
 

 

 

Van park Berg en Bos tot Brinkpark en Brinklaan 

Tentoonstelling over een aantrekkelijk en toegankelijk Apeldoorn 

 

In Apeldoorn is flink geïnvesteerd in de toekomst. Park Berg en Bos is hersteld en 

gemoderniseerd en de Laan van Malkenschoten is verdubbeld om de bereikbaarheid van 

Apeldoorn Zuid te vergroten. Het Brinkpark en de Brinklaan zijn opnieuw ingericht, wat de 

aantrekkelijkheid van de binnenstad heeft vergroot. De projecten zijn mede mogelijk gemaakt 

door Europese en regionale bijdragen. Van maandag 16 januari t/m vrijdag 27 januari 2017 

kunt u de projecten bekijken in beelden van ‘voor’ en ‘na’ de uitvoering. Dat kan in de hal 

van het gemeentehuis, Marktplein 1, Apeldoorn van 8.30 uur tot 16.00 uur en op vrijdag van 

8.30 tot 12.30 uur. 

 

Leefbaarheid, aantrekkelijkheid en bereikbaarheid zijn belangrijk voor de toekomst van een stad. 

Want een aantrekkelijke gebied trekt bezoekers en in een mooi woon- en werkgebied investeren 

en vestigen bedrijven zich graag. Dat betekent extra werkgelegenheid voor de stad. In Apeldoorn 

is tussen 2009 en 2015 een aantal grote projecten gerealiseerd, die de stad aantrekkelijker en 

toegankelijker hebben gemaakt. De tentoonstelling in hal van het gemeentehuis Apeldoorn toont 

die projecten aan de hand van beelden: hoe een gebied eruit zag, hoe eraan gewerkt is en hoe 

het geworden is.  

 

Park Berg en Bos 

Stadspark Berg en Bos is onderdeel van een waardevol natuurgebied en heeft een 

(boven)regionale recreatieve functie. Het grenst aan de Kroondomeinen van Paleis Het Loo. Het 

centrale deel van het park – de vijver en omgeving – is hersteld en gemoderniseerd. Het park is 

nu openbaar toegankelijk: het betaald gebruik is vervallen.  

Het park is zo verzekerd van een duurzame toekomst , mét oog voor de ontwikkeling en 

bescherming van het waardevolle natuurgebied waar het deel van uitmaakt.  

 

Revitalisering bedrijventerrein Kanaalzone  

Om te zorgen dat het bedrijventerrein een belangrijke economische functie voor de regio kan 

blijven vervullen is onder andere de Laan van Malkenschoten verdubbeld. Zo is de capaciteit, de 

doorstroming en de bereikbaarheid van Apeldoorn Zuid vergroot. Dit project maakt onderdeel uit 

van een pakket aan maatregelen om dit gebied aantrekkelijk te houden voor de toekomst.  

  

Brinkpark en Brinklaan 

Het Brinkpark en de Brinklaan in Apeldoorn zijn opnieuw ingericht. Het park is bovenop de ook 

nieuw aangelegde parkeergarage gemaakt. De parkeergarage is in combinatie met het park een 

belangrijke voorwaarde voor Apeldoorn als ‘regionaal recreatief winkelgebied’. Het Brinkpark heeft, 

inmiddels Amaliapark, heeft een zeer positief effect op de binnenstad.  

De inrichting van de Brinklaan stamde uit begin jaren negentig en was versleten. Het is een 

aanlooproute aan de binnenstad waar een toenemende leegstand van winkelpanden was. De 



Brinklaan is op nieuw ingericht, wat het vestigings- en verblijfklimaat in de binnenstad verbeterde. 

Naast een economische impuls nam ook de veiligheid in het gebied toe. 

 

Kamp Coating 

Dit bedrijf heeft een succesrijke productieketen voor de coating van metalen producten 

ontwikkeld. Het resultaat is dat afbeeldingen op metalen muurplaten, of aanwijzingsborden een 

veel langere levensduur krijgen, zonder dat de kwaliteit achteruit gaat. Het leidde tot meer 

werkgelegenheid en verbetering van de concurrentiepositie. Bovendien geeft het minder belasting 

op het milieu. 

 

  



De projecten zijn mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkelingen 

(EFRO), het Rijk en de provincies Gelderland en Overijssel (GO) en een aantal stedelijke netwerken. 
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Achtergrond informatie over GO-EFRO 

 

Oost Nederland: innovatieregio 

De traditionele productie-economie verandert in een kenniseconomie. 

Innovatie is een drijvende kracht achter deze ontwikkeling. Oost-Nederland is aangemerkt als 

nationale innovatieregio. Er zijn drie sterke kennisconcentraties op het terrein van voeding, 

gezondheid en technologie: Food Valley, Health Valley en het High Tech Cluster Twente. Om de 

concurrentiepositie van Oost-Nederland te versterken, investeerde het Gelders-Overijsselse EFRO-

programma ‘GO Gebundelde Innovatiekracht’ in deze kennisclusters.  

 

GO voor de toekomst 

Zo’n inspanning heeft echter vooral zin als ook wordt gewerkt aan de randvoorwaarden voor 

(innovatief) ondernemerschap. Het GO-EFRO programma heeft daarom ook geïnvesteerd in 

leefbaarheid en bereikbaarheid van woonwijken, stadsdelen en bedrijventerreinen. Er zijn wegen, 

gebouwen, voorzieningen en buitenterreinen gerealiseerd, verbeterd of vernieuwd. Er is extra 

bedrijvigheid en werkgelegenheid ontstaan.  

 

Over EFRO 

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is één van de Europese structuurfondsen. 

Structuurfondsen zijn onder meer bedoeld om economische verschillen tussen Europese landen en 

regio’s te verkleinen en samenwerking tussen alle landen en regio’s in de EU te stimuleren.  

Voor meer ontwikkelde regio’s zoals Nederland, richt EFRO zich onder meer op het versterken van 

de regionale concurrentiekracht en het vergroten van de werkgelegenheid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


