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Bijzondere panden

Van links naar rechts, van boven naar
beneden:
n Op de Bilderdijklaan worden ballonnen
opgelaten bij het 12V jarig bestaan van
de wijkvereniging.
n De omvang van het werkgebied van de

territoriale belangenbehartigingsorganisatie, later wijkraad, Sprengenbos.
n De omvang van het werkgebied van
wijkraad De Sprengen.
n De Lodewijkparade ter gelegenheid van
het 25-jarig jubileum van de wijkverenigingen De Sprengen en De Naald werd
gehouden op de Koning Lodewijklaan
tussen de Boszichtlaan en De Naald.

Villa’s van dit type zijn niet zeldzaam in
De Sprengen. Deze staat aan de Gardenierslaan op nummer 22.

Niet alle bijzondere panden zijn even
zichtbaar. Nogal verscholen staat aan
de Gardenierslaan 42 deze woning, een
gemeentelijk monument met de naam
D’Eikeboom.
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Ontstaan en ontwikkeling
van een wijkraad
Roelof Boekhold

Op 13 januari 2013 was het precies 25 jaar geleden dat de Vereniging
Sprengenbos werd opgericht. Het was een formele handeling op het
kantoor van de notaris waar de oprichters zelf niet eens bij aanwezig waren.
Die waren zelf op dat moment druk met het voeren van actie tegen plannen
van de gemeente. Het Sprengenbos was in die tijd in rep en roer.

Halverwege de jaren tachtig van de
vorige eeuw besloot de regering dat
grote woonwagenkampen niet gewenst
waren. Woonwagenbewoners moesten
verhuizen naar verspreid liggende kleine
kampen. De gemeente Apeldoorn, die
met het woonwagenkamp De Haere een
van de grotere kampen binnen zijn
grenzen had, besloot aan dat beleid mee
te werken.
Verspreid over de gemeente werden in
dorpen en wijken plaatsen aangewezen
waar woonwagenbewoners zouden
moeten gaan wonen. Eén van die
plaatsen was een terrein van de
gemeente aan de Waltersingel waarop
tot dan toe dagelijks tachtig ambtenaren
hun auto parkeerden. De buurt ging
gebukt onder een grote parkeeroverlast
waarvoor men al jaren aandacht vroeg.

En nu zou de parkeerdruk alleen maar
groter worden.
De bewoners besloten de Vereniging
Sprengenbos op te richten die namens
hen tegen de gemeentelijke plannen kon
optreden. Uit de statuten valt overigens
niet op te maken welke turbulente
achtergrond de oprichting van de vereniging heeft. Er staat te lezen dat de
vereniging ten doel heeft de belangen te
behartigen van bewoners en instellingen
in de wijk Sprengenbos te Apeldoorn.
Deze ruime formulering gaf basis aan
een breder werkveld dan dat van
actiegroep alleen. De vereniging zag dat
zelf ook en een maand na haar oprichting verzocht zij de gemeente haar, in
navolging van andere wijkverenigingen,
te erkennen als Territoriale Belangenbehartigingsorganisatie (TBBO). Ze had

toen ruim zeventig leden. Die woonden
niet alleen in het Sprengenbos, zoals het
gebied rond de Waltersingel ook wordt
genoemd, maar kwamen ook elders uit
‘wijk 04’, zoals het gebied tussen
Jachtlaan, Kennedylaan, Sprengenweg en
Koning Lodewijklaan door het Centraal
Bureau voor de Statistiek (CBS) en de
gemeente wordt aangeduid.
Op 1 juli ontving de vereniging bericht
dat zij met terugwerkende kracht vanaf
1 januari 1988 was erkend als TBBO. De
vereniging kwam daardoor in aanmerking voor een jaarsubsidie van ƒ 2,50 per
woning. De wijk telde toen 1808
woningen.
De gemeente had nog wel een
voorwaarde: in de statuten moest
worden opgenomen dat de vereniging
tenminste één keer per jaar een
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openbare vergadering houdt. In
november had de vereniging haar
statuten aangepast en kon zij als
volwaardige TBBO gaan werken.
In de loop van jaren werden meer
wijkverenigingen door de gemeente
erkend als wijkraden, zoals TBBO’s
inmiddels werden genoemd. Uiteindelijk
was in het grootste deel van het
gemeentelijk grondgebied een dorps- of
wijkraad actief. Een aantal gebieden viel
daar echter buiten. Om in die gebieden
ook wijkgericht te kunnen werken, stelde
de gemeente een plan op om die
resterende gebieden, de ‘witte vlekken’,
onder te brengen bij een wijkraad.
Sprengenweg Noord, wijk 08 volgens het
CBS, was zo’n witte vlek en werd
begrensd door Sprengenweg,
Badhuisweg, Vosselmanstraat, Loolaan,
Soerenseweg en Koning Lodewijklaan.
Het gebied werd ondergebracht bij
de wijkraad Sprengenbos, maar
niet voordat een verschil van
mening moest worden
beslecht met de wijkraad
Orden. Die vond namelijk
dat de Sprengenweg
de grens moest zijn
en dat het gebied
De Thermen bij
Brinkhorst
hoorde.
Brinkhorst was
ook een witte
vlek en zou aan
het werkgebied
van de
wijkraad
Orden
worden
toegevoegd.
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De gemeente was echter van mening dat
de wegenstructuur en de visie op het
Beekpark redenen waren om de
voorgestelde begrenzingen te
handhaven. Zo kreeg het
huidige wijkraadsgebied
pas in het voorjaar van
1995 zijn huidige
vorm.
'H1DDOG
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De uitbreiding van het werkgebied van
de vereniging gaf aanleiding om
nogmaals de statuten tegen het licht te
houden. De naam Sprengenbos dekte nu
in het geheel niet meer het werkgebied
van de vereniging. De naam werd
daarom in 1996 gewijzigd in ‘De
Sprengen’. Dit verklaart waarom een wijk
met een alleen één spreng langs een van
de grenzen toch De Sprengen kan heten.
Zo kreeg in 1996 de wijkvereniging de
vorm die zij nu nog steeds heeft.
In september 2000 vierde de wijkvereniging haar 12½-jarig bestaan met een
optocht met fanfare door de wijk,
eindigend met een groot feest op de
Bilderdijklaan. In september 2013 vierde

de vereniging het 25-jarig jubileum ook
op uitbundige wijze. Samen met wijkvereniging De Naald, die ook 25 jaar bestaat,
organiseerde de wijkvereniging een
congres rond het thema Burgerparticipatie en een activiteitenmarkt, de
Lodewijkparade. Dit boek is de derde
jubileumuiting.

Wijkraad aan het werk
Roelof Boekhold

Waar heeft de wijkraad zich de afgelopen 25 jaar mee beziggehouden?
Het kortst geformuleerd zou het antwoord kunnen luiden: vooral met
luisteren en praten. Communiceren met bewoners, met bedrijven, met
gemeente-ambtenaren, met gemeenteraadsleden, met gemeentebestuur,
met de politie, met welzijnsorganisaties, met woningcorporaties,
met collega-wijkraden. Communiceren om te informeren, om te adviseren,
om meningen uit te wisselen en om je zin te krijgen. Dat gebeurt openlijk
in vergaderingen, brieven, krant of Wijknieuws. Vaak gebeurt dat ook
informeel, in de wandelgangen. Het lijkt wel politiek.

Een wijkraad doet aan politiek. Niet
namens een partij, maar namens
bewoners die zich thuis willen voelen in
hun wijk. Dat betekent geven en nemen.
Niet alleen als bewoners onderling, maar
ook tussen wijkraad en al die organisaties waar je als wijk mee te maken hebt.
De wijkraad werkt daarbij nauw samen
met de andere wijkraden in het
stadsdeel Noordwest: Brink en Orden,
Berg en Bos, De Naald, Kerschoten, De
Parken en de buurtvereniging De Vlijt.
Als je de onderwerpen bekijkt waar de
wijkraad zich de afgelopen 25 jaar mee
heeft bezig gehouden, dan zijn de rode
draden verkeer en bouwen. Tot op de dag
van vandaag zijn dat onderwerpen die
emoties in de wijk los maken.

Wegen, verkeer en parkeren
Bij verkeer speelden en spelen twee
thema’s: parkeren en snelheid. De reden
voor de oprichting van de wijkvereniging
was het parkeerprobleem rond de
Rijkskantoren. Al sinds de bouw van de
Rijkskantoren keken omwonenden met
zorg naar de gevolgen daarvan voor hun
woonomgeving. In de bouwplannen was
namelijk niet voorzien in parkeerruimte
voor de ambtenaren die er zouden gaan
werken. Halverwege de jaren zeventig
werd al duidelijk dat er een levensgroot
parkeerprobleem was ontstaan. Er
verschenen stukken in de krant, de
gemeenteraad sprak erover, maar per
saldo werd het probleem niet opgelost.
Het probleem werd met de toename van

het autobezit alleen maar groter.
Toen de gemeente besloot een terrein
waarop dagelijks tachtig auto’s stonden
geparkeerd te bestemmen als woonwagenterrein, was bij de bewoners de maat
vol. De wijkvereniging werd opgericht en
voerde succesvol actie tegen dit plan. Na
een strijd van meer dan vier jaar sprak de
Kroon uit dat goedkeuring werd
onthouden aan het bestemmingsplan
voor zover dat betrekking had op die
locatie aan de Waltersingel.
Om het parkeerprobleem te beteugelen
werd fasegewijs een parkeerzone
ingesteld rond de Rijkskantoren. Dat
bewoners voortaan moesten betalen om
voor hun deur te mogen parkeren leidde
tot heftige protesten, maar die mochten
De Sprengen jubileumboek

5

6

jubileumboek De Sprengen

uiteindelijk niet baten. Het parkeervergunningstelsel is tot op de dag vandaag
van kracht en is in de loop der jaren zelfs
nog uitgebreid, ondanks dat het
Rijkskantorencomplex nu beschikt over
grote parkeergarages. Inmiddels heeft de
wijk te maken met nóg twee parkeerzones: die rond het centrum en die rond
Orpheus.
In sommige delen van de wijk leidt het
eigen autobezit van bewoners plaatselijk
tot parkeerproblemen waardoor er deels
op de stoep wordt geparkeerd. Dat leidt
weer tot klachten van voetgangers die
daar hinder van ondervinden. Het blijkt
echter dat als men rekening houdt met
elkaar, er toch een aanvaardbare situatie
kan ontstaan.
Bij de voorbereiding van de renovatie en
uitbreiding van Orpheus rond de
eeuwwisseling leidden de discussies
rond parkeren en vooral de verkeersafwikkeling tot verhitte gemoederen bij
omwonenden. Die maakten zich zorgen
om een grote toename van het verkeer
over de Soerenseweg in de avonduren.
Om de verkeersstroom effectief te
kunnen beteugelen bleek het nodig een
uitgebreid systeem van eenrichtingverkeer in te stellen. Sluipverkeer moest
immers worden tegengegaan. Uiteindelijk bleek de huidige situatie het grootste
draagvlak te hebben. Dat niet iedereen
zich daarnaar wil voegen blijkt uit de
regelmatige signalering dat automobilisten - vaak uit de wijk zelf - tegen de
richting in rijden.
En dan is er de - ook langlopende kwestie van het te snel rijden. Veel
wijkbewoners signaleren dat vaak veel
harder door de straten gereden wordt
dan in een woonwijk verantwoord is. En

ze storen zich eraan. In de loop van de
jaren zijn er maatregelen genomen om
daar wat aan te doen. De belangrijkste
en ingrijpendste is de aanwijzing van de
wijk als 30 km-zone. Daarvoor zijn
borden geplaatst en verkeersdrempels
gelegd. Waar dat kon zijn wegprofielen
aangepast. Een belangrijke reden voor
het aanleggen van de ‘ovaltonde’ in de
Schuttersweg was het terugbrengen van
de snelheid. Met snelheidsdisplays
worden bestuurders er bewust van
gemaakt hoe hard ze rijden. Sinds kort
kan de wijk zelf over een display
beschikken. Niet in de laatste plaats
houdt de politie regelmatig snelheidscontroles.
Toch zijn al deze maatregelen voor veel
mensen niet genoeg. Aan de Bosweg
heeft men in het verleden bijvoorbeeld
zelf een grote ’30’ op de weg geschilderd.
Regelmatig worden voorstellen gedaan
voor meer fysieke ingrepen en meer
handhaving door de politie. De vraag
dient zich aan hoe effectief extra
maatregelen zijn en of hun effect op de
leefbaarheid van de wijk ze rechtvaardigt. Het is belangrijk deze vraag te
stellen omdat bij snelheidscontroles
blijkt dat de overtreders voor het
overgrote deel uit de wijk zelf komen. We
wéten het dus allemaal wel…
Bouwen
De laatste 25 jaar heeft de wijkraad
nogal wat ervaring opgedaan met grote
bouwprojecten. Het grootste was
natuurlijk de uitbreiding en renovatie
van de Rijkskantoren. De toenmalige
wethouder vertelde de bewoners op een
drukbezochte informatie-avond dat de
gemeente de bouwplannen

ondersteunde omdat ze zich dat
verplicht voelde aan de grootste
werkgever van Apeldoorn. De
omwonenden moesten zich daarbij maar
neerleggen, kon je tussen de regels
horen.
Deze houding en het vooruitzicht van
zeventig meter hoge torens en
jarenlange overlast vanwege bouwactiviteiten, schoot de omwonenden - die het
al aan de stok hadden gehad met de
gemeente over de parkeeroverlast en het
woonwagenkamp - in het verkeerde
keelgat. Wat de weerstand nog
versterkte was dat het bestemmingsplan
dat de realisatie van de bouwplannen
mogelijk maakte al zo’n dertig jaar oud
was. Er stond nog niet eens een
maximum bouwhoogte in!
Verschillende juridische procedures zijn
gevoerd en de politieke druk werd flink
opgevoerd. De communicatie met de
Rijksgebouwendienst liep meer dan eens
erg stroef. Uiteindelijk zijn de plannen
aangepast: de torens zijn slanker en
lager uitgevoerd, het gebouw dat de
verbinding moest vormen tussen de
andere gebouwen is ondergronds
gegaan, er zijn grote parkeergarages
gekomen en een groot deel van het
gebied is als park uitgevoerd en
openbaar toegankelijk. Over het
algemeen wordt het resultaat positief
gewaardeerd.
Een ander groot bouwproject was de
uitbreiding en renovatie van Orpheus.
Dat project lag onder het vergrootglas
voor heel Apeldoorn vanwege de
financiële betrokkenheid van de
gemeente. Voor de buurt waren vooral
de gevolgen voor verkeer en parkeren
vooral van belang.
De Sprengen jubileumboek
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Wijkbewoners

Vormen van
saamhorigheid
Joke Vercouteren kwam in Apeldoorn
wonen vanwege de liefde. Toen die over
was belandde ze via een aantal verschillende adressen in de Jacob Catslaan in
De Sprengen. Een mooi huis met een fijne
tuin. Henk, haar liefde van nu, woonde
daar al. Joke heeft een Twentse achtergrond: ,,Hier is het ‘noaberschap’ wel wat
anders dan in Twente. Maar als je iets
hebt, kun je wel terecht bij je buren en
word je geholpen.’’
De leefomgeving in deze wijk geeft haar
voornamelijk vreugde. ,,Je kunt er prima
mee leven. Je wordt gerespecteerd als je
wat meer op jezelf bent. Je voelt wel vormen van saamhorigheid. Met voetbalkampioenschappen bijvoorbeeld zie je
veel oranje in de buurt, en als er iemand
in de straat overlijdt zie je dat veel mensen dat meebeleven.’’
Het is voor Joke belangrijk dat mensen
openstaan voor elkaar, en dat je elkaar
kunt vertrouwen: ,,Mensen hebben mensen nodig!’’
(OS)
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Van links naar rechts en van boven naar beneden:
n Door de inzet van de Pensioen- en Verzekeringskamer en de
wijkraad bleef het terrein aan de Waltersingel overdag
behouden voor parkeren en ’s avonds en in het weekend voor
het spelen van de kinderen uit de buurt. Nu staan er op het
terrein woningen.
n Het speelveldje aan de Sumatralaan was in het voorjaar van
2010 nog helemaal opgeknapt. Toen is deze klimtoren
geplaatst. In 2012 werd er echter asbest gevonden. Het veldje is
gesaneerd en weer een mooie speelplek geworden.
n Op de straatspeeldag in 2007 werd op deze speelse wijze een
beroep gedaan op automobilisten.
n In 2006 was er veel te doen rond UMTS-masten en het
mogelijke effect van hun straling. Ook in De Sprengen leefden
vragen over onder meer de masten op het zustergebouw van
het Julianaziekenhuis.

Het derde grote bouwproject moet
eigenlijk nog beginnen: de nieuwbouw
op het terrein van het voormalige
Julianaziekenhuis. De sloop van het
voormalige ziekenhuis was echter een
project op zich, dat vanwege de asbestsanering meer dan een jaar heeft
geduurd. Mede op aandringen van de
wijkraad heeft de gemeente aan haar
medewerking aan de herontwikkeling
van het terrein de voorwaarde gesteld
dat tenminste 12.000 m2 vloeroppervlak
wordt bestemd voor zorgfuncties. Dat
maakt het voor de ontwikkelaar een
gecompliceerde opgave, zeker nu het
economische tij niet gunstig is.
Behalve deze grote projecten zijn er nog
tal van ontwikkelingen geweest die qua
omvang of uitstraling minder in het oog
sprongen, maar in hun directe omgeving
toch de nodige vragen en onrust
opriepen. Vaak bleken bewoners dan
verrast dat het bestemmingsplan
ruimere ontwikkelingsmogelijkheden
bood dan ze altijd hadden aangenomen.
Voor de wijkraad is dat reden om te
zoeken naar manieren of bewoners beter
te betrekken bij het voorbereiden van
nieuwe bestemmingsplannen.
Maar ook…
Er zijn meer onderwerpen die de
aandacht van de wijkraad vragen. De
herinrichting van wegen neemt daarbij
een belangrijke plaats in: Soerenseweg,
Badhuisweg, Schuttersweg, Bosweg,
Sprengenbos, Sprengenweg en binnenkort de Aquamarijnstraat.
In het verlengde daarvan het onderhoud
van de openbare ruimte: wegen, stoepen,
groenstroken, groenperken, grasvelden,
hondenuitlaatplaatsen, overhangend

groen. We maken daarbij dankbaar
gebruik van signalen van bewoners. Ooit
is er een begin gemaakt om samen met
de gemeente de openbare ruimte te
schouwen, maar toen bleek dat er
nauwelijks iets met de resultaten werd
gedaan is het gezamenlijk schouwen
weer gestopt.
Verder ondersteunt de wijkraad
bewonersinitiatieven door het leggen
van contacten, het verwijzen naar
instanties of het doen van voorspraak.
De wijkraad ondersteunt ieder jaar
activiteiten die in het kader van de
buitenspeeldag worden georganiseerd in
verschillende straten in de wijk.
Eind 1996 liet de wijkraad een leefbaarheidsonderzoek uitvoeren in de wijk om
van bewoners te horen wat zij belangrijk
vinden in de wijk en hoe zij tegen de
wijkraad aan keken. Uit dit onderzoek
bleek dat bewoners over het geheel
tevreden zijn over hun wijk. Latere
onderzoeken door de gemeente hebben
dat bevestigd en lieten zien dat de
bewonerstevredenheid in De Sprengen
tot de hoogste behoort in Apeldoorn. In
het leefbaarheidsonderzoek kreeg de
wijkraad ook een dikke voldoende.
De knelpunten in de wijk die de
bewoners noemden waren: verkeersveiligheid, parkeren, overlast van Orpheus,
overlast van uitgaanspubliek uit het
centrum, de slechte staat van wegen en
stoepen, straatverlichting en het gebrek
aan speelgelegenheid voor jonge
kinderen.
De resultaten van het leefbaarheidsonderzoek waren aanleiding om in
samenwerking met gemeente,
maatschappelijk werk en politie een
project Sociale veiligheid op poten te

zetten. Dit heeft geleid tot bewustwording en tal van kleine aanpassingen door bewoners en gemeente - in de wijk.
Ter voorbereiding van de Toekomstagenda voor het stadsdeel Noordwest is
in het najaar van 2011 wederom een
enquête gehouden, waar veel wijkbewoners op hebben gereageerd. In deze
enquête werd gevraagd naar sterke en
zwakke punten van de wijk en de kansen
en bedreigingen voor de wijk. Als sterke
punten werden het groene karakter, de
ligging en de bebouwing van de wijk
genoemd. Zwakke punten waren de
onvoldoende snelheidshandhaving, het
geringe aantal winkels en de overlast
van grote verkeerswegen.
Als belangrijkste bedreigingen worden
gezien de toenemende verkeersdruk op
de ring, de toenemende parkeerdruk en
het kappen van bomen. De belangrijkste
kansen zien veel bewoners in de
passende inrichting van ontwikkellocaties in de wijk, in het versterken van de
sociale samenhang en in het toegankelijk en begaanbaar maken van de
openbare ruimte.
Als je op hoofdlijnen kijkt zijn er een
aantal thema’s die actueel blijven, maar
op een aantal punten zie je ook accentverschuiving. Een mooie uitdaging voor
de wijkraad om daar de komende jaren
iets mee te doen.
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De Nieuwe Enk, een bijzondere wijk
Ton Steeman

Het ‘werkgebied’ van wijkraad De Sprengen valt vrijwel samen met het
gebied dat ooit bekend stond als de Nieuwe Enk. Dit was een uitbreiding
naar het noorden van de Apeldoornse Enk, over de Sprengenweg heen, en
besloeg ongeveer het terrein dat wordt omsloten door Soerenseweg, Koning
Lodewijklaan, Sprengenweg, Staringlaan, Schuttersweg en Jachtlaan. Die
naam kreeg het gebied in de eerste helft van de negentiende eeuw. Hier
vestigden zich toen arbeiders, die hun stukje grond zelf ontgonnen.

De benaming Nieuwe Enk houdt in dat
er ook een Oude Enk was, de oorspronkelijke Apeldoornse Enk.
Onder het begrip enk (ook wel
geschreven als ‘eng’; vergelijk het begrip
‘Engeland’ in en bij Beekbergen) wordt
verstaan het bouwland rondom een dorp
of een gehucht, het permanente
bouwland dat door de boeren van de
buurtschap werd bewerkt en in cultuur
gebracht.
De aanleg van weggetjes en de bouw
van woningen in de Nieuwe Enk begon
in het begin van de negentiende eeuw.
Op de kaart van 1850 staan enkele
wegen en huizen ingetekend langs de
huidige Koning Lodewijklaan en zuidelijk
van de Soerenseweg waar nu Sumatralaan, Sterrenlaan en Schuttersweg te
vinden zijn. Die eerste bewoners waren
meest dagloners die een nieuw stuk land

ontgonnen. Zij woonden in zeer eenvoudige, met riet gedekte huisjes die
bestonden uit een woonvertrek en een
paar bedsteden. Achter dat woonvertrek
was meestal een stal voor enkele geiten.
De Nieuwe Enk was toen een mooi
afwisselend en ook wat heuvelachtig
heidegebied, met hier en daar wat
struiken en bomen. Geen wonder dat
zich hier later ook anderen vestigden,
onder wie kunstenaars. Maar er kwamen
ook mensen wonen die met rust gelaten
wilden worden of die zelf wat achteraf
wilden wonen, zoals ketellappers, vilders,
stropers, bedelende muzikanten en
bezembinders.
Zo groeide en veranderde de Nieuwe Enk
langzaam tot wat het nog ver in de
vorige eeuw was: een buurt waar
eenvoudige beroepsbeoefenaren
woonden. Arm, slecht behuisd, ruw, aan

elkaar hangend en elkaar helpend als dat
nodig was, geen vrienden van het gezag.
De bewoners leefden van hun handel en
van wat de tuin en een paar geiten
opleverden. Gestookt werd met sprokkelhout dat door vrouw en kinderen werd
verzameld.
Het ging Apeldoorn intussen langzaam
wat beter. Het aantal inwoners steeg,
evenals het levenspeil. Ook de Nieuwe
Enk veranderde drastisch. In de eerste
helft van de twintigste eeuw werd hier
nogal wat gebouwd. Veel van de oude
huisjes werden eerst nog gebruikt als
schuurtje achter de nieuw gebouwde
huizen, maar op den duur verdwenen
ook die. Hier en daar vinden we in De
Sprengen nog wat woonhuizen (beter:
woonhuisjes) die herinneren aan de
oorspronkelijke enkwoningen (Midden
Enkweg, Zandloperweg, Sterrenlaan).
De Sprengen jubileumboek
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Gezicht op de Nieuwe Enk, omstreeks 1850, vastgelegd op aquarel door A. Lieman.

In het gebied tussen Bosweg en Soerenseweg, ook wel Noorder Enk genoemd,
verdwenen de huisjes toen in de jaren
zestig de huidige Edelstenenbuurt werd
gebouwd. Dat was ook het einde van het
laatste buurtcafé, van Beeltje. Bekende
types als Derk Sleutel en Floor de Gruwel
namen daar menig borreltje tot zich. Er
stond een biljart en er was een prachtige
bierpomp van porselein. Achter de tap op
een plank stond een rij tinnen maatjes; je
kon er ook jenever per maatje kopen. Wat
in die buurt nog rest is het overwegwachtershuisje uit 1898. Op de Koning
Lodewijklaan 34 stond bij een kwekerij
een enkhuisje dat enkele jaren geleden
door brand verloren ging. De kwekerij is
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afgebroken en op het terrein staan nu
nieuwe woningen.
Bijzondere bewoners
Een bijzondere wijk dus, met ook bijzondere bewoners. De enige die ik
persoonlijk heb gekend is Bart
Middelink, destijds bekend als Bart uut
de Gieteling (Gieteling is de naam van
zijn huis aan de Midden Enkweg). Bart
schreef stukjes in de krant in het
Apeldoornse dialect. Hij wilde graag de
herinnering aan de oude wijk en haar
bewoners levend houden en ijverde voor
het plaatsen van een beeld van Floor de
Gruwel met zijn hondenkar. ,,Ik hoop dat
ik Floor nog eens tegenkom in onze Enk’’,

vertrouwde hij me toe. Ik heb daar zelf
ook verscheidene keren (ook vergeefs)
voor gepleit. Bart overleed in 1987.
Floor de Beer (geboren in 1859) had als
bijnaam Floor de Gruwel. Hij was
handelaar in oude metalen, vodden en
andere rommel, maar hij was vooral een
zogenaamde koudslachter, een paardenvilder. De restanten van door hem
gevilde paarden verdwenen in een
droogstaande kom op de hoek van
Jachtlaan en Soerenseweg (dat was
vroeger een vijver waar water verzameld
werd voor de fonteinen van Het Loo). Die
kuil kreeg al gauw de naam peerdekuule.
Het hooggelegen huis dat daar later aan
de Genistalaan werd gebouwd heette tot

niet zo lang geleden dan ook ‘Op de
Peerdekuule’.
Floor was een ruwe klant, zeker als hij
wat gedronken had. De bijnaam De
Gruwel is hem gegeven door scheldende
kwajongens. Voor het vervoer had Floor
een hondenkar met twee honden. Over
die hondenkar gaat het verhaal dat Floor
eens met zijn kar op een smalle
zandweg reed toen Koning Willem III
hem achterop kwam met een met
paarden bespannen rijtuig en hem wilde
inhalen. De koetsier riep tegen Floor dat
hij voor de koning aan de kant moest.
Maar die riep dat hij in Apeldoorn wel
zou zeggen dat de koning eraan kwam.

In het dorp aangekomen riep Floor tegen
de mensen: ,,Opzij, opzij, de koning komt
eraan.’’
De volgende dag moest Floor op paleis
Het Loo verschijnen. Doodsbenauwd,
gewassen en gepoetst ging hij naar de
koning, die in Apeldoorn bekend stond
als een ongemakkelijk heerschap, zeker
als hij kwaad was, en dat kwam nogal
eens voor. Maar het viel mee. Floor kreeg
zelfs, naast een uitbrander, wat geld van
hem.
Hoe ver ging toen de invloed van de
koning? In de Algemene Plaatselijke
Verordening van 1879 staat dat de
bestuurder van een met honden

bespannen kar verplicht is zich in de
berm van de weg te begeven als hij een
met paarden bespannen wagen
tegenkomt. Uit de overige artikelen blijkt
dat dit vooral bedoeld was om het
schrikken van de paarden te voorkomen.
In 1882 werd op die verordening een
aanvulling gemaakt waarin het
verboden werd om met hondenwagens
waarop de bestuurder gezeten is 'anders
dan langzaam' te rijden.
Of dat allemaal iets met deze geschiedenis te maken heeft? Wie zal het
zeggen?

Panorama van de Nieuwe Enk, omstreeks 1900.

De Sprengen jubileumboek
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In de Sprengen staan nog ettelijke voormalige
enkhuisjes. Voorin zo’n huisje bevond zich een kamer
met schouw en bedsteden, achterin een kleine keuken.
Het zoldertje was bereikbaar met een houten trapje.
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Geen sport, geen café
Als ik het plan opvat naar Apeldoorn te verhuizen, krijg ik het
advies eerst ter oriëntatie met een helikopter boven de wijk
De Sprengen te cirkelen. Goed idee. Meteen valt mij de aparte
structuur op van dit stuk Apeldoorn: een taartpunt met een
flinke hap eruit, omgrensd door twee rechte lanen. Later merk
ik dat bijna elke straat hier laan heet!
Binnen die twee lanen is een wirwar van bochtige wegen
zichtbaar; wellicht het gevolg van de oorspronkelijke opzet van
het dorp Apeldoorn. Vanuit de lucht vallen vier punten meteen
op. Eerst een amfitheaterachtige structuur, die bij de landing
van de helikopter een begraafplaats blijkt te zijn. Daarna een
grote kerk, gebouwd op de fundamenten van een door brand
verwoeste waterstaatskerk; de tienjarige prinses Wilhelmina
legde er de eerste steen voor. Ertegenover staat een schouwburg, oorspronkelijk gebouwd op verzoek van een grote fabriek
‘uit het zuiden des lands’, die zich best in Apeldoorn wilde
vestigen als er naast natuur ook cultuur zou komen.
En tenslotte wordt mijn aandacht getrokken door een aantal
gebouwen midden in een bijzonder aangelegd park. In dit
park staan twee opvallende, zestig meter hoge ellipsvormige
torens van groen glas. Zij vormen de kern van de gebouwen
van de Belastingdienst, die in Apeldoorn een van de hoofdvestigingen heeft. Ze worden omgeven door luisterrijke
binnenhoven en waterpartijen met daarin aluminium
torentjes met kunstzinnige waterspuwerd van kunstenaar
Rob Birza, die als het ware alle schatten van de Belastingdienst
moeten bewaken.
De omwonenden waren er eerst niet blij mee en protesteerden heftig, maar nu lijkt het hele complex geaccepteerd te
zijn, ook al mag men de gebouwen niet van binnen bekijken
voor een toeristisch bezoek. Wel is er een artistiek aangelegd
heidepark met moderne beelden en een milieuvriendelijke
speeltuin, open voor het publiek. Het is aangelegd bovenop
een enorme parkeergarage, maar die is alleen toegankelijk
voor het personeel.
Eén van de beelden wil ik apart noemen: een klein, bijna
verborgen bronzen beeldje van een vrouw met een grote kist
boven haar hoofd die ze bijna niet kan torsen; is dat de

Column

geldkist met alle belastinggeld? Van dezelfde beeldhouwer,
Henk Visch, vind ik nog een beeld in deze wijk, helemaal op
een ander punt: een bevrijdingsmonument, gestalte gegeven
in een vrolijke, grote man die juichend zijn beide armen in de
lucht steekt, met in elke hand een hoed. Hij heeft kleine
priemende witte oogjes, net als die schatbewaarster.
In gesprek komen met de bewoners van dit gebied gaat niet
zo vlot: men uit zich niet zo gemakkelijk, maar over het
algemeen is men wel vriendelijk. De gedachte lijkt te zijn: laat
mij maar met rust, ik woon hier mooi en maak van mijn huis
en tuin een koninkrijkje. Ik ben benieuwd naar de politieke
achtergrond, maar die houdt men graag voor zich. Ik heb wel
het gevoel dat het CDA-, VVD- en D66-gehalte hoog zou
kunnen zijn.

Vroeger konden de wijkbewoners hun dorst lessen in café Beeltje.

Van zo’n oriëntatietocht boven en door de wijk De Sprengen
krijg je dorst. Denk maar niet dat er ergens een café te zien is.
Trouwens net zo min als een sportterrein. Zegt dat iets over
het karakter van de bewoners? Dat weet ik niet. Daarvoor zal
ik er eerst een tijdje moeten wonen: heel graag!
Edmond Westvogel
De Sprengen jubileumboek
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Van links naar rechts en van boven naar beneden:
n Het dubbele poortgebouw aan de Soerenseweg, van
monumentale waarde.
n De Nieuwe Begraafplaats is tegelijk een prachtig
wandelpark.
n De graven van twintig kinderen die in 1946
omkwamen toen een vliegtuig neerstortte op het
Christelijk Lyceum aan de Jachtlaan.
n Er is niet alleen traditionele grafvormgeving te zien.
n Een bijzonder plekje is dit meditatiepunt, in de vorm
van een holle boomstam. Aan de binnenkant is een
toepasselijke tekst te lezen van Paul Gellings.
n Een tastbaar stukje Apeldoornse geschiedenis: het
graf van oud-burgemeester Tutein Nolthenius.
n Een van de meest opvallende grafmonumenten is
dat ‘met de engelen’ van de familie Van Heeckeren.
n Dat de begraafplaats al 113 jaar bestaat is goed te zien.

Rustplaats van
Apeldoornse geschiedenis
Ton Steeman

De Nieuwe Begraafplaats aan de Soerenseweg is zonder twijfel het
belangrijkste cultuurhistorische monument in onze wijk. Je vindt er de
Apeldoornse geschiedenis van de twintigste eeuw in namen en monumenten,
en het is een prachtig doel van een wandeling door parkachtige aanleg.

Na de middeleeuwen werd Apeldoorn
steeds belangrijker, het lag immers op
een knooppunt van handelswegen. Hier
stond al in de twaalfde eeuw de
Mariakerk (op het huidige Raadhuisplein). De laatste versie van die kerk, uit
de 16e eeuw, is in 1842 afgebroken.
Het begraven in kerken werd in 1829
verboden en Apeldoorn moest daarom
een begraafplaats aanleggen buiten de
bebouwde kom. Die begraafplaats kwam
toen halverwege tussen de dorpskerk en
paleis Het Loo (daar waar nu schouwburg Orpheus staat) en is meer dan
honderd jaar in gebruik geweest.
Tegenover die begraafplaats is in 1842
een nieuwe kerk gebouwd. Na de brand
van 1890 is die kerk vervangen door de
huidige Grote Kerk.
Aan het einde van de negentiende eeuw

raakte deze begraafplaats vol en er
ontstond behoefte aan een nieuwe
begraafplaats. Het College van B&W
kocht daarvoor in mei 1895 een perceel
grond aan de Soerensche Grintweg. De
ingangspartij van deze nieuwe begraafplaats werd in 1896 naar ontwerp van
architect J.A. Wijn gebouwd door Gerrit
Wegerif. De opdracht tot de aanleg en de
beplanting van de begraafplaats werd
door B&W verstrekt aan de firma
Groenewegen uit De Bilt.
Felle discussie
Jacob Adriaan van Hasselt, zoon van de
oud-kantonrechter in Apeldoorn, was op
11 mei 1872 benoemd tot burgemeester.
Op 11 mei 1897 zou hij dus 25 jaar
burgemeester van Apeldoorn zijn. Voor
dit feest werden grootse voorberei-

dingen getroffen, want de burgemeester
stond in hoog aanzien, niet alleen bij de
bevolking, maar ook bij koning Willem III
en bij koningin-regentes Emma (de
laatste droeg fors bij aan de kosten van
‘het plantsoen’ op de Soerensche
Grintweg).
Met die opdracht aan de firma Groenewegen begon voor de burgemeester veel
ellende. In de gemeenteraadsvergaderingen van maart en april 1897 is
daarover fel gediscussieerd. Van Hasselt
moest zich onder meer verantwoorden
voor het feit dat het college, zonder
overleg met de raad, had gekozen voor
de erg dure plannen van een nietApeldoornse firma.
Van Hasselt overleed op 8 mei 1897, kort
na die enerverende vergaderingen,
plotseling aan een hartaanval. Op 12 mei
De Sprengen jubileumboek
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Een kaart uit 1907, waarop te zien is dat
de begraafplaats eerst de vorm had van
een voetbalveld; wel is het dubbele
poortgebouw aangegeven, alsmede de
halfronde oprijlaan.

werd hij onder overweldigende belangstelling als allereerste op de nieuwe
begraafplaats ter aarde besteld, en wel
op de centrale plek midden op de
hoofdlaan, recht voor de monumentale
ingangspartij. De aanleg van de beplanting was toen nog lang niet gereed, de
bomen die rond zijn graf kwamen waren
nog erg klein. Ook de overige beplanting
was toen uiteraard nog armetierig. Pas
op 1 januari 1900 is de begraafplaats
officieel in gebruik genomen. De
begraafplaats omvatte in eerste aanleg
een rechthoekig perceel, ter grootte van
een flink weiland; later is het terrein naar
drie richtingen vergroot.
De landschappelijke aanleg van de
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begraafplaats is tweeledig. Het oudste
deel is aangelegd in romantische stijl,
ruim opgezet, met schilderachtige
elementen, doorkijkjes en gebogen
paden, met een grote verscheidenheid
aan planten. Het nieuwere deel is
strakker, formeler van aard.
Ook in de grafmonumenten is er een
verandering in de tijd te zien. Veel
voorkomend zijn plat liggende stenen
omgeven door hekwerk. Deze hebben
vaak de vorm van een ledikant, de
‘laatste rustplaats’. Een aantal
monumenten is gemaakt door de
bekende Apeldoornse kunstenaar Pieter
Puype.
Wandeling
Er zijn meerdere goede redenen om een
wandeling te maken over de begraafplaats. Niet alleen om het graf van een
familielid of bekende te bezoeken, maar
zeker ook vanwege de fraaie parkachtige

aanleg, de veelsoortige beplanting en
vooral vanwege de Apeldoornse historie
van de twintigste eeuw die hier te
vinden is.
Tijdens die wandeling komt u de namen
tegen van tal van min of meer
prominente Apeldoorners die hier hun
laatste rustplaats kregen. Daarbij zijn
oud-burgemeesters, industriëlen, artsen,
zakenmensen, verzetsmensen, gesneuvelde militairen, leraren, musici,
geestelijkheid, adel, kunstenaars,
ambachtslieden, ambtenaren, en zelfs
een ‘prinses’.
Zo’n wandeling start bij de ingang die
bestaat uit de in neo-renaissancestijl
gebouwde aula en dienstwoning, met
trapgevels en natuurstenen sierornamenten en een monumentaal
toegangshek.
Uit de veelheid van graven noemen we
een aantal:
n Het graf van een interessante tak van
de familie Daendels, namelijk van Henri
Thierry Daendels (1910), die in 1880 uit
Nederlandsch Indië naar De Veenkamp
kwam, het huis aan de Mecklenburglaan.
Hij liet de tuin daar inrichten in
landschapsstijl door de bekende tuinarchitect Copijn.
n Het graf van oud-burgemeester
(1910-1934) Roosmale Nepveu (1950), een
eenvoudige liggende steen, gericht op
‘zijn’ wijk Berg en Bos.
n Het graf van Gerrit Middelink (1927) in
de vorm van de Julianatoren, ontwerp
van Pieter Puype.
n Het ‘Graf met de Engelen’ (1906) van
de adellijke familie Van Heeckeren van
Brandsenburg. De enige zoon, kadet op
de KMA, viel tijdens een oefening in
Brummen van zijn paard en overleed.

De ouders richtten dit prachtige
monument voor hem op. De moeder
werd als laatste hier begraven. Er was
waarschijnlijk geen geld en ook geen
familie meer; haar naam kwam niet op
de daarvoor vrijgehouden ruimte, maar
is na de onlangs uitgevoerde restauratie
alsnog opgenomen.
n Ongeveer achter de engelen zien we
het graf waar volgens het opschrift op de
liggende steen een ‘Princesse de France’
ligt begraven (1835-1908), Auguste Marie
Thérèse de Bourbon, de dochter van
Naundorff die (ten onrechte) beweerde
Lodewijk XVII te zijn.
n Het familiegraf van de Groningse
familie Talens (1911), de stichter van de
verf- en inktfabriek. De ornamenten
(treurende vrouwen, urnen, guirlandes
met papaverbollen, palmtak) zijn van de
hand van Pieter Puype.
n Het graf van oud-burgemeester Tutein
Nolthenius (1930).
n Twee graven van de familie Walter
(1918 en 1941). De eerste ambtsmedicus

Luchtfoto van de aanleg van de
padenstructuur. Links de Soerenseweg,
richting Grote Kerk.

van Apeldoorn (1814) was dokter Thomas
Walter. Hij werd onder meer bekend door
zijn kwekerij van bloedzuigers. Zijn
kinderen waren de bekende notarissen
Wilhelm en Herman, die hier liggen
begraven
n Het graf van de familie Chris Wegerif,
de bekende architect (hij ontwierp onder
veel meer De Naald en Sunny Home aan
de Jachtlaan). Zijn vrouw was de kunstenares Agatha Gravenstein (1920). Op het
graf een monument van zwerfkeien.
n De graven van 20 van de 22 kinderen
die omkwamen bij de ramp van 7
oktober 1946, in een grote boog. Er viel
toen een vliegtuig op het Christelijk
Lyceum aan de Jachtlaan waardoor in de
gymzaal brand ontstond.

Op deze kaart uit 1933 heeft de
begraafplaats zijn huidige omvang en is
de padenstructuur voltooid.

Een uitgebreidere beschrijving van
zowel de aanleg van de begraafplaats
als van de meest belangwekkende
graven en een route staan in het
boekje ‘100 jaar Nieuwe Begraafplaats aan de Soerensche Grintweg’
(Ton Steeman, uitgave 1996, herdruk
2006). Daarin staat eveneens een lijst
met de betekenis van de op de graven
voorkomende symbolen.

De Sprengen jubileumboek
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Zaken doen in de Sprengen
Jos Knipping

Wie zoekt er nu achter een gewone of toch wel bijzondere voordeur een heel
bedrijf? Dat kan je overkomen in De Sprengen in Apeldoorn. Niet alleen een
woonwijk, maar ook een wijk met veel bedrijvigheid. Wie bij de Kamer van
Koophandel een lijst opvraagt met de bedrijven die in De Sprengen zijn
gevestigd kan voor een verrassing komen te staan. Het fenomeen ‘buurtwinkel’
is vrijwel verdwenen (zie ook het artikel van André Staal), maar daarvoor zijn
tal van min of meer ‘onzichtbare’ bedrijven en bedrijfjes in de plaats gekomen.

De lijst telt maar liefst 400 (vierhonderd!)
namen. Die allemaal te beschrijven in dit
boekje, is onmogelijk. We moesten een
keuze maken. Dat hebben we gedaan
door middel van loting. Op zoek naar uw
eigen zaak dan kan het zijn dat u
daardoor tevergeefs zoekt. Onze excuses
daarvoor. We mogen concluderen dat de
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wijk ruimte biedt aan vitale, soms
originele en kleurrijke bedrijven, waarvan
sommige hun klanten tot ver buiten onze
landsgrenzen vinden.
Niazi Creatie
Toen haar man, internist in Afghanistan,
er de voorkeur aan gaf naar Nederland te

gaan, ging Farida Niazi met hem mee.
Nu woont ze al geruime tijd in
Apeldoorn en heeft haar eigen kledingatelier op de hoek van de Koning
Lodewijklaan en de Badhuisweg. Haar
bedrijf heeft zo’n goede naam dat zij
zelfs een tweede ruimte erbij betrokken
heeft en nu ook gespecialiseerd is in

Pagina 20 en 21 van links naar rechts:
n Op de hoek van de Badhuisweg en de Sprengenweg dreef
J.H. Ossenkoppele in de jaren twintig een kruidenierswinkel
onder de naam De Oorsprong.
n Op de splitsing van Badhuisweg en Soerenseweg bevond zich
de rijwielhandel van de firma Damsté, die daar meer dan
zeventig jaar actief was. Het pand dateert uit 1908.
n De fabriekspijp staat er nog, en markeert aan de Hoogakkerlaan
de plek waar in 1886 tegelbakker en meubelmaker H.B. Mensing
zijn ‘Nederlandsche Stoom Chemische Fabriek Mensing & Co
Fabrique de Faïence Artistique’ begon. De pijp dateert van wat
later, rond 1910.

galakleding. Tijdens ons gesprek worden
we geregeld gestoord door bezoekers en
klanten: het is een drukke, levendige
zaak. Er komt ook iemand die een wieg
bekleed wil hebben; geen probleem voor
Farida Niazi. Heel creatief komt zij met
mogelijkheden, want ook hier is zij voor
opgeleid. Speciaal voor oudere dames
heeft zij voor een aantrekkelijke prijs
broeken. Mochten die vermaakt moeten
worden, dan is dat natuurlijk geen
probleem.
Interessant is het verhaal hoe zij in de
wijk De Sprengen belandde: op haar
zwerftocht naar een goede vestigingsplek proefde zij de sfeer die van de wijk
uitgaat. Zij sprak een willekeurige
mevrouw op de Koning Lodewijklaan aan
en vroeg of daar misschien behoefte was
aan een kledingatelier. Het antwoord
was zo enthousiast dat zij daar sindsdien
te vinden is (Koning Lodewijklaan 336).
Haar klantenkring beperkt zich
inmiddels niet tot de directe omgeving,

want uit heel Apeldoorn krijgt zij
verzoeken kleding te ontwerpen of te
veranderen, en ook uit veel omliggende
dorpen.
Twice but Nice
Het klinkt heel mooi, zo’n rijmende
naam voor je bedrijf. Maar het blijft niet
bij die poëtische naamgeving, want
Esther en Annemieke verkopen ‘eerste
klas tweede hands’ zoals zij het zelf
formuleren. In hun overzichtelijke zaak
aan de Sterrenlaan 46 laten zij zien dat
het heel slim kan zijn gebruikte
goederen een tweede leven te geven.
Eigenlijk is hun zaak een soort
kringloopwinkel. Het assortiment is
ruim en gevarieerd, maar wie voor
witgoed komt loopt een blauwtje.
In de loop van een aantal jaren hebben
zij hun klantenkring flink zien groeien:
het begon met een bescheiden hoeveelheid in onze wijk maar nu komen de
bezoekers en kopers uit heel Apeldoorn.

Meer informatie? Zie twicebutnice.nl
Jerry Kolvoort
Wat een ontdekking! De groenteman
via een website. Dat is nog eens iets
anders dan: ‘even groente halen’. En wil
je toch liever persoonlijk geholpen
worden, dan ga je naar de groentevakman om in zijn atelier een keuze te
maken. Op de website vinden we veel
informatie over het bedrijf zelf, over de
geschiedenis, over persoonlijk advies
dat je als klant krijgt (als je dat wilt
natuurlijk), ideeën voor bijzondere
momenten in het leven. Je kunt je
kookboek weg doen, want er staan ook
heel veel recepten op. Ook handig:
fruit en groente van de week, met
adviezen erbij.
Groenteman is een echt vak. In onze wijk
is Jerry Kolvoort (Schuttersweg 78) de
enige echt gespecialiseerde
groenteman. Wie nu benieuwd is, moet
even kijken op kolvoort.nl
De Sprengen jubileumboek
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Geef een koe
Op zoek naar kenmerkende bedrijven in
onze wijk stuiten we op een
merkwaardig ‘bedrijf’. Je kunt er niets
kopen of leren, maar wel iets geven.
Anne en Hans Trapman (Soerenseweg
100) runnen met tien vrijwilligers in
Nederland en circa zestig in Kyrgyzstan
een organisatie die gezinnen met een
gehandicapt kind in dat land een koe
schenkt. In Kyrgyzstan worden gehandicapten vaak genegeerd en geïsoleerd,
maar met een koe heeft een familie een
bedrijf en telt daardoor mee in de
gemeenschap.
Met de verkoop van de melk stijgt zo’n
familie in aanzien bij de dorpsgenoten.
Ook ziet men dat een gehandicapte bij
hun gemeenschap hoort, en kinderen
gaan soms met zo’n leeftijdgenoot
spelen. De afspraak is gemaakt dat het
eerste kalf van zo’n koe, die in Kyrgyzstan
gekocht wordt, aan een andere familie
geschonken moet worden.
De koeien kunnen worden gekocht
dankzij financiële gaven uit Nederland.
Wie deze organisatie steunt, draagt
daardoor rechtstreeks bij aan de
maatschappelijke ontwikkeling van
mensen in Kyrgyzstan. Tot nu toe zijn er
op deze wijze 260 koeien geschonken.
Wie hierover meer wil weten, kan het
best even kijken op geefeenkoe.nl
Boekenkunst
Een van de kenmerken van poëzie is de
meerduidigheid van woorden en van
zinnen, dat geldt ook voor de naam
‘Boekenkunst’ van het boekontwerpbedrijf van Anne-Mieke Boonstra aan de
Gardenierslaan 43: de boeken en
bewaardozen die zij als unica’s maakt,
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Anne-Mieke Boonstra, maakster van
unieke boekenkunst.

zijn zeker als kunstwerken te
beschouwen. Het zijn objecten voor
bijzondere gelegenheden zoals geboorte,
huwelijk, exposities, herdenkingen
enzovoort. Dat haar werk bijzonder is,
bewijzen onder meer het boek dat zij
ontwierp voor de Holland-Expo in
Shanghai en het gastenboek van de
Floriade in 2012 met als eerste de
handtekening van (toen nog) koningin
Beatrix.
Boonstra werkt altijd vanuit een
opdracht, maakt dan eerst een ontwerp
dat zij met de opdrachtgever bespreekt
en maakt daarna in twee of drie weken
het definitieve unieke werkstuk. Tot nu
toe heeft zij nog geen opdrachten uit
Apeldoorn gekregen, maar buiten die
plaats is zij zeker een begrip, tot ver in
het buitenland. De opdrachten komen
meestal via haar website, www.boekenkunst.nl. Een heel opvallende
kunstenares in onze wijk!

Christa Balk
Al geruime tijd maakte Christa Balk
reportagefoto’s voor allerlei omstandigheden gemaakt, tot bij haar op een
goed moment het licht doorbrak en zij
zich ging specialiseren op uitvaarten
omdat zij meer zingeving in haar
fotowerk wilde leggen. Zonder flits,
maar met bestaand licht, maakt zij nu
reportages rond sterfgevallen. Uit
dankbrieven blijkt hoezeer zij daarin
slaagt.
Zij probeert de sfeer, die niet per se
droevig hoeft te zijn, maar wel bijna
altijd indrukwekkend, vast te leggen op
haar foto’s, zodat haar opdrachtgevers
een waardevolle zichtbare herinnering
bewaren. Zij streeft ernaar onopvallend
aanwezig te zijn; dat doet ze zo goed dat
men haar na afloop van een plechtigheid
soms vraagt of ze wel foto’s gemaakt
heeft.

Gevoelig, maar niet sentimenteel; een
foto van Christa Balk bij een sterfgeval.

Geestelijk komt ze wel heel dichtbij het
verdriet van de nabestaanden maar zij
zorgt er goed voor afstand te bewaren.
Die betrokkenheid en toch afstand zijn te
zien op haar foto’s: heel gevoelig, maar
niet sentimenteel. We zijn gewend
belangrijke momenten in ons leven op
foto’s of film vast te leggen; de dood is
zo’n moment. Haar adres: Mercuriuslaan
51, en voor meer informatie: christabalkfotografie.nl
De Pythia
Verwacht je een kerk te betreden en dan
sta je opeens in een modern ingericht
kantoor! Uitgeverij De Pythia zocht in
Apeldoorn naast de vestiging aan de
Deventerstraat ruimte voor een gespecialiseerde educatieve uitgeverij. Die vond
Tessa Kampman in het vroegere kerkje op
het adres Hoogakkerlaan 50. Het licht
valt binnen via strakke glas-in-lood
ramen met wit glas.
De zes vaste medewerkers en een
wisselend aantal flexibel werkende
collega’s proberen ingewikkelde materie
in heldere adviezen om te zetten. Hun
naam hebben ze ontleend aan de orakelpriesteres van Delphi. Zij diende als een
vertaalster van de brabbeltaal die het
orakel uitstootte. Naast hun adviserend
werk zijn zij een opleidingsinstituut voor
ondernemingsraden met klanten uit het
hele land. Hun bekendheid ontlenen zij
vooral via de website
depythia-apeldoorn.nl waar zij zichzelf
‘elektronische leeromgeving op maat’
noemen.

Mautheater
Je valt van de ene verbazing in de andere
als je op zoek gaat naar creatieve
ondernemers in de Sprengen. Zo ook bij
het Mautheater aan de Gardenierslaan
40-2. Na 23 jaar onderwijs had Maureen
Wegman het wel gezien. Ze had al die
jaren les gegeven met als uitgangspunt
en basis cultuureducatie te bevorderen,
want voor haar staan cultuur en
onderwijs op hetzelfde niveau. Maar
uiteindelijk wilde ze haar creatieve
vermogens toch directer op kinderen en
volwassenen overdragen door middel
van haar poppen-vertel-theater. In
Susanne Hurenkamp in Geeuwenburg
(Drenthe) vond zij iemand die de kunst
verstaat poppen te maken.
Nu komt zij op verzoek van scholen,
bibliotheken, instellingen, kinderdagverblijven met haar vilten poppen, en speelt
voor en vooral met het (meestal jonge)
publiek theater. Het educatieve daarin is
de basis. Zij wil de verwondering die in
elk kind zit activeren en levendig houden.
Haar voorstellingen gaan over een
thema, bij voorbeeld: ‘samen ben je sterk’,
doorzettingsvermogen, tegen je verlies
kunnen, vooral bij sport. Het liefst werkt
zij vanuit een opdracht; op haar website
(www.mautheater.nl/ voorstelling op
maat) is daar veel meer over te vinden.
Naast deze grote aandacht voor kinderen
gaat Maureens hart uit naar ouderen met
dementie en mensen met een verstandelijke beperking. Zij probeert via luisteren
naar en observeren van die mensen
contact te maken. Wonderwel slaagt zij
daar geregeld in door haar groot
inlevingsvermogen als ‘contactclown’.

Bijzondere panden
Dat een kerkje of kapelletje de naam Rehoboth kreeg is geen uitzondering.
Deze oudtestamentische naam (gegeven aan een put door Isaak) lezen we op
gebouwen in tal van plaatsen: Barneveld, Doornspijk, Ermelo, om ons maar
tot de Veluwe te beperken. Ook in Apeldoorn stond ooit een Rehobothkerkje, in
de Sumatralaan. Die naam is verdwenen, het gebouwtje is nu een woonhuis,
en op de gevel staat te lezen ‘Luctor et
Emergo’, de trotse lijfspreuk van de
Zeeuwen. Nog niet zo lang geleden is
het entreeportaal aan de buitenzijde
wit geverfd; een oude foto met braaf
poserende kinderen toont dat het vroeger gewoon baksteen was.

De Sprengen jubileumboek
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Driemaal is scheepsrecht:
de Nieuwe Enkweg weg
René de Cocq

Als je ergens gaat wonen, wordt je keuze door tal van factoren beïnvloed. Je
werk, je financiën, je liefhebberijen, je gezinssituatie, je vooruitzichten, je smaak.
Slechts heel zelden zal die keuze (mede) worden bepaald door de naam van de
straat of laan waaraan je potentiële nieuwe huis staat: die neem je op de koop
toe. Die is zoals-ie is, daar stel je je geen vragen bij. Toch kan het interessant zijn
iets te weten over de achtergronden van die naamgeving, die in veel gevallen
iets te maken heeft met de geschiedenis van de straat of de buurt.

Het ‘werkgebied’ van Wijkraad De
Sprengen valt in grote trekken samen
met het gebied dat vroeger een voornamelijk agrarische bestemming had en
bekend stond als De Nieuwe Enk. Die
historische naam, en wat daarvan over is,
komt verderop nog aan de orde.
De wijk kent nu, qua straatnaamgeving,
verscheidene ‘blokken’. Ten noorden van
de Soerenseweg zijn straten vernoemd
naar edelstenen, ten zuidoosten van de
Soerenseweg ontmoeten we eilanden uit
het ‘oude Indië’ en hemellichamen, ten
zuidwesten dichters. Bij al die categorieën zijn wel wat opmerkingen te
plaatsen en vragen te stellen. Dat doen
we verderop.
Eerst verkennen we de de buitengrenzen
van De Sprengen. Ten westen is dat de
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Jachtlaan, van De Naald tot de rotonde
bij de J.C. Wilslaan. Vanaf die rotonde
naar het oosten wordt de grens gevormd
door de Kennedylaan, die overgaat in de
Sprengenweg. Bij de kruising met de
Badhuisweg loopt de grens rechtsaf, dan
bij de verkeerslichten linksaf en volgt
dan de Vosselmanstraat, tot het
kruispunt voor Orpheus. Voorbij het
Churchillplein gaat de grens dan linksaf
de Soerenseweg in, en bij de kruising
met de Koning Lodewijklaan rechtsaf
terug naar De Naald.
De Jachtlaan is genoemd naar een
geliefde tijdspassering van de bewoners
van Het Loo. De Kennedylaan is
genoemd naar John F. Kennedy, een van
de meest geliefde presidenten van de
Verenigde Staten. Hij werd in Dallas

vermoord in 1963, waarop een emotionele schokgolf over de wereld rolde; in
het verlengde van die emotie koos ook
Apeldoorn ervoor een weg naar hem te
noemen.
De naamgeving Sprengenweg duidt op
het typisch plaatselijke fenomeen
‘spreng’: een kunstmatige waterloop,
aangelegd om Veluws water aan te
voeren voor toepassingen als papierindustrie, wasserijen, fonteinen (Het Loo!).
In het geval van de spreng die langs de
Sprengenweg loopt ging het om water
dat nodig was in het toenmalige badhuis
aan de, jawel, Badhuisweg.
Dit was een voorziening voor de vroeger
talrijke Apeldoorners die in hun eigen
woning nog geen bad of douche
(stortbad) hadden. Op de kruising van de

Sprengenweg met de Gardenierslaan
heeft heel lang een ‘armenpomp’
gestaan, waar mensen wier huis nog niet
was aangesloten op de waterleiding
water konden tappen. De spreng zoals
die nu zichtbaar is langs Kennedylaan en
Sprengenweg heeft overigens verschillende namen gehad. Apeldoornse Spreng
en Badhuisspreng zijn de meest
gangbare, maar op oude kaarten is ook
wel de naam Watervliet te zien. Ook het
korte woonstraatje De Spreng, tussen
Sprengenweg en Vosselmanstraat,
draagt die naam natuurlijk vanwege de
spreng die er vlakbij loopt.
De Vosselmanstraat is in het begin van de
twintigste eeuw genoemd naar de
vermogende man die daar een deel van
zijn grondbezit verkocht aan de
gemeente en daarbij bedong dat zijn
naam zou worden verbonden aan de weg
die er werd aangelegd. Het Churchillplein, dat maar één bewoner telt
(schouwburg en congrescentrum
Orpheus), is genoemd naar Winston
Churchill, de markante Engelse
staatsman die een belangrijke rol speelde
in de Tweede Wereldoorlog. Voordat
Orpheus op die lokatie is gebouwd, was
het terrein een oude begraafplaats.
De Soerenseweg (vroeger Soerensche
Grintweg) is de weg die naar HoogSoeren voert. Toen Apeldoorn nog een
onaanzienlijk dorp was, niet veel meer

dan een kruising van twee belangrijke
verbindingen (zuid-noord van Arnhem
naar Zwolle, oost-west van Deventer
naar Amersfoort) waren Het Loo, HoogSoeren en Beekbergen minstens zo
prominent aanwezig op de landkaart.
Een flink deel van West-Apeldoorn geldt
op kadastrale kaarten nog altijd als
‘gemeente Hoog-Soeren’.
De Koning Lodewijklaan is genoemd
naar de enige koning van Nederland die
geen deel uitmaakte van het vorstenhuis
Oranje-Nassau. In mei 1806 besloot
keizer Napoleon in plaats van een
raadspensionaris in Nederland een
koning te benoemen. Dat werd zijn broer
Louis, later bekend als Lodewijk
Napoleon, koning van Holland; zijn
koningschap duurde maar kort, van 1806
tot 1810.
De duurste stenen zijn compleet
Het edelstenenkwartier dan. De belangrijkste categorie (de duurste!) is daar
compleet vernoemd: diamant, robijn,
saffier en smaragd. Bij de iets minder
prijzige categorie (ten onrechte ook wel
halfedelstenen genoemd) is gekozen
voor de bekendste: topaas, aquamarijn,
toermalijn, amethist en spinel. Nou ja,
die laatste is niet echt bekend als
edelsteen, het is de benaming voor een
groep vergelijkbare mineralen, slechts
enkele daarvan zijn van edelsteenkwali-

Van links naar rechts:
n De Bos(ch)weg in vroegere (onverharde) dagen.
n De Soerensche Grindweg (nu Soerenseweg) droeg
niet voor niets die naam.
n De Waltersingel, gezien vanaf de Jachtlaan, nog
vol met bomen uit de tijd van het Walterbos.

teit. De herkomst van de naam is
onduidelijk, mogelijk van het Grieks voor
vonk of het Latijn voor pijn: spina.
Buiten beeld gebleven zijn bij de straatnaamgeving (half)edelstenen als agaat,
obsidiaan, turkoois, jaspis, lapis lazuli, git
en cameool. We kunnen ons daar wel iets
bij voorstellen: Lapis Lazulistraat? Maar
de keuze voor het wat mysterieuze spinel
lijkt wat curieus; daar had het wat
bekendere agaat of turkoois niet
misstaan.
Nog een curiosum: de Toermalijnstraat
heette vroeger Kwartsweg, in de tijd
dat de andere edelsteenstraten nog
historische namen hadden die
voortkwamen uit het agrarisch
verleden van dat buurtje, dat, hoewel
het deel uitmaakte van de al eerder
genoemde Nieuwe Enk, in het verleden
vooral bekend stond als de Oude Enk,
en trouwens ook wel als Noorderenk.
Het was een als ‘lastig’ bekend staand
buurtje, waar gezinnen van
(land)arbeiders, dagloners en
bezembinders moeite hadden het
hoofd boven water te houden, drankgeDe Sprengen jubileumboek
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Van links naar rechts :
n Het clubhuis van de Koninklijke Scherpschutters van de Veluwe, met
daarachter de bijbehorende schietbaan,
bepaalde de naamgeving van de
Schuttersweg. In 1953 werd de schietbaan opgeheven; het terrein werd
verkocht aan de gemeente die daar de
Tesselschadelaan aanlegde. Ongeveer op
de plaats van het clubhuis staat nu het
Rode Kruisgebouw.
n Het badhuis waarnaar de Badhuisweg
is genoemd bood niet alleen gelegenheid tot het nemen van een (stort)bad,
het omvatte ook een zwembassin. De
foto is gemaakt bij een feestelijke
gelegenheid: er speelt een orkest.

bruik een negatieve rol speelde en
grote onderlinge sociale controle (maar
ook samenhang en solidariteit) heerste.
De Diamantstraat heette toen
Enkdwarsweg, de Robijnstraat (die nog
niet doorliep tot de Soerenseweg) heette
Noord Enkerweg, de Aquamarijnstraat
heette Nieuwe Enkweg, het weggetje
ongeveer waar nu de Topaasstraat ligt
droeg de naam Enkpad. We begrijpen nu
ook hoe het parkje tussen Saffierstraat
en Topaasstraat aan zijn naam komt:
Nieuwe Enkplantsoen.
Rond de naam Nieuwe Enkweg doet zich
het opmerkelijke feit voor dat de
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Aquamarijnstraatlokatie de derde was
die ooit zo heette. In een nog verder
verleden droeg eerst de Sprengenweg
die naam, later is de Sumatralaan zo
gaan heten en tenslotte dus de Aquamarijnstraat. Driemaal was kennelijk
scheepsrecht: de straatnaam Nieuwe
Enkweg is definitief naar de historie
verwezen. Jammer.
Indische archipel in Apeldoorn
Ten oosten van de Koning Lodewijk
vinden we de Indische buurt, ook
gebouwd op het oude akkerland van de
Nieuwe Enk, tussen Soerenseweg en
Koning Lodewijklaan. In 1912 besloot de
gemeente een aantal straten en
veldwegen daar te herbenoemen naar
eilanden in de Indische archipel. Daar
vinden we dus namen als Bali, Celebes,
Java, Timor, Borneo (in het werkgebied
van de collega-wijkraad De Naald) en in
het Sprengengebied Madura, Billiton en
Sumatra.
De Sumatralaan, die begint bij de
Soerenseweg ter hoogte van het
Churchillplein, loopt eigenlijk de Indische
buurt uit en gaat nog een stukje door
aan de westzijde van de Koning
Lodewijklaan. Tot in 1969 liep deze laan
nog veel verder door, tot aan de
Jachtlaan. Toen concludeerde de
gemeente dat de samenhang tussen de

Indische buurt en de Sumatralaan
verloren was gegaan. Het stuk tussen De
Hegge en de Schuttersweg kreeg de
naam Planetenlaan (vanwege de
samenhang met de ‘hemellichamenbuurt’), het deel tussen Schuttersweg en
Jachtlaan werd bij de ‘dichtersbuurt’
getrokken met de naam Jacob Catslaan.
Waarom dat ene stukje aan de westkant
van de Koning Lodewijklaan niet
logischerwijs meteen ook een hemellichamelijke naam kreeg, vermeldt de
historie niet.
Geen zon in De Sprengen
Dan dat buurtje met de hemellichamen.
De keuze lijkt niet onlogisch: we zien
vooral straten en lanen die zijn genoemd
naar planeten uit ons eigen zonnestelsel:
Mercurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus.
De twee buitenste stonden kennelijk te
ver buiten het gezichtsveld van de
naamgevers: Uranus en Neptunus; voor
die planeten geen straat in Apeldoorn.
Andere straten die min of meer
organisch in dit wijkgedeelte horen
kregen algemenere titels in dezelfde
kosmische context: Planetenlaan,
Kometenstraat, Sterrenlaan. En ergens
tussenin ligt een doodlopend stukje
straat met een er wellicht een beetje
met de haren bijgesleepte naam:
Poolsterstraat.

We missen de zon, de maan, en eigenlijk
ook wel een beetje onze eigen aarde.
Maar zeven dichters?
Nederlandse schrijvers en dichters, we
zijn trots op ze. Maar in Apeldoorn houdt
die trots niet over. In het stukje wijk waar
onze grote dichters worden geëerd met
een straatnaambordje was maar plaats
voor zeven auteurs: Vondel, Huygens,
Bilderdijk, Da Costa, Staring, Tesselschade
en Cats. En die zijn dan nog gemixt met
eerbetoon voor enkele Apeldoorners met
plaatselijke verdienste: Walter en
Gunning.
Waarom deze zeven? De keuze is
onduidelijk. Het zijn grote namen, dat
wel, maar hebben we dan niet andere
(en vooral ook: méér) dichters, die deze
lof verdienen? Zeker wel. We noemen er
een paar: Achterberg, Bloem, Bredero,
Coornhert, Bijns, Van Maerlant, Hooft,
Bellamy, Tollens, Van Lennep, Helmers,
Kloos, Gorter, Nijhoff, Slauerhoff,
Greshoff, Campert (Jan dan, want zijn
zoon Remco is nog niet dood, en je moet
in Apeldoorn minstens 25 jaar dood zijn
om een straatnaambordje te verdienen).
Het was misschien handiger geweest om
voor deze categorie straatnaamgeving een
wijk te kiezen waar wat meer (en liefst
véél meer) rek in zat. Een lichtpuntje: de
trots die we ook in Apeldoorn voelen
over ‘onze’ grote dichter Vondel is
belichaamd in een mooi borstbeeld, dat
is gesitueerd halverweg ‘zijn’ laan, in de
groenstrook die beide helften van de
Bilderdijklaan ter plekke scheidt.
Dan rest nog de vraag waarom de ene
dichter (Bilderdijk, Da Costa, Tesselschade) alleen met zijn of haar
achternaam is vernoemd, en de andere

De regels van de straatnamen
Op de website van de gemeente Apeldoorn valt te lezen wat de regels zijn
omtrent de naamgeving van wijken,
buurten, straten, pleinen, bruggen en
viaducten. Burgemeester en wethouders worden bij de straatnaamgeving
geadviseerd door de Commissie Straatnaamgeving.
Volgens de website moet de gekozen
naam logisch passen bij de namen van
de straten in de omgeving. Voor vernoeming naar personen komen alleen
overleden personen in aanmerking,
tenzij het gaat om een lid van het Koninklijk Huis of iemand van grote nationale of internationale betekenis.
Gaat het om een overleden persoon,
dan moet deze tenminste 25 jaar geleden overleden zijn.
In het werkgebied van wijkraad De
Sprengen is aan deze regels niet steeds

(Vondel, Cats) compleet met voornaam.
Dat zou te maken kunnen hebben met
mogelijke verwarring. Apeldoorn heeft
ook een Vonderlaan, met een Vondellaan
erbij zou de postbezorging (we hebben
het over een ver verleden, toen de
postcode nog niet bestond) wel eens in
problemen kunnen komen. En de toevoeging van Jacob bij Cats kan de indruk
wegnemen dat Apeldoorn een succesmusical met een straat had willen eren…
Als Hooft wel was vernoemd, had dat
weer verwarring kunnen geven met de
Hoofdstraat. Met voorletters erbij dan
maar? Niet doen: de P.C. Hooftstraat is
inmiddels een beladen begrip in
Nederland.

de hand gehouden, leert het onderzoekje dat we voor dit boek deden. Het
handhaven van de naam Sumatralaan
in het buurtje met de hemellichamen,
bijvoorbeeld, is niet logisch. De Waltersingel en de Gunninglaan zijn ‘vreemde
eenden’ in de bijt van de dichters.
Het Burgemeester Des Tombeplein
kreeg zijn naam in 1993, zes jaar na het
overlijden van de oud-burgemeester.
Hoe groot ook zijn verdiensten voor
Apeldoorn, we kunnen toch niet spreken van ‘grote nationale of internationale betekenis’.
De enkele namen die herinneren aan
het agrarische verleden van de Nieuwe
Enk zijn verspreid over de wijk: Midden
Enkweg, De Hegge, Hoogakkerlaan,
Gardenierslaan, tussen straten die
namen dragen met andere thema’s.
(RdC)

In de summiere geschiedschrijving die er
over Apeldoornse straatnamen te vinden
is, lezen we dan nog het curieuze feit dat
de Joost van den Vondellaan eigenlijk
eerst Da Costalaan zou heten, en de Da
Costalaan de naam Tollenslaan zou
voeren. De definitieve naamgeving viel
anders uit, waarom weet niemand
precies. De naam Tollenslaan was iets
later ook even in beeld voor de Tesselschadelaan. Uiteindelijk kwam die
Tollens er dus bekaaid af: twee kansen,
nul straatnaamborden.
Straatnamen buiten de ‘blokvorming’
Tussen deze vier blokken door vinden we
op de plattegrond (en wandelend of
De Sprengen jubileumboek
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Van boven naar beneden, van links naar
rechts:
n De zogenaamde ‘armenpomp’, voor de
watervoorziening van enkhuizen die
(nog) niet op de waterleiding waren
aangesloten.
n Johannes Hermanus Gunning.
n Antoine Louis des Tombe.
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fietsend door de wijk) ook nog straatnamen met een andere achtergrond.
Bosweg en Boszichtlaan, met daartussenin de Middellaan, die lijken min of
meer voor zichzelf te spreken. De
Boszichtlaan draagt die naam overigens
pas sinds 1939; voordien was deze laan
deel van de Koningin Hortenselaan, die
liep van Loolaan tot Jachtlaan. Het deel
tussen Koning Lodewijklaan en Jachtlaan
werd in dat jaar genoemd naar het aan
deze laan gelegen kinderhuis
'Boschzicht' van de Vereeniging
'Tot Steun'.
Een relatieve nieuweling is Vorstenhof,
de ‘straatnaam’ voor de appartementen
bij zorgcentrum De Loohof, aan het begin
van de Koning Lodewijklaan. Het is
nieuw, maar klinkt wel mooi historisch,
en past in het kader van de allure van
deze stad als zijnde betrokken bij het
koningshuis.
Vanaf de Badhuisweg lopen twee
straatjes zuidwaarts met namen die ook
dateren van vóór de thematische
aanpak: de Zandloperweg en De Hegge.
De ‘Zandloopersweg’ kreeg zijn naam in
1913. Toen liep het weggetje van de
Badhuisweg naar de toenmalige
‘Landstormweg’ (nu Planetenlaan); het
heette in de wandeling Landloopersweg.
Zandloopersweg werd daar een ‘nette’
variant van. Waar de Zandloperweg
loopt was vroeger de rand van de
bebouwing en liep een zandpad; aan de
westelijke kant van het paadje ontstond
in het begin van de twintigste eeuw de
Nieuwe Begraafplaats. De naam De
Hegge wijst op het agrarische verleden
van deze buurt. Deze twee straatjes zijn
onderling verbonden door de Midden
Enkweg, vroeger inderdaad ongeveer de

middellijn tussen het noordelijke en
zuidelijke deel van de Nieuwe Enk.
Dat agrarische verleden van het gebied is
overigens ook voelbaar in namen als
Hoogakkerlaan (tussen Sprengenweg en
Sumatralaan) en Gardenierslaan (tussen
Sprengenweg en Soerenseweg).
Daar in de buurt is nog een nieuweling te
vinden: het straatje langs Orpheus, met
nog niet zo lang geleden gebouwde
appartementen, dat de Loolaan verbindt
met de Maduralaan. Het kreeg (vanwege
de nabijheid van het cultuurcentrum
Orpheus) de naam Amphion, ook geleend
uit de Griekse mythologie, en verwijzend
naar een zoon van Zeus, grootgebracht
door herders, en beroemd om zijn zang
en zijn spel op de zevensnarige lier.
Daar kwamen de schutters
De naam Schuttersweg refereert aan het
feit dat aan deze weg ooit de
Apeldoornse schutterij (‘Koninklijke
Scherpschutters van de Veluwe’) haar
onderkomen (=schietbaan) had. Na de
verkoop van het terrein aan de gemeente
in 1953 is op die plaats de Tesselschadelaan aangelegd.
Iets minder waarschijnlijk is de lezing dat
de Schuttersweg kan worden gezien als
(ook in naam) de verbinding tussen de
Jachtlaan en het buurtje aan gene zijde
van de Kennedylaan/Sprengenweg waar
nog enkele straatnamen gerelateerd zijn
aan de jacht: Schotweg, iets verderop de
Jagersweg.
Drie notabele Apeldoorners
Tenslotte die notabele Apeldoorners, die
‘voortleven’ als straatnamen in De
Sprengen. Notaris Willem (ook wel
Wilhelm) Walter (1836-1918) was de

oorspronkelijke eigenaar van een groot
bosperceel ten noorden van wat nu de
Kennedylaan is en doorliep tot aan de
Schuttersweg en de Badhuisspreng. Na
zijn dood verkochten zijn erfgenamen
het gebied geleidelijk aan de gemeente,
die het terrein verkavelde. Het gebied
heette van origine Sprengenbosch, maar
werd later Walterbos(ch) genoemd naar
zijn eigenaar.
Vanaf het eind van de jaren twintig werd
het noordelijke deel van de dichtersbuurt
bebouwd, veelal met behoud van de
rijkdom aan grote bomen. Rond 1940
was dat wijkje bijna geheel volgebouwd
met huizen in de kenmerkende architectuur uit die tijd: solide bouwmaterialen,
breed overstekende dakgoten, hoge
daken en vele erkers met glas-inloodramen; hier en daar afgewisseld met
landhuis-achtige woningen, niet zelden
met riet gedekt. Het zuidelijke deel van
het bos werd vrijgehouden met het oog
op een nieuw te bouwen ziekenhuis. Dat
is daar nooit gekomen: in de jaren zestig
verrezen er de kantoren van de
Belastingdienst. De woonwijk werd
afgerond met de aanleg van de Joost van
den Vondellaan.
De naam Walter siert niet alleen de laan
die ‘zijn’ Walterbos min of meer omsluit,
de Waltersingel. Het woonzorgcentrum
tussen de Mercuriuslaan en de
Schuttersweg is naar dit historische
terrein genoemd: Walterbosch. Dat geldt
ook voor de lokatie van scholengemeenschap Veluws College aan de
Waltersingel, eveneens Walterbosch
geheten. Ook de Belastingdienst duidt
zijn vestiging hier aan met de naam
Walterbosch.
De Gunninglaan is genoemd naar

Johannes Hermanus Gunning (17681853), ondernemer in textiel, wapens,
legerbevoorrading en verzekeringen, telg
van een van origine Duitse familie
(Gönningh). Hij was vanaf 1808 eigenaar
van een papiermolencomplex aan de
Grift in Apeldoorn, dat eerst de Oude
Kopermolen heette en door hem werd
omgedoopt tot De Vlijt. Dit bedrijf was
met twee papiermolens, ongeveer vijftig
werkkrachten, enkele herenhuizen,
twaalf werkhuisjes en een uitgestrekt
grondgebied, het eerste grootschalige
bedrijf van de Veluwe.
In 1811 werd hij benoemd tot
burgemeester (‘maire’) van Apeldoorn,
maar dat ambt heeft hij maar kort
vervuld; hij werd in 1813 vanwege een
financieel conflict (zijn zaken gingen
door, ook tijdens zijn burgemeesterschap) gedeporteerd door de Fransen en
na terugkeer in Apeldoorn niet meer in
zijn functie hersteld. Later verkocht hij
zijn inmiddels noodlijdende bedrijf, en
sleet zijn latere jaren als rentenier.
De meest recente vernoeming van een
‘straat’ betreft het Burgemeester Des
Tombeplein, de benaming van een groep
appartementengebouwen tussen Vosselmanstraat, Badhuisweg en
Sprengenweg. Antoine Louis des Tombe
(1907-1987), geboren in De Bilt, was een
geboren burgemeester; voordat hij in
1946 werd geïnstalleerd in Apeldoorn
was hij al burgemeester geweest in
Abcoude en Soest.
Hij hechtte groot belang aan de sociaal
dienende taak van de burgemeester voor
de gemeente en haar inwoners. Hij wilde
samenbindend werkzaam zijn en het
gemeentebestuur motiveren in de
richting van evenwichtige groei van een

wat ingeslapen dorp naar een volwassen
stad.
Aan de naoorlogse stedelijke en culturele
groei van Apeldoorn heeft Des Tombe
een belangrijke impuls gegeven.
Apeldoorn had in 1946 ruim 81.000
inwoners; toen Des Tombe in 1972
afscheid nam, waren dat er bijna
128.000. Des Tombes optreden leidde
ertoe dat de werkgelegenheid in
Apeldoorn voor van oudsher laag- en
ongeschoolde werkkrachten werd
uitgebreid met onder meer bedrijfsvestigingen als Nederlandse Organisatie voor
Toegepast Natuurwetenschappelijk
Onderzoek (TNO), Centraal Beheer en
Philips Electrologica.
Door de komst van de Rijksbelastingdienst, het Rijkscomputercentrum en de
Rijksverzekeringskamer werd Apeldoorn
na Den Haag de tweede schrijfstad van
Nederland. Daarnaast wist Des Tombe
persoonlijk kledingconcern C&A over te
halen voor een vestiging hier te kiezen,
wat de ontwikkeling van Apeldoorn als
regionale koopstad inluidde. De werkgelegenheid breidde zich sterk uit en dat
veranderde het sociaal leefklimaat in
Apeldoorn fundamenteel.
Vanaf zijn aantreden wees Des Tombe
bovendien op het belang van de
aanwezigheid van culturele voorzieningen. Zijn persoonlijke inzet leidde in
1965 tot de opening van Orpheus; hij gaf
ook de aanzet voor de totstandkoming
van de Van Reekumgalerij en de
omzetting van het particuliere historisch
museum tot gemeentemuseum. Die
laatste twee instellingen zijn inmiddels,
samen met de Openbare Bibliotheek en
het Gemeentearchief, gefuseerd tot
CODA.
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Wijkbewoners

Rust in de straat

Bijzondere panden
Enkele bijzondere woonhuizen aan de Billitonlaan, allemaal met de status van
gemeentelijk monument.

De familie Aalders is in Apeldoorn komen
wonen doordat Philips hier werk verschafte. Eerst woonden ze in Zuid, nu zijn
ze onderdak in een gemeentelijk monumentenpand aan de Soerenseweg. Dat
heeft wel beperkingen: de buitenkant
moet intact blijven, maar binnen hebben
ze meer vrijheid.
Ze ervaren veel rust in de straat. ,,Dat is
fijn voor gezinnen met kinderen en voor
grootouders met kleinkinderen. Alleen
wordt er weinig de hand gehouden aan
de aangegeven maximumsnelheid van
30 km. Dat is een vervelende bijkomstigheid; op straat voel je je dan niet echt
veilig.’’
Ze genieten van het vele groen in hun
woonomgeving en daaromheen. En ze
zijn blij met de nabijheid van het centrum.
(OS)

Het lijkt wel een beetje op een huis met
kasteel-aspiratie, deze monumentale
villa aan de Sumatralaan 26

30

jubileumboek De Sprengen

Bos of Bosch?

Heel opvallend: de huisvesting van de
Belastingdienst aan de John F. Kennedylaan. In spectaculaire hoogbouw, onderling verbonden met waterpartijen,
een park, ondergrondse gangen met
aluminium opbouwen en veel kunst.

De enige ‘bewoner’ van het Churchillplein is schouwburg- en congrescentrum Orpheus, gebouwd op een
voormalige begraafplaats. Het gebouw van de architecten Bijvoet en
Holt werd geopend in 1965 en in 2004
uitgebreid met een grote concert- en
muziektheaterzaal naar ontwerp van
Herman Herzberger, die in Apeldoorn
ook tekende voor het eerste kantoor
van Centraal Beheer en de nieuwbouw
van CODA.

De namen Bosweg en Boszichtlaan
werden vroeger anders gespeld:
Boschweg en Boschzichtlaan. Dat is
na de oorlog veranderd, toen de ch in
dit soort constructies werd afgeschaft
in de officiële spelling. Maar die ch
duikt ook tegenwoordig nog herhaaldelijk op, denkelijk vanwege een
(modieus?) gevoel van nostalgie.
Het Kristalbad bijvoorbeeld kreeg zijn
oude naam Boschbad terug,
compleet met ch. De naam Walterbos
(die ook vroeger lang niet altijd met
ch werd gespeld) kennen we
tegenwoordig alleen nog maar als
Walterbosch (vestigingen van de
Belastingdienst en het Veluws
College, en het woonzorgcentrum
tussen Schuttersweg en Mercuriuslaan).
Op dit kaartfragment is te zien dat de
Bosweg ten oosten van de Jachtlaan
met sch wordt gespeld, en ten westen
‘gewoon’ met s.

Column

Aardig is dan weer, dat de naam van
park Berg & Bos, zoals die te lezen valt
op de vernieuwde toegangspartij aan
de J.C. Wilslaan, gewoon Berg & Bos is,
en dat dat al in de jaren dertig zo was,
getuige oude foto’s. Het nieuwe restaurant in park Berg & Bos heet trouwens,
weer lekker nostalgisch, ‘De Boschvijver’…
De woonwijk Berg en Bos werd vroeger
wel degelijk als Berg en Bosch
geschreven, en er waren ook gebouwen
die die naam voerden, mét ch. Er
bestaat trouwens ook een oude plattegrond waarop de naam Bosweg ten
oosten van de Jachtlaan met ch wordt
gespeld en ten westen zonder.
Het wachten is, vermoeden we, op het
moment dat Apeldoorn zijn gevoel voor
nostalgie ook hier tot uitdrukking
brengt in het aanpassen van alle straatnamen naar de spelling van vroeger.
Dan hebben we weer Boschweg en
Boschzichtlaan. En misschien ook weer
Soerenscheweg.
(RdC)
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Julianaziekenhuis:
exit
Verdwenen uit Apeldoorn: het Julianaziekenhuis. De naam was
al eerder officieel weg, toen de Apeldoornse ziekenhuizen
fuseerden en uiteindelijk de naam Gelre gingen voeren, maar
onofficieel bleven (veel) Apeldoorners het gebouw aan de
Sprengenweg, op de hoek van de Koning Lodewijklaan, gewoon
Julianaziekenhuis noemen. Maar nu is het gebouw gesloopt, en
heet die plek voorlopig, in de termen van plannenmakers en
projectontwikkelaars: ‘Juliana-lokatie’.
Was het een markant gebouw? Uit het oogpunt van architectuur denkelijk niet: het was vooral een grote rechthoekige doos,
gemaakt om functioneel te zijn. Maar voor de beleving van de
bevolking ligt dat anders: heel veel mensen hebben er persoonlijke herinneringen aan, verbonden aan ziekte, pijn, hoop,
geboorte en soms dood.
In dit boekje mag het dan ook niet ontbreken. We tonen hier
wat beelden, en we geven het woord aan (voormalig)
stadsdichter Willem Bierman, die bij het bekend worden van de
plannen voor sloop een Requiem schreef:

Pagina 32 van boven naar beneden:
n Het eerdere Julianaziekenhuis aan de Sprengenweg.
n In 1969 begon de bouw van het nieuwe ziekenhuis naast het
oude.
n Het zusterhuis aan de Koning Lodewijklaan.
Pagina 33 van boven naar beneden:

n In 1975 werd de nieuwbouw geopend door prinses Margriet.
n De sloop van het hoofdgebouw is begonnen.

n Het lijkt een Veluwse zandverstuiving: hier stond het Juliana-

ziekenhuis. Rechts op de achtergrond de ‘nieuwe’ huizen
aan de Hoogakkerlaan, die daar door De Goede Woning aan
het eind van de jaren tachtig zijn gebouwd ter vervanging
van de kwalitatief slechte huizen uit de jaren twintig.
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Requiem voor een ziekenhuis
Ik heb het gezien, zalen geleegd, kamers ontruimd
balies ontkaart, toiletten ontdaan van geklater
nog één keer dat wegkijken dan bij naald in arm
Wat ik er niet heb achtergelaten naast bloed en tranen:
ontstoken amandelen, gebroken benen, blinde darmen,
zwakke netvliezen, korsten brood, resten banaan
Vloeren grijnzen na om wat ze zagen als ze keken
kaal en leeg en hol nu, het is hier gebeurd
langs een gapende portier snak ik naar buiten
hij zal het licht achter mij uitdoen
Het Juliana
vleesgeworden leegbouw
schitterend in de zon
je kunt er niet meer geboren worden
je kunt er niet meer doodgaan
O jammere geruststelling
Willem Bierman

En na de sloop voegde hij er (al was hij toen geen
stadsdichter meer) enkele regels aan toe:
Na de neergang
Het enige wat je van het oude ziekenhuis
nog ziet: de bomen die erbij waren
om zich heen kijkend, ontheemd
ook niet wetend wat ze zien
Ze denken er wat bij, hooguit
denk ik
We hebben elkaar veel te vertellen
we hebben elkaar niets te zeggen
we gunnen elkaar het licht aan de ogen
Willem Bierman
De Sprengen jubileumboek
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Wijknieuws door de jaren heen
Ieder kwartaal ligt het Wijknieuws bij de bewoners van De Sprengen op de
mat. Wat er nu uitziet als een mooi gedrukt magazine, begon vele jaren
geleden als een eenvoudige nieuwsbrief: de Wijkkrant. Aanvankelijk
bestond die als een paar blaadjes met een nietje erdoor die al snel werden
voorzien van een standaard omslag. In 2002 onderging het blad een
metamorfose en werd een echt tijdschrift in kleur en op mooi papier.

2013 Wijknieuws 45

2005 Wijknieuws 13

2002 Wijknieuws 2
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1997 Wijkkrant 11

1997 Wijkkrant 10

1993 Wijkkrant 3
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Vrijwillig voor de wijk
Roelof Boekhold

Wie spreekt over wijkraad De Sprengen, heeft het eigenlijk over de
wijkvereniging De Sprengen, maar bedoelt vaak het bestuur van de
wijkvereniging. De leden van dat bestuur zijn niet in dienst van de
gemeente, maar zijn (mede)wijkbewoners die in hun vrije tijd de belangen
van hun wijk willen behartigen. Wie zijn eigenlijk die vrijwilligers?

Eerst even hoe dat nu zit met die
benamingen ‘wijkraad’ en ‘wijkvereniging’. De gemeente Apeldoorn kan een
vereniging van bewoners van een gebied
erkennen als wijkraad voor dat gebied.
De bewonersvereniging krijgt daarmee
een aantal privileges, maar ook een
aantal verplichtingen. Wijkvereniging De
Sprengen is zo’n vereniging die als
wijkraad is erkend. In de praktijk wordt
vaak het bestuur van de vereniging
aangeduid als wijkraad, maar in wezen
vormen alle leden bij elkaar de wijkraad.
Lang niet alle bewoners van De Sprengen
zijn lid van de wijkvereniging. Hoewel
het lidmaatschap gratis is en er geen
ander toelatingscriterium is dan dat men
in de wijk moet wonen, heeft maar een
minderheid van de wijkbewoners zich als
lid aangemeld. Is dat erg? Nee, want in
haar belangenbehartiging maakt de

vereniging geen onderscheid tussen
leden en niet-leden. Of misschien toch
wel, want door hun lidmaatschap geven
wijkbewoners blijk van hun steun aan de
wijkraad.
De vrijwilligers die zich voor de wijkraad
inzetten zijn de laatste jaren meestal
bestuurslid of lid van de kascommissie.
Dat hoeft echter niet. Sinds begin dit jaar
hebben we een niet-bestuurslid als
redacteur van het Wijknieuws. En in het
kader van het 25-jarig jubileum zijn er
gelukkig medewijkbewoners, zoals de
meeste auteurs van dit jubileumboek,
die het bestuur ondersteunen.
In de beginjaren van de wijkvereniging
had zij steunpuntenleden. Dat waren de
vooruitgeschoven posten van de
wijkraad in de verschillende buurten van
de wijk. Het doel was zoveel mogelijk
mensen te betrekken bij de wijk, maar de

organisatievorm bleek uiteindelijk niet
te werken. Ook het instellen van
commissies bleek geen lang leven
beschoren. In de praktijk blijkt dat
wijkbewoners, als het erop aankomt, de
wijkraad uitstekend weten te vinden. De
communicatiemiddelen die we hebben
zoals het Wijknieuws, website, telefoon,
e-mail en sinds kort ook Facebook en
Twitter, maken het leggen van contact
steeds makkelijker.
Het bestuur van de wijkvereniging
wordt, zoals het hoort bij verenigingen,
gekozen door de leden. Tot echte verkiezingen komt het de laatste jaren echter
nooit omdat er nooit meer kandidaten
zijn dan plekken in het bestuur. Iemand
die iets wil doen voor de wijk als
bestuurslid van de vereniging, kan zich
aanmelden als kandidaatbestuurslid.
‘Klikt’ het van beide kanten, dan volgt
De Sprengen jubileumboek
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een formele benoeming in de openbare
ledenvergadering in het voorjaar.
Sinds haar oprichting heeft de vereniging 33 bestuursleden gehad. De grootte
van het bestuur varieerde tussen de vier
en zeven leden. Het jongste bestuurslid
was bij aantreden 21 jaar, het oudste 70
jaar. De meeste bestuursleden waren,
redelijk evenwichtig verdeeld, tussen de
30 en de 70 jaar oud. Ook interessant is
te kijken naar waar de bestuursleden
zoal in de wijk woonden. Dan blijkt een
relatief groot aantal afkomstig te zijn uit
het Sprengenbos of uit de nabijheid
daarvan. Historisch gezien is dat goed
verklaarbaar gezien de reden voor het
oprichten van de wijkvereniging en de
ontwikkelingen die zich in de jaren ’90 in
het Sprengenbos voor deden.
De gemiddelde duur dat iemand
bestuurslid was ligt rond de vier jaar, iets
meer dan een bestuurstermijn. Een enkel
bestuurslid nam al binnen een jaar
afscheid, maar de twee langstdienenden
hebben meer dan tien jaar ‘volgemaakt’.
Dat zijn Roeli Maertens-Krooi en Cor
Bouman. Roeli was vanaf de oprichting
tien jaar secretaris en daarna nog twee
jaar voorzitter. Cor is sinds 2003
secretaris/penningmeester. Het is echter
niet alleen het aantal dienstjaren dat
hen onderscheidt, maar ook de
geweldige inzet waarmee ze hun werk
hebben gedaan en nog steeds doen.
Behalve voor wijkraad De Sprengen zijn
beiden ook van grote betekenis
(geweest) voor de ontwikkeling van het
wijkgericht werken binnen de gemeente
Apeldoorn.
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Meteen verliefd
Tien jaar geleden kwam de familie Nijenhuis (vader Anne, moeder Catrien,
dochter Marlies van 7 en zoon Wouter
van 4) vanuit Haarlem naar Apeldoorn.
Vol enthousiasme gingen ze op zoek
naar een geschikte wijk om in te wonen.
Het werd de wijk De Sprengen, aan de
Bosweg, om precies te zijn. ,,We waren
zeer gecharmeerd van het vele groen en
de ruime opzet van deze wijk. Bovendien
zijn zowel het bos als het centrum en de
snelweg vlakbij. Ook scholen en andere
voorzieningen zijn ruimschoots in de
buurt aanwezig. Ideaal’’, aldus Catrien.
Wat eveneens meespeelde bij de voorkeur voor De Sprengen was het huis.
Catrien: ,,We hadden dit huis gezien en
waren meteen verliefd. Er moest veel
aan gebeuren maar het had ook veel
potentie. We hebben veel zelf geklust en
zijn inmiddels een heel eind.’’
De familie Nijenhuis kocht het huis van
de familie Simons. Vader Ep Simons had

Wijkbewoners
er tot zijn dood gewoond. En zijn sporen
achtergelaten… Catrien: ,,Ep Simons was
een bekende binnenhuisarchitect. Hij
schreef diverse boeken over binnenhuisarchitectuur. Veel zaken die hij in zijn
boeken beschreef kwamen wij tegen in
het huis. We troffen exact bijvoorbeeld
zijn ideale keukeninrichting aan.’’ De familie Nijenhuis heeft de meeste sporen
uit de jaren zeventig van Simons uitgewist en de sfeer van de jaren dertig weer
teruggebracht.
Hoe is de (sociale) samenhang in de
Bosweg? Catrien: ,,Iedereen staat klaar
voor elkaar als het nodig is. We kunnen
altijd bij elkaar binnen lopen. En elk jaar
wordt er wel een straatfeest of andere
activiteit georganiseerd. Wijzelf hebben
bijvoorbeeld een paar keer het initiatief
genomen rond oud en nieuw buiten
oliebollen te bakken en een vuurkorf op
straat te zetten. Heel gezellig.’’ Kortom:
tevreden wijkgenoten.
(JvZ)

Bijzondere panden
Nog een voormalig kerkje: op het adres
Hoogakkerlaan 50. Het werd in 1920 gebouwd voor de Baptistengemeente. In
de jaren tachtig kreeg het een nieuwe
bestemming, eerst voor een reclamebureau; nu is er een educatieve uitgeverij
gevestigd.

Een straat met een koninklijk verleden
Henk Rensink

Noem de Koning Lodewijklaan, en bijna iedere Apeldoorner weet wel waar
deze ligt. Vooral de voormalige spoorlijn langs deze weg waarover eens
vorsten en vorstinnen werden vervoerd is heel bekend. Toen de Koning
Lodewijklaan 110 jaar geleden zijn huidige naam kreeg kon men vast niet
vermoeden dat deze weg ooit een centrale laan moest worden binnen
Apeldoorn. Dat de plannen anders uitpakten werd pas later duidelijk.

Het begon allemaal met Stadhouder
Prins Willem IV die vanaf 1735 bij paleis
Het Loo drie lanen had laten aanleggen.
En wel zo dat ze met elkaar een
symmetrische driepoot, ook wel
‘ganzepoot’ (Frans: patte d’oie) genoemd,
vormden die vanuit hetzelfde punt
vertrok vanaf de oprit naar het paleis.
Een bij landgoederen meer toegepaste
driepootstijl die voor de baroktijd
kenmerkend was.
De Loo-allee, de latere Loolaan, was het
eerst gereed. Tien jaar later liet de prins
samen met het noordelijk deel van de
Jachtlaan als middenweg de voorloper
van wat we nu kennen als de Koning
Lodewijklaan aanleggen. Ook de huidige
naamgeving verwijst naar de relatie met
Het Loo. De Koning Lodewijklaan: een
oude bomenlaan met ‘koninklijke
sporen’.
Maar voor dat het zo ver was namen de

ontwikkelingen een andere wending.
Nederland werd ingenomen door de
Fransen en koning Lodewijk Napoleon
voerde van 1806 tot 1810 het bewind
over ons land. Hij was zeer verknocht aan
paleis Het Loo waar hij vanaf 1806
permanent verbleef en had ook een
grote betrokkenheid bij de welvaart van
al zijn onderdanen. Dat maakte hem
natuurlijk geliefd bij de bevolking. In
Apeldoorn liet hij onder meer zijn sporen
na met de aanleg van de Amersfoortsestraatweg in 1809, en de daaraan
gelegen waterput, die later ‘echoput’
werd genoemd. Voor de ontsluiting van
Apeldoorn was dit een behoorlijke
verbetering.
Toch heeft het lang geduurd voordat er
in Apeldoorn een laan naar hem werd
vernoemd. Op 9 februari 1900 besloot de
gemeenteraad de bestaande doorgang
die liep vanaf het einde van de Loolaan

tot aan de Soerensche Grindweg
voortaan Koning Lodewijklaan te
noemen.
De Nieuwe Enk
De onverharde zandweg liep ooit dwars
door de enkgronden van de Nieuwe Enk
die van oudsher eigendom waren van de
geërfden, de eigenaren van de
Ordermark. De Nieuwe Enk komt al voor
op een gebiedskaart van 1750. Op een
topografische kaart van Apeldoorn van
1807 zien we nog onontgonnen
heidevelden. Lodewijk had in 1810 al
opgeroepen om de grond te ontginnen
en te verdelen.
Omdat de bevolking van Apeldoorn rond
1850 explosief toenam ontstond er
behoefte aan uitbreiding van het
bestaande woongebied. Dichtbij lagen
de ‘Enkgronden’ die hier prima geschikt
voor waren. In die tijd was er al sprake
De Sprengen jubileumboek
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Het overweghuisje bij de Soerenseweg
zoals het er nu uitziet.

van de ‘Apeldoornse Enk’ en de ‘Nieuwe
Enk’. Beide enken lagen als een taartpunt
ingeklemd tussen de huidige Loolaan en
de Jachtlaan, begrensd door de Asselsestraat. Het puntgebied tussen de
Sprengenweg en het Loo was de Nieuwe
Enk. Rond 1850 kwamen de eerste
‘pionierswoningen’ er.
Apeldoorn zelf kende geen kapitaalkrachtige investeerders die hier perspectief in
zagen en ook aan georganiseerde
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bouwplannen ontbrak het nog. Toen de
eigenaren van de Ordermark zich er zelf
mee gingen bemoeien waren ze eigenlijk
al veel te laat. Bij toeval ontdekte men
verstekelingen die in het gebied aan de
westkant van het dorp Apeldoorn, ook
wel bekend als ‘het Gemene Veld’ van de
‘Nieuwe Enk’, stukjes grond ontgonnen
en zich er clandestien vestigden in zelfgebouwde onderkomens die half in de
grond waren uitgegraven.
Op een kaart van 1850 blijkt zelfs al dat
de woeste heide gedeeltelijk plaats heeft

gemaakt voor in cultuur gebrachte
‘enkgronden’ die alleen aan de buitenrand dun bewoond waren. Achteraf zou
blijken dat de ‘nieuwe Enkers’ met hun
pionierswerk hun tijd al ver vooruit
waren, want in 1886 kwam de
Markenwet waarbij woeste grond met
het oog op ontginning van overheidswege verdeeld móest worden.
De Koningslijn of Loolijn
In zijn regeerperiode had Koning Willem
III zoveel invloed dat hij in 1876 na lang

aandringen de Koninklijke Loolijn liet
aanleggen die zijn zomerpaleis via de
latere Koning Lodewijklaan verbond met
de spoorlijn Apeldoorn-Amersfoort.
Hierdoor werd de laan in tweeën
gesplitst; later ontstond aan weerszijden
woningbouw.
Om de veiligheid voor omwonenden te
verbeteren kwam er in 1897 een
overwegwachtershuisje met slagbomen
op de kruising Koning LodewijklaanSoerenseweg van waaruit ook de
Badhuisweg werd bediend. Het treinverkeer per stoom en later per diesel trok
veel bekijks, zeker als de koninklijke
familie in haar salonrijtuigen voorbij
kwam.
Schuin tegenover het kinderziekenhuis
Mary lag de losplaats voor overslag van
het goederenvervoer per trein. Het was
een komen en gaan van paard-enwagens en later vrachtauto’s die er
goederen als kolen, hout en papier
haalden en brachten. In 1891 werd de
losplaats verder uitgebreid.
Grootse plannen
Om de verdere ontwikkeling van Apeldoorn
planmatig te laten verlopen werden er in
1923 grootse plannen gemaakt waarin de
Koning Lodewijklaan vanaf het paleis
naar de Arnhemseweg een centrale laan
binnen Apeldoorn moest worden. Het is
er niet van gekomen. Wel is de weg, die
oorspronkelijk liep tot aan de Soerenseweg, in 1912 verlengd tot aan de
Sprengenweg, in 1962 tot aan de Asselsestraat en in 1968 tot aan de Prins Willem
Alexanderlaan. In dat laatste jaar kreeg
de weg vanaf de Sprengenweg de naam
Prinses Beatrixlaan.
Tot in de Tweede Wereldoorlog stond er

aan de westkant langs de Koning
Lodewijklaan een prachtige dubbele
bomenrij. Maar deze beuken werden
tijdens de oorlogswinter van 1944
clandestien gekapt om als brandhout te
dienen voor de omringende huishoudens. Eerder waren ze ook een geliefde
plek voor verliefde meisjes die hieronder
zoenden met weermachtsoldaten. Wat
ze natuurlijk kwalijk werd genomen door
de buurtbewoners die dit met
afkeurende blikken bekeken.
Gelukkig bleef de buurt gespaard voor
het gevaar van mogelijke beschietingen
vanuit geallieerde vliegtuigen op de
Duitse munitietreinen die regelmatig bij
de losplaats per trein via het spoor hun
explosieve lading aan- en afvoerden. Drie
jaar na de bevrijding reed in 1948 de
laatste koninklijke trein voorbij. In 1950
sloot de NS de lijn voor het gewone
personenvervoer en in 1954 viel ook
definitief het doek voor de Loolijn.
Nieuwe namen
Voor de Nieuwe Enk viel het doek toen in
1965 nieuwe straten werden aangelegd
met nieuwe namen en de enkhuisjes
merendeels werden vervangen door
nieuwbouw. Het buurtcafé van Beeltje,

Beelden van de Koningslijn van boven
naar beneden:
n Het los- en laadperron ter hoogte van
Huize Mary.
n De rails bij de kruising met de Soerenseweg.
n De kop van het laadperron, met op de
achtergrond de Naald.
n De overweg in de Sprengenweg met op
de achtergrond het Julianaziekenhuis.

De Sprengen jubileumboek

39

Beelden van de Koningslijn van boven
naar beneden:
n Rechts de Indische buurt, links zijn wat
oude enkhuisjes te zien.
n Reconstructie van het los- en laadplatform tussen Huize Mary en De Naald,
gemaakt door voormalige wijkbewoner
Cor Hutten.

de banketbakkerij van Grijn (voorheen
Oostenrijk), het winkeltje van Jamin aan
de Soerenseweg en fietsenmaker
Damsté zijn voorgoed verdwenen.
In de aanloop naar de vernieuwingen
was er wel wat gekrakeel. Omdat de
infrastructuur van de buitengebieden in
Apeldoorn, qua straten, trottoirs, verlichting en onderhoud, kwalitatief minder
was dan in het dorp zelf, reageerden
nieuwkomers nogal eens negatief.
Zoals bijvoorbeeld blijkt uit een
ingezonden stuk in de Apeldoornse
Courant van 13 september 1962. Enkele
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bewoners van de Loohof aan de Koning
Lodewijklaan beklaagden zich daarin
over de kuilen, modder, lawaai van de
spoorwegwagons, houtopslag, stof en
slechte verlichting in hun straat. In 1965
werd aan hun bezwaren tegemoetgekomen toen de gasverlichting werd
vervangen door elektrische straatverlichting. Daarmee verdween ook de gasman
met zijn lange stok uit het straatbeeld.
In 1980 is het hele spoorwegtracé aan de
Koning Lodewijklaan opgebroken. Ter
verfraaiing is er als vanouds in 1990 een
dubbele rij bomen in de middenberm
geplaatst die de laan weer iets van zijn
oude decorum terug heeft gegeven. Een
specialiteit uit Apeldoorn: de Koningslinde. Naast het oude Mary ontstond in
1998 nieuwbouw op de lokatie van
zorgcentrum De Loohof: een nieuw
hoofdgebouw voor De Loohof zelf en een
appartementencomplex dat de naam
Vorstenhof kreeg, in stijl met de
omgeving en met een knipoog naar de
geschiedenis. Je hoeft dus niet van adel te
zijn om toch vorstelijk te kunnen wonen!

Bijzondere panden

In 1887 werd aan de Koning Lodewijklaan het kinderziekenhuis ‘Mary’ geopend, het meest karakteristieke
bouwwerk aan de noordkant.
Mevrouw M.C. Bulkley-Bekking stichtte
het ter nagedachtenis aan haar op
jonge leeftijd overleden dochter Mary.
Nu is het in gebruik door het ROC opleidingsinstituut.

Het meest noordelijke gebouw van
De Sprengen: zorgcentrum De Loohof,
een opvallend wit gebouw, daterend
uit 1998.

Kunst aan de uiteinden
van wijk De Sprengen
René de Cocq

De wijk De Sprengen heeft ook op kunstgebied wel wat te bieden. Er wonen en werken
kunstenaars; hun activiteiten zijn op zichzelf niet wijkgebonden, die worden zichtbaar
als ze naar buiten komen met exposities of uitgaven (of als hun werk wordt
aangekocht door bijvoorbeeld Orpheus, zoals wijkgenoot Hanspeter Nagtegaal
overkwam). Maar er is ook beeldende kunst die zich in de openbare ruimte
manifesteert. Helemaal op het noordelijkste puntje, bij de Naald (kunst om te
gedenken en te herdenken), aan de zuidrand, bij de gebouwen van de Belastingdienst
en aan de oostrand, in de taluds van de Sprengenweg (kunst voor het mooi).

Het is gemakkelijk om je vrolijk te maken
(of cynisch te doen) over de grote (en
dure) hoeveelheid kunst die te zien is in
het enkele jaren geleden nieuw
ingerichte ‘belastingpark’ tussen John F.
Kennedylaan en Joost van den Vondellaan. Er staat een groot aantal beelden,
vanzelfsprekend gefinancierd met ‘onze’
belastingcenten – om nog maar te
zwijgen over die markante (dure) ovale
torens van DP6 Architecten, en die (dure)
waterpartijen, en die (dure) kunsttoepassingen van Rob Birza tussen de
gebouwen.
Maar over geld zullen we het hier niet
hebben. De beeldentuin, vormgegeven
als een parafrase op een Veluws
heideveld met zandpaden, bevat een
schat aan kunst van hoog niveau, zeer de

moeite van een wandelingetje waard. De
beelden zijn geplaatst in een soort
‘kamers’ waarvan de muren worden
gevormd door groene hagen. Om ze goed
te zien moet je dus wel echt die paden
lopen en die kamers betreden.
Waar de Belastingdienst ten onrechte
een beetje zuinig mee heeft gedaan, is
met informatie over die beelden. Hoe
heten ze? Wie heeft ze gemaakt?
Nergens een bordje te bekennen. We
hebben op ons verzoek de beschikking
gekregen over een overzichtje, zodat we
de afbeeldingen (een keuze uit het
aanbod) bij dit verhaaltje van de juiste
namen kunnen voorzien.
Uit dat overzichtje leren we trouwens
ook over de keerzijde: de destructieve
insteek van jonge raddraaiers die enkele

jaren geleden een beeld gewoon van zijn
sokkel hebben gebroken en in de spreng
gegooid – het is later bij toeval gevonden
toen de spreng (weer eens) droog stond.
Een ander (kwetsbaar) beeld wordt uit
voorzorg in depot gehouden. Ook
afvalbakken zijn niet veilig (ze worden
regelmatig opgeblazen met vuurwerk) –
cameratoezicht biedt geen soelaas.
Samen met de beelden aan de overkant
van de Kennedylaan (daar neergezet in
het kader van de Wilhelminaring, de
tweejaarlijkse prijs voor beeldhouwkunst) vormt deze beeldentuin een
eigenlijk nog veel te onbekend stukje
Apeldoornse cultuur. Jammer dat er
maar zelden loslopende kunstliefhebbers
worden gesignaleerd.
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Mijlpalen bij de Spreng
Aan weerszijden van de Badhuisspreng,
die ter hoogte van de kruising met de
Hoogakkerlaan de Sprengenweg in
tweeën deelt, staan twee beelden van de
Duitse kunstenaar Peter van der Locht.
Het zijn zuilen van wit marmer, die
onderling iets verschillen in profiel en
detaillering.
Ze staan er sinds de jaren tachtig, en
maken deel uit van een project waarvan
delen op verschillende plaatsen in
Apeldoorn zichtbaar zijn. Van der Locht
maakte ook de kolommen aan de
Generaal van der Heydenlaan in De
Parken en het beeld op de hoek van de
Regentesselaan en Paslaan, ook een zuil,
maar dan liggend.
De betekenis van de zuilen ligt in het
idee dat kunst in de openbare ruimte kan
functioneren als herkenningspunt, als
baken in de omgeving; deze werken zijn
bijna letterlijk als ‘landmarks’ of
mijlpalen te zien. Uitgangspunt bij deze

Van links naar rechts, van boven naar
beneden:
n ‘Gekluisterde hartstocht’
van Wessel Couzijn.
n Jongensfiguur in brons
van Eja Siepman van den Berg.
n ‘Paard’ van Arthur Spronken.
n Twee zuilen van Peter van der Locht.
n ‘Openbrekende bloesem’
van J.B. Houben.
n Abstracte vorm van R.J. Draijer
n ‘De man met de twee hoeden’
van Henk Visch.
n Het 30 april-gedenkteken
van Menno Jonker.
n Konstruktie 4 van E. van Lamsweerde.

zuilen vormt de naaf in het achterwiel
van een fiets; de beelden staan en liggen
namelijk langs fietsroutes. Wie goed
kijkt, kan in de uitstulpingen een
wielnaaf herkennen.
Gedenkteken 30 april
Het kruispunt bij de Naald heeft sinds
enkele jaren nationale bekendheid, door
de dramatische gebeurtenissen daar op
30 april 2009. De viering van Koninginnedag werd wreed verstoord door een
getroebleerde man die met zijn auto
inreed op het publiek langs de route van
de bus met koninklijke gasten, in een
poging die bus te raken. Dat mislukte; hij
kwam tot stilstand tegen het hekwerk
om de Naald, maar liet wel een spoor van
onschuldige doden en gewonden achter.
Het drama raakte Nederland in het hart,
en maakt nu deel uit van ons collectieve
geheugen. De herinnering eraan heeft
vorm gekregen in een gedenkteken dat is
geplaatst tegenover de Naald. Het is
ontworpen door glaskunstenaar Menno
Jonker, in de vorm van een opengeslagen
doos waarin witte glazen ballonnen de
dodelijke slachtoffers symboliseren,
afgedekt met een glazen plaat waarop
behalve de namen van de slachtoffers
een tekst staat van de Apeldoornse
dichter Willem Bierman. De ballonnen
staan in de visie van de maker voor de
kwetsbaarheid van de mens.
De plek van het monument (op 29 april
2010 onthuld door koningin Beatrix) is
lang een punt geweest waar mensen
hun betrokkenheid toonden door het
neerleggen van bloemen; ook nu nog
liggen er veelal bloemen, vaak afkomstig
van uitvaartplechtigheden.

Canada-Nederland
Vlak ernaast staat nog een gedenkteken:
het bronzen beeld ‘De man met de twee
hoeden’, een ontwerp van beeldhouwer
Henk Visch. Het is daar onthuld (door
prinses Margriet) op 2 mei 2000, en
symboliseert de belangrijke rol die de
Canadezen hebben gespeeld bij de
bevrijding van Nederland in het
algemeen en Apeldoorn in het bijzonder.
Het monument is een uiting van vreugde
en van dankbaarheid voor de herwonnen
vrijheid, en geldt als een blijvend
eerbetoon aan Canada.
Het beeld is geadopteerd door de
Koninklijke Scholengemeenschap.
Leerlingen uit de hoogste klassen dragen
gedichten voor bij de jaarlijkse herdenking, maar onderhouden ook contact
met Canadese jongeren, onder meer
door uitwisselingen en deelname aan
congressen. De herdenking heeft plaats
op de zondag het dichtst bij 11 november.
Dit is Remembrance Day, de dodenherdenkingsdag in Angelsaksische landen.
In Ottawa staat bij Dow’s Lake een
identiek beeld, in 2002 onthuld (ook door
prinses Margriet). Het fenomeen
‘tweelingmonument’ symboliseert de
vriendschapsband tussen Canada en
Nederland.
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Van links naar rechts, van boven naar
beneden:
n Het beeld van Vondel is onlangs mooi
opgeknapt, ter gelegenheid van zijn 25e
verjaardag.
n Jos Knipping in het magazijn van het
Vondelmuseum met de gipsen Vondel,
1987.
n De onthulling van het beeld aan de Joost
van den Vondellaan haalde de Nieuwe
Apeldoornse Courant, 1988.

Wijkbewoners

Lopend overal naar toe
Mevrouw Sjoukes woont aan de Soerenseweg, in een groot pand met een
zaak aan huis; ze is in haar tuin bezig
als ik haar vraag om een gesprekje. Ze
komt oorspronkelijk uit het Westland.
Ze mist hier iets van de sfeer uit haar
geboortestreek. Maar gelukkig heeft ze
inmiddels diverse gezelligheidcontacten, ook met de naaste buren.
Belangrijk aan deze plek is dat ze vanuit deze lokatie lopend naar de stad
kan, en naar de kerk, het bos en Orpheus. Ze vindt het heel apart dat de
tuinen in haar omgeving van zeer verschillend formaat zijn. ,,Je ziet grote
huizen met relatief kleine tuinen, en
kleinere huizen met dan weer grote
tuinen.’’ Zelf heeft een tuin van flink
formaat, waar ze heel blij mee is. (OS)
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Geen kunst, een beeld van Vondel
Jos Knipping

In het middenplantsoen van de Bilderdijklaan, bij de T-kruising met de Joost van den
Vondellaan, staat een bronzen borstbeeld van Vondel (onlangs mooi opgeknapt).
Het staat er precies 25 jaar, net zo lang als er een wijkvereniging is in De Sprengen.
Waarom het jubilerende beeld daar staat, en hoe het daar gekomen is, is een
bijzonder verhaal. Van een particulier initiatief van de Vondellaanbewoners,
onder aanvoering van Neerlandicus Jos Knipping. Hij vertelt het hier.

,,In 1987 had Nederland kúnnen
herdenken dat Joost van den Vondel 400
jaar geleden in Keulen geboren was.
Maar Nederland vierde dat niet, dus
wilde ik als eigenzinnige bewoner van de
Apeldoornse Joost van de Vondellaan dat
wél doen. Ik stelde voor een beeld van de
dichter in onze straat te plaatsen. Zo
gezegd, zo gedaan.
Op 17 november 1987 versierden we de
straatnaambordjes met kransen en ’s
avonds dronken we bij een van die
paaltjes een glas wijn wegens zijn 400e
geboortedag, na natuurlijk eerst een
gedicht van hem te hebben gezegd. Een
collecte voor het toekomstige beeld
leverde die avond 2700 gulden op.
Een mooie start, maar tegelijk ook een
verplichting om verder te gaan! Het liefst
lieten we een kop van Vondel door een
kunstenaar maken, maar dan doe je met
zo’n bedrag nog niet veel. Daarom
gingen we naar het Joost van den
Vondelmuseum (onderdeel van de
Universiteit van Amsterdam), een heel
verborgen kamertje in de bibliotheek

aan het Spui. Daar staat een aantal
gipsen afgietsels van nooit tot echt
beeld gemaakte ontwerpen. Wij kregen
toestemming een van die gipsen te laten
omgieten in brons.
Na nog wat gebedel bij banken en
kapitaalkrachtige bewoners lukte het
voldoende geld te hebben om het beeld
door bronsgieter Roel Maaskant te laten
gieten. Aardig is hierbij te vermelden dat
we ook 1000 gulden kregen van het Prins
Bernhardfonds omdat ons borstbeeld
het tweede (!) beeld van Vondel in
Nederland zou worden.
Na ongeveer een half jaar kon het beeld vooral ook door de zeer grote inzet van
oud-journalist en organist Jan Zwart, die
woonde op de hoek van de Da Costalaan
- onthuld worden. Maar wie zou dat
moeten doen? De gemeente werkte niet
mee, want het was geen ‘kunst’, dus we
konden geen beroep doen op de
wethouder voor cultuur noch op de
burgemeester. Prinses Margriet gaf niet
thuis, althans ze deed alsof, want er
kwam geen reactie op ons verzoek.

Toch wilden wij het beeld niet zomaar
door een ‘gewone’ voorzitter van de
straat laten onthullen, dus vroegen we
de directeur van de Bank van Lening in
Amsterdam, tegenwoordig de Stadsbank
van Lening (Vondel had bij die Bank van
Lening na zijn pensioen een tiental jaren
gewerkt). Die was helemaal enthousiast,
en zelfs vereerd, want hij had nog nooit
een beeld onthuld.
Op 12 mei 1988 was het zover. Toen
konden we het glas heffen op de
dichtkunst in het algemeen, en op
Vondel in het bijzonder, die nu zijn
tweede beeld in Nederland had, in
Apeldoorn.
Nog aardig om de te vermelden: toen de
Amsterdamse Bank van Lening kort
daarop 300 jaar bestond, vroeg de
directie aan onze straat toestemming
een afgietsel te maken van ‘ons’ beeld
voor hun Bank in Amsterdam. Zo heeft
Vondel nu dus twee standbeelden in
Amsterdam, dank zij de Joost van de
Vondellaan in Apeldoorn.’’
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Sleetje rijden de schietbaan in
André Staal

De Schuttersweg en omgeving zagen er bijna zestig jaar geleden anders uit dan
tegenwoordig. De bomenrij van vliegdennen en een enkele eik dateert wel van
voor die tijd, alleen de bestrating van de Schuttersweg is een paar jaar geleden
vernieuwd. Maar bospercelen en de schietbaan zijn verdwenen, woningen zijn
gebouwd en de wegen zijn aangepast. Er zijn zelfs wegen verdwenen, zoals de
Lammerweg, Berg en Boschweg en een groot gedeelte van de Ramweg. In dit
verhaal: herinneringen aan Schuttersweg en omgeving van 1955 tot vandaag.

Op het terrein tegenover Schuttersweg 57 tot 63, waar nu
wooncentrum Walterbosch is gevestigd, stond rond 1955 een
boerderij met land van boer Van Asselt. De achtertuinen van de
oneven nummers 51 tot en met 63 grensden aan bos en heide.
Wegen als Tesselschadelaan, Joost van den Vondellaan, Henri
Dunantlaan, Staringlaan, J.F. Kennedylaan en Poolsterstraat
waren er nog niet. Ook de Moeflonvijver en de herinrichting van
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de Sprengenweg dateren van latere tijd. Wel was er op de plek
van de Moeflonvijver een zandgat.
Op de lokatie van het Rode Kruisgebouw aan de Schuttersweg
stond toen nog het clubhuis van de schutterij, bij de vroegere
ingang van de oude schietbaan. Hiervandaan konden wij als
kinderen langs of door de verdiepte schietbaan en door het bos
richting Kennedylaan/Joost van den Vondellaan lopen.

Uiteraard was dit een schitterende omgeving voor de jeugd om
te spelen en te ravotten. In de winter kon er gesleed worden: ter
hoogte van de flats aan de Waltersingel kon je naar beneden de
schietbaan in glijden.
Het Sprengenbos met een bergje erin (Suikerberg) is later
bebouwd door de Belastingdienst. Vanaf het Suikerbergje
waren er diverse paadjes om af te fietsen of te sleeën. Hier
raakte de jeugd nog wel eens slaags met de jeugd uit het
Sprengendorp (ook wel ‘rooie dorp’ genoemd): rivaliteit was er
toen ook al.
Winkelstraat
De Schuttersweg was voorbestemd dé winkelstraat van de
buurt te worden, maar zover is het nooit gekomen. Veel winkels
zijn verdwenen. Dit wijkgedeelte telde ooit onder meer drie
groenteboeren, twee slagers, zeven kruideniers, drie kapperszaken, twee kantoorboekhandels en twee bakkers. Het was de
tijd dat bakker, melkboer, groenteboer en kruidenier de
boodschappen aan huis bezorgden.
Aan de Schuttersweg bij de huidige ovaltonde (de vijfsprong)
waren gevestigd sigarenzaak en postkantoor Kuyt, kruidenier
Schuppers, dameskapper Schaap, melkboer Van Laar en op nr.
132 een kantoorboekhandel en kleine bibliotheek. Verder naar
de Jachtlaan manufacturenzaak Wijnia, kantoorboekhandel De
Rooij (het Talens-uithangbord hangt er nog), banketbakker

Pagina 46 en 47, van links naar rechts :
n Voor de sigarenzaak annex postagentschap Kuyt op de hoek
Schuttersweg- Bilderdijklaan poseren enkele collega-winkeliers.
n Banketbakker Maassen in het portiek van zijn winkel, net na de
overname in 1959.
n Links op de voorgrond de kolenhandel aan de Sterrenlaan in
1960.
n Een luchtfoto, gemaakt rond 1960, van de Tesselschadelaan
(voorgrond), de Schuttersweg (van rechtsonder naar midden
boven) en de Staringlaan (links boven). De schietbaan van de
schuttterij is hier nog nog te zien. Op het terrein rechts boven
staat nu wooncentrum Walterbosch

Maassen en herenkapper Feddema. Het terrein achter deze
huizen was het sportveld van het Christelijk Lyceum aan de
Jachtlaan.
In de jaren zestig is een benzinestation van Fina annex garage
gebouwd op de plek waar nu Stegeman is gevestigd. Ernaast,
op nummer 86, was eerst groenteboer Dicou die later een pand
heeft laten bouwen waar nu groenteboer Kolvoort is.
De huidige apotheek Berg en Bos was eerst een gecombineerde
apotheek annex drogisterij. Eigenaar Groesbeek heeft later aan
de overkant een nieuw pand betrokken voor de drogisterij, waar
nu de dierenartsenpraktijk is. Voordien stond daar een dubbel
pand met schuine kap waar loodgieterszaak Mulder was. Naast
de apotheek was de keurslagerij Feith met aan de overkant
fietsenmaker Hoogstraten.
Op de hoek van de Schuttersweg/Staringlaan zat bakker
De Sprengen jubileumboek
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Pagina 48 en 49, van links naar rechts :
n De Mercuriuslaan, nog heel landelijk.
n Het tankstation in 1967, op de plek waar later radio- en tvwinkel Stegeman zou komen.
n De Sprengenweg in de jaren vijftig, toen er nog maar net in
kleur werd gefotografeerd.

Janssen en later een bloemenzaak, een kantoor van de
Rabobank, een assurantiekantoor en andere. Als kolenhandel
Tamboer, van de Sumatralaan, veel opslag van kolen had werd
dit opgeslagen achter Schuttersweg 106.
Kapper Knipgraag
Ook in omliggende straten was middenstand gevestigd. Aan
Venuslaan 5 zat een herenkapper, die in de volksmond ‘kapper
Knipgraag’ werd genoemd en ook wel ‘beeldjeskapper’, dit
vanwege de korte kapsels die hij graag afleverde, en de beeldjes
die de zaak opsierden. Aan de overzijde zat op nummer 2 tot
het eind van de jaren vijftig een kruidenier. Daar waar nu een
assurantiekantoor aan de Gunninglaan is was de kruidenierszaak van Rik ten Caten gevestigd.
Ook de Sterrenlaan kende veel bedrijvigheid. Op het kruispunt
met de Mercuriuslaan was, op de plek van de kerk, een
speeltuin. Ertegenover zaten groenteboer Proost, slagerij
Jeronimus en kruidenier Fikkers. Waar nu de Poolsterstraat is,
was garage Harrie Voskuilen gevestigd, met ertegenover de
handel in oude metalen, lompen en papier van Van Kampen.
Op nummer 16 zat een sigarenzaak (het bord ‘tabaksvergun-

48

jubileumboek De Sprengen

ning’ hangt nog boven de voormalige winkeldeur) en
daarachter was kolenhandel Tamboer gevestigd. De Sterrenlaan liep toen nog met een bocht naar links richting
Sumatralaan en kruiste daar de Berg en Boschweg. Bij de
spoorwegovergang in de Berg en Boschweg zat bakker/kruidenier Gerrits waar je tot in de late uren kon kopen. Op de hoek
met de Sumatralaan zat een kruidenier en nog een groenteboer, Dicou. De Berg en Boschweg liep van de Hoogakkerlaan
naar de Sumatralaan en kruiste de Sterrenlaan. Deze weg is in
zijn geheel verdwenen.
De Tesselschadelaan, Staringlaan, Moeflonstraat, Henri Dunantlaan en J.F. Kennedylaan evenals de verbreding van de huidige
Sprengenweg dateren van het begin van de jaren zestig. De
Sprengenweg was eerst een smalle straat die liep langs de
spreng en grensde aan de voortuinen. Aan de andere zijde van
het water liep de Ramweg die een eigen overgang had over het
spoor; volgens de kaarten van destijds kwam deze via de (nu)
Henri Dunantlaan op de Asselsestraat uit.
Aan de Sprengenweg, op de hoek van de Mercuriuslaan, zat
kruidenier Van Zuuk met daartegenover het huidige transportbedrijf Besselsen. Aan de overkant van de spreng, waar nu
scholengemeenschap Sprengenloo (gebouwd ca. 1965) is, was
het terrein waar voorheen een opslagcapaciteit van sprengenwater was voor het toenmalige Badhuis aan de Badhuisweg,
hoek Sprengenweg. Een uitstekende plek voor de jeugd om
stekelbaarsjes en donderpadjes te vangen. De huidige Moeflonvijver was een zandgat waar we ‘s winters bij voldoende ijs

Blijven plakken

schaatsten. Op nummer 74 was het ‘Kapahol’, het onderkomen
van de padvinderij.
Scholen
De Koningin Wilhelminaschool voor bijzonder onderwijs werd
in 1950 gebouwd; nu is in dat gebouw kinderopvang Snoopy
gevestigd. Omstreeks 1954 is naast de Koningin Wilhelminaschool een openbare school voor lager onderwijs gebouwd.
Momenteel is daar de Korenaar, één van de vele PCBO-scholen
in Apeldoorn.
Aan de Waltersingel achter de Jachtlaankerk is in het midden
van de jaren vijftig in noodgebouwen de Dr. Bavinckschool
gevestigd, een lagere school die viel onder het bestuur van een
gereformeerde vereniging. Deze schoolvereniging is in de jaren
zestig samengegaan met de Wilhelminascholen onder het
bestuur van Protestant Christelijk Basis Onderwijs.
Ter hoogte van de Joost van den Vondellaan aan de kant van de
Jachtlaan is in de begin jaren zestig de Waltersingel doorgetrokken naar de J.F. Kennedylaan; daar opende het Veluws
College in 1969 een nieuwe katholieke school voor atheneum
en gymnasium.
In het toenmalig bosperceel achter de bebouwing van de
Schuttersweg is in 1953 een kleuterschool gebouwd voor de
Koningin Wilhelminaschool. Nu is daarin gevestigd het
schildersbedrijf Van Olst. Aan de Sterrenlaan is in de jaren
vijftig de Van Kinsbergen-mulo gebouwd; die is inmiddels ook
weer afgebroken om plaats te maken voor woningbouw.

Wijkbewoners

Conchita en Erik van Geijn waren zo’n twintig jaar geleden
op zoek naar een huis met veel ruimte eromheen en zo min
mogelijk andere huizen in de buurt. De makelaar tipte ze dat
er in de Middellaan een huis te koop zou komen. Erik: ,,We kenden de straat niet, dus er maar eens doorheen gereden op een
koude winteravond. Tja, niet echt veel ruimte om het huis en
best veel huizen die ook nog eens redelijk dicht bij elkaar
staan. Onze eerste reactie was dan ook ‘dit willen we niet’.
Maar toch deed de laan iets met ons. We zijn daarom bij het
betreffende huis maar eens gaan aanbellen. Bleek daar een
medecursiste van Conchita te wonen met haar man. We hebben de hele avond gezellig bij hen binnengezeten, en aan het
eind van de avond hadden we het huis al zo goed als gekocht.
Nu wonen we er alweer twintig jaar, we hebben er onze zoon
Matthijs gekregen en we willen niet meer weg. Dat is sowieso
een kenmerk van de Middellaan; mensen blijven plakken. En
als ze toch gaan, krijgen ze vaak spijt.’’
De familie Van Geijn heeft een goede band met zeer uiteenlopende bewoners van de laan opgebouwd. Volgens Conchita
staat iedereen voor elkaar klaar in de Middellaan en houden
ze elkaar een beetje in de gaten: ,,Ik heb een hele bos sleutels
liggen van veel huizen in deze straat. Handig in vakanties of
als iemand zijn sleutel is vergeten. Zo gaat dat hier.’’ En toen
Erik ernstig ziek was, kookte de buurt voor Conchita en Matthijs en lieten ze de hond uit.
Elk jaar organiseren een paar straatbewoners een straatfeest
waar meestal veel tijd in wordt gestopt. Conchita: ,,Wij hebben het ook eens georganiseerd, waarbij we een hele speurtocht hadden uitgezet naar alle huizen en hun bewoners. Een
leuke manier om elkaar beter te leren kennen.’’
(JvZ)
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Sociale woningen in de Hoogakkerlaan in 1922.

De nieuwbouw van 1988, gefotografeerd in 2013.

Hoogakkerlaan:
nieuwbouw met behoud van karakter
René de Cocq

Een ‘inspraakgevoelige’ architect, dat was in de jaren tachtig een noviteit.
Apeldoorn kende die in de persoon van Gerard Zwerus, verantwoordelijk
voor de vernieuwing van de Hoogakkerlaan met een bijzonder project
sociale nieuwbouw.

ln 1919 gaf woningbouwvereniging De
Goede Woning opdracht tot het bouwen
van 58 middenstandswoningen aan de
toekomstige Hoogakkerlaan. Het project
kon geen genade vinden in de ogen van
de overheid: het was te duur, en het
moest blokbouw worden, liefst met
platte daken. Dit laatste ging niet door;
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in plaats daarvan werden huizen met
afwisselende vormen gebouwd.
De verhuur kwam druk door de crisis van
1929. Veel mensen verlieten hun woning
om een goedkopere te betrekken. De
Goede Woning verlaagde de huren, maar
het verloop bleef groot, tot zelfs meer
dan de helft van de huizen aan de

Hoogakkerlaan leeg stond. Er volgde
weer een huurverhoging en er werden
wat verbeteringen aangebracht, zoals
een nieuwe vaste wastafel in de
slaapkamer. Vanaf 1936 waren alle
huizen weer verhuurd.
De Hoogakkerlaan ontwikkelde zich tot
een gezellig straatje, waar mensen soms

generaties lang bleven wonen. Deze
situatie duurde lang, tot in de jaren
tachtig. De huizen waren inmiddels zo'n
zestig jaar oud en toe aan groot
onderhoud. De plannen daarvoor stokten
toen duidelijk werd dat de huizen
zodanig slecht waren gebouwd dat
opknappen geen zin meer had. Het
metselwerk was zo slecht, dat sloop en
nieuwbouw de enige oplossing waren.
De bewoners gingen daar niet zonder
slag of stoot mee akkoord en lieten zich
adviseren door TNO en een architect.
Maar dat baatte niet: sloop was
onvermijdelijk. De bewoners verlangden
nu (onder voorzitterschap van Ben
Thissen) betaalbare nieuwbouw, met
behoud van de kwaliteit en het eigen
karakter van de straat. Ook wilden ze
inspraak. Dat kregen ze ook, van zowel
De Goede Woning als de gemeente. Er
kwam een projectgroep waarin ook de
bewoners deelnamen.
Een ‘inspraakgevoelige’ architect werd
gevonden in Gerard Zwerus van architectenbureau MTB, en aannemingsbedrijf
Vermeulen mocht de nieuwe huizen
bouwen. Het uitgangspunt van Zwerus:
,,lnspraak is niet een werkwijze waarbij
je de bewoners alleen maar laten kiezen
uit ontwerpjes die je al gemaakt hebt.
Werkelijk meebeslissen gaat anders, de
Hoogakkerlaan heeft aangetoond dat
het ook anders kan.’’ Dat Zwerus erin
slaagde een straat te ontwerpen waar
ook de bewoners tevreden mee waren,
bleek uit het applaus dat hij kreeg toen
hij zijn plan aan de bewoners voorlegde.
De officiële oplevering had plaats op 15
januari 1988. Apeldoorn had een nieuwe
Hoogakkerlaan, maar met de sfeer en
het karakter van de oude.

Een gedenkteken
aan de Waltersingel
Op vrijdag 24 mei 1991 vierden de eindexamenkandidaten van het Veluws College
(het huidige Walterbosch) hun eindexamenfeest op school. Raoul Schulte was een
van hen. Na afloop van het feest sprak hij met een paar anderen af nog even de
stad in te gaan. Daarvoor had hij zijn fiets nodig die bij het huis van een klasgenoot op de Waltersingel stond.
Het hek dat toen nog het parkeerterrein en de fietsenstalling van de school
's avonds afsloot, was ook nu dicht. Raoul nam de kortste weg, sprong vrolijk over
het hek, maar raakte daarbij gewond aan de slagader in zijn lies, door een van de
punten op het hek. Hij liep nog enkele stappen, maar verloor zoveel bloed dat hij
neerviel op het trottoir.
Raoul werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar hij overleed daar door
bloedverlies. Op de plaats waar hij viel is door Raouls moeder een gedenkteken
in de stoeptegels gemaakt, in overleg met de gemeente: een subtiel kruisvormig
patroon van vierkante betonklinkers. Een herinnering aan de dramatische afloop
van een feestje, 22 jaar geleden.

Op deze plek in de
Waltersingel viel
Raoul Schulte
dodelijk gewond
neer.
De Sprengen jubileumboek
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Foto’s voorzijde omslag, van links naar rechts en van boven
naar beneden:
Poortgebouw Nieuwe Begraafplaats, Walterboschcomplex
Belastingdienst, Bosweg in het verleden, Canadamonument,
armenpomp, De Nieuwe Enk rond 1850, Schouwburg- en
congrescentrum Orpheus

n

Binnenzijde omslag voor:
De Sprengen in 1910

Een fragment uit blad 412 van de zogenaamde Bonnebladen. De
kaart is verkend (opgemeten) in 1865 en 1871, herzien in 1906 en
gedeeltelijk herzien in 1910. De wijk De Sprengen staat er net niet
helemaal op, het deel ten noorden van waar nu de Boszichtlaan
ligt ontbreekt. De huidige structuur van de wijk is al op veel
plaatsen herkenbaar.
n

Binnenzijde omslag achter:
De Sprengen in 1938

Druk: Dijkgraaf-Rijsdorp, Apeldoorn

De oudst beschikbare luchtfoto van de wijk. De bouwactiviteiten
uit de jaren ’30 zijn goed herkenbaar. Grote delen van de wijk zijn
echter nog niet bebouwd.

Bronnen
Ach lieve tijd (Twaalf eeuwen Apeldoorn en de Apeldoorners).

n

Uitgave Waanders, Zwolle (1992), in samenwerking met het
Gemeentearchief Apeldoorn, onder redactie van Martin Jochems,
Siebrand Krul, Elze Luikens, Peter Otterloo, Carel Smal, Huub Ummels,
Jaap van de Vegte en Stijn Verbeek.
De geschiedenis van Apeldoorn. Uitgave Walburg Pers, Zutphen
(1993), onder redactie van R.M. Kemperink, C.J.C.W.H. Arnold,
M.A.M. Franken en J. de Mol.

Apeldoorn, architectuur en stedenbouw 1850-1940.
Hoogakkerlaan 1919-1988, verslag van een project. Uitgave
Gemeente Apeldoorn (1988).

Het groene westen van Apeldoorn (Berg en Bos – Walterbos)
door Frederik Erens. Uitgave Europese Bibliotheek, Zaltbommel
(2002), in samenwerking met de Stichting Apeldoornse Monumenten.

www.wijkraaddesprengen.nl n info@wijkraaddesprengen.nl
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Achterzijde omslag:
De Sprengen in 2013

Het is goed te zien dat het Julianaziekenhuis grotendeels is
gesloopt, alleen het hoofdgebouw staat er nog. Wie beter kijkt
ziet dat de wegwerkzaamheden in het Sprengenbos zijn voltooid,
maar dat de plantvakken er nog kaal bij liggen.

