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INLEIDING
In de serie Atlas van Apeldoorn zet CODA in samenwerking met partners
van het Erfgoedplatform Apeldoorn, bewoners en andere betrokkenen
jaarlijks een wijk of dorp in de gemeente Apeldoorn in de schijnwerpers. Tot
en met oktober staat deze editie in het teken van de wijk Berg en Bos. Een
wijk met een bijzondere ontstaansgeschiedenis waar Wegerif verschillende
karakteristieke villa’s heeft gebouwd, maar ook een wijk waar ontspanning
centraal stond (en staat) met onder andere het Boschbad, Prins Bernhard
Dal, Koningin Julianatoren en Park Berg en Bos met een theehuis.
Aanvankelijk zou de wijk Berg en Bos in de Atlas van 2020 al centraal staan,
maar vanwege het coronavirus en de geldende maatregelen is die editie
van de Atlas verschoven naar dit jaar. Maar ook dit jaar zullen we helaas
nog hinder ondervinden van dit virus en de daarbij behorende richtlijnen. Dit
betekent onder andere dat georganiseerde activiteiten vermoedelijk pas
vanaf de zomer volgens de dan geldende richtlijnen kunnen plaatsvinden.
In dit programmaboekje hebben we de uiteenlopende activiteiten voor u
op een rijtje gezet. Voor het meest actuele overzicht en de eventueel van
toepassing zijnde maatregelen verwijzen wij u graag naar de websites
van CODA, Erfgoedplatform Apeldoorn, IVN, Apeldoorns Gidsen Collectief,
Fietsgilde Apeldoorn en de Wijkvereniging Berg en Bos. De wandel- en
fietsroutes van IVN die in dit boekje zijn opgenomen, zijn als link te openen;
deze kunt u op eigen gelegenheid te voet of met de fiets ontdekken.
Tot slot verwijzen wij u ook graag naar www.geheugenvanapeldoorn.nl waar
u nog meer te weten kunt komen over (de geschiedenis van) de wijk Berg en
Bos.
Wij wensen u veel plezier!
Projectgroep Atlas van Apeldoorn
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ONTDEK BERG EN BOS
Wandelen (met of zonder gids) door de prachtige wijk Berg en Bos, al
fietsend op ontdekking door dit mooie stukje Apeldoorn of een lezing
bijwonen: in samenwerking met meerdere partijen is een gevarieerd
programma samengesteld waarbij u de wijk Berg en Bos en haar bijzondere
geschiedenis kunt ontdekken.

HET PROGRAMMA
Een activiteit gevonden? Houd dan de website van de desbetreffende
vereniging of organisatie in de gaten; daar vindt u actuele informatie
over de datum, tijd en de dan geldende voorwaarden.

Fietstocht van het Fietsgilde
Woensdag 23 juni | start 13.30 uur
Vertrekpunt
Prijs 		

Café De Hamer (Zwolseweg 275, 7345 AA Wenum-Wiesel)
€2,50 per persoon

We gaan langs De Naald de wijk Berg en Bos in en staan stil bij bijzondere
woningen en bij een berg die vroeger een andere naam had en aan een
luguber gebruik herinnert. Natuurlijk gaan we ook langs het bekende
Boschbad. Daarna slingeren we door Park Berg en Bos om te zien wat daar
verborgen ligt en bezoeken we (voordat we een korte theepauze hebben
bij de kiosk van het park) de plek waar een oud sanatorium heeft gestaan.
Aansluitend fietsen we verder door de wijk, bezoeken we nog een aantal
historische plekken om vervolgens stil te staan bij een plek waar, midden
in de woonwijk, nog grafheuvels liggen. Daarna gaan we terug naar het
vertrekpunt.
Meer informatie
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www.fietsgilde-apeldoorn.nl

Open Monumentendagen 2021
Zaterdag 11 en zondag 12 september
Locaties
Prijs

Het Theehuis (Park Berg en Bos) en het Boschbad
gratis

Tijdens de Open Monumentendagen op 11 en 12 september zijn verschillende
cultuurhistorische locaties in Berg en Bos te bezoeken, waaronder het
Theehuis in Park Berg en Bos en het Boschbad.
Het Theehuis aan de Boschvijver is in 1948 gebouwd ter gelegenheid van de
Bloemententoonstelling in Park Berg en Bos. Nicolaas Petrus de Koo, grafisch
vormgeving en interieurarchitect, ontwierp dit theehuis speciaal voor deze
tentoonstelling. Het is jarenlang als horecalocatie gebruikt en werd, na de
restauratie in 2017, een gemeentelijk monument. Tussen 1921 en 1950 was
er ook al een theehuis in Berg en Bos, maar niet aan de bosvijver. Deze
‘Theetuin Berg en Bosch’ was gelegen op de plek waar nu de sportvelden van
de Berg en Bosschool zijn.
Het Boschbad, het grootste openluchtzwembad van Nederland, werd in
1934 aangelegd als gemeentelijke zweminrichting. De vijver van Park Berg
en Bos werd als verwarmingsbassin gebruikt: een elektrische pompinstallatie
pompte het water uit de vijver in het Boschbad. Dit water was zo helder dat
het zwembad in de jaren vijftig de naam ‘Kristalbad’ kreeg. Sinds 2011 draagt
het openluchtzwembad weer haar oorspronkelijke naam.
Op 26 november 1944 verongelukte een Amerikaanse bommenwerper in de
kanovijver van het Boschbad. Doordat de 24-jarige piloot zijn toestel hier,
net buiten de rand van de bebouwde kom van Apeldoorn, neer liet storten,
wist hij een ramp te voorkomen. Aan de rand van de kanovijver bevindt zich
een monument voor dit ongeluk.
Zowel het Theehuis als het Boschbad zijn deze Open Monumentendagen te
bezoeken; ook voor jonge(re) bezoekers is er die dagen van alles te beleven.
Meer informatie

www.monumentendagenapeldoorn.nl
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Lezing Sanatorium Berg en Bosch

Zaterdag 18 september en zaterdag 2 oktober | 15.00 uur
Plaats

recreatiezaal Parkflat Arendsburght (Soerenseweg 125,
7313 EK Apeldoorn)

Het Sanatorium Berg en Bosch is een begrip in Apeldoorn en Alex Donswijk
(historisch geïnteresseerde, geboren en getogen Apeldoorner) vertelt u hier
in zijn lezing graag meer over. Dit sanatorium was van 1920 tot 1933 gelegen
aan de Soerenseweg, schuin tegenover Parkflat Arendsburght.
Meer informatie

www.erfgoedplatformapeldoorn.nl

Herfstspeurtocht Park Berg en Bos
17 t/m 24 oktober

Kom naar Park Berg en Bos en ga langs een bewegwijzerde route op zoek
naar paddenstoelen en andere herfstvruchten. Langs deze route zijn ook
wetenswaardigheden over de verschillende vondsten te vinden. Leuke
speurtocht voor jong en oud(er)!
Meer informatie

www.ivn-apeldoorn.nl

Lezing ADO speelgoed

Datum volgt zodra bekend
Auto’s, vrachtwagens, hijskranen,
opleggers, treinen, werp- en
kegelspellen, poppenhuismeubeltjes,
aapjes en blokkendozen; speelde u als
kind ook met ADO speelgoed?
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Voor liefhebbers van design, speelgoedverzamelaars en voor veel inwoners
van Apeldoorn staat de naam ADO voor de bijzondere collectie houten
speelgoed die in de periode 1925-1955 ontworpen werd door Ko Verzuu,
tijdgenoot van Piet Mondriaan. Dit speelgoed werd tot begin jaren 30 van
de vorige eeuw gemaakt in het sanatorium Berg en Bosch. De ADO collectie
van CODA is niet alleen onlosmakelijk verbonden met een stuk lokale
geschiedenis, maar raakt ook aan de vernieuwingen in de kunst, ziekenzorg
en pedagogiek in de eerste helft van de 20ste eeuw. Carin Reinders
(directeur-bestuurder van CODA) vertelt u meer over dit mooie en kleurrijke
speelgoed.
Meer informatie

www.coda-apeldoorn.nl/atlas

Erfgoedwandeling met een gids van het Apeldoorns Gidsen Collectief
Datum volgt zodra bekend

Wandeling door (een gedeelte van) de wijk Berg en Bos waarbij er aandacht
is voor de historie van de wijk en voor de Apeldoornse architecten die er hun
villa’s bouwden.
Meer informatie

www.apeldoornsgidsencollectief.nl

IVN excursie

IVN Natuureducatie afdeling Apeldoorn verzorgt regelmatig excursies in
Park Berg en Bos. Data en tijden zijn te vinden op de website van IVN.
Meer informatie

www.ivn-apeldoorn.nl

Actuele informatie over eventuele coronamaatregelen en van
toepassing zijnde maatregelen is te vinden op www.coda-apeldoorn.nl,
www.erfgoedplatformapeldoorn.nl en www.wijkbergenbos.nl.
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WIJK-IN-BEELD
Begin juni verschijnt in de serie Wijk-inBeeld een boek over deze wijk: Berg en
Bos. Een verrassende ontdekking.
Deze mooie groene wijk met prachtige,
onder architectuur gebouwde huizen
op ruime kavels aan landschappelijk
slingerende bomenlanen, herbergt
bijzondere verhalen over heden
en verleden die samengebracht
zijn in dit boek. Verhalen over het
ontstaan en de ontwikkeling, over de
architectuurgeschiedenis en over de
drukke recreatie aan de rand van de
wijk.
Maar ook verhalen over bijzondere plekken en gebouwen en over
gebeurtenissen als de bezetting en bevrijding, over markante bewoners
en over het actieve verenigingsleven. Al deze verhalen zijn verlevendigd
met verschillende foto’s, tekeningen en krantenartikelen. Een mooi kijk- en
leesboek dat het 40-jarig bestaan van de wijkvereniging Berg en Bos luister
bijzet. Kortom, een boek dat in uw Wijk-in-Beeldserie niet mag ontbreken.
Het is vanaf juni voor € 24,95 te koop bij boekhandel Nawijn & Polak en bij
verschillende Primera-winkels.
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CULTUURHISTORISCHE INVENTARISATIE BERG EN BOS
Een enthousiaste groep vrijwilligers is in 2020 samen met de gemeente
Apeldoorn gestart met een cultuurhistorische inventarisatie van Park Berg
en Bos. Verschillende cultuurhistorische elementen - van grafheuvels tot
het openluchttheater - zijn door veldbezoeken en archiefonderzoek nader
onderzocht. Het onderzoek en bijhorend rapport zijn naar verwachting in juli
beschikbaar.
Een exemplaar van dit rapport kan à € 15,00 via de Archeologische
Werkgroep Apeldoorn besteld worden (www.archeologie-apeldoorn.nl) en is
gratis te downloaden via www.coda-apeldoorn.nl/nl/archief/onderzoeken.

Onderzoek langs Asselsepad | foto: Willem Kuipers
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BIJZONDERE PLEKKEN IN BERG EN BOS

De nummers op de kaart corresponderen met de nummers zoals die op deze en de volge
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volgende pagina’s opgenomen zijn in de tekst.

11

Ontstaan van de wijk

De wijk Berg en Bos is op een bijzondere manier tot stand gekomen: de
Antwerpse koopman Johannes Cornelis Wils kocht in november 1887 een
groot stuk grond van de beleggingsmaatschappij Berg en Bos. Na een
half jaar breidde hij zijn bezit uit naar het zuiden, waardoor hij 525 hectare
grond bezat. Hij was blijkbaar tevreden met zijn aankoop, want in 1888
was hij af en toe met zijn gezin op het landgoed; ze verbleven dan in
Koffiehuis Berg en Bos aan de Soerenseweg. In 1894 liet hij op die plek een
zeer luxe herenhuis bouwen; de naam bleef daarbij behouden. Wils had
het landgoed overigens niet alleen gekocht om er tijd door te brengen, hij
wilde er ook aan verdienen. Daarom liet hij grote stukken aanplanten met
dennenbossen, waarbij hij het hout verkocht aan de mijnindustrie voor het
stutten van de mijngangen. Daarnaast richtte hij zich ook op toerisme: langs
de Soerenseweg werden vier grote villa’s gebouwd, die als pension konden
fungeren. In de 19e eeuw kwamen er veel toeristen en dagjesmensen naar
Apeldoorn en zijn landgoed was een mooie plek om te verblijven.

Koffiehuis Berg en Bos aan de Soerenseweg | 1887-1894

Hij voorzag ook in de vraag om permanent in dit mooie gebied te kunnen
wonen en zo ontstond villapark Het Loo. De Apeldoornse aannemers Chris
en Henk Wegerif werden ingehuurd om de villa’s te bouwen en de wegen
aan te leggen. Deze villa’s werden in veel gevallen ook als pension gebruikt.
In 1917 zorgde burgemeester Roosmale Nepveu ervoor dat het landgoed in
handen van de gemeente Apeldoorn kwam. Dit overigens onder voorwaarde
dat de weduwe Wils tot haar dood in de villa mocht wonen en dat er een
laan naar haar man vernoemd zou worden. In de periode daarna werden
verschillende plannen ontwikkeld en deels ook uitgevoerd.
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Ontspanning

De eerste stap in het herinrichtingsplan was het verbreden van de Jachtlaan
en de aanleg van de J.C. Wilslaan. Het gebied ten westen bleef omheind en
dit werd Natuurpark Berg en Bosch (2), het huidige Park Berg en Bos. Mede
vanwege de heffing van entreegeld was dit park de eerste jaren niet heel
populair onder wandelaars. Pas nadat het park openbaar werd en de entree
kwam te vervallen, kwamen er meer bezoekers.

Afgraven van de vijver | 1934

Vanaf 1930 was er sprake van een wereldwijde crisis, waar ook Apeldoorn
niet aan ontkwam. De gemeente besloot daarom in 1932 om als
werkverschaffingsproject een grote vijver in het park te laten graven. Niet
iedereen was even enthousiast over dit project en de haalbaarheid. Het werk
was zwaar en de mannen maakten lange dagen tegen een laag loon.

13

Grote vijver met gondel | 1967
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Kanovijver | 1967

Maar, het eindresultaat mocht er zijn: een mooie, grote vijver omringd door
heuvels met vier watervallen, een tunnel en een diepliggende spreng – en de
bezoekers stroomden toe.
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Boschbad

Het Boschbad (7) kende ook een lastige start. Het project werd in de
gemeenteraad in 1933 zelfs weggestemd, omdat men tegen gemengd
zwemmen in één bassin was. Ook werd bezwaar gemaakt tegen
het zwemmen op zondag. Als gevolg hiervan kwamen er een aantal
aanpassingen: er zou naast een gemengd bad ook een apart bad voor
vrouwen komen en het bad zou op zondag pas om 13.00 uur open gaan.
Deze aanpassingen zorgden ervoor dat de gemeenteraad in oktober 1933
akkoord ging met de aanleg van zwembad. Het Boschbad was in 1935
gereed en was vanwege zijn vijf bassins en 460 meter lange kanobaan
landelijk bekend.
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De heer Kreekel nam in 1937 het hotel aan de Amersfoortseweg over en
noemde dit het Prins Bernhard Dal (5). Bij het hotel bevond zich een grote
speeltuin, die veel bezoekers trok waardoor het een concurrent was voor het
verderop gelegen pretpark, de Koningin Julianatoren. Toen het Prins Bernard
Dal plaats moest maken voor een waterwinningsgebied kocht de heer
Kreekel in 1964 ook de Koningin Julianatoren; in 1966 werd het Prins Bernhard
Dal gesloten.
Achter de Berg en Bosschool (9) werd in 1921 de gemeentelijke Theetuin (1A)
opgericht. Naast het theehuis bevond zich ook een speeltuin, maar echt
succesvol is deze niet geworden. Dit kwam vooral door het Boschbad dat
meer bezoekers trok dan de Theetuin die daarom dan ook in 1950 werd
afgebroken.

Bouwtekening theehuis | 1921

Hotel Bellevue | 1900-1910
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In Berg en Bos stonden veel verschillende hotels en pensions, waaronder
Hotel Bellevue (6) van de heer Jansen. In de jaren twintig van de vorige eeuw
werd dit hotel overgenomen door de familie Nieland en die naam zou het
hotel nog vele jaren dragen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog had de Duitse
politiechef Rauter vanaf 1943 hier overigens zijn hoofdkwartier. Het hotel
heet nu Fletcher Hotel Apeldoorn.

Berg en Bos wordt een wijk

Onder het beheer van de gemeente bleef Berg en Bos zich steeds verder
ontwikkelen. Er werden licht gebogen wegen aangelegd die aansloten
op het bestaande wegennet. Bijzonder is dat deze wegen volgens het
ontwikkelingsplan uit 1920 (Plan van de landschapsarchitect K.C. van Nes)
aangelegd en verhard werden. Daarnaast was er in dit plan ook ruimte
voor groen in de wijk. In de wijk werden door allerlei opdrachtgevers en
architecten steeds meer verschillende kleine en grote villa’s gebouwd.

Villa De Halve Maan | 1995

Dit is één van de eerste vijf villa’s, ontworpen door Chris Wegerif en gebouwd
in 1916 (4).
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Zo’n opkomende wijk had natuurlijk ook zijn eigen school nodig. In 1930 werd
aan de Soerenseweg de Berg en Bosschool gebouwd; het Christelijk Lyceum
(3) kreeg een plek aan de Jachtlaan. De landhuisarchitectuur die in heel Berg
en Bos terug te vinden is, is ook in deze scholen te zien.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd een groot aantal van de villa’s
gevorderd door de Duitsers om daar Duitse militairen in onder te brengen,
maar ook de staf van Rauter vond daar een plaats om te verblijven. Een
deel van het departement van Justitie werd ondergebracht in de Berg en
Bosschool.

Ramp

Het Christelijk Lyceum werd in 1946 getroffen door een ramp: een jonge
piloot vloog over zijn ouderlijk huis om zijn moeder te groeten, maar door
een verkeerde manoeuvre stortte hij neer op de gymnastiekzaal van de
school. Naast de piloot lieten tweeëntwintig scholieren hierdoor het leven en
raakten veel andere scholieren zwaargewond.

Vliegramp Christelijk Lyceum | 1946
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De Vijfsprong | 1925-1935

De Vijfsprong (12) is een plek waar vier straten bij elkaar komen: de (doorgaande) Bosweg, de Vonderlaan, de Wildernislaan en de Vijfspronglaan.
Door het aanleggen van verharde wegen werd de wijk goed bereikbaar.
Er reed een bus en er waren wachthuisjes waar je beschut op de bus kon
wachten. Op de achtergrond is de villa ‘Op den Vijfsprong’ zichtbaar. Deze
werd jarenlang gebruikt als kinderpension ‘De Uitkijk’. Inmiddels is deze villa
afgebroken.
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Levenskracht in Berg en Bos

Aan de Soerenseweg stond een groot landhuis met een flinke lap grond
eromheen. De rooms-katholieke vereniging ‘Herwonnen Levenskracht’
huurde in 1919 een deel van dit landgoed en zo kwam hier een sanatorium
voor tuberculosepatiënten (13).

Werkplaats Sanatorium Berg en Bosch | 1920-1930

Eén van de bekendste vormen van arbeidstherapie binnen dit sanatorium
was het maken van ADO speelgoed. Dit betrof houten speelgoed waaronder
(vracht)auto’s en blokkendozen die veelal in primaire kleuren waren gelakt.
Dit speelgoed is ontworpen door Ko Verzuu en had een vooruitstrevende
vormgeving die sterk doet denken aan de stijl van Rietveld. Lange tijd was
dit speelgoed erg bekend; kinderen in heel Nederland speelden hier mee (11).
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Sanatorium Berg en Bosch | 1920-1930

Het complex had plaats voor zo’n 240 patiënten die veelal uit de grote
steden kwamen om in de gezonde boslucht van Apeldoorn te herstellen.
Naast rust en gezonde buitenlucht kregen de patiënten ook arbeidstherapie
om ervoor te zorgen dat zij uiteindelijk weer konden integreren in de
maatschappij.
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AANVULLENDE INFORMATIE OVER DE WIJK
Boeken










Het Bos van de Burgemeester, geschiedenis van Natuurpark Berg en Bos
Apeldoorn (auteur Bas Hageman, uitgave 1998);
Ontdek Apenheul & Berg en Bos, park en wijk (auteurs de Boer en Mager,
uitgave door Apenheul 1998);
Vijfenzeventig, ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum van de
Scoutinggroep Stadhouder Willem lll/Lady Baden-Powell (auteurs
Ruben Honders en Tony van den Hul, uitgave 2006);
Berg en Bosschool Apeldoorn, Het circus tussen de bomen (meerdere
auteurs, uitgave 2007);
Frisse, gezonde boslucht, uit de geschiedenis van Apeldoornse sanatoria
(auteur Yvonne de Vries, uitgave 2005);
Julianatoren, terug in de tijd 1910-1970 (auteur Frits Morhee, uitgave
2009);
Het groene westen van Apeldoorn, Berg en Bos – Walterbos (auteur
Frederik Erens, uitgave 2002);
Beladen Bos. Het munitiedepot van Hoog Soeren 1941-2020 (auteur
Evert van Ginkel, uitgave 2020).

RUIMTE VOOR ERFGOED
Ruimte voor Erfgoed is het maandelijkse bulletin van Erfgoedplatform
Apeldoorn (EPA) dat actuele nieuwtjes over erfgoed in Apeldoorn en
omgeving bevat. U kunt zich hier gratis op abonneren; na uw aanmelding
ontvangt u dit bulletin elke maand in uw mailbox.
Kijk voor informatie op
www.erfgoedplatformapeldoorn.nl/ruimte-voor-erfgoed/
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WANDEL- EN FIETSROUTES
Wandelen of fietsen door de wijk met boekje en beschrijving
(circa 10 km)

Aan de hand van een boekje of route-app fietst of wandelt u door de wijk
Berg en Bos en maakt u kennis met de geschiedenis, architectuur en aanleg
van deze Apeldoornse wijk.
Deze wijk geeft een goed beeld van hoe de gegoede burgerij in de eerste
helft van de twintigste eeuw hun woonwensen te midden van de natuur
realiseerden. In Berg en Bos zijn verschillende architectonische stromingen
van de twintigste eeuw te herkennen in de huizen die daar gebouwd zijn. De
meeste villa’s zijn afzonderlijk gezien niet zo spectaculair, al valt bij nadere
beschouwing wel op dat er bij veel van de vooroorlogse ontwerpen veel zorg
aan de details is besteed. Bij elkaar gezien en te midden van de bomenrijke
omgeving vormen ze echter een belangrijke bijdrage aan het karakter van
onze `stad in het groen’.
De bezienswaardigheden in deze wijk bevinden zich op relatief kleine
afstand van elkaar zodat dit een compacte fietsroute is. Een tweetal
wandeluitstapjes is toegevoegd: één op de interessante begraafplaats aan
de Soerenseweg en één in het Park Berg en Bos.
Download het routeboekje via www.erfgoedplatformapeldoorn.nl/routes/
route-door-de-wijk-berg-en-bos/ of via de IVN Routes-app
(www.ivn.nl/ivn-routes). Via de GPS-functie ziet u waar u zich op de route
bevindt. Bij de diverse locaties is in het kort de informatie beschreven, die u
in deze uitgave in een meer uitgebreide vorm aantreft.
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IVN NATUURPAD DOOR PARK BERG EN BOS
Het IVN Natuurpad begint aan het eind van de Jubileumlaan in Stadspark
Berg en Bos; volg de pijlen naar de blauwe route. Langs deze route
(aangegeven door middel van paaltjes met een blauwe kop) staan
borden met informatie en korte activiteiten. Deze route is overigens ook
beschikbaar in de route-app van IVN (www.ivn.nl/ivn-routes); via de GPSfunctie ziet waar u zich op de route bevindt.

IVN/STAYOKAY OMMETJE DOOR PARK BERG EN BOS
Deze wandeling begint bij Stayokay Apeldoorn dat zich aan de rand van
het park bevindt en duurt ongeveer twee uur. De route gaat over verharde
en onverharde paden en geeft een goed beeld van het fraaie park. U kunt
deze route (op eigen gelegenheid) wandelen aan de hand van een route
met beschrijving van enkele bezienswaardigheden die te downloaden is via
www.ivn.nl/afdeling/ivn-apeldoorn/ommetjes. Deze route is overigens ook
beschikbaar in de route-app van IVN (www.ivn.nl/ivn-routes); via de GPSfunctie ziet waar u zich op de route bevindt.
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COLOFON
Met dank aan

Gemeente Apeldoorn, Erfgoedplatform Apeldoorn, Vereniging Oud
Apeldoorn, IVN Natuureducatie - afdeling Apeldoorn, Apeldoorns Gidsen
Collectief, SAM, Wijkvereniging Berg en Bos en CODA.

Foto’s

Willem Kuipers en CODA Archief
Bijzondere vermeldingen
afbeelding Christelijk Lyceum; fotograaf H. Stokhuyzen
afbeelding Boschbad; fotograaf A.C. Stokhuyzen, collectie vh Historische
Vereniging Felua, thans VOA

Bronnen

Het groene westen van Apeldoorn: Berg en Bos-Walterbos, Frederik Erens

Wilt u meer weten?

www.apeldoornsgidsencollectief.nl
www.coda-apeldoorn.nl
www.erfgoedplatformapeldoorn.nl
www.geheugenvanapeldoorn.nl
www.ivn-apeldoorn.nl
www.verenigingoudapeldoorn.nl
www.wijkbergenbos.nl
www.apeldoornsemomumenten.nl
www.monumentendagenapeldoorn.nl
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Wijk Berg en Bos
Een rijke schakering, een frisse toon
Zoals een kind tekent: schoorsteen, puntig dak
Gevoel voor kleur, geen vastomlijnd patroon
Onverwachte wendingen, geen enkele vorm strak
Hier leerde Leentje Lotje lopen langs de 2e Beukenlaan
In deze “Droomvlucht” tussen twee attractieparken gelegen
Ruime percelen, uitgehakt, beplant, ooit zo ontstaan
Een eigen karakter, de eenvormigheid ruim ontstegen
Een organische schepping, een harmonisch geheel
Knabbel en Babbel huizen hier in de bomen
Tintelende levenslust, geruis en gekweel
Een parel in het goud, een wijk naar ieders dromen
Met stadspark (gewrocht, vernederend verdriet)
En bewogen verleden: een wond die nimmer verjaarde
Wat Kyle Scott kon vermijden, vermocht na de oorlog niet:
Vanuit het niets uit de hemel, de hel op aarde
Wijk van vlag en wimpel, van have en goed
Een lint van lommerrijke lanen en monumenten
Van tennisbanen in overvloed
En een Bellevue Route met fraaie accenten

Berg en Bos
Als God in Gelderland de koning te rijk
Berg en Bos
Jij machtig mooie wijk.

Herman Kattemölle
Stadsdichter Apeldoorn

