
 

 

Apeldoorn in 2030 
Een leerlinge van het Christelijk Lyceum geeft uitleg over de maquette die zij maakte van een huis van de toekomst. Ook 

haar medeleerlingen maakten maquettes, van huizen tot hele buurten. Ze deden dat met het oog op de nieuwe 

structuurvisie die Apeldoorn gaat opstellen. Hoe moeten stad en ommeland er in 2030 uitzien, is daarbij de vraag. 
Leerlingen van De Heemgaard hadden posters gemaakt, leerlingen van het Veluws College hadden hun profielwerkstuk 

aan de toekomst van Apeldoorn gewijd. Na de presentatie gisteren in het stadhuis volgde nog een levendig debat.                         
           Foto Kevin Hagens 

Leerlingen voor rustig Apeldoorn 
Leerlingen van het voorgezet onderwijs zien toekomst in een rustige, groene en duurzame stad. Die conclusie kon 

gisteren worden getrokken uit een scholierendebat en de presentatie van posters, maquettes en profielwerkstukken die de 

leerlingen hadden gemaakt. De leerlingen waren afkomstig van De Heemgaard in De Maten, het Christelijk Lyceum aan de 
Jachtlaan, de Koninklijke Scholen Gemeenschap ( KSG) in De Parken en Veluws College Walterbosch. De afgelopen weken 

hebben ze heel wat uren gestoken in hun verkenning van de toekomst van Apeldoorn. 
Wethouder Rob Metz noemt de inbreng van de scholieren belangrijk, omdat de nieuwe structuurvisie gaat over het 

Apeldoorn van de toekomst. Volgende week praat de gemeente op haar beurt met allerlei Apeldoornse instanties. 
Uit de maquettes bleek hoezeer ook de jeugd van Apeldoorn hecht aan duurzaamheid. Alle leerlingen hadden er 

aandacht aan besteed. 
Zo was er een stad uit drie lagen ontworpen. In de onderste laag liepen de wegen en lagen de parkeerplaatsen, in de 

bovenste laag was er alle ruimte voor woningen en parken. In een ingenieuze tussenlaag werd het CO2 van de auto’s uit 
de lucht gefilterd, die bovendien een waterbassin opwarmde voor de verwarming van de bovenliggende huizen. Anderen 

hadden volop zonnepanelen op hun huizen aangebracht. 
Na de presentatie van de werkstukken en het uitroepen van de drie beste ontwerpen volgde een opmerkelijk levendig 

debat tussen 39 leerlingen, evenveel als het aantal gemeenteraadsleden dat Apeldoorn telt. Uit het debat bleek dat een 
groen en relatief rustig Apeldoorn zelfs bij jongeren veel draagkracht heeft. 

Zo waren er maar weinig leerlingen voor het vrijgeven van regels op het gebied van bouwen. Want dat zou ten koste 
gaan van de grote tuinen in de stad en wellicht het overige groen. ,,Apeldoorn staat bekend om zijn ruimte en als dat 

verloren gaat, trekken de mensen weg’’, klonk het elders. 

Tegenover al die ruimte en rust staat wellicht een tekort aan tienervertier en hoger onderwijs. Maar dat is een tijdelijk 
probleem. ,,Als je gaat studeren ga je weg, maar als je een gezin hebt, kom je terug, want dan is het hier toch wel fijn’’, 

aldus een van de jonge raadsleden. Wel moet er meer aandacht zijn voor drugsoverlast. 
Het enige echte raadslid op de bijeenkomst, Ariane van Burg van GroenLinks, was enthousiast over de inzet van de 

leerlingen. ,,Het is een signaal waar we wat mee moeten’’. 
De Stentor 26/01/2012 


