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Van de hoofdredacteur

Corona rond het Kroondomein
Het zou van weinig realiteitszin getuigen 
als deze nieuwsbrief niet in het teken 
stond van de coronacrisis. Ook de wijk-
raad zag zich geconfronteerd met de 
beperkende maatregelen en het erop 
volgende ‘nieuwe normaal’. Zie ook het 
woord van de voorzitter. Veel artikelen in 
dit nummer van ons blad hebben dan ook 
in meer of mindere mate met COVID-19 
te maken.

Toch is het niet een en al corona wat in deze nieuwsbrief de 
klok slaat. Juist in een tijd waarin zekerheden wegvallen, kan 
het prettig zijn om de zinnen te kunnen verzetten dankzij de 
zegeningen die bij het leven in onze wijk zijn inbegrepen. Zoals 
het vele groen, de natuur en de historie die ons omringen. Het 
mooie weer van de afgelopen weken, in combinatie met de vele 
uren die we noodgedwongen thuis moesten doorbrengen, boden 
voldoende gelegenheid om daar extra van te kunnen genieten.

Groen, natuur en historie vertegenwoor-
digen ook de waarden en opvattingen die 
een rol spelen bij op de maatschappelijke 
onrust die is ontstaan rondom de kap 
van een aantal monumentale bomen bij 
Paleis Het Loo. Deze kwestie hield de 
gemoederen bij veel omwonenden sinds 
april nadrukkelijk bezig. Bij het ter perse  
gaan van dit nummer duurde de dis-
cussie nog voort. Het bestuur van de 
wijkraad zal medio juni participeren in 
een vervolggesprek tussen de directie  
van Het Loo en buurtbewoners.

Laten we hopen dat na dit onwezenlijke en verwarrende voorjaar 
de komende maanden weer meer positieve zaken gemeld kunnen 
worden. Voor nu wens ik u mede namens de redactie graag een 
mooie en goede zomer toe.

Okke Groot

Toen in maart de vorige nieuwsbrief 
uitkwam, hadden we er nog maar weinig 
van gehoord: corona. In de media waren 
al wel berichten over een geheimzinnig 
virus dat in China was opgedoken, maar 
velen herinnerden zich nog wel de SARS-
epidemie van een jaar of zeventien geleden. 
Daarvan werd ook gevreesd dat hij zich 
vanuit het verre oosten over de rest van de 
wereld zou uitbreiden. Zo ver kwam het 
toen allemaal niet; zou het deze keer ook 
niet weer met een sisser aflopen? China 
was immers ver weg. Het leek allemaal zo’n 
vaart niet te lopen, zei zelfs het RIVM.

Hoe snel zijn we door de geschiedenis 
ingehaald. Toen u de nieuwsbrief van 
maart in de bus kreeg, had het virus 
Italië al bereikt. Nog vóór het einde van de 
maand – wie weet had u de nieuwsbrief 
nog niet eens helemaal uit – hield corona al 
huis onder carnaval vierende Brabanders.

De afgelopen maanden waren voor vrijwel 
iedereen totaal anders dan we gewend 
zijn. De werkenden onder ons zagen zich 
geconfronteerd met langdurig en vaak 
geïmproviseerd thuiswerken, terwijl de 
kinderen ook nog moesten worden bezig-
gehouden. Veel zakelijke online meetings 
kregen er een geheel nieuwe dimensie bij 
door jengelend kroost op de achtergrond. 
De ouderen hadden het vaak het zwaarst 
en raakten niet zelden in een langdurig 
isolement, dat ten dele tot op de dag 
van vandaag voortduurt. De horeca ging 
op slot, de musea sloten hun deuren. 
Openbaar vervoer was er nog maar 
mondjesmaat.
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Van de voorzitter
Beste wijkbewoners,

Door het coronavirus lijkt de wereld 
knarsend tot stilstand gekomen; de 
gevolgen van deze pandemie zijn onvoor-
stelbaar. In de eerste plaats natuurlijk voor 
de direct getroffenen en hun omgeving. En 
voorts voor ieder ander. Op het moment 
dat ik dit voorwoord schrijf, worden de 
eerste versoepelingen van de ‘lockdown’ 
aangekondigd. Gelukkig maar, op naar 
betere tijden.

Net als vele andere activiteiten, heeft ook 
het werk van de wijkraad de afgelopen tijd 
op een lager pitje gestaan. Onze Algemene 
Ledenvergadering hebben wij moeten 
annuleren, diverse overleggen vielen uit 
en ook onze plannen voor een familiedag 
in september hebben we in de ijskast 
gezet. Digitale hulpmiddelen bieden 
echter nieuwe manieren om met elkaar 
in contact te komen en langzaam zien we 
een aantal zaken weer op gang komen. De 
komende periode staat dan ook vooral in 
het teken van het (al dan niet in gewijzigde 
vorm) weer zo goed mogelijk ‘opstarten’ 
van alle overleggen en ‘dossiers’ die onze 
aandacht vragen.
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Wat dit laatste betreft zal het onderwerp 
burgerparticipatie de komende tijd 
weer veelvuldig op de agenda staan, 
aangezien de gemeente deze maand heeft 
aangekondigd hiermee vaart te willen 
maken. Daarnaast heeft Paleis Het Loo 
recent aangekondigd om tot het kappen 
van bomen over te moeten gaan. Dit 
heeft in de buurt het nodige stof doen 
opwaaien. De wijkraad zal aansluiten 
bij de gesprekken tussen Paleis Het 
Loo met een afvaardiging van enkele 
buurtbewoners hierover.

Voor nu wens ik u veel leesplezier met 
deze nieuwsbrief. Mocht u meer nieuws 
van de wijkraad willen lezen, dan verwijs 
ik u graag naar onze digitale nieuwsbrief. 
Op de hoofdpagina van onze website  
www.wijkraaddenaald.nl treft u een 
button aan waarmee u zich kunt 
aanmelden.

Namens het bestuur,

Marc Visser, voorzitter

Koninginnelaan 69  |  7315 BN Apeldoorn  |  055 5260888  |  www.thomapost.nl

Op zoek naar een woningmakelaar in Apeldoorn en 

omgeving? Thoma Post Makelaars is actief als aankoop 

en verkoopmakelaar in Apeldoorn en omgeving. Kijk 

maar eens op www.thomapost.nl

Weet je wie 
jullie huis zou
willen kopen?

Familiedag 12 september gaat niet door
Vanwege de onzekerheid rondom de coronacrisis heeft het bestuur van de  
wijkraad besloten de familiedag op 12 september geen doorgang te laten vinden.
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Beste inwoner van De Naald,

Er gebeurt in deze tijd heel veel niet in 
stadsdeel Noordwest. Evenementen gaan 
niet door en ook de jaarvergaderingen 
van uw wijkraad moesten geannuleerd 
worden. Maar dat betekent niet dat we 
nu helemaal stilzitten. Denk bijvoorbeeld 
aan de ondernemers die hun bedrijf 
aanpassen aan de 1,5 meter samenleving, 
mensen die in de zorg werken en dagelijks 
aan de frontlinie staan of wat te denken 
van de mensen die in het belang van de 
samenleving vooral thuis zijn.

Ondanks dat ons stadsdeel zich keurig 
houdt aan alle afspraken, is er ook veel 
leed. Ouderen die nu vereenzamen omdat 
ze geen bezoek ontvangen, families die 
vaak maar in hele kleine kring afscheid 
kunnen nemen van een overledene. Of de 
stress die nu in sommige huizen ontstaat 
doordat families veel meer op elkaars lip 
zitten dan voorheen. Het laat zien in wat 
voor lastige en rare tijd we nu leven.

Maar we zitten nu eenmaal allemaal in 
hetzelfde schuitje. Daarbij is het geweldig 
om te zien welke positieve energie en 
creativiteit er loskomt onder de mensen. 
Zo halen mensen nu in verschillende 
buurten boodschappen voor elkaar of 
bellen net even wat vaker met die eenzame 
buurtbewoner. Kortom, we zijn er voor 
elkaar! Dat is heel mooi om te zien.

Als kersverse wethouder van dit mooie 
stadsdeel had ik graag persoonlijk en 
face to face kennis met u gemaakt. Ik 
was bijvoorbeeld van plan om naar alle 
jaarvergaderingen te gaan van alle wijken. 
Maar toch wil ik graag kennis met u 
maken. Dat zou ik graag digitaal doen 
want een fysieke ontmoeting zit er helaas 
voorlopig niet in.

Dus laten we elkaar thuis via de digitale 
weg ontmoeten. Heeft u een vraag 
aan mij? Of wilt u gewoon gezellig met 
mij praten over hoe het gaat met u 
en met de wijk? Stuur dan een mail 
naar stadsdeelmanager Wim Bergink 
(w.bergink@apeldoorn.nl). We nemen  
dan zo snel als mogelijk contact met u  
op om digitaal een op een of in kleine 
groepen met elkaar in gesprek te gaan.  
Ik zie er naar uit!

Met hartelijke groet,

Maarten van Vierssen, 
wijkwethouder

Van de wijkwethouder

Scheiden betekent het einde
van een relatie maar ook
een nieuw begin

 M info@scheidenzonderzorgen.nl
 T 06 21 70 50 87
 I www.scheidenzonderzorgen.nl
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Kerschoten en Kerschoten-West als  
eerste wijk in Apeldoorn ‘van het gas af’?
De gemeente Apeldoorn en de woning-
corporaties Ons Huis, De Goede Woning en 
de Woonmensen zijn van plan om de wijk 
Kerschoten en Kerschoten-West als een van 
de eerste wijken van Apeldoorn ‘van het 
gas’ af halen. De bedoeling is dat rond 2030 
de laatste gebouwen in dit gebied zullen 
worden aangesloten op een nieuw aan te 
leggen warmtenet. Of dat werkelijk gaat 
lukken hangt nog van vele zaken af. Het 
onderzoek is in volle gang.

Voor de inwoners van dit gebied 
betekent dit dat zij op termijn afscheid 
zullen gaan nemen van hun cv-ketel en 
elektrisch zullen gaan koken. Op 9 maart 
zijn alle inwoners van Kerschoten en 
Kerschoten-West hierover geïnformeerd 
door de gemeente Apeldoorn, tijdens 
een goed bezochte avond in de Jacobus 
Fruytierschool.

Kosten
Duidelijk is dat er een grote investering 
nodig is om deze nieuwe warmtevoor-
ziening te realiseren. Om die redenen 
vragen de partijen subsidie aan bij het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken. In 
het najaar wordt duidelijk of deze subsidie 
verstrekt zal worden. Op dat moment 
zal ook een tweede avond georganiseerd 
worden voor alle inwoners in het des-
betreffende gebied.

Vragen?
U kunt het nalezen op www.kerschotenenergieneutraal.nl/
warmtenet. Ook treft u daar de livestream (video) aan van 
de informatieavond van 9 maart. Tevens staat daar een 
overzicht van veel gestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? 
Mailt u dan gerust uw vraag of opmerking aan warmtenet@
kerschotenenergieneutraal.nl
 
Wilt u op de hoogte blijven?
Abonneer u dan op de digitale KEN-nieuwsbrief. Dat kan  
via de website.

Wilt u een actieve rol spelen?
Meldt u zich dan bij ondergetekende, KEN-
regisseur Marjolein Tillema. De werkgroep warmte 
telt op dit moment ongeveer twintig leden en kan 
zeker nog meer mensen gebruiken! Zij komen 
regelmatig bij elkaar en geven de grote partijen 
feedback op de plannen. U kunt mij bereiken via 
regisseur@kerschotenenergieneutraal.nl

Marjolein Tillema 
regisseur Kerschoten Energie Neutraal

Wethouder Maarten van Vierssen  
spreekt de zaal toe op 9 maart  (foto Rob Voss)
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Van uw wijkagent

Corona en politiewerk

Sharon Koenders

Wijkagenten bureau
Vosselmanstraat 201
tel: 0900 - 8844
email: sharon.
koenders@politie.nl

Spreekuur op dinsdag 
van 19.00 - 20.00 uur 
in De Groene Hoven, 
Koninginnelaan 280

Wat een bizarre tijd met gevolgen voor ons 
allemaal. Ik hoop dat u en uw familie in 
goede gezondheid verkeren. Het corona-
virus houdt ons in de greep en dat zal 
voorlopig nog wel blijven. De komst van  
het virus heeft ook effect op het politie-
werk. In dit artikel antwoorden op de  
meest gestelde vragen.

Zijn jullie verplicht om te blijven werken?
Ja, de politie is verplicht om te blijven 
werken. Politiewerk gaat altijd door. Dat 
weet je als je agent wordt en het is ook 
belangrijk, om ervoor te zorgen dat het 
land veilig blijft. Waar mogelijk werken 
politiemensen thuis; niet iedereen heeft 
een straatfunctie.

Hoe doen jullie je politiewerk  
met 1,5 meter afstand?
In de noodverordening zijn wij als politie 
– samen met andere vitale beroepen – 
uitgezonderd van de regels. Wij kunnen 
namelijk ons werk niet doen als we 1,5 
meter afstand moeten houden van elkaar. 
Maar we doen wel ons best om die afstand 
aan te houden. Zo nemen we nu sneller 
de motor of de fiets, en gaan we liever met 
de politiebus op pad dan met de auto. 
Dan zitten we net iets verder bij elkaar 
vandaan. 

Hoe doen jullie dat als je nu iemand  
moet aanhouden of fouilleren?
In principe dragen we bij aanhouding én 
fouillering medische handschoenen. Soms 
is er geen tijd om die aan te trekken. In 
dat geval is dat helaas het risico van ons 
vak. We zullen alles doen wat we kunnen 
om niet besmet te raken én om te zorgen 
dat we niet bijdragen aan het verspreiden 
van het virus.

Is er meer blauw op straat of  
juist minder? En waarom?
Op sommige plekken is meer blauw op 
straat, op andere minder. Veiligheid is 
ons vak en daarom gaat de hulp aan hen 
die dit nodig hebben, de handhaving van 
de openbare orde en de opsporing van 
strafbare feiten door. De ontwikkelingen 
gaan heel snel en de politie bekijkt dat 
per dag. Samen met het bevoegd gezag 
(burgemeester en Openbaar Ministerie) 
besluiten we wat we wel en wat we niet 
doen. Zo zijn grote verkeerscontroles op 
voorhand afgezegd.

Is het nu rustiger voor de politie  
of zijn er juist meer meldingen?
Door de maatregelen is het rustiger 
op straat. Dat betekent bijvoorbeeld 
minder geweldsincidenten in de horeca 
en woninginbraken. Hoewel we nog geen 
enorme stijging zien, zien we wel dat 
(cyber)criminelen gebruik maken van  
de actualiteit om mensen op te lichten. 
Houd hier dus rekening mee.

Waarom houden jullie nog  
steeds snelheidscontroles?
Veiligheid blijft belangrijk. Politiewerk 
gaat daarom zo normaal mogelijk door. 
Het is niet zo dat te hard rijden, dronken 
achter het stuur kruipen of fietsen zonder 
licht ineens is toegestaan als er een 
virus heerst. We hebben de laatste tijden 
trouwens opvallend veel meer rijbewijzen 
in moeten nemen. Let dus op je snelheid. 
Ook nu!

Hoe moet ik nu aangifte doen?
In verband met de coronacrisis zijn we 
genoodzaakt het aantal persoonlijke 
contacten te verminderen. Alleen in 
dringende gevallen spreken we nog 
af op het politiebureau. We proberen 
zoveel mogelijk aangiftes telefonisch af 
te handelen of via internet op te nemen. 
Kijkt u op www.politie.nl of online aangifte 
voor u mogelijk is. Niet? Bel ons dan 
op 0900-8844. Dan kijken we of het 
telefonisch kan, of dat het toch op een 
politiebureau mag. Sommige aangiftes 
zijn namelijk te complex of gevoelig om 
telefonisch te doen.

Voor de richtlijnen en algemene vragen 
ten aanzien van het coronavirus kunt u 
terecht op de site van het RIVM. Ook is er 
een telefoonnummer beschikbaar gesteld. 
U kunt contact opnemen met het RIVM 
via 0800-1351.

Blijf gezond!

Sharon Koenders, 
wijkagent Berg en Bos, Sprengen  

en De Naald
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Zo kan het ook!
De man met etiket ‘kwetsbaar’ bleef thuis. 
Door corona-angst stuurde hij de thuiszorg 
naar huis. Hij dacht: “dan maar minder 
kunnen, minder verzorgd, maar beter dan 
besmet raken en ziek worden, want dat zal 
ik niet redden”. Hij sloot zich op binnen 
zijn muren. In de tegenoverliggende winkel, 
waar hij gewoonlijk trouw met zijn rollator 
naar toe liep en zijn basisboodschappen 
deed, werd hij gemist. Na een week of 
twee, drie stond een werkneemster op 
de stoep ... Zij bracht hem wat hij, dat 
wist ze, regelmatig kwam kopen. In de 
boodschappentas zat een kaart met de 
beste wensen van het personeel.

Zo nu en dan zie je een bloeme-
tje staan voor iemands deur: 
“Sterkte en beste wensen, 
hou vol”. Dat bloemetje wordt 
gevonden, in dankbaarheid ont-
vangen. Het betekent even een 
momentje minder eenzaam zijn.

Telkens als je de ambulance 
ziet of de sirene hoort, maak je 
je zorgen. Wie, waarom, wat is 
er aan de hand, hoe gaat het. 
Heb jij dat ook, als je lang niets 
hoort van een alleenwonende? 
Dan denk je toch “please, reageer 
even, dan weet ik dat het nog 
goed met je gaat”. Je stuurt weer 
een berichtje.

Tot heel laat in de avond kan de 
bel nog gaan. Er staat een online bestelling 
voor de deur. De bezorger kijkt nog even 
om, gerustgesteld. Je zwaait, bedankt …  
“Jullie werken hard, lang en laat”. 
Bescheiden lacht hij terug of roept nog: 
“Dat is onze bijdrage mevrouw”. Komt een 
pakje overdag, dan rent er vaak een kind 
naar de deur en belt aan. Ze wijst naar de 
grond en roept: “Ik rijd vandaag met papa 
mee”. “Zo”, zeg je, “dan heeft die papa van 
jou wel een goede hulp vandaag” … en weg 
zijn zij.

Het gaat goed in heel veel buurten. Het 
aanbod van hulpen, van oppassen en 
hondenuitlaters, kwam heel snel op gang 
in lokale kranten, in Nextdoor, op flyers in 
brievenbussen of op ramen. In moderne 
TV-termen goed voor een ‘warme douche’. 

We weten dat sommige mensen het met 
woorden doen, met lieve knuffels, met 
rationele en effectieve hulp en daden, 
maar wie kent niet de categorie mensen 
die daar minder handig in is en de liefde 
in de soep stopt. Veel mensen bedoelen 
het echt goed. Nu we de knuffels niet 
kunnen geven, blijkt die soep ook weer 
zo’n liefdevolle uiting van meeleven en 
aandacht.

Wat dacht je van de avond waarop 
allemaal kaarsjes brandden om corona-
slachtoffers te herdenken. Ik herinner me 
het gebeier van gezamenlijke kerkklokken 
die samen hun troostende en hoopvolle 
lied lieten klinken. Hoe creatief was de 
landelijke berenjacht waardoor kinderen 
in hun buurt op pad konden gaan op zoek 
naar beren achter de ramen. Ze waren 
bij lange na niet op één hand te tellen. 
Ik vond er met een simpel rondje lopen 
algauw een kleine honderd. We konden 
ook de mooiste stoepkrijttekeningen 
bewonderen met lieve teksten. Er waren 
zoveel mooie en ontroerende initiatieven.
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Positief is ook dat we zien 
dat mensen, nu met meer 
tijd, zich storten op hobby’s. 
Vogels zijn nog nooit zo goed 
bekeken, de tuinen verzorgd, 
er wordt muziek gemaakt en 
via YouTube leren jongeren  
op keyboard piano spelen.  
De mooiste tekeningen zien 
we van de hand van jong, 
maar ook van oud.

Online via whatsapp en 
andere media circuleerden 
algauw heel veel humoristische,  
leuke en aardige filmpjes, 
vooral met het thema “hou 
vol, afstand, ik hou van jou”. 

Soms zie je een scherpe kritische blik, maar 
er zijn ook heel veel hoopvolle filmpjes en 
veel blijdschap, groei en bloei in de natuur, 
optimisme. De meeste filmpjes dienen als 
verstrooiing bij eenzaamheid, verdrijven 
even sombere gevoelens. Ze roepen een 
glimlach op en dat is een goed medicijn!

Joke van der Linden-Brenninkmeijer

Vind een vliegend hert en maak een foto
Peuter vindt reuzenkever in de tuin

Een bijzondere vondst en zeker als je twee jaar bent. In een gezin 
waar de kinderen ook trots zijn op een gevonden gemummifi-
ceerde kikker, was deze op de Veluwe voorkomende grote unieke 
kever meteen onderwerp van onderzoek. Jenthe liet hem vol trots 
zien. Het vliegend hert kan tot 9 cm groot zijn, de mannetjes 
hebben grote kaken die op een gewei lijken. Vrouwtjes vind je 
altijd heel dicht bij de plek waar de populatie zich bevindt. Het 
mannetje tot maximaal twee km daar vandaan.

Het is een zwaar beschermde soort. Het voedsel van de larven 
bestaat uit rottend hout. De larveperiode kan van vier tot soms 
wel acht jaar duren. De volwassen dieren leven maar een paar 
maanden. Het volwassen vliegend hert eet vooral suikervrije 
goedjes zoals de sappen van de eik, soms beuk. Er zijn nog  
veel meer interessante weetjes over deze bijzondere dieren.  
Die vertellen we in het volgende nummer. Maar … nu en de 
komende weken kun je ze zien, meestal rond zonsondergang  
en in het zonnetje. Als je er een vindt, zou het leuk zijn als je 
er een foto van maakt. In Nederland vraagt de vliegend hert-
specialist om te helpen bij het tellen. Ze passen op die manier 
ook de verspreidingskaart aan. Ook daarover later meer.

Stuur je foto’s maar naar jolinbren@gmail.com Je krijgt een 
reactie. Alvast bedankt!

Joke van der Linden-Brenninkmeijer
Jenthe vindt een  
vliegend hert

Mathilde, 9 jaar
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Waar komt die straatnaam vandaan?
Wat is de betekenis van de naam ‘Spainkhof’?

Wonend aan de Spainkhof, wordt mij regel-
matig gevraagd waar de naam ‘Spainkhof’ 
vandaan komt. Wie of wat is Spaink? Ik heb 
onderstaande informatie gevonden.

Het begon bij de villa (landgoed) ‘Bosch-
rust’ op Loolaan 59. Deze villa werd rond 
1850 gebouwd. Door wie is onbekend. 
Aanvankelijk woonden er medewerkers 
van Paleis Het Loo.
Vanaf 1893 was de villa een sanatorium 
voor zenuwzieken en rustbehoevenden 
onder leiding van ene dokter Spaink.

Sanatorium Huize Boschlust omstreeks 1900
(foto collectie CODA)

Pierre François Spaink (geboren in 1862 
in Amsterdam) was gehuwd met Maria 
Magdalena Abbink. Zij woonde eveneens 
in Amsterdam, maar exploiteerde een 
‘Hygiënisch Herstellingsoord Zenuwzieken’ 
op Loolaan nummer 49. In 1893 werd dit 
herstellingsoord overgeplaatst naar villa 
‘Boschrust’ en werd dokter Spaink er 
directeur. In dezelfde tijd veranderde hij 
zijn familienaam in ‘Abbink Spaink’.  
De familie Abbink was bang dat de familie-
naam door het uitblijven van nakomelingen 
in de mannelijke lijn zou ophouden te 
bestaan. Dit was voor dokter Spaink een 
reden om de naam Abbink te kopen.

In 1898 vond er een grote verbouwing 
plaats. Een bij deze verbouwing ingemet-
selde steen draagt de initialen van Joh. 
Herman Spaink, een in 1892 geboren 
zoon van het echtpaar.

Dokter Spaink schafte als eerste in 
Apeldoorn een röntgentoestel aan. Op  
een ledenvergadering van de artsenkring 
in 1904 demonstreerde hij een röntgen-
foto van een patiënt met een kogel, die 
is blijven steken tegen een halswervel. 
Wilhelm Conrad Röntgen (1845-1923), de 
ontdekker van de röntgenstraling, woonde in 
zijn jeugd ook in Apeldoorn en trouwde er.

Bewoners door de jaren heen
In Boschrust woonden naast patiënten 
ook een aantal medewerkers, onder 
wie het hoofd van de huishouding en 
verpleging mevrouw Elisabeth Bleeker. 
Vaak verbleef er tevens een inwonend 
psychiater. De familie Abbink Spaink ging 
zelf op Kerklaan 29/31 (destijds één huis 
met de naam ‘Mon Repos’) wonen.
In 1909 kwam de uit Leiden afkomstige 
psychiater Willem Briët (geboren 1876 
te Houten), die de leiding van het 
herstellingsoord overnam, samen met 
zijn vrouw Louise Wissink, een oud-
verpleegster. Laatstgenoemde nam de 
taak van mevrouw Bleeker als hoofd van 
de huishouding en verpleging op zich. In 
1926 gingen zij wonen op het door hen 
gekochte woonhuis aan de Loolaan 55/57. 

De inrichting werd omstreeks 1915 eigen- 
dom van de N.V. Boschrust, met als 
geneesheren-directeur Willem Briët (arts 
te Apeldoorn) en dr. Pierre Abbink Spaink 
te Utrecht. 

Krankzinnigeninrichting
Tot 1945 nam de inrichting alleen patiënten 
uit de hogere maatschappelijke klassen op. 
Hoewel er vooral mensen met psychische 
klachten werden behandeld, werd de term 
‘sanatorium’ gehanteerd omdat deze minder 
beladen was dan ‘krankzinnigeninrichting’. 
De verpleging was individueel, wat wil 
zeggen dat wanneer voor de behandeling 
meer personeel moest worden ingezet, er 
voor de behandeling meer moest worden 
betaald.
In 1970 werd het gebouw als psychiatrisch 
centrum afgekeurd. Het pand werd met 
het omliggend terrein (de villa, het bos 
en de moestuin waarin patiënten konden 
meewerken) door de gemeente Apeldoorn 
overgenomen. De moestuin werd door 
de gemeente Apeldoorn verkocht aan 
een projectontwikkelaar. Het bos bleef 
eigendom van de gemeente.
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Omstreeks 1980 diende de villa als opvang 
van Vietnamese bootvluchtelingen en 
uit Sri Lanka gevluchte Tamils. In 1994 
nam het in dat jaar opgerichte Centraal 
Orgaan opvang Asielzoekers (COA) de 
villa in beheer voor de huisvesting van 
asielzoekers. Hun kinderen bezochten 
veelal de Heuvellaanschool. 

Sinds de zomer van 2015 is Zorggroep 
September in de villa gehuisvest. Er zijn 
zestien huurappartementen voor ouderen 
met geheugenproblemen.

Loolaan 59 in 1979
(foto collectie Rijksdienst 

voor het Cultureel 

Erfgoed)

In de jaren tachtig zijn op de plek van 
de moestuin negen woningen gebouwd. 
Dit is het huidige Spainkhof. In het bos 
(Spainkbos) liggen in totaal vier graf-
heuvels (archeologische monumenten)  
in een klein stukje natuur.

De naam Spainkhof vindt dus zijn 
oorsprong in Villa Boschrust aan de 
Loolaan.

Marian Jansen

De auteur heeft bij de samenstelling van 
dit artikel veel gebruik kunnen maken van 
informatie van W. Wijk, te vinden op https://
www.parkenbuurt.nl/extrastraatloolaan/
loolaan-59.html
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De mannen die ons een fijn 
woonklimaat geven
Een kijkje in de wereld van bomenbeheer en -onderhoud

In de hitte van de afgelopen zomers is 
er niets zo fijn als de schaduw van een 
boom. Dat we in de gemeente Apeldoorn 
kunnen genieten van zoveel bomen is 
echter helemaal niet zo vanzelfsprekend. 
Zo staan er in onze gemeente maar liefst 
71.000 bomen die worden onderhouden 
door de mensen van de bomenploeg. 
Namens beheer en onderhoud zijn Ernst 
Jan Mulderij (vakspecialist groen) en Peter 
Huis in ’t Veld (technisch beheerder bomen) 
dagelijks bezig met het bomenbeheer en 
-onderhoud van gemeentelijke bomen. 

In de wet is vastgelegd dat bomen door 
de eigenaar zorgvuldig onderhouden 
moeten worden. Peter vertelt: “Iedere 
gemeente is verplicht om bomen gezond 
en veilig te houden. Hier geven we bij de 
gemeente Apeldoorn invulling aan met ons 
‘handboek bomen’ en het ‘bomenpaspoort’. 
In het handboek staat onder meer dat 
iedere boom eens in de vier jaar wordt 
gecontroleerd. Na iedere controle worden 
de gegevens van de bomen genoteerd in 
het bomenpaspoort. Hierin staan ook 
de zogenaamde attentiebomen die meer 
aandacht verdienen en ieder jaar worden 
gecheckt.”

Er zijn veel bedreigingen voor bomen 
zoals verhardingen, ondergrondse kabels, 
woningbouw en verkeer. Ernst Jan vertelt: 
“Bedreigingen tasten vaak op de lange 
termijn de gezondheid van bomen aan. 
Een teken van een ongezonde boom is 
vaak dat er zwammen op de stam groeien. 
Zwammen zijn in de meeste gevallen 
niet goed voor bomen, maar zijn niet 
altijd schadelijk. Het komt soms voor dat 
bewoners zwammen verwijderen, maar dit 
is juist niet de bedoeling. We signaleren 
deze het liefst zelf zodat we de situatie 
kunnen beoordelen. Als we vervolgens 
signaleren dat een boom niet meer gezond 
is, of zelfs onveilig is, kan er besloten 
worden dat de boom wordt gekapt.

Kappen en vervangen of juist niet?
Bomen worden gemiddeld zo’n honderd 
jaar oud. Wanneer de boom ‘op’ is, 
wordt deze gekapt. Voor iedere boom die 
gekapt wordt, wordt niet standaard een 
nieuwe boom geplaatst. Ernst Jan legt 
uit: “Wanneer een boom gekapt wordt, 
kijken we eerst hoe de situatie in de wijk 
is. Soms krijgen andere bomen hierdoor 
juist meer ruimte om te groeien. We gaan 
dus voor kwaliteit van de bomen, niet 
voor kwantiteit. Bij elke nieuwe boom 
wordt er zorgvuldig gekeken of er zowel 
ondergronds als bovengronds voldoende 
ruimte is. De steeds drukker wordende 
ondergrondse situatie met kabels en 
leidingen geeft soms belemmeringen. 
Waar mogelijk maken we ruime boom-
groeiplaatsen. De grond wordt goed 
los gemaakt en voorzien van voldoende 
organische stof. Dit is noodzakelijk om het 
regenwater en water vanuit de watergiften 
langer vast het houden. In gebieden waar 
het ondergronds druk is, bijvoorbeeld in 
de binnenstad, worden vaak ondergrondse 
boombunkers gebruikt om de bomen te 
beschermen.”
“Wanneer we nieuwe bomen plaatsen, 
kijken we vooruit naar het veranderde 
klimaat. En passen we boomsoorten  
toe die zich goed ontwikkelen onder 
drogerere omstandigheden. Enkele 
voorbeelden hiervan zijn: acacia’s,  
tamme kastanjebomen, honingbomen  
of tulpenbomen. We zijn terughoudend 
met het plaatsen van eikenbomen in 
verband met de eikenprocessierups.”

Verschillende typen onderhoud
De bomen in de gemeente Apeldoorn 
worden door onderhoud in de best 
mogelijk conditie gehouden. Peter vertelt: 
“We hanteren twee verschillende typen 
onderhoud, namelijk: begeleidend snoeien 
en onderhoudssnoei. Door begeleidend 
snoeien kunnen bomen in een stedelijke 
omgeving blijven staan. Hierbij snoeien we 
de stammen zodat de takken tot maximaal 
4.60 meter rijhoogte doorhangen en 
verkeer er dus ongestoord onderdoor kan 
rijden. Onderhoudssnoei houdt in dat we 
dode en slechte takken verwijderen. 
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Naast de onderhoudswerkzaamheden 
boven de grond, geven we de bomen ook 
onder de grond veel aandacht. Zo brengen 
we bijvoorbeeld extra lucht en organische 
stoffen in de grond. Waar mogelijk, laten 
we zoveel mogelijk organische stoffen als 
bladeren bij de bomen liggen.”

Betrokken bewoners met aandacht  
voor bomen 
In het openbaar, maar ook zeker bij 
bewoners thuis staan vele bomen die al 
tachtig jaar of ouder zijn. Deze bomen 
krijgen de titel ‘bijzondere bomen’. “Deze 
bomen mogen niet zomaar gekapt worden 
en in een straal van tien meter mogen 
er, zonder vergunning, geen andere 
dingen worden geplaatst”, vertelt Peter. 
“Particulieren kunnen subsidie krijgen 
voor het onderhoud van deze bijzondere 
bomen. We willen bewoners dan ook graag 
vragen om deze bijzondere bomen bij ons 
te melden. Dit kan via de website van de 
gemeente. Wanneer bewoners klachten 
hebben over bomen kunnen ze dit via 
het algemene nummer van de gemeente 
melden. De wijkbeheerder kijkt op basis 
hiervan wat de situatie is. Kan hij het niet 
oplossen, dan worden wij ingeschakeld. 
We kijken wel eerst wanneer er weer 
onderhoud uitgevoerd gaat worden. Is dat 
bijvoorbeeld al over een jaar? Dan gaan 
we niet direct over tot actie. Tenzij de 
veiligheid in het geding is natuurlijk.”

Trots op prachtige bomen in Apeldoorn
In 2018 was Apeldoorn de Europese 
bomenstad. Het laat zien dat de bomen 
hier structureel op een goede manier 
worden beheerd. Dit houden we graag  
vol, maar het is uitdagend. Ernst Jan 
vertelt: “Het blijft een uitdaging om een 
prettig woonklimaat op de lange termijn  
te realiseren. Een boom die je vandaag 
plant, wordt alleen maar meer waard.” 
Peter vervolgt: “Ondanks de drukte in 
de stad willen we oude bomen graag 
behouden. Dit is niet altijd makkelijk, 
maar wij zien het als een mooie uitdaging. 
Wij zijn ervan overtuigd dat bomen 
bijdragen aan het woonplezier en de 
gezondheid van de bewoners van de 
gemeente Apeldoorn.”

Jeanette van Dijk 
Regisseur Openbare Ruimte  

Stadsdeel Noordwest

Ernst Jan Mulderij en Peter Huis in ‘t Veld  (foto’s Rob Voss – de foto’s zijn vóór de coronaperiode gemaakt)
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Bereikbaarheid Wijkraad De Naald
e-mail: denaald@kpnmail.nl
website: www.wijkraaddenaald.nl

Indien u contact wenst met (iemand van) het 
bestuur van de wijkraad, dan kunt u ons een 
e-mailbericht sturen. Wij nemen dan zo  
spoedig mogelijk contact met u op!

Belangrijke telefoonnummers
• Wijkagenten Sharon Koenders (De Naald) 

en Ronald de Man (Het Loo) 0900 - 8844
• Buitenlijn gemeente Apeldoorn 14055
• St.Vrijwillige hulpdienst De Kap 529 55 20
• Wijkserviceteam Noordwest 580 22 22
• Stimenz (Wisselwerk) 088 784 64 64

Van en voor de jeugd

Corona!
Wat een raar woord. Ik had wel eens 
gehoord dat het de naam van een drankje 
was. Maar dit is iets heel anders. Op de 
tv hoorde ik er over en op school kwam 
het ook wel eens ter sprake. En opeens 
was er op de tv dat we geen handen meer 
mochten schudden of knuffels geven. Dat 
was zo raar. Maar eigenlijk ook wel grappig 
dat we opeens met de juf een dansje deden 
met de voeten en ellenbogen om elkaar te 
begroeten.

Toen mochten we ook niet meer naar 
school. Eerst vond ik het wel leuk! Gewoon  
de hele dag thuis. Ik maakte nog wel af-
spraken met mijn vriendinnen. Maar toen 
moest ik huiswerk gaan maken. Samen 
met mijn broer aan de tafel thuis. Opeens 
was het toch niet meer zo leuk! Mijn 
moeder moest thuis gaan werken. Zo raar 
allemaal. Ik raakte er wel een beetje van 
slag van.

Op de tv was alles opeens zo beladen. Ik 
hoorde over het ziekenhuis en mensen 
die overlijden. Soms werd ik er wel een 
beetje bang van. Gelukkig ben ik zelf niet 
ziek geworden van corona. Vond het zo 
zielig dat de oudere mensen geen bezoek 
meer mochten ontvangen. Heb tekeningen 
gemaakt en afgegeven bij Casa Bonita.

Omdat alles opeens anders was, merkte 
ik wel dat ik me ook anders voelde. Toen 
vond ik het best fijn dat ik gewoon mijn 
schoolwerk kon doen. We gingen ook heel 
veel wandelen buiten en we ontdekten veel 
mooie dingen van de natuur. Iedere avond 
wandelden we langs een paard dat ons 
steeds kwam begroeten.

Nu mogen we weer naar school. Het is 
super fijn om mijn klasgenoten en de juf te 
zien. Van de week ga ik ook weer turnen.

Ik vind het nog steeds wel erg vreemd dat ik 
1,5m afstand moet houden van iedereen. In 
de winkels en op straat. Maar gelukkig mag 
het weer. Hoop zo dat iedereen een beetje 
rekening met elkaar houdt en dat we straks 
weer gezellig samen kunnen zijn.

Dikke knuffel!

Karlijn Neef
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Geboorte, verjaardagen, zomaar, iets goedmaken, liefde of overlijden. Voor 
elke gebeurtenis in het leven kunnen wij een boeket naar wens voor u maken. 

De winkel verandert elk seizoen en u zult steeds weer verrast zijn als u ons 
bezoekt. U vindt ons aan de Koninginnelaan 35, de gezelligste winkelstraat 

van Apeldoorn, op loopafstand van het centrum en de Grote Kerk.

Koninginnelaan 35  •  T  (055) 522 50 51  •  www.wimvanmunster.nl

Voor de verzorging van uw hond, kat,
knaagdier, vogel en aquarium gaat u
natuurlijk naar dierenspeciaalzaak:

al meer dan 40 jaar ervaring!

Koninginnelaan 107  •  7315 BP  Apeldoorn
T (055)  521 29 74
E info@karmandsz.nl

www.karmandierenspeciaalzaak.nl

Sinds 1905 aan de Loseweg. 
Hèt adres voor uw schoenen, tassen en accessoires. 

   

Volg ons via facebook.com/oxenerschoenen
 en maak wekelijks kans op een shoptegoed 

ter waarde van €50. 

Korteweg 2  •  7315 CM  Apeldoorn

Telefoon (055) 521 41 63
E-mail hulstein@planet.nl
Internet hulsteinwonen.nl

WIJ HEBBEN EEN RUIME COLLECTIE:

• ZITMEUBELEN
 - banken, fauteuils & relaxfauteuils
• WAND- & KLEINMEUBELEN
 - in kersen, eiken, mahonie & noten
• BEDDEN & KLEDINGKASTEN
• BEDBODEMS & MATRASSEN
• VLOERBEDEKKING
 - onder andere tapijt, vinyl,
  laminaat & pvc-vloeren
• GORDIJNEN & VITRAGES
• ZONWERING
 - voor binnen en buiten

Deandelsweg 2 - 7315 AJ Apeldoorn - Tel. 088 0300 700

Bij Top Class Mondzorg hebben wij u als patiënt hoog in het vaandel staan. 
Een perfect eindresultaat en een goede zorg voor uw gebit is ons streven. 

bloemisterij

LABBERTON

Voor bloemen, planten en
alles wat daarbij hoort ...

... ga je natuurlijk naar:

Julianalaan 11  •  7315 CC  Apeldoorn  •  T  (055) 521 55 65 / 521 23 96
E  labberton.apeldoorn@planet.nl  •  I  www.bloemisterijlabberton.nl

Bosweg 77, 7313 CA  Apeldoorn  •  T  06 41 62 38 04
E  info@kind055.nl  •  W  www.kind055.nl

Kom gerust een keertje langs!

SNACKBAR • EETCAFESNACKBAR • EETCAFE

Kweekweg 2  •  Apeldoorn  •  T  (055) 521 71 38  •  E  kweekweg@kokkie.nl

www.kokkie.nl
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