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Energieproject Marken Haven 
Van de provincie Gelderland hebben wij - in reactie op onze vraag - informatie ontvangen met 
betrekking tot “het realiseren van een open bodemenergiesysteem ten behoeve van verwarming en 
koeling van een woonzorggebouw. Het project is bij de provincie Gelderland bekend onder nummer 
2020-012425”.  

Het rapport gaat in op de beoordelingscriteria, de invloed die suppletie en onttrekking van grond-
water op de directe omgeving heeft en het grondwaterpeil in het betreffende gebied.  

Korte omschrijving van het systeem. 

Warmte die in de zomer aan het gebouw wordt 
onttrokken wordt tijdelijk in de bodem opgeslagen met 
als doel deze in de winter te gebruiken voor 
verwarming van het gebouw. Omgekeerd wordt koude 
die in de winter in de bodem tijdelijk wordt opgeslagen 
wordt in de zomer gebruikt voor koeling van het 
gebouw. De optredende fluctuaties in zowel de zomer 
als in de winter vereisen een goede en snelle reactie 
van het meetsysteem en de capaciteit van het leiding-
systeem om binnen de in het ontwerp gestelde eisen te 
kunnen voldoen. 
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In en om de dorpen 

“Viering 75+1 jaar Bevrijding” in Beekbergen afgelast 
Het bestuur en de werkgroep van de Stichting 4 en 5 mei Beekbergen 
laten, met heel veel pijn in het hart, weten dat we het besluit hebben 
moeten nemen de geplande festiviteiten in het kader van  
                 “Viering 75+1 jaar Vrijheid” 
vanwege het coronavirus ook dit jaar niet door te kunnen laten gaan. 

We beseffen dat dit een harde klap zal zijn voor allen die betrokken zijn 
geweest bij het opzetten en uitvoeren van de vele goede ideeën en plannen voor deze viering, doch 
er rest ons helaas geen andere keuze dan realistisch te zijn. 

Het bestuur zal binnen de richtlijnen die in mei van dit jaar gelden, kijken naar de mogelijkheden om 
op gepaste wijze invulling te geven aan de jaarlijkse 4 mei Herdenking en festiviteiten op 5 mei, zoals 
de Bevrijdingsvuur-estafette. 

Wij bedanken bij deze alle sponsoren en vrijwilligers heel hartelijk voor hun bijdragen en inzet. 
Blijf allemaal vooral gezond! 

Het bestuur van de Stichting 4 en 5 mei Beekbergen en de Werkgroep 2020. 

 
 

Even bijpraten... 
Beekbergen Klassiek beweegt mee met de stand van zaken rondom Corona. We kijken naar wat wel 
mogelijk is. 

Het concert in maart zou oorspronkelijk door FUSE verzorgd worden. Dat concert hebben we naar 
30 oktober doorgeschoven. Als u voor dit concert kaarten heeft besteld, zal het secretariaat contact 
met u opnemen. 

We vonden het Skazka Kwartet bereid om het voorjaarsconcert te verzorgen. Weliswaar met een 
beperkt aantal stoelen, maar wel met 2 concerten! Nu maart toch te optimistisch lijkt, hebben we dit 
concert voor 17 april ingepland. 

U kunt gerust kaarten bestellen, want als het dan niet mogelijk is, schuiven we het concert weer door 
of krijgt u uw geld terug. Wij buigen mee, u ook? 

Skazka Kwartet - 17 april 2020 

Het Skazka Kwartet bestaat uit Anna Steenhuis en Lena ter 
Schegget (viool), Lisa Eggen (altviool) en Emma Besselaar 
(cello). 
Skazka (скáзка) is het Russische woord voor verhaal of 
sprookje. Dit jonge kwartet (ontstaan in 2020) produceerde al 
zijn eigen familievoorstelling ‘Ludwig en de prinses’, met 
steun van de Gemeente Utrecht, speelde in de serie 
DUMStadconcerten in Utrecht en voor Entrée, de jonge 
vriendenclub van het Concertgebouw. 
Het concert, met de titel 'Eenzaam verlangen', omvat stukken 
van Clara Schumann, Robert Schuman en Leos Janácek. 
 

2 concerten! 
Vanwege de Corona-maatregelen is het aantal stoelen beperkt. Omdat we toch zoveel mogelijk 
mensen in de gelegenheid willen stellen van de prachtige muziek van het Skazka Kwartet te 
genieten, hebben we besloten twee concerten te geven. 
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Eén om 14.00 uur (zaal open om 13.30 uur) en 
één om 16.00 uur (zaal open om 15.30 uur). 

Meldt u hier voor het gewenste concert aan: 
https://www.beekbergenklassiek.nl/bestellen-voorjaarsconcert/  

Een paar dagen voor het concert ontvangt u per e-mail de passende ‘corona-instructies’. 

Donateur? 

Onze belofte aan donateurs kunnen wij in deze bijzondere situatie niet waar maken... Met maar 30 stoelen kan niet 
iedereen voorin de kerk zitten. Wij vertrouwen op uw begrip en hopen dat u ons ook met uw donatie blijft ondersteunen.  
Wij werken ondertussen aan plannen voor na Corona. Uw steun is heel welkom! 

U kunt het donatiebedrag (min. € 25,00 per jaar) overmaken naar: NL39RABO0336726511 t.n.v. Stichting Beekbergen 
Klassiek. 

www.beekbergenklassiek.nl 

 
 

Drone is terecht! 
In de Nieuwsbrief van 15 februari werd melding gemaakt van een zoekgeraakte 
drone van Jan-Pieter van Beek. Inmiddels is de drone weer teruggevonden. Na de  
dooi van de grote hoeveelheid sneeuw is de drone weer boven water gekomen ! 
 

 

Pad Thai op Kerk-Allee 
Binnenkort, op zaterdag 6 maart a.s., krijgt de visboer Robert Beukers uit Spakenburg iedere 
zaterdag gezelschap van Taste & Smile Apeldoorn van Piet & Sirilak Vuurens op de Kerk-Allee in 
Beekbergen. Deze ondernemers genieten grote bekendheid op de Apeldoornse zaterdagmarkt op 
het Marktplein en donderdags bij Hart van Zuid aan het Adelaarsplein met hun Pad Thai en 
loempia’s. Voorlopig staan ze iedere zaterdag op de Kerk-Allee in Beekbergen. De gerechten die 
door Sirilak vers wordt bereid zijn o.a. Pad Thai (noedels met kip of garnalen), loempia's, Thaise mini 
red currykroket en Thaise kant-en-klaarmaaltijden. 

Ergens in april zal er waarschijnlijk ook een groenteboer bij hen aansluiten op de Kerk-Allee. 

  
Sirilak en Piet heten u van harte welkom op zaterdag 6 maart op de Kerk-Allee in Beekbergen! 
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Webinar over de risico’s van bollenteelt 
Op 19 februari organiseerde de Partij voor de Dieren een webinar over bollenteelt met medewerking 
van burgerinitiatief Meten=Weten, de Stichting Behoud Natuurwaarden Enken Beekbergen, stichting 

werkgroep milieuzorg Apeldoorn en Wenum Wiesel Gifvrij. 

Als eerste was fractievoorzitter (en inwoner in Beekbergen) 
Maaike Moulijn aan het woord. Zij vertelde dat de Partij 
voor de Dieren streeft naar een gifvrije landbouw en zich 
zorgen maakt over de oprukkende bollenteelt in Apeldoorn 
en omgeving.  

Onder andere in Beekbergen en Wenum Wiesel zijn 
bewonersgroepen opgestaan omdat zij zich zorgen maken 
over het gifgebruik (in de zomer wordt er vaak wel 2x per 
week gespoten) en wat dat betekent voor hun eigen 

gezondheid, van hun (klein)kinderen, de gevolgen voor de vaak onbespoten moestuin en 
(huis)dieren. Ook maken inwoners zich zorgen over hoeveel water er wordt onttrokken, vooral in 
droge perioden. Wat betekent dat voor de grondwaterstand en de kwaliteit van het grondwater?  
De Gezondheidsraad heeft afgelopen juni geadviseerd om minder bestrijdingsmiddelen te gaan 
gebruiken omdat er aanwijzingen zijn dat blootstelling aan bestrijdingsmiddelen de kans op gezond-
heidsschade groter maakt, zoals de ziekte van Parkinson en ontwikkelingsstoornissen bij kinderen. 

Vervolgens was het woord aan ecoloog Guido Nijland van Meten=Weten. Hij vertelde dat de bollen-
teelt de meeste bestrijdingsmiddelen van alle teelten gebruikt, tot 125 kg werkzame stof per jaar per 
hectare voor lelies. Dat komt omdat het geen voedsel is en daarom worden er weinig voorwaarden 
gesteld aan het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Bij volgteelten, bv mais, zijn een deel van de 
bestrijdingsmiddelen nog in de bodem aanwezig en ook aantoonbaar in het volggewas. Ook in de 
omgeving van de akkers in elk geval tot 250 meter, maar ook wel verder tot 4 km, zijn de bestrijdings-
middelen aantoonbaar aanwezig. De bij bollenteelt gebruikte anti-schimmel middelen, azolen, zorgen 
dat schimmels hier resistent tegen worden. Deze resistente schimmels kunnen bij zieke mensen niet 
bestreden worden met medicinale azolen waardoor patiënten overlijden. 

Hij gaf aan dat in Wenum Wiesel een meting is gedaan. Hieruit blijkt dat er maar liefst 21 soorten gif 
zijn gevonden, waaronder 2 soorten die verboden zijn. Een meting laten doen, is niet goedkoop. Het 
kost €500,- per meting. En vaak heb je op 1 locatie 3 of 4 metingen nodig. 

Daarna vertelde ecoloog Henk Baptist over oplossingsrichtingen. In bestemmingsplannen zou meer 
onderscheid moeten zijn tussen teelten voor de voedselproductie (waar strengere eisen worden 
gesteld aan het gebruik van bestrijdingsmiddelen) en de sierteelten. In de Apeldoornse bestemmings-
plannen worden vaak eisen gesteld aan kwekerijen.  
De 1.48 kwekerij : Een agrarisch bedrijf gericht op het telen, kweken en verzorgen van sierteelt-
gewassen (bomen, heesters, planten en bloemen). 

Als er geen bestemming kwekerij aangewezen is, dan mag op die locatie geen bollenteelt. Je kunt 
dan een handhavingsverzoek indienen bij de gemeente. Wie daarbij ondersteund wil worden, kan 
contact opnemen met henk@natuurbeschermingswet.nl.  

Vervolgens werd besproken wat de verschillende buurtinitiatieven gedaan hebben tegen de 
gifgebruikende bollenteelt. Dit varieerde van het schrijven van brieven naar provinciale staten, 
waterschap en gemeenteraad, in gesprek gaan met zowel de grondeigenaar als de bollenboer tot aan 
het doen van metingen. Er zijn echter nog geen handhavingsverzoeken ingediend. Verschillende 
aanwezigen willen dat nog wel gaan doen. Ook de SWMA beraadt zich op juridische stappen. 

De Partij voor de Dieren Apeldoorn wil graag dat in de nieuwe omgevingsverordening extra maat-
regelen komen om omwonenden, dieren en planten beter te gaan beschermen tegen gif uit de bollen-
teelt, dat de handhaving verbetert en dat boeren geholpen gaan worden - in ieder geval met kennis - 
bij de overstap naar gifvrije landbouw. Wie nog andere ideeën heeft om de bollenteelt onschadelijk te 
maken of zelf actief wil worden tegen de bollenteelt, mag mailen naar pvdd@apeldoorn.nl.  
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“IJstijd” in Beekbergen gaat woensdag a.s. open 

   

 
De medewerkers van IJstijd zijn twee dagen met een hogedrukreiniger bezig geweest met het schoonspuiten van het terras. 

Woensdag 3 maart willen ze open gaan. 

Toeristen zoeken het centrum van Beekbergen op 

 
Veel toeristen vermaakten zich tijdens de prachtige voorjaarsvakantie prima in de Dorpstraat van Beekbergen. 

Ze halen koffie bij de bakker of een ijsje bij Prins of wat lekkers bij de supermarkt. Er werd veel verkeer 
gesignaleerd van wandelaars (Bekberger Klompenpad, geo cache*) ‘schatzoekers’), wielrenners en 

motorrijders. 

*) Geocachen is een schatzoektocht op basis van GPS coördinaten. 
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Ook de Frietwagen “De Viaduct” aan de Arnhemseweg kon rekenen op veel klandizie. 

Voortgang Nieuwbouw “Landgoed Engelanderholt” 
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Tweede Kamerverkiezingen 
woensdag 17 maart 2021 

Op 17 maart 2021 zijn er reguliere 
Tweede Kamerverkiezingen. Er doen 
37 partijen mee met de verkiezingen. 
Dat is een naoorlogs record. De 
verkiezingen zullen gekenmerkt 
worden door de coronacrisis, de 
wereldwijde pandemie. Daarom zijn 
er diverse maatregelen getroffen om 
de gezondheidsrisico's bij het 
stemmen zo klein mogelijk te maken. 
 Het verkiezingsbord op het (school)plein van De Hoge Weye.
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Weekenddrukte bij Landgoed Bruggelen en Het Leesten 

 

   

   

   
Landgoed Bruggelen, Beekbergen. 
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Het Leesten, Ugchelen 
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Het Leesten, Ugchelen 
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De Geschiedenis van Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen 

De schrijver van onderstaande 24 artikelen is Gerrit Muller. 
Wilt u reageren op een artikel stuur dan een e-mail naar: g.j.muller@upcmail.nl.  

Al een aantal jaren is onder auspiciën van de Dorpsraad Beekbergen-Lieren de Werkgroep Oud Beekbergen-
Lieren (WOBL) bezig met informatie over de historie van deze dorpen en de omgeving. Op de website van de 
dorpsraad is nu een publicatie beschikbaar over de geschiedenis van Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen. 
De publicatie is tot stand gekomen door een samenwerking van de WOBL en de auteur Gerrit Muller. 

De volgende onderwerpen zijn via onderstaande link beschikbaar op de website van de dorpsraad: 

1. De Veluwe  2. IJzerwinning op de Veluwe  3. Het leven in de Middeleeuwen  4. De oude kerk van 
Beekbergen  5. De Oude Beek en de sprengen  6. Het kerspel Beekbergen en de marken  7. Molens in 
Beekbergen en Lieren  8. Beekbergen in de 16e eeuw  9. De reformatie  10. Beekbergen in de 17e eeuw   
11. Beekbergen in de Franse tijd  12. Herbergen in Beekbergen  13. Beekbergen in de 19e eeuw   
14. Christelijk onderwijs in Lieren  15. Ontginning van het Beekbergerwoud  16. Het Hoogeland, een kolonie 
voor bedelaars en landlopers  17. Het Spelderholt en Teixeira de Mattos  18. De Uniehuizen  19. Het Heethuys 
en Rauwenhul  20. Eerste wereldoorlog en mobilisatie  21. Ziekenzorg in Beekbergen  22. Boerenleven in 
vorige eeuw  23. Tweede Wereldoorlog  24. Veranderend straatbeeld begin 20e eeuw  25. Zwembad  
De Hagenbrug 

www.dorpsraadbeekbergen.nl/wobl.html 

 
 

Rijbewijskeuringen CBR in Beekbergen 
Beekbergen - Een medische keuring voor het verlengen van uw rijbewijs is nodig 
wanneer u 75 jaar of ouder bent of wanneer u een zgn. groot rijbewijs (C/D/E) gaat 
halen of vernieuwen, of wanneer u om medische reden een arts moet bezoeken van 
het CBR. 
 

Automobilisten kunnen zich via Regelzorg Rijbewijskeuringen bij Dorpshuis De Hoge Weye medisch 
laten keuren voor de verlenging van hun rijbewijs op o.a. de volgende datum (onder voorbehoud van 
wijzigingen): vrijdag 5 maart, vrijdag 19 maart 
Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 50,00. 
Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is het tarief € 70,00. 

Afspraak maken 

Een afspraak voor het spreekuur kunt u uitsluitend maken via RegelZorg: 
 Gemakkelijk en snel via onze website: www.regelzorg.nl  
 Tijdens kantooruren via de afsprakenlijn: 088 2323 300. 

De Procedure 

Houd zelf de einddatum van uw rijbewijs in de gaten en begin 5 maanden voor deze datum met het 
verlengen van uw rijbewijs, indien u ook medisch gekeurd moet worden. 
De eerste stap is het kopen en invullen van een Gezondheidsverklaring. Dat kan online op mijn 
www.cbr.nl, via DigiD met SMS- of App-verificatie. Een papieren Gezondheidsverklaring kunt u 
kopen bij de meeste gemeenten of via RegelZorg. 

Deze vragenlijst over uw eigen gezondheid moet u eerst zelf invullen en opsturen naar het CBR. Als 
antwoord krijgt u van het CBR het Verslag (soms meer dan één), die de keuringsarts moet invullen. 
Op dát moment kunt u pas een afspraak maken voor de keuring. 

De artsen waar Regelzorg mee samenwerkt, zijn aangesloten bij ZorgDomein. Zij vullen de 
formulieren digitaal voor u in en versturen deze direct naar het CBR. Meer informatie over de 
procedure leest u op de website van Regelzorg: www.regelzorg.nl.  
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Varia 

ReumaNederland zoekt thuiscollectanten 
 
 
 

 
ReumaNederland kiest dit jaar door corona voor een 
Thuiscollecte waarbij iedereen gewoon kan collecteren vanaf 
de bank. Normaal gesproken zouden van 22 tot en met 
27 maart ruim 40.000 collectanten langs de deuren gaan, maar 
nu is die week uw hulp nodig als thuiscollectant! 
Door te helpen collecteren strijdt u mee tegen de rem van 
reuma op de levens van meer dan 2 miljoen Nederlanders. 

Over de Thuiscollecte 

Met de Thuiscollecte kunt u met uw mobiele telefoon gemakkelijk collecteren in eigen kring. 
Bijvoorbeeld onder vrienden, familie, de buurtapp of collega’s. Het is een leuke, nieuwe manier, 
waarbij u precies kunt zien hoeveel u straks hebt opgehaald. Met de opbrengst maakt 
ReumaNederland levensveranderend onderzoek en baanbrekende oplossingen voor mensen met 
reuma mogelijk. 

 
Meer informatie lezen en aanmelden kan via 
www.thuiscollecte.nl.  
 
Noot voor redactie, niet voor publicatie 
Voor meer achtergrondinformatie over de Thuiscollecte of hoge 
resolutie beeld(en) van onderstaande foto’s kunt u terecht bij 
Lavina Jamanica, Coördinator Pers & Publiciteit van 
ReumaNederland, tel: 06-4600 1009,  E-mail 
l.jamanica@reumanederland.nl.  
 

 
 

LIVESTREAM!   Sterrensafari in Namibië 

Vrijdag 5 maart 2021, 20.00 – 22.00 uur 

In Nederland verdwijnt het nachtelijke donker in de 
toenemende lichtvervuiling. Voor een echt donkere 
sterrenhemel moet vaak afgereisd worden naar 
afgelegen oorden.  
Zo reist Jaap van ’t Leven al enkele jaren regel-
matig naar Namibië, waar het nog ongekend donker 
is en genoten kan worden van een fascinerende 
sterrenpracht. Maak aan de hand van prachtige 
foto’s en time-lapses een sterrensafari langs de 
zuidelijke sterrenhemel. 

Vanwege de situatie rondom het coronavirus is deze lezing alleen via een livestream te volgen: 

http://www.youtube.com/Volkssterrenwacht.  

Volkssterrenwacht Bussloo 
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’t Proathuus 
Elke dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur, het gehele jaar door, bent u welkom in ’t Proathuus. 
Een groep vrijwilligers heet u van harte welkom voor een gezellig samen zijn, een bakkie doen, lekker 
bijpraten en spelletjes spelen met elkaar. Een hapje en een drankje horen daar natuurlijk ook bij  
Het Hoogepad, Papenberg 5, Beekbergen. 

De Ontmoeting 

Op de website van ontmoetelkaarinapeldoorn.nl vindt u het volledige actuele programma van 
Ontmoetingsplek De Ontmoeting/De Vier Dorpen. 

U kunt ook telefonisch contact zoeken: 055 506 68 70. 
 

LET OP ! In verband met de coronavirus gaan vele ontmoetingen in Beekbergen en 
Lieren, tot nader order, niet door ! 

 

KOM d’r IN 
KOM d’r IN is een wekelijks inloopmoment bedoeld voor inwoners van Beekbergen, Lieren, Oosterhuizen, die 
het fijn vinden activiteiten te ondernemen maar die het om welke reden dan ook lastig vinden dit op te pakken. 
Tijdens een kop koffie of soep, kunnen we het er eens over hebben. 
Ook de Sociaal Raadslieden van Stimenz zijn aanwezig voor wie vragen heeft over bijvoorbeeld toeslagen, 
inkomen en voorzieningen. 
Het is op de donderdag van 12.00-14.00 uur in zaal 1 (achter) van dorpshuis “de Hoge Weye”, Dorpstraat 34, 
Beekbergen. 
Je bent van harte welkom. KOM d'r IN! 

 
 

 
 

     

Gemeente Apeldoorn
Wijkagent Beekbergen, Loenen, Lieren en Oosterhuizen

Fatma Tepeli

Contact met uw wijkagent?
Fatma is wijkagent van Beekbergen,
Loenen, Lieren en Oosterhuizen

Spreekuur en lokatie

Loenen:
Donderdag van 17.00 – 18.00 uur
in De Bruisbeek aan de Loenerdrift

Beekbergen:
Donderdag van 19.00 – 20.00 uur
Tullekensmolenweg 22a
(in de Boerderij)

Telefoon : 0900 - 8844

E-mail : fatma.tepeli@politie.nl

Twitter : POL_Beekbergen
Heeft u een smartphone?

Scan dan bovenstaande QR-code
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Kent u mensen die onze digitale Nieuwsbrief nog niet ontvangen, maar wel betrokken zijn bij hetgeen in 
Beekbergen en Lieren gebeurt, laat het ons weten (post@dorpsraadbeekbergen.nl) en er wordt voor gezorgd 
dat ze de Nieuwsbrief ontvangen. 

Vereniging Dorpsraad Beekbergen-Lieren 
Dorpstraat 34, 7361 AV Beekbergen 
Telefoon: 055 506 10 10 
E-mail: post@dorpsraadbeekbergen.nl 
Internet: www.dorpsraadbeekbergen.nl 
 
 


