-ability
Netwerk Skill-ability (onderdeel van Stimenz) is een jongeren-vrijwil-
ligersorganisatie. Jongeren zetten zich belangeloos in voor een ander 
in Apeldoorn. Zo doen jongeren bijvoorbeeld boodschappen voor 
ouderen, zijn ze maatje van een nieuwkomer om de Nederlandse taal te 
oefenen, of sporten ze met mensen met een beperking. Er zijn nu twee 
nieuwe unieke projecten gericht op Apeldoornse ouderen die we graag 
met u willen delen. 

’Wandelpraatjes’
Bij wandelpraatjes gaan jongeren samen met ouderen (70+) wandelen, 
terwijl ze een gezellig praatje maken. De oudere bepaalt hoe vaak en 
hoe lang hij/zij wil wandelen. Samen de benen strekken is niet alleen 
gezond, het is ook nog eens gezellig. Wij zorgen voor een leuke match 
tussen de oudere en een jongere. Uit ervaring kunnen we zeggen 
dat contact tussen generaties zeer waardevol is voor beide partijen. 
Jongeren leren wat van de ouderen en vice versa. We hebben de 
afgelopen twee jaar veel binnen gezeten en nu mag er weer steeds 
meer. Dus wilt u ook graag met een jongere wandelen nu de zon zich 
weer steeds vaker laat zien? Neem dan contact met ons op!

Talent op tafel
In samenwerking met de St. Serviceprojecten Apeldoorn-Sprengen 
start nog een nieuw project: Talent op tafel. Apeldoorn kent veel vitale 
ouderen, die om uiteenlopende redenen de actieve band met het 
dagelijks maatschappelijk leven zijn kwijtgeraakt waardoor vereen-
zaming dreigt. Ook deze ouderen dragen veelal een schat aan kennis, 
kunde en ervaring met zich mee vanuit hun vroeger uitgeoefende 
beroep(en) en/of vrijwilligersfunctie(s). Het project is er op gericht dat 
de ouderen hun specifieke kennis en kunde weer gaan inzetten ten 
behoeve van maatschappelijke initiatieven in Apeldoorn. Dit kan in de 
vorm van vrijwilligerswerk zijn. 

Dit wordt gedaan door met hen in gesprek te gaan, hun kennis en 
kunde in kaart te brengen en hun enthousiasme aan te wakkeren om 
zich (weer) – als vrijwilliger – in te zetten. En hen vervolgens ook te 
begeleiden om daar concreet invulling aan te geven.

Na een kennismaking komt er een jongere bij u langs en onder het 
genot van een lekkere maaltijd speelt u een spel. Dit spel heeft als 
doel om elkaar beter te leren kennen, maar ook het achterhalen van 
uw interesses en talenten. Vervolgens helpt de jongere u om uit te 
zoeken waar u deze talenten nog kunt inzetten in de Apeldoornse 
maatschappij. 

Bent u of kent u iemand die baat heeft bij een van deze projecten?  
Of heeft u aanvullende vragen? 
Skill-Ability Apeldoorn
Loeke Hameleers 
06-82051727/l.hameleers@stimenz.nl

Noordoogst Podium

Woensdag 22 juni 16:00 – 19:30 uur
Sporthal Mheenpark /Zilverschoon 112

Bewoners in de spotlight! Laat u inspire-
ren door initiatieven en ervaringen uit de 
buurt...

Het maakt een groot verschil als inwoners 
en professionals samenwerken! De oogst 
van die samenwerking laten we graag 
zien. Want er gebeurt zoveel goeds in de 
wijken!

Ben jij ook benieuwd welke initiatieven 
de afgelopen anderhalf jaar zijn ontwik-
keld in Apeldoorn Noordoost? 
En wil je je laten inspireren door het 
verhaal van je buurtgenoten? 
Zij staan op het podium. 

We maken er een feestelijke middag 
van met muziek, eten en ontmoeting. Jij 
komt toch ook? Voor een warme maaltijd 
wordt gezorgd. 
Wij trakteren. Entree is gratis. 

Het Noordoogst Podium wordt georgani-
seerd door: Stimenz, Gemeente Apeldoorn, 
Mee Veluwe, Fontein PKN en Accres 
Sportservice - Uniek Sporten.

Jeugd- en buurtbibliotheek in 
PCBO De Regenboog-Osseveld 
Welkom jeugd én volwassenen!

Er is aanbod voor jeugd én voor 
volwassenen: romans, informatieve en 
educatieve boeken, groot letterboeken, 
stripboeken en prentenboeken, kranten 
(de Stentor) en tijdschriften.

Adres:   De Keerking 70
Geopend:  Maandag 14:00 - 17:00 uur
  Woensdag 11:00 - 17:00 uur
  Vrijdag  14:00 - 17:00 uur

Kirsten Schut
k.schut@coda-apeldoorn.nl

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
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