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Voorwoord

Beste mensen,

Helaas moest dit jaar de fietstocht met BBQ 

worden afgelast, wegens gebrek aan deelname.

De uitwerking van de actiepunten uit onze 

Dorpsvisie begint erg goed op gang te komen 

en levert dan ook, zeker door de grote inzet 

van de diverse werkgroepen en de bij de meeste 

onderwerpen uitstekende medewerking van 

de gemeente Apeldoorn, de eerste concrete 

resultaten op. Ik zal er hier niet verder op 

ingaan, omdat verderop in deze nieuwsbrief 

door de diverse werkgroepen verslag wordt 

gedaan van hun werkzaamheden. Zoals u daar 

kunt lezen kunnen een aantal wensen van de 

bewoners, zoals verwoord in onze Dorpsvisie, 

al worden ingevuld. Wij zijn als bestuur, zoals 

al eerder gezegd, dan ook zeer tevreden over de 

voortgang!

Al deze werkzaamheden worden gedaan 

door meer dan 50 vrijwilligers, die ik hierbij 

bijzonder hartelijk wil bedanken voor hun 

enorme inzet voor onze buurt!

Tenslotte wil ik u nog wijzen op 

Gemeenteraadsverkiezingen die het komend 

voorjaar worden gehouden. Kijk daarbij eens 

wat er in de programma’s van de diverse 

politieke partijen staat over de dorpen 

rond Apeldoorn en wat hun visie daarbij 

is over bijvoorbeeld de leefbaarheid en het 

voorzieningenniveau in de dorpen. Het kan 

u misschien helpen bij uw keuze voor een 

bepaalde partij.

Ik wens u veel leesplezier!

Met vriendelijke groet,

Herman Dijkkamp, 

Voorzitter DorpsraaD WWnna

Alweer de laatste nieuwsbrief van 2013! 

Dus weer tijd voor een kort voorwoord. Kort, 

omdat deze nieuwsbrief al zoveel informatie 

bevat, dat ik aan die onderwerpen in het 

voorwoord geen aandacht meer hoef te 

besteden.

Na veel geluiden over een “te koud voorjaar”, 

een “te warme en te droge zomer” (sommigen 

dachten hier overigens heel anders over!), 

wordt het toch tijd voor een positief geluid! De 

Dorpsraad is bijzonder tevreden met betrekking 

tot de voortgang van de uitvoering van de 

actiepunten van onze Dorpsvisie! Daarover 

later meer.

Het is voor de Dorpsraad en Buurtvereniging 

weer een actief, maar bovenal een geslaagd jaar 

geweest.

Zo was er in maart jl. de goed bezochte 

en geslaagde jaarvergadering. Naast een 

interessante inleiding van Barbara Hine over 

de activiteiten van Landschapsbeheer (o.a. 

over klompenpaden), kon ook, met ca. 99% 

voorstemmers, de statutenwijziging van de 

vereniging worden doorgevoerd.

Helaas moesten tijdens deze jaarvergadering 

enkele bestuursleden hun aftreden bekend 

maken, omdat hun drukke fulltime 

werkzaamheden voor hen niet meer te 

combineren was met de toch veel tijd en energie 

vergende bestuurstaken. 

Gelukkig hebben we enkele andere inwoners 

van Wenum Wiesel bereid gevonden om in het 

bestuur zitting te nemen, zodat dit toch op volle 

sterkte blijft. 

Daarnaast waren er weer de gebruikelijke, 

maar ook altijd weer veel tijdvragende 

activiteiten van de Buurtvereniging, zoals 

het Paaseieren zoeken voor de kinderen, 

de dinsdagmiddag en avondactiviteiten, de 

55+ tocht en niet te vergeten, het komende 

Sinterklaasfeest.
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Stand van zaken Dorpsvisie 
Wenum Wiesel 2012 - 2020

Werkgroep Sociale Cohesie

Stand van zaken herbestemming  

Wenumse Watermolen

Een speciaal samengestelde werkgroep 

(vertegenwoordigers uit de werkgroepen Sociale 

Cohesie, Natuur en Landschap en Wonen) 

is, met deskundige ondersteuning van John 

Buitenhuis, nog steeds in onderhandeling met 

de gemeente om dit totale erfgoed (landerijen 

en gebouwen) voor Wenum Wiesel te behouden. 

Een samenwerkingsverband van een 

investeerder in sociale woningbouw, de J.P. van 

den Bent Stichting en de Dorpsraad hebben 

intussen een drietal ontwikkelingsplannen 

ingediend bij de gemeente Apeldoorn, die tot nu 

toe eigenaar is van het totale complex en het 

zeker wil verkopen. De eerste reacties waren 

uitermate positief; de gemeente zag hier goede 

mogelijkheden, maar………en toen kwamen de 

obstakels van verschillende afdelingen binnen 

de gemeente! Milieucirkels, aan Wenum Wiesel 

was geen contingent nieuwbouw toegewezen 

en zo nog meer grote en kleinere bezwaren. 

Om kort te gaan: er is helaas nog steeds geen 

resultaat te melden. Intussen zijn uiteraard 

alle betrokken gebruikers van de gebouwen 

geïnformeerd.

De planning van het verdere proces is nu 

als volgt: de gemeente pleegt eind augustus 

/ begin september intern overleg (de twee 

verantwoordelijke wethouders en de betrokken 

afdelingen) om te kijken hoe onze plannen 

gerealiseerd kunnen worden. Dan vindt er eind 

september een brainstormsessie plaats met 

onze werkgroep en de gemeenteambtenaren 

om de kijken hoe de invulling van de onze 

plannen kan plaatsvinden. Het gaat daarbij 

voornamelijk over de nieuwbouw van woningen 

t.b.v. de J.P. van den Bent Stichting voor 

begeleid wonen en eventueel voor oudere 

inwoners van Wenum Wiesel die enige 

ondersteuning nodig hebben bij het zelfstandig 

blijven wonen. Als dit plan gerealiseerd kan 

worden, geeft dat de financiële dekking voor het 

totale project. Bij een gunstige uitslag, ca. half 

oktober, zullen we alle betrokkenen informeren 

en hen, samen met een aantal relevante 

plaatselijke ondernemers, uitnodigen om 

gezamenlijk te brainstormen over de verdere 

ontwikkelingsmogelijkheden.

Wij denken daarbij aan ondernemers die 

bereid zijn om breed mee te denken om sociaal 

wenselijke en economisch haalbare opties te 

ontwikkelen, in het belang van alle inwoners 

van Wenum Wiesel.

Overigens, zoals u misschien gezien hebt, is de 

J.P. van den Bent Stichting al wel twee dagen 

per week op pilot-basis aanwezig op de locatie 

met een theeschenkerij. Een aanrader! Helaas, 

maar tot half september. Dus op het moment 

dat u deze nieuwsbrief in de bus krijgt is het 

waarschijnlijk voor dit jaar afgelopen.

Visvijver

Voor het beheer van de visvijver bij de Wenumse 

Watermolen neemt Erwin Ellenbroek het stokje 

over van Willem Kamphuis. Ook de afgifte van 

viskaarten wordt door Erwin overgenomen. 

Door de dorpsraad zullen binnenkort ook 

nieuwe regels worden vastgesteld die gaan 

gelden rond de visvijver. De gegevens (kosten 

van de viskaart, waar verkrijgbaar en de 

regels), staan half september op onze website: 

www.wwnna.nl

Schaatsplezier

De huidige lichtmasten die gebruikt werden 

om, bij voldoende ijsdikte, ook ‘s avonds 

schaatsen op de vijver van de Wenumse 

Watermolen mogelijk te maken hebben het 

de vorige winter begeven. Op ons verzoek 

is de gemeente bereid gevonden een nieuwe 

lichtmast te plaatsen die aangesloten wordt op 

het openbare lichtnet en zelf met een klok is te 

bedienen

Gemeente, bedankt! Laat nu de winter maar 

komen! (of toch liever nog niet!)

Herman Dijkkamp,  

namens De Werkgroep sociale coHesie
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Werkgroep Natuur en Landschap

Paddentrek, Beatrixschool in actie op de 

Kopermolenweg

Ook de leerlingen van de Beatrixschool 

hebben hun wensen in de Dorpsvisie 

kenbaar gemaakt. Dat was voor de werkgroep 

Natuur en Landschap de aanleiding om in 

te haken op hun wens om de padden veilig 

over te laten steken. Gelukkig heeft ook de 

gemeente Apeldoorn hier aandacht voor en 

was bereid extra waarschuwingsborden op de 

Kopermolenweg (maar ook op andere plekken) 

te plaatsen tijdens de paddentrek. 

Het was gezien het koude voorjaar wel 

even wachten, maar exact op de dag dat de 

paddentrek begon was de gemeente present met 

de borden en met behulp van de leerlingen van 

groep 7 en 8 werden ze op de gewenste locatie 

geplaatst. Ook konden de leerlingen nog wat 

padden en een kikker veilig naar de overkant 

van de weg begeleiden. Geen overbodige luxe, 

gezien de reeds aanwezige verkeersslachtoffers. 

Ecoloog John Mulder van de gemeente heeft de 

jeugd verteld over het leven van de amfibieën 

en hoe en waarom de trek plaatsvindt. Ook 

de pers was getuige en deed in de Stentor 

uitgebreid verslag over de actie van de 

Beatrixschool.

Een van de leerlingen heeft zijn bevindingen 

vastgelegd in onderstaande reactie.

“Paddentrek”

Op 11 april gingen we naar de paddentrek in 

Wenum Wiesel. We hebben geleerd wanneer 

de paddentrek is en waar ze heen gaan en 

wat ze doen. We hebben dode padden op 

de weg gezien en 2 

padden die gingen 

oversteken. We gingen 

op de fiets naar de 

paddentrek toe. We 

werden begeleid 

door een boswachter 

die de padden helpt 

oversteken.

Ralph Bultman”

Nationale Natuurwerkdag 2013. Doe je ook mee?

Nationale Natuurwerkdag 2013 . Doe je ook 

mee?

In de voorjaarsnieuwsbrief op pagina 6 en 

7 werd al een uitgebreid verslag over de 

Natuurwerkdag 2012 opgenomen. Daarin 

kunt u lezen dat we terugkijken op een zeer 

geslaagde vrijwilligersdag. 

Dat vonden niet alleen de deelnemers maar ook 

Landschapsbeheer Gelderland en de gemeente 

Apeldoorn, want recent kreeg de Dorpsraad, 

via de werkgroep Natuur en Landschap, het 

verzoek of we ook dit jaar weer mee wilden 

doen. Gezien de enthousiaste reacties hebben 

we niet lang geaarzeld om ook dit jaar weer 

e.e.a. te coördineren. We kunnen nog wel een 

paar extra handjes van wenumwieselaren 

gebruiken, vandaar onderstaande oproep.

Heb je zin om mee te werken op zaterdag 2 

november? 

Ga dan naar de website:  

www.natuurwerkdag.nl
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klik op /meedoen/Gelderland/zoeken/locatie 

Wenum Wiesel 

Daar kun je ook alle bijzonderheden over de 

werkzaamheden en de locatie vinden.

Gerrit Goedhart, onze molenaar van de 

Wenumse Watermolen 

stelt de molen weer 

beschikbaar om bij 

een regenbuitje droog 

te kunnen lunchen en 

koffie te drinken.

Landschapsstudenten aan 

het werk in Wenum Wiesel

Enige maanden geleden werd de Dorpsraad 

door de gemeente Apeldoorn benaderd of 

Wenum Wiesel mee wilde werken aan een 

studieopdracht van een 5-tal studenten van de 

Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp.

We hebben natuurlijk direct ja gezegd, immers 

in onze Dorpsvisie staat op Pag. 15 dat “een 

plan moet worden gemaakt om de waarden van 

het gebied te versterken”.

We hebben kennisgemaakt met de studenten, 

ze voorzien van onze Dorpsvisie en een dag 

rondgeleid om de karakteristieke plekken van 

Wenum Wiesel, inclusief de Watermolen, in 

beeld te krijgen. Verder zijn ze zelfstandig aan 

het werk gegaan.

Als titel heeft hun rapport de volgende naam 

meegekregen: Geïntegreerd Landschapsplan 

Wenum Wiesel met als ondertitel, “Agrarische 

bedrijvigheid in een duurzaam landschap”.

Op ons verzoek hebben ze in het rapport o.a. 

aandacht besteed aan financiering- en subsidie 

mogelijkheden en aan onderwerpen verwoord 

in de Dorpsvisie zoals:

1. De aanleg van nieuwe landschapselementen

2. De padenstructuur herstellen en uitbreiden

3. Ruige akkerranden realiseren

4. Het omheinen van het bedrijventerrein met 

een houtwal

5. Nevenactiviteiten voor agrariërs 

Bij de beoordeling van dit werkstuk, waarmee 

we overigens zeer zijn ingenomen, moet 

rekening worden gehouden met de korte tijd (5 

weken) waarin- en met de beperkte middelen 

waarmee het moest worden gerealiseerd. We 

gaan zeker op termijn onderdelen uit het plan 

oppakken om te bekijken hoe we ze in Wenum 

Wiesel gerealiseerd kunnen krijgen.

Industrieterrein Stadhoudersmolen-
Noord GrOEN?

Bijna geloofden we, bewoners en Dorpsraad, 

er niet meer in. In het verleden was als 

compensatie voor de uitbreiding van 

het industrieterrein Stadhoudersmolen 

afgesproken dat een “ groene schil ” zou 

worden aangebracht om de nieuwbouw visueel 

af te schermen. Een nieuw voorstel van de 

Dorpsraad begin dit jaar gericht aan de 

gemeente Apeldoorn heeft gehoor gekregen. Op 

hetzelfde moment heeft ook de Wenum Hoeve 

niet alleen wensen v.w.b. de beplanting richting 

politiek afgegeven, maar ook fysieke hulp voor 

het plantwerk aangeboden.

Op basis van het bovenstaande heeft 

een constructieve bijeenkomst met 

vertegenwoordigers van de Wenum Hoeve en 

de Dorpsraad samen met de Groenspecialisten 

van de gemeente een aanzet gegeven om een 

praktisch plan uit te werken. De financiering 

is afgedekt, een beplantingsvoorstel staat in 

de steigers en binnenkort zullen de eerste 

voorbereidende werkzaamheden starten die 

zullen leiden tot de aanplant in het najaar van 

2013. We hopen u in de voorjaarsnieuwsbrief 

van 2014 uitgebreid te informeren over de 

resultaten van deze gezamenlijke groenactie. 

Herstelplan Koningsbeek

Het stond al jaren in de planning. Op basis 

van het Apeldoorns Waterplan 2005-2015 

zou de Koningsbeek en het bijbehorende 

beekdal opnieuw worden ingericht. Voor de 

Dorpsraad die de eerste plannen heeft bekeken 

was dat aanleiding voor het indienen van 

een voorstel om evenwijdig aan het fietspad 

op het voormalige spoortracé, een extra pad 

voor voetgangers aan te leggen. Een wens, 

ingegeven door bewoners en opgenomen in de 

Dorpsvisie, die aangeeft dat de veiligheid voor 

wandelaars moet worden verbeterd. We vonden 

bij de gemeente direct gehoor voor het door ons 
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ingediende plan. Met genoegen constateerden 

we dat het profiel voor het pad werd aangelegd 

door de uitvoerder. De teleurstelling kwam toe 

het pad na verharding weer verdween onder 

een laagje aarde. Gelukkig heeft de uitvoerder 

in opdracht van de gemeente, dankzij de 

gemaakte afspraken alsnog het geplande pad 

verhard. 

Wensen hebben we nog wel. We hopen dat de 

afwerklaag zoals op de overige wandelpaden 

is aangebracht, uiteindelijk ook op dit stukje 

wandelpad zal worden gerealiseerd. Het 

herstelplan is nog niet helemaal gereed, in het 

najaar zal worden begonnen met de beplanting 

en ook de nieuwe beekloop moet nog van een 

kleilaag worden voorzien. De verlaagde delen 

die geschikt zijn gemaakt als ruimte voor de 

beek bij extreme wateroverlast zijn inmiddels 

ingezaaid met een bloemrijk mengsel. We 

krijgen er als het helemaal klaar is, een mooi 

stukje Wenum Wiesel bij.

ruuD lorWa, 

namens De Werkgroep natuur en lanDscHap

Werkgroep “Klompenpad”, onderdeel van de 

werkgroep Natuur en Landschap

Naar aanleiding van onze oproep om mee te 

werken aan de realisatie van een Klompenpad 

in Wenum Wiesel hebben zich maar liefst 14 

liefhebbers spontaan gemeld.

Inmiddels hebben we met de projectgroep bij 

elkaar gezeten om kennis met elkaar te maken. 

Van daaruit heeft eenieder zijn expertise 

aangegeven. Het leuke is de diversiteit in de 

groep, mensen met veel gebiedskennis, maar 

ook mensen die liever iets met de handjes 

willen doen. Maar één ding hebben we allemaal 

gemeen en dat is het besef dat we in een 

prachtig gebied wonen, wat we ook aan anderen 

mogen laten zien.

Verder hebben we met een aantal mensen 

(de gebiedskenners) uit de projectgroep een 

prachtige voorlopige route uitgestippeld die de 

verschillende landschapstypen van Wenum 

Wiesel laat zien. Deze route gaat gedeeltelijk 

over bestaande paden en wegen, maar er 

zijn ook stukken bij waar we graag gebruik 

willen maken van grond van particuliere 

grondbezitters. 

Ondertussen is de financiering van het 

project afgedekt, met dank aan de gemeente 

Apeldoorn, het Waterschap Vallei en Veluwe 

en een bijdrage vanuit het Rabobank 

coöperatiefonds. We hebben nu een officiële Go 

voor het project.

Samen met Landschapsbeheer Gelderland 

en de Gemeente Apeldoorn hebben wij de 

planning doorgenomen en een streefdatum 

geprikt om het pad klaar te hebben. Komende 

maanden onderzoeken we de haalbaarheid van 

deze voorlopige route. Hierbij gaan we samen 

met Stichting Landschapsbeheer Gelderland 

(SLG), gemeente Apeldoorn, Waterschap Vallei 

en Veluwe, alsmede met diverse particuliere 

grondeigenaren kijken waar de mogelijkheden 

liggen om ons prachtige dorp eens, met de 

klompen aan, vanuit een ander blik te bezien.

eDDie BouWmeester, coörDinator Werkgroep 

klompenpaD 

Werkgroep Verkeer

Zwaar verkeer over de Anklaarseweg

Samen met vertegenwoordigers van enkele 

wijkraden (Kerschoten, De Naald, Bergen Bos 

en De Sprengen) overlegt de werkgroep Verkeer 

sinds half 2012 met enkele ambtenaren van 

de gemeente of er oplossingen bedacht kunnen 

worden, waarmee de overlast die het zware 

verkeer over de Anklaarseweg veroorzaakt 

teruggedrongen kan worden. We hebben in een 

van de vorige nieuwsbrieven hier al verslag van 

gedaan. 

Voorwaar geen makkelijke klus en een 

taai onderwerp, waar al jaren door diverse 

bewoners aandacht voor werd gevraagd bij de 

gemeente. In september vindt een volgende 
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bespreking plaats en we hopen dan enige 

concrete voorstelen van de gemeente te mogen 

ontvangen. We houden u op de hoogte!

Snelheidsbeperking deel van de Zwolseweg

Het lijkt er nu toch van te komen! Na 

veel overleg en aandringen is ons door de 

gemeente toegezegd dat voor de Zwolseweg een 

snelheidsbeperking zal gaan gelden (60 km/u) 

tussen het huidige bord “bebouwde kom” en de 

kruising bij bakkerij Breden. 

Wij dringen er nog steeds bij de gemeente 

op aan om deze snelheidsbeperking te laten 

gelden tot de hoek Elburgerweg (Restaurant Le 

Triangle), maar dat lukt tot nu toe helaas nog 

niet. We geven echter nog niet op!

Snelheidsbeperkende maatregelen 

OudeZwolseweg

Met de gemeente wordt gesproken om 

op de Oude Zwolseweg zodanige fysieke 

verkeersmaatregelen te treffen dat de 

verkeerssnelheid wordt teruggedrongen. Het 

is nog niet tot concrete oplossingen gekomen, 

maar we gaan verder met het overleg en gaan er 

vanuit dat de gemeente hierin verder meedenkt.

Sluipverkeer tussen Oude Zwolseweg en 

Stadhoudersmolen

Er is met de gemeente overleg gevoerd om 

een deel van de wegen tussen de Oude 

Zwolseweg en de Stadhoudersmolen af te 

sluiten. Tijdens een door ons georganiseerde 

bewonersavond werden door een aantal 

betrokken bewoners bezwaren geopperd tegen 

deze verkeersmaatregel “de situatie zou de 

laatste jaren verbeterd zijn” en “de betrokkenen 

moesten dan omrijden”. De werkgroep Verkeer 

heeft in overleg met het bestuur van de 

Dorpsraad en de gemeente toen besloten verder 

onderzoek te doen om tot oplossingen te komen. 

Terugdringen van het sluipverkeer is immers 

een uitdrukkelijke wens van de bewoners, 

neergelegd in onze Dorpsvisie! We komen hier 

zeker nog op terug.

Ten noorden van de Oude Zwolseweg 

vrachtwagenarm

In overleg met de gemeente is besloten om 

ten noorden van de Oude Zwolseweg het 

vrachtverkeer zoveel mogelijk te weren. Er 

worden borden geplaatst “Verboden voor 

vrachtverkeer”, “alleen toegestaan voor 

vergunninghouders”.

Brug Wenumse Watermolen

Zoals velen van u wel hebben gezien zijn 

deze zomer grote onderhoudswerkzaamheden 

en veel kostbare reparaties verricht aan de 

historische brug bij de Wenumse Watermolen. 

Deze monumentale brug kan slechts beperkte 

verkeerslast verwerken omdat er anders schade 

aan de brug en het molengebouw ontstaat. Na 

deze werkzaamheden werd de brug alweer op 

diverse punten beschadigd door veel te grote 

vrachtwagens en/of landbouwvoertuigen; zonde 

toch!! Zie onderstaande foto’s. 

Het is toch in ons aller belang dat niet steeds 

kosten moeten worden gemaakt om ontstane 

schade te herstellen? Ons belastinggeld kan 

wel beter worden besteed! 

Wij hebben de gemeente gevraagd maatregelen 

te treffen om verdere schade te voorkomen en 

dit is ons toegezegd.

Er zullen fysieke maatregelen worden 

getroffen om de weg te versmallen. Deze 

verkeersmaatregelen zijn intussen al in de 

krant gepubliceerd en de direct omwonenden 

zijn nog via een brief van de gemeente 

geïnformeerd. Elders in deze nieuwsbrief is de 

informatiebrief van de gemeente afgedrukt.

Herman Dijkkamp,  

namens De Werkgroep Verkeer
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Werkgroep Wonen, verslag januari t/m 
augustus 2013

De werkgroep heeft zich in het verlengde 

van de Dorpsvisie de afgelopen periode met 

verschillende zaken bezig gehouden. 

Ontwerp Bestemmingsplan Wenum Wiesel .

Zo hebben we uitvoerig inspraak geleverd op 

het Ontwerp Bestemmingsplan Wenum Wiesel.

Alhoewel de gemeente had aangekondigd dat dit 

bestemmingsplan een conserverend karakter 

zou hebben (dit betekent dat er geen nieuw 

beleid wordt in gezet of grote aanpassingen 

worden aangebracht), was er toch sprake van 

een aantal punten waarover de Dorpsraad op- 

en aanmerkingen heeft aangedragen.

Zo was er nog al wat te doen vanwege de 

door de gemeente geïntroduceerde regeling 

Karakteristieke Panden.

De achterliggende gedachte is dat de gemeente 

(of deskundigen namens de gemeente) 

historisch waardevolle, (dorps-)beeld bepalende 

architectuur van gebouwen benoemt en die 

objecten als bijlage in het bestemmingsplan 

opneemt. De gemeente probeert op die manier 

te voorkomen dat eigenaren op ondeskundige 

wijze met het onderhoud en/of verbouwingen 

omgaan waardoor de vaak specifieke 

architectuur of bouwkunst voor de toekomst 

verloren gaat. Dit streven is op zich positief 

te noemen, maar het was de wijze waarop de 

gemeente dit doel denkt te bereiken, die veel 

eigenaren van een aldus benoemd object tegen 

de haren streek.

Op initiatief van de Dorpsraad heeft de 

gemeente alsnog de nodige motivatie en 

toelichting gegeven, punten van kritiek in 

ontvangst genomen en enige aanpassingen 

aangebracht. Ook is er op individuele basis 

met veel eigenaren overleg geweest om (bouw)

plannen die zij hadden, toch mogelijk te maken 

(maatwerk).

In slechts enkele gevallen werd geen 

overeenstemming bereikt. Deze eigenaren 

kunnen natuurlijk alsnog via een juridische 

procedure aanpassing verzoeken en/of een 

(plan-)schade claim indienen bij de gemeente.

De Dorpsraad heeft, tevergeefs, gepleit voor 

subsidie of compensatie mogelijkheden bij deze 

nieuwe regelgeving.

Aanpassing bestemmingsplannen

Met betrekking tot individuele verzoeken voor 

aanpassing van het bestemmingsplan om 

uitbreiding, bouwen of verbouwen mogelijk 

te maken, heeft de Dorpsraad in een aantal 

gevallen van haar recht op informatie en 

inspraak gebruik gemaakt. Wij proberen dit in 

een zo vroeg mogelijk stadium te doen en dit 

alleen als we van mening zijn dat het collectief 

belang van de (toekomstige) bewoners van 

Wenum Wiesel in het gedrang komt of dat 

er sprake is (kan zijn) van schade aan het 

milieu, bedreiging van de natuur, ongewenste 

activiteiten, aantasting van de infrastructuur 

of het voorzieningenniveau. Daarvoor worden 

alle aankondigingen van voornemens tot 

exploitatie overeenkomsten, bouwactiviteiten 

of aanpassingen in de regelgeving door ons 

getoetst aan onze Dorpsvisie en vigerende 

Wet- en Regelgeving. Vervolgens besluit het 

bestuur om al dan niet tot actie over te gaan of 

een individueel verzoek van (een) bewoner(s) te 

ondersteunen. De Dorpsraad heeft daarbij de 

mogelijkheden eventuele (juridische)procedures 

tot het einde door te zetten.

Crematorium op de begraafplaats te Wenum?

De gemeente heeft 

ons in juni 2013 

in kennis gesteld 

van een onderzoek 

dat ze wil doen 

naar de behoefte 

en de wens om 

ook crematie mogelijk te maken op de 

Wenumse Begraafplaats. Onderzoek zou 

hebben aangetoond dat de behoefte daaraan 

zeker in de nabije toekomst zal toenemen. 

Op dit moment is er in onze gemeente alleen 

op begraafplaats Heidehof een crematorium. 

De gemeente heeft het voornemen geuit de 

nodige voorlichting en gelegenheid tot het 

bediscussiëren daarvan op korte termijn te 

gaan organiseren.

Op het moment dat deze nieuwsbrief bij u 

*WWNNA Nieuwsbrief10.indd   8 09-09-13   13:14



Nieuwsbrief nr. 10, 5e jaargang, september 20139

in de bus valt, zijn de direct omwonenden 

reeds door de gemeente geïnformeerd over een 

voorlichtingsavond op 23 september a.s. Elders 

in deze nieuwsbrief is de informatiebrief van de 

gemeente afgedrukt.

Wenumse Watermolen

De Werkgroep is ook betrokken bij de 

ontwikkelingen rondom de Wenumse 

Watermolen. Ons aandeel behelst met name 

de ruimtelijke ordening en eventuele bouw- en 

verbouwactiviteiten. Onder de rubriek Sociale 

Cohesie leest U meer over de pogingen van de 

Dorpsraad dit unieke erfgoed en zijn specifieke 

functies voor Wenum Wiesel te behouden.

Woningbouw in Wenum Wiesel?

De werkgroep heeft namens de Dorpsraad en 

mede op ons initiatief, een aantal gesprekken 

gevoerd met ambtenaren en wethouders van de 

gemeente over de toekomstige mogelijkheden voor 

(aanvullende) woningbouw in Wenum Wiesel.

Zoals U zult weten of gelezen zult hebben 

heeft het college en de gemeenteraad het 

woningbouwprogramma voor Apeldoorn voor de 

komende jaren fors teruggesnoeid. Voor Wenum 

Wiesel betekent dit dat er tot 2020 geen enkele 

woning zou kunnen worden gerealiseerd! De 

Dorpsraad heeft hier fors tegen geageerd.

Daarna heeft de gemeenteraad besloten dat 

er toch nog wel enige ruimte voor nieuwe 

initiatieven in de Dorpen moet worden geboden. 

Kleine, individuele plannen kunnen hier en 

daar nog worden ingepast.

Grote, meer substantiële plannen, met name 

voor sociale woningbouw, zullen op kwaliteit, 

realiteit en meerwaarde worden beoordeeld 

en in competitie met andere initiatieven door 

de gemeente worden afgewogen en mogelijk 

in meerdere planjaren worden toebedeeld 

(planfasering).

Wij hebben de gemeente onze ideeën met 

betrekking tot mogelijke bouwlocaties en hoe 

wij die graag zien ontwikkeld en ingevuld 

overhandigd.

Afdeling Handhaving gemeente Apeldoorn

Sinds enige tijd hebben we ook regelmatig 

contact met ambtenaren van de afdeling 

Handhaving van de gemeente. Deze afdeling 

moet (ook ter plaatse) controleren of de regels 

van bijvoorbeeld het bestemmingsplan of de 

bouwverordening worden nageleefd. Indien 

nodig kan ze maatregelen nemen of boetes 

opleggen. De afdeling streeft ernaar zowel 

qua voorlichting als ook in het voortraject 

en de afhandeling van (gemelde) zaken, een 

beter contact met burgers op te bouwen en 

het functioneren te optimaliseren. Ze heeft de 

Dorpsraad gevraagd haar daarbij te helpen en 

hier en daar te adviseren.

Zoals afgesproken in de Dorpsvisie blijven we 

onverminderd en vol goede moed doorgaan 

met de behoedzame ontwikkeling van Wenum 

Wiesel en de bewaking van haar Woon- en 

Leefkwaliteit.

namens De Werkgroep Wonen, nico Van Der HorstInterview met De Steden 
Driehoek over de realisatie 
van onze Dorpsvisie

Onlangs werd de voorzitter van 

de Dorpsraad, Herman Dijkkamp, 

geïnterviewd door De Regio 

Stedendriehoek. De Regio Stedendriehoek 

is een samenwerkingsverband van zeven 

gemeenten en zet zich in voor het versterken 

van de regio. Om dit nog beter te kunnen 

doen, wordt voortaan actief samenwerking 

met het bedrijfsleven, onderwijs en inwoners 

opgezocht. De manier waarop de Dorpsvisie 

van Wenum Wiesel tot stand is gekomen, is 

daar een uitstekend praktijkvoorbeeld van! 

Reden dus om voorzitter Herman hierover 

aan de tand te voelen. Het interview mét 

filmpje zal worden gebruikt voor een digitaal 

magazine en wordt gepubliceerd op www.

regiostedendriehoek.nl. Publicatie wordt 

volgende maand verwacht. 
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Van: De gemeente Apeldoorn, 

 Aad van Orden, Sr. Relatiemanager

 Eenheid Vastgoed en Grond

Aan:  De bewoners in de directe omgeving van de begraafplaats Wenum Wiesel

Uitnodiging voor 23 september

Geachte mevrouw, mijnheer,

Graag nodig ik u, als bewoner uit de directe omgeving van begraafplaats Wenum Wiesel, uit

voor een informatiebijeenkomst over de plannen die er zijn voor de begraafplaats.

Deze bijeenkomst vindt plaats op:

maandag 23 september a.s. in de ‘Wenumse Watermolen’, Oude Zwolseweg 164 te 7345 DG

Wenum Wiesel. De aanvang is 19:30 uur.

Waar gaan we het over hebben?

De gemeente Apeldoorn heeft de vraag gekregen of binnen de gemeentegrenzen ruimte

beschikbaar is om een crematorium te starten als aanvulling op de bestaande faciliteit op

begraafplaats “Heidehof” in Ugchelen. Steeds meer mensen verkiezen cremeren boven begraven

waardoor er een grotere behoefte is aan deze voorziening.

Een van de locaties waarop zoiets mogelijk is, is op de bestaande begraafplaats Wenum Wiesel.

Deze begraafplaats beschikt over voldoende uitbreidingsruimte en ligt gunstig ten opzichte van

crematorium Heidehof (aan de zuidwestzijde van Apeldoorn). Bovendien is het een logische

samenvoeging van de voorzieningen “begraven en cremeren”.

Als bewoner uit de directe omgeving van de begraafplaats willen wij u graag in een vroegtijdig

stadium informeren over de voorgenomen plannen. Daarvoor nodigen wij u uit voor de

informatiebijeenkomst op 23 september.

Tijdens deze bijeenkomst komen o.a. aan de orde: de formele procedure, de eerste schetsen van

het plan en de inspraakmogelijkheden. Daarom zullen tijdens deze bijeenkomst naast enkele

gemeentelijke vertegenwoordigers ook de initiatiefnemer en de architect aanwezig zijn. Ook de

Dorpsraad WWNNA is uitgenodigd. Er is ruimschoots gelegenheid om vragen te stellen en

ideeën uit te wisselen.

Heeft u op voorhand al een vraag? U kunt daarvoor terecht bij mij op telefoonnummer

055 580 2104 of via het mailadres: a.vanorden@apeldoorn.nl. Ik hoop u te zien op de 23-ste!

Met vriendelijke groet,

Aad van Orden

Sr. Relatiemanager

Eenheid Vastgoed en Grond

Gemeente Apeldoorn
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Van: Namens de burgemeester en wethouders van Apeldoorn 

 Adrie Dijkhuizen, Teammanager Beheer & Onderhoud 

Aan:  De bewoners Wenum Wiesel (directe omgeving Wenumse Watermolen)

Betreft: Informatie plan ter bescherming brug Wenumse Watermolen

Geachte heer/ mevrouw,

Met deze brief informeren wij u over de aanpassingen die de gemeente wil aanbrengen bij de brug ‘De 

Wenumse Watermolen’ die over de Wenumse beek aan de Oude Zwolseweg ligt. Omdat u in de directe 

omgeving van de Wenumse Watermolen woont ontvangt u deze brief.

Aanleiding/ probleem

Aan de brug zijn al diverse malen herstelwerkzaamheden verricht aan de gemetselde rand, de 

brugleuning en onderkant van de brug. Deze herstelwerkzaamheden worden helaas steeds binnen 

enkele maanden door (te) zware voertuigen teniet gedaan. De gemeente Apeldoorn en ook de 

dorpsraad Wenum Wiesel maken zich sterk voor het behoud van de brug. De brug staat op de 

gemeentelijke monumentenlijst en maakt onderdeel uit van het aan de brug gelegen rijksmonument 

de Wenumse Watermolen. 

Toen de brug in de 18de eeuw aangelegd werd was het gebruik anders dan nu het geval is. De brug is 

niet geschikt om zwaar en breed verkeer af te wikkelen zonder dat de brug schade lijdt.

Het is denkbaar dat de brug bij het huidige gebruik het zal begeven, of dat een ongeval met 

noodlottige afloop plaatsvindt. Dit dient te worden voorkomen.

Oplossing

We ontkomen er als gemeente niet aan om maatregelen te nemen om de verkeersveiligheid te 

waarborgen, de beheerkosten aan de brug niet uit de hand te laten lopen en het monument te 

beschermen. We hebben een goede oplossing gezocht die zo min mogelijk hinder veroorzaakt en toch 

effectief is. 

Stap 1: verkenning mogelijkheden opwaarderen route

Als eerste stap is bekeken of het opwaarderen van huidige brug mogelijk is. De huidige brug voldoet 

niet meer aan de eisen die het huidige verkeer stelt. Het opwaarderen van de draagkracht en de 

breedte is door de monumentale status van de brug niet haalbaar. Ook het plaatsen van een extra 

brug naast het monument behoort niet tot de mogelijkheden. 

Stap 2: Beperken van het gebruik van de brug

Vervolgens is als tweede stap bekeken wat een goede juridische oplossing is om de brug te 

beschermen. Hierbij is bekeken hoe op een effectieve manier het gebruik kan worden beperkt zodat 

de kans op schade afneemt tot acceptabel niveau. Gekozen is om een verkeersbesluit te nemen om 

een geslotenverklaring voor voertuigen breder dan 2,3 meter in te stellen. Dit besluit is inmiddels 

genomen en bekend gemaakt in het Apeldoorns Stadsblad en de Staatscourant. Hiermee wordt een 

juridisch kader gerealiseerd om de brug te beschermen tegen brede voertuigen. Daarnaast blijft 

de maximum toegestane aslast van 4 ton van kracht. Verkeer dat breder of zwaarder is zal moeten 

uitwijken naar alternatieve routes die in het gebied voldoende aanwezig zijn. 

Stap 3: Fysieke aanpassing ter bescherming brug

In de derde stap wordt momenteel bekeken hoe - naast het juridische kader - de brug ook fysiek 
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beschermd kan worden. Het plaatsen van een bord is - in dit soort situaties - vaak niet voldoende om 

het bedoelde gebruik af te dwingen. Ook wil de gemeente niet onnodig een beroep doen op de politie/

handhaving. Daarom wordt momenteel gezocht naar een geschikte fysieke maatregel, die de met 

borden ingestelde beperking, zal ondersteunen. 

Bij het kiezen van een oplossing maken aspecten als: beheerbaarheid, verkeersveiligheid, stevigheid, 

inpasbaarheid in het dorpse landschap en de ligging nabij een monument onderdeel uit van de te 

kiezen oplossing. Al deze soms tegenstrijdige belangen maken het kiezen van een ideale oplossing 

uiterst lastig. Zodra de oplossing concrete vorm krijgt zullen we deze met de dorpsraad Wenum Wiesel 

bespreken. Zij zullen de belangen van het dorp bewaken en behartigen.

 

We hopen u met deze brief voldoende op de hoogte te hebben gebracht van de wijziging die gaat 

plaatsvinden. Mocht u naar aanleiding van de brief nog vragen hebben, of suggesties willen doen, 

dan kunt u contact opnemen met de heer F. Kraaikamp van Beheer en Onderhoud, te bereiken via 

f.kraaikamp@apeldoorn.nl of op 06 31 02 79 38.

Hoogachtend,

namens de burgemeester en wethouders van Apeldoorn,

aDri DijkHuizen, teammanager

De winkelwagen van  
Van der Haar

Dit keer geen verhalen uit een ver verleden, 

maar de ervaringen van Henk Schoeman 

die als jonge man met een winkelwagen van 

v.d. Haar rondreed in Wenum en Beemte 

Broekland.

Eerst even iets over de winkel van v.d. Haar 

aan Kanaal Noord 482.

Rond 1900 begon Hendrik Jan v.d. Haar als 

bakkersknecht te werken bij bakkerij Eikendal 

bij de Loobrug. Het werk beviel hem, maar 

hij wilde graag iets voor zichzelf beginnen en 

startte in 1906 een eigen bakkerij aan Kanaal 

Noord.

Eerst alleen een bakkerij, maar er kwam 

vraag naar meer en daarom ging hij ook 

kruidenierswaren verkopen. De zaken gingen 

goed en na verloop van tijd kwam zoon Tinus 

v.d. Haar er bij, zette het bedrijf voort en 

breidde het verder uit.

Het venten van waren langs de deuren deed 

men ook al in een vroeg stadium. Eerst met 

de kruiwagen (ze gingen hiermee zelfs tot in 

De Vecht), toen met de transportfiets, daarna 

de bakfiets, dan met een personenauto en 

tenslotte met de winkelwagen.

Op een gegeven moment namen zoon Henk en 

z’n vrouw Jannie het bedrijf over en werd het 

steeds groter. Op een bepaald moment had men 

zelfs vier winkelwagens rondrijden. Dat deed 

Henk samen met z’n knechts en Jannie runde 

de winkel. Zelf brood bakken deden ze op een 

bepaald moment niet meer, men kocht het 

brood in bij bakkerij De Halm.

Maar toen kwamen de supermarkten en 

kregen de mensen minder behoefte aan een 

winkelwagen. De klandizie liep sterk terug en 

in 1983 ging het niet meer en besloten Henk 

en Jannie te stoppen. Niet lang erna kreeg het 

echtpaar het beheer van de aula van Monuta 

in Vaassen en werkten hier vele jaren met veel 

plezier. Nu genieten ze van hun pensioen, maar 

zijn nog heel actief bij koor en toneelvereniging.

Maar nu het verhaal van Henk Schoeman:

Het was in 1976 toen ik ging werken bij de 

familie v.d. Haar als bediende, want zo heette 

dat toen. ‘s Morgens om zes uur begonnen we 
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met het laden van versproducten, zoals brood, 

banket en melkproducten. De andere artikelen 

had ik de vorige dag al ingeladen. Nog even 

een broodje en een slokje thee en dan gingen 

we rond acht uur op pad. Aaltje v.d. Haar, de 

zus van Henk ging in het begin met mij mee 

om de klanten te leren kennen en om de route 

aan te geven. We verkochten best veel, want 

we kwamen bij veel grote boerengezinnen, die 

behoorlijk wat boodschappen afnamen. Maar er 

was ook altijd wel tijd voor een praatje.

 

Het was de tijd dat er nog kruideniersboekjes 

bestonden, daar schreven de klanten hun 

boodschappen in om vervolgens aan het eind 

van de week af te rekenen. Rekenmachines 

waren er nog niet, dus het optellen ging uit het 

hoofd. Na het afrekenen kregen de klanten van 

mij een pak koekjes als dank voor de gekochte 

boodschappen.

 

Halverwege de ochtend was het koffietijd. Ik 

was hiervoor vaste klant bij de familie Beumer 

aan de Flesse, ik trakteerde dan vaak op koek 

of zoiets.

Het mooie van het werk was de gezelligheid 

onder de klanten, voor de kleintjes hadden wij 

in de wagen een doos met snoep waaruit ik kon 

uitdelen.

Tussen de middag losten we de wagen van 

leeggoed en gaven dat af bij opa v.d. Haar die 

klaarstond om de lege flessen te sorteren. Of 

het nu koud was of bloedheet, deze oude man 

was er altijd. Dan de wagen weer laden, even 

een broodje eten bij Jannie en weer verder.

We reden in die tijd met twee winkelwagens, 

een Ford Transit en een Ford Taunus met 

aanhanger en dan was er nog een auto die 

onderweg ons kon bevoorraden als we iets 

dringend nodig hadden.

 

We hadden een mooie slogan bedacht: 

“GEEN GESJOUW EN GEEN GEZEUR DOE UW 
BOODSCHAPPEN VOOR DE DEUR”.

Ook hadden we op een bepaald moment 

iets bijzonders in het assortiment: een 

krentenwegge van een meter lang. Die werd 

door bakkerij Paalman aan de Loobrug 

gemaakt. Deze bakkerij maakte ook het 

roggebrood voor ons, op een ouderwetse 

manier met een grote oven in de muur en 

gebruikmakend van een grote houten schep.

 

Rond zes uur waren we terug, snel de wagen 

leeg maken en dan eten bij de familie v.d. Haar. 

Jannie was als een moeder voor mij. Ze had 

altijd iets lekkers op tafel en zo zaten we dan 

met zeven man te eten en gezellig na te praten. 

Na het eten laden voor de volgende dag en dan 

was het acht uur als ik naar huis ging.

 

Het was november 1977. Ik was aan de 

voorkant van de winkel bezig toen ik werd 

opgeschrikt door een enorme knal. Ik keek 

richting Wenum en zag een grote vuurbal in 

de lucht. Ik rende met de hele familie naar 

de boerderij van de familie Huis in ’t Veld. 

Daar aangekomen stond het hele dak in lichte 

laaie. We hebben de auto naast het huis snel 

in veiligheid gebracht en het vee naar buiten 

geloodst. De ouders waren op dat moment niet 

thuis, de kinderen wel.

 

We vroegen 

wat er gebeurd 

was en de zoon 

vertelde dat 

een butagas 

kachel wat 

raar deed. 

Die was 

daarom buiten gezet, maar opeens werd de 

kachel gelanceerd en plofte uit elkaar, het vuur 

verspreidde zich over het dak. Toen bleek hoe 

de boeren in Wenum elkaar steunden, iedereen 

hielp de getroffen familie en dus ook de familie 

v.d. Haar. Er werden boodschappen bezorgd en 

artikelen die we over hadden.

Ik kwam met de winkelwagen niet alleen in 

Wenum, maar ook in de Beemte en Broekland. 

Daar woonden wat andere mensen waar ik niet 

erg aan kon wennen, ze waren meer op zichzelf.

Aan de jaarlijkse optocht van het Oranjefeest 

in de Beemte en Wenum deden veel boeren en 

bedrijven mee, dus ook v.d. Haar. Ik had net 

een nieuwe auto en de vraag kwam van Henk of 
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hij mijn auto mocht gebruiken voor de optocht. 

Ik stemde daar mee in, de auto werd versierd 

met een groot bloemstuk en voorzien van een 

imperial met verschillende broodsoorten erop.

 Eens in het jaar was het “balansen”. De hele 

boel werd dan bij elkaar geroepen en al vroeg 

in de ochtend begonnen we aan de enorme 

klus, alles moest geteld worden.

Jannie zorgde voor koffie met wat lekkers, de 

radio ging aan en pas tegen de avond waren we 

klaar. Als dank gingen we vervolgens met z’n 

allen naar de Smittenberg in Beekbergen.

Met veel plezier en soms wat heimwee kijk ik 

terug op het werken bij Henk en Jannie v.d. 

Haar en hun kinderen Marty, Mientje en Artie.

Jan Grefhorst, met dank aan Henk Schoeman, 

Henk en Jannie v.d. Haar en Ineke Veldhuis- 

Huis in ’t Veld.

WILDFAIR met als thema: 
‘GEWOON BUITEN, 
BUITENGEWOON’

Op 29 september 2013 is het de 5e keer dat 

Soroptimistclub Apeldoorn de Wildfair in 

Wenum Wiesel organiseert. 

Naast de ongeveer 50 stands van veel 

Apeldoornse ondernemers zijn er de stands 

van horecabedrijven met hapjes. Er is een 

Natuurstraat met de natuurorganisaties en er 

zijn exposities van kunstenaars. Verder is er 

een Kinderplein met spel en vertier: Ponyrijden, 

de bosjuffrouw met spannende verhalen, het 

popcakefeest, draaiorgeldraaien, pottenbakken, 

schminken en nog veel meer. 

Kennis maken met Nordic Walking? Een lezing 

over de sociale geschiedenis van Kroondomein 

het Loo? Border colly’s die schapen begeleiden? 

Theaterstudio Apeldoorn, laat u verrassen. En 

natuurlijk is er live-muziek onder leiding van 

Lex Kemper. Er is veel te doen, u komt ogen er 

oren te kort!

Vijf jaar WILDFAIR betekent een lustrum. De 

wildfair is ten bate van een goed doel en dit 

jaar is dat een bijzonder project: Een koel-

vrieswagen voor de voedselbank in Apeldoorn. 

De koel-vrieswagen is voor de Voedselbank 

van levensbelang, want anders mag geen vers 

voedsel bij leveranciers worden opgehaald. 

Al het geld dat met de WILDFAIR wordt 

bijeengebracht, wordt gebruikt voor 

financiering van de koelwagen. Laten we met 

z’n allen de Voedselbank Apeldoorn met een 

financiële bijdrage steunen:

•	 Kom	naar	de	Wildfair	en	gebruik	de	links	

onderstaande kortingskaart voor 25% 

korting op de toegangsprijs. 

U betaalt dan € 7,50 per volwassene.

WILDFAIR Apeldoorn

Zondag 29 september 2013, 13.00 – 17.00 uur

De Wijsßelsche Encke

Wieselse Enkweg 50,

7345 CM Wenum Wiesel

www.wildfairapeldoorn.nl
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Ruiterpaden in  
Wenum Wiesel

Naar aanleiding van de activiteiten van de 

werkgroep Klompenpaden, die vol op stoom 

is en een goede voortgang boekt, is ook 

gekeken naar de mogelijkheden van ruiter- 

en menpaden in WW.

In de omgeving van Epe-Heerde is een 

werkgroep al bezig geweest om een 

ruiternetwerk in te richten, op eenzelfde 

manier opgezet als we dat ook kennen van het 

knooppunten netwerk voor fietsers. Op  

www.ruiterroute.nl is dit al te zien. Ruud Jager, 

als initiatiefnemer voor Epe, wil dit netwerk 

van ruiterpaden uitbreiden naar aangrenzende 

gebieden in de buurgemeenten. Hij heeft ons 

benaderd om te kijken of vanuit de gemeente 

Apeldoorn de aansluiting te maken is.

Vorig jaar ben ik bezig geweest om in Wenum 

Wiesel zicht te krijgen op de bestaande 

ruiterpaden, we hebben natuurlijk daarvoor 

ook een heel mooi gebied.

In Wenum Wiesel hebben we kroondomein 

Het Loo als buurman. Nu lopen er wel vanuit 

Wiesel doorgaande ruiterpaden naar Elspeet 

en Niersen door het Kroondomein maar dat 

zijn vanuit Wiesel de enigen wegen. Een klein 

ommetje is niet mogelijk. Een rondje Elspeet- 

Niersen wordt daardoor al gauw 30 km. Enkele 

wegen tussendoor, zowel noord-zuid al oost-

west, zou de mogelijkheden al een heel stuk 

vergroten. De brede zandpaden die ook voor 

de bosbouw gebruikt worden zijn hiervoor heel 

geschikt. 

Bij de inhuldiging van Willem Alexander kon je 

een droom insturen en ik heb dat ook gedaan. 

Deze droom was een wat breder gebruik van 

de wegen in het kroondomein voor paarden. 

Helaas heb ik nog geen antwoord ontvangen 

en om deze droom te steunen is het nu te laat.

(kijken kan nog wel) https://deeljouwdroom.nl/

participants/14137

Er zijn toch nog wel wat knelpunten in de 

ruiterpaden in Wenum Wiesel: het bruggetje 

bij de vistrap Kopermolen, een leuning zou het 

hier voor ruiters en menners veiliger maken. 

Dit is namelijk al een heel oud ruiter-menpad. 

De Gemeente Apeldoorn stelt zich hierin 

bereidwillig op en wil hier wel wat aan doen. 

Ook voor het fietspad Apeldoorn-Vaassen, het 

oude spoorlijntje, hebben ze al de toezegging 

gedaan dat een naastgelegen ruiterpad mogelijk 

is. De bordjes moeten nog komen.

Graag zou ik in contact komen met inwoners 

van Wenum Wiesel, die zich willen inzetten om 

het knooppunten netwerk te laten aansluiten 

op de ruiterpaden uit onze omgeving.

paarDenliefHeBBer liesBetH arDon

Dagje uit met bestuur en 
vele 55-plussers van 
buurtvereniging  

       W.W.N.N.A.

Na een onrustige nacht omdat ik een dagje 

uit in het vooruitzicht had, fietsten we 

richting Oranjehal waar twee bussen en 

vele buurtgenoten gearriveerd waren om te 

vertrekken naar een onbekende bestemming, 

want we weten pas wat we gaan doen als we op 

de door het bestuur geplande plek aangekomen 

zijn. Eerst een stuk grote weg, wat niet zo 

erg spannend is, maar dan het Brabantse 

landschap in. Een prachtig stuk binnendoor 

met groene vergezichten en de typisch 

gevormde lange boerderijen. Een stukje van 

ons mooie Nederland en weer heel anders dan 

de Veluwe, waarmee ik niet wil zeggen dat de 

Veluwe minder is , want ik ben er geboren en 

zou er nooit vandaan willen. 

Op een gegeven moment een wegwijzer met 

Boerenbondmuseum in de plaats Gemert. Een 

indrukwekkend complex van verschillende 

gerestaureerde boerderijen. In elke boerderij 

waren de oude ambachten van de jaren 1900 

met materiaal dat in die tijd werd gebruikt 

ingericht. Door vrijwilligers waarvan hun 
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vader of grootvader 

dit vak had 

uitgeoefend, konden 

zij aan de moderne 

mens laten zien hoe 

het vroegere harde 

boerenleven werd 

geleefd. Ook een dorpscafé en een winkel waren 

er te vinden en deze hadden ook een sociale 

functie, het café voor de mannen natuurlijk en 

de winkel voor de vrouwen waar veel gebuurt 

(geroddeld) werd. Het Boerenbondmuseum 

is gevestigd in het geboortehuis van ene 

pater Gerlachus. Hij was de grondlegger 

van vele coöperaties, vandaar de naam 

Boerenbondmuseum. 

 

Ook konden we met een trammetje een rondrit 

maken door de mooie omgeving buiten het 

museum, waar we een kapelletje met een grote 

kerk konden bezichtigen, waarbij een gids ons 

het een en ander vertelde over de geschiedenis 

van kerk en samenleving. Deze tram werd 

vroeger gebruikt om het dorp beter bereikbaar 

te maken en om concurrentie aan te gaan met 

beurtschippers en wagendiensten. Deze nieuwe 

vorm van openbaar vervoer heeft bijgedragen 

aan de welvaart van deze omgeving in 

Brabant. Dit trammetje werd in de volksmond 

de goede ˜Moordenaar” genoemd. Goed 

vanwege de verbinding met de andere dorpen 

en Moordenaar 

omdat vanwege de 

nauwe straatjes 

er ongelukken 

zijn gebeurd met 

dodelijke afloop. 

 

Ondertussen liep de tijd door en werd het 

tijd om op huis aan te gaan. Op de terugweg 

werden de oogjes een beetje kleiner en werd 

er zo hier en daar een klein tukje gedaan. Om 

ongeveer 18 uur arriveerden we bij Bosgoed in 

Wilp en hebben we lekker gegeten. Ik was voor 

het eerst mee en alles heeft ertoe bijgedragen 

om volgend jaar weer van de partij te zijn. Met 

dank aan iedereen voor deze mooie dag en een 

prachtige zomer toegewenst.

annie goeDHart

Vrijwilligersmiddag in Wenum Wiesel

Elk jaar zetten we de vrijwilligers die zich 

inzetten voor Wenum Wiesel in het zonnetje. 

Deze keer werd gekozen om in Wenum te 

zijn (vorig jaar waren we in Wiesel bij café 

de Hamer). De familie Wensink stelde hun 

boerderij ter beschikking om ons sportief bezig 

te laten zijn.

 

We speelden 

Koeiengolf in 

de weilanden 

tussen de 

koeienvlaaien. 

De teams 

kregen 

onder leiding 

van enkele vrijwilligers van de Stichting 

Wenumhoeve uitleg hoe het spel gespeeld 

moest worden.

Ik (Liesbeth Ardon) zat in team 3 en we hadden 

best succes, want de heren Peter Ansems en 

Meint de Wilde en ook Ellen Ritsma konden 

flink meppen. In een paar slagen waren we 

rond en wonnen we toegangskaarten voor een 

vrijwilligersavond van de gemeente Apeldoorn. 

Ook de andere teams hebben veel lol gehad.

 

Na het spel was het borrelen met een lekker 

wijntje van slijterij Hamer en een lekker hapje 

van de Chinees Jing Sheng. 

Hopen dat er volgend jaar weer veel vrijwilligers 

komen om dit nog eens te herhalen.

Op 21 september houdt de Wenumhoeve een 

open dag en kunnen ook alle anderen een 

kijkje nemen op de boerderij. 

liesBetH arDon
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Activiteiten in de 
Wenumse Watermolen

Informatieavond dinsdag 24 september

Dinsdag 24 september aanstaande start 

om 20.00 uur een informatieavond over de 

activiteitenavonden, die in het winterseizoen 

2013 / 2014 plaatsvinden in de Wenumse 

Watermolen.

U bent van harte welkom op deze informatieve 

avond! 

Diverse ervaren cursusleidsters zullen u 

graag informeren over de verschillende 

mogelijkheden. Zo kunt u bijvoorbeeld 

deelnemen aan bloemschikken, kaarten 

maken, schilderen / aquarelleren, en 

handvaardigheid.

Tevens bestaat de mogelijkheid om voor de 

gezelligheid een potje biljart te spelen. U bent 

van harte welkom.

Op dinsdag 1 oktober start de eerste 

activiteitenavond. Per avond bedragen de 

kosten €.4,-. Vanzelfsprekend inclusief een 

kopje koffie of thee. U betaalt per avond aan 

één van de aanwezige bestuursleden. Bent u 

een keertje verhinderd dan betaalt u dus niets. 

Wilt u gewoon eens binnenlopen voor het 

hebben van een gezellige avond? Ook dan bent 

u van harte welkom!

55+Soos op dinsdagmiddag

Iedere dinsdagmiddag wordt de Wenumse 

Watermolen voor 55-plussers opengesteld.

In een gezellige en hartelijke sfeer kunt u 

genieten van elkanders gezelschap. U mag 

deelnemen aan verschillende activiteiten. Het 

is mogelijk om te gaan sjoelen, scrabbelen, 

rummicubben, kaarten of biljarten. 

Hebt u de genoemde leeftijd niet bereikt? Maak 

daar dan geen probleem van, wij doen dat ook 

niet! Wij wensen u veel gezellige middagen toe. 

Sint Nicolaas zaterdag 30 november

In een brief uit Spanje is aan het bestuur de 

volgende mededeling gedaan:

Sint Nicolaas zal zaterdag 30 november a.s. om 

13.30 uur de jeugd bezoeken in de Wenumse 

Watermolen.

Hij moet echter daarna weer verder het land in. 

(1e groep start om 13.30 uur,

de 2e groep start om 15.30 uur) Natuurlijk is er 

voor alle opgegeven kinderen een verrassing! 

Het adres van de Wenumse Watermolen is 

Oude Zwolseweg 164 te Wenum . 
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Een boerderijtje in Wenum

In Wenum gelegen woning, vermoedelijk een 

boerderijtje uit de vroege 20ste eeuw. Het 

pand heeft een rechthoekige plattegrond, één 

bouwlaag en een zadeldak met rietdekking.

1. Van belang als onderdeel van relatief jonge 

heideontginningsgebied (Wenumsche Veld) 

ten noorden van Wenum;

2. Geen ensemblewaarde;

3. Zeer beeldbepalende ligging op de hoek met 

de Oude Zwolseweg;

4. Illustratief voor de ontwikkelingen vanaf 

de late 19de eeuw toen vanuit de Wenumse 

Enk de heidevelden werden ontgonnen; 

het boerderijtje toont dit door de jonge 

verschijningsvorm en de ligging in door 

rechte lijnen bepaald gebied;

5. Karakteristiek woonhuis/boerderijtje van 

een in Apeldoorn vaker voorkomend type; 

in de hoofdvorm gaaf bewaard, enkele 

detailwijzigingen;

Bovenstaande tekst komt uit een rapport over 

cultuur historische waarden en beeldbepalende 

panden.

Evert Beumer en zijn familie hebben jaren 

gewoond in dit “Hans en Grietje” huisje 

op de hoek van de Oude Zwolseweg en de 

Groeneveltweg. Vorig jaar zijn Evert en zijn 

vrouw naar Vaassen verhuisd en men vroeg 

zich af wat er mee zou gaan gebeuren. Zou het 

net zo gaan als zoveel huizen in Wenum en 

Wiesel die van eigenaar wisselen? Afbreken 

en vervangen door iets wat niet past in de 

omgeving? Nee, het is heel mooi dat dit kleine 

huisje een leuk klein huisje is gebleven.

Wilco Linthorst heeft het met veel respect voor 

het oude geheel opgeknapt en veel passanten 

kijken er vol bewondering naar. Wij wensen 

Wilco veel plezier in Wenum en zoals Wims 

vader zei: ”Het buitenverblijf voor de Geit is 

klaar, misschien is nu ook nog plaats in het 

huis voor een leuke meid.”

2010 > 2013
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Filmen voor je plezier

De VAAC, Vereniging van Apeldoornse 

Amateur Cineasten, is de enige film- en 

videoclub in Apeldoorn en omstreken. 

Deze bestaat al meer dan 70 jaar en is in staat 

gebleken om de leden enthousiast te maken en 

te houden voor het filmen door:

- boeiende programma’s te bieden.

- materiaal uit te lenen aan clubleden.

- behandeling van diverse onderwerpen, zoals 

bijvoorbeeld het bewerken van films op een 

computer, opnametechnieken, muziekkeuze 

etc.

- filmwedstrijden te organiseren.

- gezamenlijke filmprojecten te organiseren.

- te adviseren over producten zoals soft- en 

hardware.

- het uitwisselen van kennis. Binnen de club 

is grote bereidheid elkaar te helpen.

- het uitnodigen van sprekers voor het geven 

van een lezing over een specifiek onderwerp 

op filmgebied. 

Bij de VAAC, Vereniging van Apeldoornse 

Amateur Cineasten, staat voorop dat iedereen 

plezier beleeft aan deze hobby; niets moet en 

alles mag. Van alle activiteiten kan gezegd 

worden dat het vrijstaat of iemand er wel of 

niet aan deelneemt. Leden van onze vereniging 

maken behalve vakantie films, alleen of samen 

met andere leden documentaires, natuurfilms, 

familiefilms etc. Zo zijn er o.a. films gemaakt 

over het Oranje Park, de Hamermolen in 

Ugchelen, de Wenumse Watermolen in Wenum, 

het Ereveld in Loenen en Ons Huis .

Op de clubavonden, die eens per 14 dagen 

op dinsdag plaatsvinden, komt steeds een 

interessant onderwerp aan de orde. De avonden 

worden gehouden in “De Stolp”, Violierenplein 

101, 7329 DR in Apeldoorn. We beginnen om 

19.30 uur en vanaf 19.00 uur zijn er veelal al 

leden in de zaal aanwezig. 

U bent van harte uitgenodigd voor een 

vrijblijvend bezoek. Wellicht is dat het begin 

van een (verdere) ontwikkeling van de leuke 

hobby, die filmen is.

Voor meer informatie kunt u ook onze site 

www.vaacweb.nl bezoeken. 

Kroondomein

Bent u ook een wandelaar, lees dan 

onderstaande site:

 www.destentor.nl/regio/apeldoorn/petitie-

tegen-sluiting-van-kroondomein

U vindt hier meer gegevens over de afsluiting 

van delen van het kroondomein.

DRUKKERIJ

Apeldoorn

Koninginnelaan 113
7315 DT  Apeldoorn

Tel.: (055) 521 71 98
Mobiel: 06 222 429 27

Fax: (055) 522 43 91
E-mail: benkdruk@planet.nl

www.benkrepro.nl

 

 Drukkerij B & K Reproservice

•	 Wij	geven	u	10% korting op al 
uw	zakelijke	drukwerk	en	leggen 
deze	prijzen	vast	t/m	eind	2013.

Bel:	(055)	521	71	98	en	vraag	naar	Harry	Badenhop.
Een	e-mail	sturen	mag	ook:	benkdruk@planet.nl

   Crisis . . .  
en toch druk werk nodig? 

Neem geen risico!
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Het bestuur van de buurtvereniging/

dorpsraad WWNNA

voorzitter Herman Dijkkamp

secretaris Liesbeth Ardon

penningmeester Bert de Groot

lid / plv voorzitter Fred Lindaart

bestuurslid Peter Ansems

 Nico van der Horst

 Ruud Lorwa

ondersteunende leden Harry Bisseling

 Joke Bouwmeester

 Tinus van Werven

 Ronald Blank

Informatie personele bezetting dorpsraad/

buurtvereniging WWNNA, zie www.wwnna.nl

Buurtvereniging en dorpsraad WWNNA

Secretariaat:

Oude Zwolseweg 197

7345 DH  Wenum Wiesel

info@wwnna.nl 

www.wwnna.nl

Colofon
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Werven, Jan Grefhorst, Corine Stokhof, 

Marcel van Zutphen, Bernadette Dijkkamp.

*WWNNA Nieuwsbrief10.indd   20 09-09-13   13:15


