
De renovatie is met veel aandacht en respect 
voor het verleden aangepakt. De meta-
morfose is groots en het bezoek is sinds de 
renovatie enorm toegenomen. Toch is het nog 
niet af. Wat nog wacht is de aanleg van het 
voorplein en nieuwbouw ( naast de plek van 
het huidige theehuis). Op het voorplein wordt 
dezelfde moderne romantische vormgev-
ing gebruikt. Grote ‘zebrapaden’ leiden de 
bezoekers op uitnodigende wijze door een 
nieuw romantische hekwerk naar de ingang. 

Hier kunnen de bezoekers kiezen: via de 
monumentale, historische poort door het 
park of via de nieuwe poort naar Apenheul en 
St@art. Verleden, heden en toekomst, naast 
elkaar aanwezig!

Van heden naar toekomst
Al deze ontwikkelingen zijn mogelijk ge-
maakt dank zij Europese subsidies en fonds 
Belvedere.

Voor de digitale liefhebbers is er ook de 
“”app; in het park””: 
Om het verhaal van Berg en Bos levend te 
houden nodigen we u uit om uw bijzondere 
momenten met ons te delen: Heeft u mooie 
foto’s van uw bezoek aan het park en/of een 
mooi verhaal? Wilt u uw beleving van het 
park met ons delen? We zijn er benieuwd 
naar!
U kunt mailen naar cultuurhistorie@apel-
doorn.nl
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Park Berg en Bos

verhalen van nu 

Park Berg en Bos, een stadspark met een rijke geschiedenis en een grote bekendheid. 
Deze bekendheid is vooral te danken aan grote publiekstrekkers, zoals de Apenheul, 
het Boschbad en het vroegere Lumido. Ook de Triënnale in 2008 bracht veel 
bezoeker van binnen én buiten Apeldoorn naar dit bijzondere park. De afgelopen 
jaren onderging het park een grote metamorfose; een nieuw ontwerp met de 
historische romantische kenmerken van vroeger. 

In deze editie van Cultuurhistorisch Apeldoorn staat niet alleen de geschiedenis van 
het park centraal. Ook de herbeleving van de geschiedenis door een nieuw ontwerp 
is een belangrijk thema. Met nieuwe invullingen, terug naar de allure van weleer!

stadspark met allure

Colofon
Gemeente Apeldoorn; Afdeling Stedenbouw 
en Cultuurhistorie en atelier openbare ruimte.
Neem voor meer informatie contact op met 
het atelier ontwerp openbare ruimte van 
de dienst Openbare Werken, of de afdeling 
stedenbouw en cultuurhistorie van de dienst 
Ruimtelijke Ordening Postbus 9033, 7300 ES 
Apeldoorn, tel 14 055, e-mail cultuurhistorie@
apeldoorn.nl of met Jolanda van Looij bnt, 
info@jvanlooij.nl

Tekst 
Linda Hooijer, gemeente Apeldoorn
Foto’s en illustraties
Judith Zwikker (voorpagina, boven) 
Jolanda van Looij
Vormgeving:
Jolanda van Looij
Linda Hooijer
Vormvisie BNO Apeldoorn

Druk
Felua-groep, Apeldoorn ????
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sfeervolle voorplein met allure huidige entree heeft zijn historische allure verloren plannen voorplein met knipoog naar verleden en toekomst

... de stenen bank wordt in zijn volle luister hersteld

2011

... de cascades en heuvel zijn van hun beplanting ontdaan

2011

2013 ???

... massieve balustrade ontneemt het zicht op bank ...

2007

... beplanting ontneemt zicht op cascades en uitkijkheuvel ...

2007

2007

stenen bank stralend in talud na aanleg ...

+/- 1930

cascades en uitkijkheuvel na aanleg ...

+/- 1930

+/- 1952



v e r l e d e n  h e d e n  e n  t o e k o m s t  z i j n  n a a s t  e l k a a r  a a n w e z i g

Klassieke Romantiek

Moderne Romantiek

verhalen van vroeger

Van woeste grond tot natuurpark
Halverwege de negentiende eeuw werden 
de woeste gronden van het toenmalige  
Ordermark verkocht aan particulieren. 
In die tijd was er grote behoefte aan 
stuthout voor de mijnbouw, waardoor de 
grond ingeplant werd productiebos met 
veelal dennen. In de tweede helft van de 
negentiende eeuw werd, na een grote 
brand, het bos uitgebreid door 
toenmalig eigenaar en houthandelaar 
J.C. Wils, die het gebied ook gebruikte 
als particulier jachtterrein. 

In 1917 werd het landgoed verkocht aan 
de gemeente Apeldoorn. De gemeente 
zag in het terrein een aantrekkelijke 
locatie voor nieuwe woningbouw en 
huurde een landschapsarchitect in om 
met behoud van het natuurschoon een 
nieuw stadsdeel te ontwerpen. Hoewel 
het raamwerk van hoofdwegen in zijn 
geheel is aangelegd, werd alleen het deel 
ten noorden van de J.C. Wilslaan  als 
woonwijk aangelegd. Het zuidelijk deel 
werd (voorlopig) gebruikt als wandelge-
bied: Natuurpark Berg en Bos.  

In de crisisjaren voor de oorlog werden 
werklozen ingezet om kostbare projecten 
van maatschappelijk nut uit te voeren. 
Eind 1931 moest op korte termijn een 
nieuw project worden gevonden in Apel-
doorn. Natuurpark Berg en Bos kreeg 
een vijver! Met de hand gegraven als 
werkverschaffing, ter verrijking van de 
toekomstige woonwijk. Zonder voorop-
gezet plan startten de werkzaamheden en 
werd de Bosvijver een feit. Daaromheen 
werden glooiende slingerpaden aange-
legd, die de bezoeker langs idyllische 
taferelen leidde, zoals de uitkijktoren, de 
rotstuin met waterval en de stenen bank, 
waar Koningin Wilhelmina later graag 
schilderde. 
Ook de sprengvallei als verbinding naar 
de Badhuisspreng vormde onderdeel 
van het graafwerk. Het Boschbad werd 
tenslotte in 1934 aangelegd.

In de loop der jaren is Park Berg en Bos 
gebruikt voor uiteenlopende festiviteiten 
en activiteiten. Van de eerste Landbouw-
tentoonstelling in 1925, tot diverse om-
roepdagen, tentoonstellingen,  toneeluit-
voeringen en bloemententoonstellingen 

De beleving van de bezoeker staat centraal tijdens een gevarieerde rondwandeling met afwisselende doorzichtjes (picturale enscenering).

De St@art  met de educatieve bank als een serpetinesling rond de oude japase esdoorn gekruld

Houten plaforms binnen deze moderne romantiek bieden als balkons uitzicht op de vijver

in 1948 en 1952. Voor de tentoonstelling ‘Bloemen in Berg en Bos’ in 1948 is een aantal 
(tijdelijke) voorzieningen gebouwd, die nog heel lang in het park een  functie hielden. De 
Acaciahal, de Bloemenhal en het Lido zijn hier voorbeelden van. Ook de bloemenbor-
ders langs de Jubileumlaan zijn nu nog steeds te bewonderen. 

In 1953 werd voor de eerste keer Lumido georganiseerd, een (letterlijk) spetterende 
avondvoorstelling met muziek en een water- en verlichtingsspel in de Bosvijver. Ook 
werden gondels op de vijver geïntroduceerd. In 1971 vestigde de Apenheul zich in het 
park in de voormalige Bloemenhal. 

Van verleden naar heden
Begin 21e eeuw was het park behoorlijk versleten. Achterstallig onderhoud, diverse 
beheerders en het ontbreken van een toekomstvisie maakten grote ingrepen noodzake-
lijk. Ook vroeg een aantal ontwikkelingen om extra aandacht, zoals het parkeren in de 
omgeving en aanpassingen binnen de Apenheul. De hoofdstructuur van het park werd 
met het oog op de toekomst herzien.  Dit leidde in 2008 tot een Masterplan, waarin het 
Park Berg en Bos onder andere ruimte kreeg voor nieuwe functies zoals nieuwe horeca, 
het Wereldnatuurhuis de St@art, het klimbos en een avontuurlijke speelweide (Cool 
Nature). Vanaf 2010 onderging het centrale deel van het park een grote metamorfose, 
terug naar de allure van toen. Geen letterlijke reconstructie, maar een nieuw ontwerp dat 

de historische romantische kenmerken 
opneemt in een nieuwe jas. 

De beleving van de bezoeker staat cen-
traal bij de vernieuwing. De bezoeker 
kan een gevarieerde wandeling maken 
met afwisselende doorkijkjes in het park. 
Van hoog naar laag, van donker naar 
licht, in het park is geen plek hetzelfde. 
Wandelend dichtbij de waterlijn of hoog 
er boven maken de route verrassend en 
afwisselend. De paden rond de vijver zijn 
versmald en de ontsierende oude hekjes 
en paaltjes opgeruimd. Met graszoden 
zijn de hoogteverschillen overbrugd. De 
klassieke allure van vroeger is hersteld en 
de taferelen rond de vijver hebben weer 
de volle aandacht.

Voor bezoekers van de Apenheul komt 
een eigen ingang en aansluitend  een 
nieuwe looproute. Een betonpad brengt 
de bezoeker in een intieme bossfeer 
langs de St@art naar de nieuwe kassa’s 
bij de Apenheul. Deze nieuwe route is 
romantisch van opzet, maar de gebruikte 
materialen passen in het natuurlijke 
en stoere karakter van het bos en de 
Apenheul. Houten platforms geven als 
balkons uitzicht op de vijver. Hierdoor 
ontstaat er een bijzonder contact tussen 
oud en nieuw en tussen de Apenheul 
bezoekers op het hoge pad en de bezoek-
ers van Park Berg en Bos op het lage pad. 
Grote houten banken markeren mooie 
uitkijkplekken.
 
Ook de nieuwe bebouwing van de St@art 
en het toekomstige restaurant en kiosken 
maken onderdeel uit van dit vernieuwde 
landschap. Door een zorgvuldige inpass-
ing in het terrein vormt de bebouwing 
een extra decor in de rondwandeling. 


