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Van de voorzitter
Onlangs werd Apeldoorn uitgeroepen tot
bomenstad van Europa. Toen ik dat las
realiseerde ik me weer eens in wat voor
prachtige gemeente we wonen. Dat we als
“stad in het groen” door het leven gaan
weten we natuurlijk wel maar als je het
voorrecht hebt daar de hele dag in te
verkeren raak je geneigd dat allemaal heel
gewoon te vinden. Ik denk nog wel eens
terug aan de tijd, dat mijn vrouw en ik inmiddels zo’n 35 jaar geleden - met ons
gezin vanuit de Randstad in Apeldoorn
kwamen wonen. We hadden niet direct een
woning en konden voor een half jaar een
huisje huren in Hoog Soeren. Een van de
eerste keren, dat ik heen en weer fietste naar
mijn werk in Apeldoorn-centrum, kwam ik
’s avonds thuis met het spectaculaire verhaal
dat ik onderweg een hert had gezien! In Den
Haag vonden we het al heel wat als we in het
Haagse bos een eekhoorn tegenkwamen. Die
sensatie duurde niet lang. Al gauw kwam ik
terug van mijn werk met verhalen over die
rotbeesten (herten), die op de meest
onverwachte momenten het fietspad
overstaken en mij steeds de schrik van mijn
leven bezorgden. Dat is wat gewenning met
een mens doet.
De laatste tijd maken mijn vrouw en ik
dagelijks een wandeling van een half uur à
drie kwartier door onze woonomgeving. Dit
onder het motto: niet-bewegen is het
nieuwe roken. U kent dat wel. Onze favoriete
route is die, welke ons voert door het
Sprengenpark langs de Badhuisspreng en
vervolgens via de nieuwe toegang naast
AGOVV door de Sprengenvallei het park Berg
en Bos in. Dit alles gelegen op een
steenworp afstand van onze woning, aan de
rand - nét er buiten - van onze wijk De
Sprengen. Ondanks de hiervoor bedoelde
valkuil van de gewenning realiseren we ons,
als we daar zo lopen, steeds weer hoe

prachtig de buurt is waar we wonen. En dat
niet alleen, ook de historische context van al
dat moois - ik doel nu met name op de
sprengen - maken van die dagelijkse
wandeling een hele beleving.
Die historische context van de Sprengenvallei
en de Badhuisspreng werd in het laatste
nummer van het wijkblad van Brink & Orden
op prachtige wijze beschreven door Bob van
Dongen, die met het aandachtsgebied groen
en kunst aan de wijkraad daar verbonden is.
Met zijn toestemming hebben wij zijn artikel
in dit Wijknieuws opgenomen.
Van een geheel andere orde is het artikel
over de laatste levensfase van de mens en
de mogelijkheid die in de eigen vertrouwde
omgeving thuis door te brengen. Niet
bepaald een vrolijk onderwerp maar wel
een thema, waar we allemaal vroeg of laat
mee te maken kunnen krijgen. Met een
beetje goede wil kun je tussen die twee
onderwerpen een verband zien: enerzijds de
eeuwen oude geschiedenis van onze
leefomgeving en anderzijds het besef, dat
we maar een betrekkelijk korte tijd daarin
mogen rondlopen. Enfin, u ziet wel welke
gedachten er bij u tijdens het lezen van
deze uitgave van
Wijknieuws bij u
opborrelen. Ik wens
u daar in ieder
geval veel
genoegen bij.
Rob Jerphanion

Volg de wijkraad
op Facebook
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Nieuwe buren?
Vertel het de wijkraad!
Heeft u nieuwe buren vanuit een
andere wijk of woonomgeving
gekregen? Laat het de wijkraad weten.
Dan verwelkomen wij onze nieuwe
wijkbewoners met een
aardige attentie.

Van de bestuurstafel

Terugblik jaarvergadering
Op woensdag 4 april jongstleden vond
in het wooncomplex Walterbosch de
jaarvergadering 2018 plaats. Het aantal
belangstellenden bedroeg ruim vijftig
personen waaronder, naast uiteraard
bewoners van de wijk, een aantal
vertegenwoordigers van de politiek en
het ambtelijk apparaat van de
gemeente.
In het formele gedeelte, de vergadering zelf
dus, kwamen aan de orde het jaarverslag en
het financiële verslag over 2017, het verslag
van de kascommissie en de herbenoeming
van de bestuursleden Mariëlle Kloosterman
en Koos van Elderen. Wegens verhuizing naar
buiten de wijk moest Leendert Roos zijn
bestuurslidmaatschap beëindigen. Tijdens de
vergadering kon voor hem nog geen opvolger
worden gepresenteerd.
Leendert was binnen het bestuur belast met
onder andere de sociale media, een middel
van communiceren met de achterban dat
steeds meer aan belang wint. Daarom de
oproep aan de aanwezigen om mee te

denken over een nieuw bestuurslid dat op dit
terrein over de nodige kennis en ervaring
beschikt. Tot onze vreugde meldde zich na de
vergadering iemand die erover wil nadenken
deze rol op zich te nemen. Mogelijk dat wij
binnenkort daarover meer kunnen berichten.
Het verslag van de vergadering kunt u vinden
op www.wijkraaddesprengen.nl/dewijkraad/jaarvergaderingen.
Na het officiële gedeelte was er gelegenheid
onder het genot van een drankje en een
hapje met de mede-wijkbewoners van

U kent vast het geluid, het
geluid van een overvliegende
drone. Een drone is een op
afstand bestuurd onbemand
vliegtuigje.

Voornaamste regels particulier gebruik
l Je moet je drone altijd kunnen zien tijdens
de vlucht
l Je mag niet vliegen boven aaneengesloten
bebouwing
l Je mag niet in het donker vliegen
l Je mag niet hoger vliegen dan 120 meter
boven de grond of het water

Rob Jerphanion

Van de wijkagent

Ik zie ze vliegen

Drones worden steeds
populairder. Bij de politie worden
drones ingezet bij de forensische
opsporing en verkeersongevallen
analyse. Misschien denkt u er
ook over na om deze gadget aan
te schaffen. U mag als particulier vliegen
met een drone, als u zich aan de regels
houdt.

gedachten te wisselen. Verder kon men zich
bij de aanwezige politieke en ambtelijke
vertegenwoordigers van de gemeente nader
informeren over zaken die spelen en kon men
kennisnemen van de
dagbestedingsactiviteiten, die de stichting
Philadelphia in het Walterbosch organiseert.
Al met al was het een informatieve
en gezellige avond.

l Je mag niet in de buurt van vliegvelden en

andere no fly zones vliegen

l Je mag alleen foto's of film voor

privégebruik maken met je drone. En je
moet je houden aan de privacywetgeving
als je video’s en/of foto’s maakt.
Professioneel gebruik
Wil je professioneel of commercieel gebruik
maken van een drone dan heb je een
vergunning nodig.

Boete voor dronepiloot
Als u zich niet aan de regels
houdt, kunt u een waarschuwing
of een boete krijgen. Het is ook
mogelijk dat uw drone in beslag
wordt genomen. De hoogte van
de boete of straf hangt af van de
soort overtreding. Zo kijkt Justitie
of u de drone beroepsmatig of
hobbymatig gebruikte. En of u
mensen in gevaar hebt gebracht.
Als u een ongeluk veroorzaakt
met uw drone, weet dan dat het slachtoffer u
aansprakelijk kan stellen. Controleer dan ook
voordat u gaat vliegen met een drone of u
hiervoor verzekerd
bent.
Een veilige vlucht
gewenst!
Sharon Koenders
Uw wijkagent
0900-8844, sharon.koenders@politie.nl.
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BISTERBOSCH MAKELAARDIJ...
bij u om de hoek, dus kom gerust eens buurten!

Bisterbosch Makelaardij is samen met Bisterbosch Financieel Adviseurs een
full-service kantoor. Als onafhankelijk specialist in hypotheken, pensioenen
en financiële planning bemiddelt Bisterbosch Financieel Adviseurs voor een
groot aantal banken en verzekeraars. Samen vormen wij een sterke
combinatie met korte communicatielijnen en zeer persoonlijke begeleiding,
waarbij de klant centraal staat.

M A K E L A A R D I J

FINANCIEEL ADVISEURS

tel.: 055-3553578
info@bisterbosch.nl
www.bisterbosch.nl

tel.: 055-3553893
financieel@bisterbosch.nl
www.bisterbosch.nl

Een zoektocht

Wat doe ik met mijn 16 jaar oude cv-combiketel?
Dacht ik net mijn huis op orde te
hebben na 15 jaar klussen, komt er
allerlei nieuws op me af over de
toekomstige energievoorziening. In het
vorige Wijknieuws werden Tonny en
Arie aan ons voorgesteld als
energieadviseurs voor u en mij. In maart
besloot Den Haag dat de gaskraan van
het Groningse veld dicht gaat. En ik
herinner me een bericht, dat er over drie
jaar geen cv-ketel op gas meer wordt
vervangen. Ik las een artikel “Waarmee
vervang je de cv” in het maandblad van
Vereniging Eigen Huis. En dat allemaal
net, nadat ik van mijn CV-installateur
hoor dat mijn ketel van 16 jaar oud echt
aan vervanging toe is. Dat zegt hij al
voor de tweede keer bij zijn jaarlijkse
bezoek. Wat moet ik daarmee? Ik zoek
op internet en vraag rond hoe anderen
hierover denken en wat ze doen.
Op Internet komt ik de site tegen van
Urgenda met de boodschap: als je nu 35.000
euro investeert - ongeveer het bedrag dat je
met je huidige type ketel in de komende
vijftien jaar aan energiekosten zou gaan
uitgeven - betaal je vanaf het moment van
installatie jaarlijks per saldo geen
energiekosten meer. Nul op de meter heet
dat. Dat lijkt mij prachtig. Maar waarom
doen niet veel meer mensen dat dan? Ook al
heb je niets met milieu, het is erg goed voor
je portemonnee en dat spreekt ons
Hollanders toch altijd erg aan. Mijn
wantrouwen en onzekerheid groeien. Na
deze site lees ik op internet discussies over de
nieuwe manier van verwarmen van water en
je woonhuis. Veel pro’s over warmtepompen,
zonnepanelen, lage temperatuurverwarming
en van het gas af. Maar ook contra’s, zoals bij
een gezin in de Haagse Vinex dat de gas
aansluiting weer terug wil. Ze zeggen niet
meer met vier personen na elkaar te kunnen
douchen omdat de warmwatervoorziening
dan tekort schiet. Heeft u al door dat het bos
waarin ik de bomen niet meer zie begint te
groeien?
Dan spreek ik collega Sjoerd op het werk. Net
een boerderijtje in Voorst gekocht. Oud huis,
veel grond. Veel werk te doen. Tig
zonnepanelen aangeschaft. Ook om de
elektrische cv-ketel te voeden vertelt hij. Ik
vraag: Ga je dan van het gas af? Neen, hij wil
blijven koken op gas want elektrisch koken

zou ongezond zijn, net als een magnetron. Of
Sjoerd geen warmtepomp neemt, want er is
toch genoeg ruimte bij hem, kaart ik aan.
Volgens zijn adviseur, uit persoonlijke kring,
zijn installaties in de grond nog veel te duur
en de lucht-/waterwarmtepomp veel te
lawaaierig.
Terug naar mijn probleem van nu, van
vandaag. Wat doe ik met mijn CV ketel? Als
van Tongeren bij me in huis voor wat
leidingwerk en een nieuwe radiator is vraag
ik de installateur natuurlijk ook naar de
16-jarige Remeha cv-combi-ketel. Er zijn nog
nauwelijks tweedehands reserve onderdelen
van beschikbaar, wordt me verteld, dus er zijn
er nog heel veel in gebruik. Gewoon laten
hangen is zijn advies.

Ik kom er zelf niet uit, is mijn conclusie en ga
op zoek naar Tonny en Arie, maar daar kan ik
pas over een paar weken terecht. Wat hieruit
komt hoort u later via de website van De
Wijkraad. Marjolein Tillema, één van de vier
Apeldoornse energieregisseurs, krijg ik wel
snel aan de telefoon. Ze herkent mijn
probleem en wijst de weg naar de
energiecoach en de adviseurs. Dat is gratis. Ik
geef haar aan dat ik twijfel of ik het wel
allemaal zelf moet gaan uitzoeken. Kunnen
we niet iets samen doen? Collectief? Ze
vertelt dat de vier regisseurs in De Maten,
Kerschoten, De Naald en in de Parken bezig
zijn met collectieve voorzieningen voor
particulieren. In 2019 en 2020 komen andere
wijken aan de beurt, is nu het plan. Heeft de
gemeente geen opdracht uit Den Haag, vraag
ik. Nee, zegt Marjolein en geeft aan dat Den
Haag zich als doel stelt om in 2050 energie
neutraal te zijn en dat de ambitie van
Apeldoorn is om dat eerder te zijn. Ze vertelt
verder over Transform. Dat is de
samenwerking tussen Apeldoorn, Deventer,
Zutphen en Zwolle om met een

gebiedsgewijze aanpak 40.000 woningen
aardgasvrij te maken. Samen met corporaties,
netwerkbedrijven en waterschappen maken
zij hiervoor een sluitende businesscase. Ons
gesprek gaat verder over wat er technisch
kan, en dat er nog geen wetgeving is die
particulieren verplicht. Over ontzorgen en
hoe je de financiële risico’s voor particulieren
afdekt bij een verbouwing zoals in het
verhaal van Urgenda van nul op de meter.
Maar dat is niet iets waar ik nu al wat aan
heb merk ik op. Isoleren kan altijd zegt ze.
Maar daarna dan? Hoe weet ik welke stap ik
nu kan zetten zonder dat ik daar later
misschien spijt van krijg? Ik heb nu al spijt
van mijn aankoop van een nieuwe radiator
zes maanden geleden. Marjolein stond voor
dezelfde vraag en heeft er een aangeschaft
die ook op een lager temperatuursysteem
werkt. Voordat er collectief (met de straat of
met de wijk) iets geregeld wordt, is het dus
de kunst die stappen
te zetten waar je
later geen spijt van
krijgt.
Dat is mijn
conclusie.
Marco Lindhout
Geraadpleegde bronnen
l Vereniging Eigen Huis magazine
maart 2018
l http://www.urgenda.nl/themas/bouw/
energieneutrale-huizen/
l www.apeldoorn.nl/energiek-wonen
l www.energiebesparendoejenu.nl/alleverbeteropties/aardgasvrij/
l www.milieucentraal.nl
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Kinderopvang Snoopy en Buitenschoolse opvang Woodstock
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Voor meer informatie:
Kinderopvang Snoopy • Buitenschoolse opvang Woodstock
Tesselschadelaan 2, Apeldoorn • tel.: (055) 355 55 77 • www.kinderopvang-snoopy.nl • info@kinderopvang-snoopy.nl

Volg ons op
Facebook

Wijkraadswerk

Actuele zaken
l Bouwplannen
In de PMA (Politieke Markt Apeldoorn) van 26
april jl. is het bestemmingsplan Koning
Lodewijklaan/Saturnusstraat , de zgn. “Bolt
locatie”, aan de orde geweest. Door
omwonenden was een zevental zienswijzen
ingediend die voor een deel konden worden
gehonoreerd. Het aangepaste plan kon bij de
politieke partijen op een breed draagvlak
rekenen zodat verwacht mag worden dat het
binnenkort door de gemeenteraad zal
worden vastgesteld.

Op initiatief van het Actiecomité Westpoint
is op 7 mei jl. een bijeenkomst gehouden
met als deelnemers de wijkraden Brink &
Orden, Centrum, onze wijkraad en
omwonenden van Westpoint. Aan de orde
kwam de overlast, die men al jaren
ondervindt van ongenode gasten rond dat
dichtgetimmerde pand en de overlast die
men vreest, wanneer in het
Westpointgebouw vooral
1-persoonshuishoudens komen te wonen.
Besloten werd als drie wijkraden de nieuwe
wethouder een brief te sturen waarin onder
meer gepleit wordt Westpoint zo in te delen
dat er een meer gemêleerde
bewonerssamenstelling in de wijk ontstaat.
De brief is inmiddels verzonden en kunt u
lezen op www.wijkraaddesprengen.nl/
bouwen/westpoint

Juliana locatie. Zoals gemeld in het bouwplan
was er ruimte gereserveerd voor de “prikpoli”.
Intussen zijn de plannen dienaangaande
gewijzigd en is via de media bekend gemaakt
dat de poli met ingang van 20 juni definitief
verhuisd is naar een nieuwe locatie aan de
J.F. Kennedylaan 32. Dit is op de hoek met de
Waltersingel vlakbij de rotonde bij AGOVV.
Op het terrein kan gratis geparkeerd worden
en er is een bushalte voor de deur (lijn 2 en
6). In toegankelijkheid voor invaliden is
voorzien. Voor de gereserveerde ruimte op
het Julianaterrein zal een andere

(maatschappelijke) bestemming worden
gezocht. Meer info op
www.wijkraaddesprengen.nl.

l Brievenbussen in de wijk
Bewoners zijn door Postnl op de hoogte
gebracht welke brievenbussen er in de wijk
blijven. Voor zover nu bekend is zullen er vier
gaan verdwijnen. Het plan is nog niet geheel
in beton gegoten zodat wijkraden nog met
reacties kunnen komen in geval wij
problemen voorzien. Cruciaal punt hierbij zijn
voor ons winkelcentra en zorginstellingen.
l Privacy statement
Ook als wijkraad hebben we te maken met
de onlangs van kracht geworden Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Wijkraad de Sprengen verwerkt
persoonsgegevens via de website.
Bijvoorbeeld via het invullen van
contactformulieren of inschrijving voor een
nieuwsbrief. Vanuit de gemeente Apeldoorn
hebben wij op 4 juni informatie over dit
onderwerp ontvangen. De gegevens die de
wijkraad momenteel heeft kunnen alleen
door het bestuur geraadpleegd worden.
Gegevens worden en werden niet aan derden
verstrekt. In een volgend wijknieuws en al
eerder op de website zal een Privacy
Statement worden bekendgemaakt.
l Werkzaamheden in de wijk

Op het moment dat ik dit schrijf zijn er geen
grote werkzaamheden in onze wijk aan de
gang. Zoals bekend zal het asfalt in de
Sterrenlaan vervangen worden door klinkers.
Bewoners hebben met belangstelling de
ontwerpen op het Stadskantoor bekeken en
opmerkingen geplaatst. Via Nextdoor zijn
door een aantal bewoners daarna nog
suggesties gedaan. Aan de plannen om het
regenwater te scheiden van het vuilwaterriool
is in dit wijknieuws een apart artikel gewijd.

Op de Julianalocatie is een begin gemaakt
met het afvullen van de sloopgaten met
zand. Dit staat los van het bouwrijp maken
van de locatie.

l Gescheiden afval inzamelen

In Apeldoorn Zuid zijn de eerste wijken
voorzien van een oranje container(PMD
afval). Naar verwachting is dit eind 2019 in
heel Apeldoorn het geval. Een proef met
luiercontainers krijgt een vervolg gezien het
succes. Hoewel er nog geen goede
verwerking voor luiers en
incontinentiemateriaal mogelijk is wil de
gemeente vanuit service oogpunt naar
verwachting ca. 50 containers plaatsen die
gelijktijdig met de
invoering van het
zogenoemde
“omgekeerd
inzamelen” in de
wijken worden
André Staal
geplaatst.

Nextdoor is een uitstekend
communicatiekanaal voor de wijkraad. Op
een snelle manier zijn wijkbewoners te
bereiken, maar ook de omliggende wijken
als het nieuws van algemene aard is.
Het aantal buren voor de Sprengen staat
momenteel op 370 (9% van de 2.980
huishoudens). Voor de 13 omliggende
buurten zijn 1.299 buren aangesloten.
Meld u ook aan op Nextdoor de Sprengen!
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Nieuw in de wijk

Thuis sterven is mogelijk
Palliaterm is een idee van Dietske van
Maanen en staat voor flexibel, kleinschalig
en betrokken. Ze werkt samen met 60
zelfstandige zorgverleners die
gespecialiseerd zijn in de terminale
thuiszorg.
Kijk voor meer informatie op: palliaterm.nl.

Als het bericht komt dat de laatste
levensfase is aangebroken blijven
mensen vaak in het ziekenhuis of een
verpleeghuis Dat komt omdat veel
mensen niet weten dat ze ook thuis
kunnen sterven. In dat geval kan er
24-uurs thuiszorg ingezet worden en
kan iemand thuisblijven.
Volgens Dietske van Maanen van Palliaterm
gebeurt het nog veel te weinig, dat zieke
mensen naar huis gaan als ze dat graag willen.
Nadenken
Dietske vertelt: “Ik ben blij dat sterven steeds
meer een gespreksonderwerp wordt. Dat
merk je bijvoorbeeld aan initiatieven zoals
cafe Doodgewoon. Daar komen mensen naar
toe om met elkaar te praten over sterven en
ongeneeslijk ziek zijn. En er worden steeds
meer mensen lid van de Nederlanse
vereniging voor vrijwillige euthanasie.

Café Doodgewoon wordt georganiseerd
door Palliatief Netwerk Oost Veluwe. In
Reataurant de Willde Pieters aan de
Hoofdstraat 175 staat Iedere vierde dinsdag
van de maand vanaf 19:00 de koffie klaar.
Kijk voor meer informatie op de website
van netwerkpalliatievezorg.nl en druk op
de knop Cafe Doodgewoon.

Mensen denken gelukkig steeds vaker na
over hoe en waar ze de laatste fase van hun
leven door willen brengen.”
Afscheid nemen
Van Maanen: “Ik vind dat sterven bij het
leven hoort, net als geboren worden. Een
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geboorte wordt uitgebreid gevierd, maar
aan het voorbereiden op het sterven wordt
minder aandacht besteed. Dat ervaren we
over het algemeen toch als iets verdrietigs.
En dat is het natuurlijk ook want je moet
een geliefde achterlaten, en dat gaat met
veel emoties gepaard. Door mijn werk als
verpleegkundige ben ik anders naar sterven
gaan kijken. Want je kunt het maar één
keer doen en dan is het belangrijk dat dit
thuis goed verloopt. Door tijd en aandacht
te besteden aan het afscheid nemen en
door goede zorg en stervensbegeleiding.
Mijn eigen vader overleed in het
ziekenhuis. Omdat hij te lang door
behandeld werd, was het voor hem niet
mogelijk om thuis te sterven. Onze familie
heeft geen afscheid kunnen nemen. Dat
was voor ons een nare ervaring. Ik dacht
toen: dit moet anders! En zo is het idee
voor Palliaterm ontstaan.”

Intensieve thuiszorg
“In mijn zoektocht naar een passende
oplossing merkte ik dat er nog weinig bekend
was over thuis sterven, ook bij ziekenhuizen
en huisartsen was geen kennis. Ondertussen
zijn we vijf jaar verder en de ontwikkelingen
zijn positief. De ziekenhuizen en veel
huisartsen weten steeds beter dat thuis
sterven mogelijk is. De zorgverzekeraar
vergoedt deze vorm van thuiszorg, net als de
huisartsenzorg. Palliaterm biedt eigenlijk
hopice zorg voor mensen die intensieve zorg
thuis nodig hebben, of niet alleen thuis
kunnen blijven. Thuis sterven vraagt wel
meer van de omgeving maar het biedt ook
een mooie kans op een goed afscheid.”
Laatste wens
Dietske vertelt verder: “Het geeft een veilig
gevoel dat er continu een professional
aanwezig is. Bovendien houdt iemand in zijn
eigen huiselijke omgeving de regie. En dat
geeft de vrijheid om dingen te doen die
belangrijk zijn. Zoals bezoek ontvangen
wanneer het uitkomt, en zelf kiezen wat en
wanneer je wilt eten. Er zijn geen regels, het
is huiselijk en vertrouwd. Ik merk nog steeds
dat vooral de naasten verbaasd en dankbaar
zijn dat het mogelijk is om iemand thuis te
verzorgen en een laatste wens in vervulling
te laten gaan. En ik merk dat het mij heel

veel voldoening geeft om hier aan bij te
dragen.”
Waardevol
Dietske: “Mensen vinden het fijn om hun
eigen tuintje te zien, of hun huisdieren om
zich heen te hebben. Het gebeurt ook wel
eens dat de familie het heel spannend vindt.
Toch kan het onverwacht uitpakken als de
laatste wens wordt gerespecteerd. Er
ontstaat een bijzondere dynamiek, onder
druk van de situatie en de emotie die daarbij
hoort. Je zit als het ware als in een soort
bubbel met elkaar. De buitenwereld gaat
gewoon door, maar net als bij een geboorte:
er gebeurt is heel speciaals. En dat schept
een bijzondere sfeer
en band met elkaar.
Kortom: heel
waardevol voor de
mensen die
achterblijven.”
Helma Franssen

Wijknieuws en website:
ook voor uw kopij
Het Wijknieuws en de website zijn niet
alleen voor de wijkraad, maar ook voor de
wijkbewoners. Heeft u een artikel of idee
voor het Wijknieuws of een bericht voor de
website? Laat het de redactie weten.
Voor het plaatsen van artikelen en berichten
gelden de volgende spelregels:
l U moet in de wijk wonen, er uw bedrijf
hebben of een andere specifieke relatie
met de wijk hebben.
l Uw kopij moet in het bijzonder
betrekking hebben op de wijk of
specifiek gericht zijn op de
wijkbewoners. Kopij van algemene aard
wordt niet geplaatst.
l Kopij mag geen commercieel oogmerk
hebben.
l De redactie behoudt zich het recht voor
kopij in te korten.
l De redactie beslist of kopij wordt
geplaatst.
Kopij voor Wijknieuws 67 kunt u uiterlijk
25 augustus 2018 inleveren bij de wijkraad.

De redactie van Wijknieuws heeft besloten ondernemers, die zich nieuw in onze wijk
vestigen, éénmalig de gelegenheid te geven zich in het blad voor te stellen. Naast uiteraard
de mogelijkheid om te zijner tijd, wanneer daarvoor ruimte ontstaat, een advertentie te
plaatsen. De beslissing of een nieuwkomer hiervoor in aanmerking komt is aan de redactie.

Ken uw wijk
Op de opgave in Wijknieuws 65 hebben we 6 reacties ontvangen die goed waren.
Het bestuur heeft eerlijk geloot. De winnaar van de cadeaubon van 20 euro is
geworden Patricia Remy. Gefeliciteerd!
De foto (rechts) is genomen van de speelplaats
Belastingterrein hoek Joost van der Vondellaan
en Waltersingel.

Wie van u weet waar wij dit keer de foto
hebben genomen?
Reageer dan uiterlijk 25 augustus 2018. U
kunt hier voor mailen naar het secretariaat
van de wijkraad, info@wijkraaddesprengen.nl
onder vermelding van uw adres. Onder de
goede inzenders wordt wederom een
cadeaubon van 20 euro verloot.
Joyce Snel
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Niazi Creatie
Wij zijn gespecialiseerd in het maken van maatkleding.
Als vakkundige en gediplomeerde coupeuses kunnen
wij zorgdragen voor al uw wensen.

Bruidskleding
Gelegenheidskleding
Maatkleding
Gordijnen en Vitrages

Tevens veranderen herstelwerkzaamheden

Stomerij service

Indien u niet in staat bent om zelf
langs te komen voor uw herstel- en
veranderwerk zijn wij bereid om bij u
langs te komen.
(Alleen geldig voor tehuizen).
055 355 58 02
infoniazi@yahoo.com
www.niazi-creatie.nl
Koning Lodewijklaan 336
7314 GP Apeldoorn

Altijd thuis in úw wijk!
Onze pluspunten:
1. Scherpe en heldere tarieven
2. Professionele en duidelijke presentaties
3. Persoonlijke aandacht en regelmatig contact
4. Full service dienstverlening
5. Gratis waardebepaling

Ribeslaan1 (Hoek Jachtlaan) • 7313 GT, Apeldoorn
055 - 3 550 450 • info@vanvlietmakelaardij.nl

Afkoppelen van regenwater

Help jij de natuur
ook een handje?
Het regent steeds vaker heel hard. Al dat regenwater zorgt
met regelmaat voor overlast en schade aan straten, huizen en
tuinen. Het water komt voor het grootste deel rechtstreeks
terecht in het riool. Maar regenwater is ook schoon water,
onmisbaar voor planten en dieren.
In Apeldoorn willen we dit regenwater dat wij ‘gratis’ ontvangen weer
gebruiken of teruggeven aan de natuur. De gemeente Apeldoorn doet
dit door openbare ruimtes af te koppelen van het riool. Asfalt wordt
vervangen voor klinkers, er worden wadi’s aangelegd en er worden
beken en sprengen naar boven gebracht. Als inwoner van Apeldoorn
kun jij hier ook een bijdrage aan leveren, door de regenpijpen bij jouw
huis af te koppelen van het riool.
Wat is afkoppelen?
De meeste regenpijpen van huizen die voor 2011 zijn gebouwd zijn
aangesloten op het riool. Wanneer regenwater op het dak valt,
verdwijnt dit dus rechtstreeks in het riool. Afkoppelen betekent dat
het regenwater van het dak niet langer het riool instroomt, maar
wordt opgevangen of weggeleid naar de tuin. We voorkomen hiermee
dat het riool overstroomt en hergebruiken het schone regenwater.

bovengronds en ondergronds. In beide gevallen zaag je de regenpijp
af en verdwijnt het regenwater dat op het dak valt niet meer in het
riool. Vervolgens kun je het regenwater naar je tuin laten weglopen
(foto links) of het opvangen in een regenton (foto boven) en het op
die manier hergebruiken. Je kunt er bijvoorbeeld ook voor kiezen om
de regenpijp aan te sluiten op een grindkoffer of infiltratiekrat onder
de grond. Meer informatie over de verschillende manieren van
afkoppelen is te vinden op www.apeldoorn.nl/regenwater.
Subsidie
Goed nieuws! Als je gaat afkoppelen is de kans groot dat je in
aanmerking komt voor subsidie. Je kunt de subsidie aanvragen via de
website van de Gemeente: www.apeldoorn.nl/regenwater. Doet dit
wel voordat je begint met afkoppelen. Zo weet je precies aan welke
voorwaarden je moet voldoen om in aanmerking te komen en voor
welke gebieden in Apeldoorn de subsidie geldt.
Gemeente Apeldoorn

Versterking gezocht
De voordelen van afkoppelen
Wanneer je het regenwater van jouw dak niet meer in het riool laat
stromen is er meer ruimte in het riool en daardoor minder kans op
wateroverlast en -schade. Ook hoeft hierdoor het schone regenwater
niet onnodig gezuiverd te worden en werken de zuiveringsinstallaties
beter.
Door het regenwater bijvoorbeeld in de grond te infiltreren, wordt het
grondwater aangevuld en helpt dat om verdroging te voorkomen.
Daarnaast is regenwater natuurlijk altijd goed voor planten, bomen
en de natuur om ons heen. Kortom, mens en natuur worden beter van
afkoppelen. Help jij mee?
Hoe koppel je af?
Afkoppelen kan op veel verschillende en eenvoudige manieren. Een
aantal factoren (zoals de bodemsoort, de ruimte die je hebt en het
terrein waar je het wilt toepassen) bepalen welke manier het meest
geschikt is.
We onderscheiden twee soorten afkoppelmogelijkheden, namelijk

Hoofdredacteur Wijknieuws
Het bestuur van de wijkraad bestaat uit vijf leden. Daarnaast zijn
er drie redactieleden voor het Wijknieuws.
Op dit moment zoeken wij een hoofdredacteur voor het Wijknieuws
De hoofdredacteur:
l coördineert de samenstelling van het Wijknieuws
l onderhoudt contact met de schrijvers van artikelen,
de vormgever, de adverteerders en de verspreiders
l redigeert in samenspraak met de schrijvers de
aangeleverde artikelen
l is computervaardig; het vervaardigen van het Wijknieuws
gebeurt digitaal.
Weet u iemand die we voor deze functie zouden kunnen benaderen
of wilt u meer weten? Stuur een e-mail naar
info@wijkraaddesprengen en wij nemen contact op.
U kunt ook bellen 055-3556571
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Welkom
Eglantier 231, an 67,
Koninginnela 139
Schuttersweg
Apeldoorn
189
Ugchelseweg
Ugchelen

Historie

Sprengenvallei en Badhuisspreng

Sprengenvallei

De badhuisspreng ligt er al bijna 200
jaar en wordt gevoed door de
sprengenkoppen, diep verzonken in het
sprengenpark bij de rotonde bij AGOVV.
De sprengenvallei is eigenlijk helemaal
geen spreng maar een overloop voor
overtollig water als het waterniveau van
de grote vijver in park Berg & Bos(ch) te
hoog wordt. Rond 1930 werd met veel
mankracht deze grote vijver en de
sprengenvallei uitgegraven. Toen
werden beide sprengen ook met elkaar
verbonden via een ondergrondse
verbinding tussen het eind van de
sprengenvallei en de sprengenkoppen
van de badhuisspreng. Waarom leest u
hieronder.
De sprengenvallei is nauw verbonden met de
aanleg van de grote fraaie vijver in
natuurpark Berg en Bos. Het hele gebied
kwam 100 jaar geleden in handen van de
gemeente. De geplande woningbouw ging
gelukkig niet helemaal door. Alleen het
gedeelte ten oosten van de J.C. Willslaan
werd bebouwd. De socialistische wethouder
van Trigt ging ervan uit dat men niet
vrijwillig werkloos werd en daar lag dus een
taak voor de gemeenschap. Werkverschaffing
heette dat toen, het was zwaar werk met
schop, kruiwagen en trolleys op rails. De
sprengenvallei wilde men niet te breed
maken, dus steile taluds en dus extra zwaar
werk. Burgemeester Roosmale Nepveu kwam
vaak samen met veel Apeldoorners
poolshoogte nemen om de vorderingen te

aanschouwen. De ijzerhoudende grond, waar
Apeldoorn zijn ijzerindustrie aan te danken
heeft, zorgde voor extra complicaties. De
keiharde aardkoeken waren zelfs met
houwelen en steenbeitels niet te slechten. Zo
ontstond het eiland in de vijver, het “beeld”
van de Stenen Man aan het eind van de vallei
en werd de route van de sprengenvallei vaak
aangepast aan de situatie ter plekke.

Badhuisspreng J.F. Kennedylaan

De sprengenvallei bood jaren een prachtige
sprookjesachtige sfeer, een mooi paadje voor
verliefde stelletjes, zeker ’s avonds. Maar de
tand des tijds sloeg toe en de vallei raakte
flink in verval. Accres had zelfs
waarschuwingsbordjes geplaatst met de
tekst “wandelen op eigen risico”. De soms

steile paden waren door de jarenlange
regens uitgesleten en spekglad. Het aantal
wandelaars nam drastisch af. Met name het
oostelijke pad was nauwelijks begaanbaar.
In 2016 werd begonnen met een grote
opknapactie. Zowel de paden als de spreng
werden aangepakt. Het ziet er nu allemaal
weer piekpijn uit. Na de opening in 2017 wordt
het pad weer volop gebruikt. Vooral bij de
nieuwe ingang bij de rotonde staat het vaak
vol met fietsen, maar ook wandelaars weten
deze ingang te vinden. Ook de oude ingang bij
de Grindberglaan is weer in ere hersteld. En de
ijsvogel is al gespot. Er is zelfs een steile wand
voor deze blauwe schicht gemaakt. Het water
van de J.C. Wilslaan loopt nu ook de spreng in,
dus extra water in de spreng.
Bent u nog niet komen kijken? Benut dan het
komende voorjaar om deze idyllische plek te
bezoeken en ik weet zeker dat u terug gaat
komen. Je waant je in het buitenland met de
grote hoogteverschillen, de prachtige
doorkijkjes in de spreng én goed begaanbaar
voor bijna iedereen. Het rijden met een
rolstoel raden we echter af. Houdt u van een
lange wandeling? Volg dan de blauwe pijlen
van Apeldoorn te Voet, die u door de
sprengenvallei via park Berg & Bos en Hoog
Soeren naar de Echoput voert.
Badhuisspreng
In 1842 werd aan de westkant van Apeldoorn
een nieuwe beek gegraven. Het was daar
destijds nog een landelijk wat bosrijk gebied.
Geen huis te bekennen. Ook deze spreng was
bedoeld om een molen aan te drijven. Het
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ging om de dorpskorenmolen vlakbij het
tegenwoordige kruispunt Sprengenweg Billitonlaan. Er werd boekweit en rogge
vermalen. Granen, die weer steeds
populairder worden.

Dorpskorenmolen (bron; Henk Weltje)

het tracé is ook verlegd en loopt via het
Oranjepark en de parken richting de Grift en
uiteindelijk in het kanaal.

ligt er nog steeds en loopt met een grote
bocht ten zuiden van de rotonde. Ook Het
Boschbad was via een leiding verbonden met
de grote vijver. Hierdoor kon met een
waterpomp het water verplaatst worden,
wanneer nodig. Dat gebeurde o.a. als de
grote vijver of het zwembad dreigde droog te
vallen.
Sinds de jaren 60 staat de badhuisspreng
leeg met name ook door het vele
watergebruik door de papierfabrieken. Het
grondwaterniveau stijgt de laatste jaren
weer en rond Kerst 2017 stond er plotseling
weer water in de spreng. En dat na ruim 50
jaar!! Het hele stuk van de sprengenkoppen
tot de badhuisweg stond weer vol water.

Sprengkop Badhuisspreng

De naam werd molenbeek, niet erg creatief,
want bijna alle beken in Nederland waren
molenbeken. De sprengkoppen werden diep
uitgegraven en zijn nog steeds zichtbaar. De
beek heeft een Frans verleden. Tijdens de
Franse overheersing, begin 19e eeuw, werd
een fonds gesticht om “de armoede onder de
Apeldoornsche bevolking te bestrijden via
werkverschaffing”. De bovenbeek
(stroomopwaarts van de oude molen) ligt er
nog grotendeels. Toen de spreng gegraven
werd was dat nog een landelijk bosrijk
gebied. Kinderen speelden volop in het water,
als een eenvoudig zwembad. Het Boschbad
werd pas in 1934 aangelegd.
De onderbeek slingerde door de stad iets ten
oosten van de Dorpsstraat (nu Hoofdstraat). In
die tijd werd Apeldoorn geteisterd door grote
branden (ook de molen ging in vlammen op).
In het raadhuis lag het archief van Apeldoorn
en dat moest beschermd worden. Dus werd de
beek verlegd om voldoende bluswater te
hebben vlakbij het raadhuis. In de volksmond
werd het toen de blusbeek, een beek met
prachtige bruggetjes. Omwonenden
gebruikten het water om watervalletjes in hun
tuinen te voeden. Toenmalig burgemeester Bas
Backer woonde midden in zijn stad, namelijk
vlak naast de molen en was erg begaan met
het wel en wee van de spreng. In de
binnenstad is de beek grotendeels verdwenen,
Zweminrichting bron Beeldbank Coda
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Water in de spreng of niet?
In 1883 brandde de oude Dorpskorenmolen af
en enige jaren later werd een
multifunctioneel centrum “Bad- en
zweminrichting” aan de Badhuisweg
gebouwd, badhuis en zwembad tegelijk,
waarna de naam van de spreng werd
veranderd in Badhuisspreng. Het badhuis
werd gevoed met het water van de spreng.
Op de plek waar nu MBO Sprengeloo ligt, lag
vroeger een groot bassin, gevoed door de
beek. Hier werd het water voorverwarmd
voor de badgasten. Een klein deel van dit
gebied is nog steeds zichtbaar als breed
grasbekken tussen de school en de weg.

Rond 1930 werd de grote vijver in park Berg
& Bos gegraven. Men had nogal haast om de
werklozen aan het werk te zetten en had
nauwelijks plannen op papier gezet, Waar
men vooraf al bang voor was gebeurde
sneller dan gedacht. De badhuisspreng viel
droog! Paniek, want het badhuis had water
nodig. Fatalisten zagen hierin een straf van
de natuur, die zich hiermee wreekte voor het
ongepast ingrijpen van de mens in de
waterhuishouding van de Veluwe.
De al geplande aanleg van de Sprengenvallei
werd versneld uitgevoerd om
badhuis/zwembad te blijven voeden. Er werd
een ondergrondse verbinding gemaakt
tussen de sprengen vallei en de
sprengenkoppen van de badhuisspreng. Deze

Toekomst
De sprengenvallei is weer een aantrekkelijk
wandelgebied en zal dat tientallen jaren
blijven.
Het opknappen van de badhuisspreng is
opgenomen in het waterplan van 2008 maar
is uitgesteld, deels om financiële redenen,
deels door het grote hoogteverschil tussen
de bodem van de spreng en de
grondwaterstand.
Waterschap en gemeente zijn razend
enthousiast dat er na zo’n lange tijd weer
water in de spreng staat en broeden op
plannen om dat te consolideren. Het eerste
deel is al schoongemaakt.
Op de Juliana locatie is nieuwbouw gepland.
De wijkraden De Sprengen en Brink & Orden
hebben er op aangedrongen rondom de
bouw ook de daar lopende spreng weer op te
knappen en het overtollige water op de
spreng te lozen. Men kiest er echter voor het
hemelwater daar in de bodem te infiltreren.
Afgelopen najaar zijn 10 perkjes in de gazons
ter hoogte van de belastingdienst ingeplant
met kleurige bollen, zaden en planten.
Inmiddels hebben we van de kleurenexplosie
in het voorjaar kunnen genieten.
Veel kijk- en wandelplezier!
Bob van Dongen

Wijkraad Brink & Orden
Bronnen:
www.henkweltje.nl
www.bekenstichting.nl
http://www.coda-apeldoorn.nl/archief/
beeldbank/
Boekje “Het bos van de burgemeester”
over park Berg & Bos.
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Pedicurepraktijk Reijerman
Le Salon Tamara heet u hartelijk welkom!
Kapsalon
Schoonheidssalon
Make -up

Hét adres voor het behandelen van
Likdoorns en eeltplekken
Schimmel- en ingroeiende nagels
Diabetische, reumatische en medische
voetbehandeling
Oncologisch voetbehandeling
Wellness en cosmetische voetbehandelingen
Hoogakkerlaan 2, 7314 EL Apeldoorn
T 06 - 13 42 83 41 • E pedicurereijerman@live.nl
W www.pedicurereijerman.nl

Specialisaties:
Haar- & hoofdhuidproblemen oplossen
Haarwerken
Lang haar & make -up

•
•
•

Wolterbeeklaan
Wolter beeklaan 8833
ZG
77361
361 Z
G Beekbergen
B eekbergen
0055
55 - 3356
56 0000 2255
T
E
iinfo@schildersbedrijfvanas.nl
nfo@schilder sbedr ijf vanas .nl
I
www.schildersbedrijfvanas.nl
w w w. schilder sbedr ijf vanas .nl

BIJ ONS NOG VANZELFSPREKEND:
EEN GOED ADVIES EN ALLES NOG BIJ U
THUIS GEBRACHT EN/OF AANGESLOTEN

3 JAAR R |TV | STEGEMAN GARANTIE
AAN HUIS ADVIES EN VERKOOP
LEVERING OP AFSPRAAK
A U D I O

V I D E O

W I T G O E D

GRATIS BEZORGEN EN AFVOEREN
EIGEN TECHNISCHE DIENST

Schuttersweg 88 | Apeldoorn | 055 - 355 21 87 | www.rtvstegeman.nl

UITGEBREIDE UITLEG

