
	 	

	
	
	
	

 
 

Verslag van de gesprekken met de bewoners van Beekbergsebroek 

In september 2015 heeft deA (duurzame energiecoöperatie Apeldoorn) 60 uitnodigingen per 
post verstuurd naar de bewoners van Beekbergsebroek. 24 huishoudens hebben positief 
gereageerd op de uitnodiging. Met deze bewoners is bij hen thuis een gesprek gevoerd in de 
periode oktober 2015-februari 2016. De bewoners wonen aan Kanaal Zuid, Kuipersdijk, 
Kuipersmaat, Elsbosweg, Veldweg, Blaarschoten en Traandijk. De gesprekken zijn gevoerd 
door vier leden van deA. In groepjes van twee hebben zij de bewoners bezocht. Eerder in het 
proces (eerste helft van 2015) heeft deA twee bijeenkomsten georganiseerd op de Ecofactorij 
waar bewoners vragen konden stellen over het plan en het proces is toegelicht. 

 

Hartelijke ontvangst 

Niet iedereen staat te juichen bij het idee dat Beekbergsebroek de komende jaren 
veranderingen zal ondergaan. Ondanks dat, zijn de leden van deA hartelijk ontvangen door de 
bewoners. Het werd op prijs gesteld, dat deA de moeite nam om de bewoners te bezoeken en 
het gesprek aanging. deA, op haar beurt, is blij met de gastvrijheid van de bewoners en de 
manier waarop over de plannen van gedachten gewisseld kon worden.  

 

Doel van de gesprekken 

Het doel van de gesprekken was om te luisteren naar de bewoners. Hoe kijken zij tegen de 
plannen aan om in Beekbergsebroek een Energielandschap met de pijlers duurzame energie, 
recreatie en natuur te ontwikkelen? En wat vinden zij van de windmolens? Welke bezwaren 
leven er en hoe zouden deze eventueel weggenomen kunnen worden? Daarnaast kon deA in 
het gesprek de plannen en het proces nog eens toelichten, als de bewoners daar behoefte aan 
hadden. Ook konden de bewoners zelf hun ideeën en wensen voor het gebied kenbaar maken. 
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Resultaat 

Het verslag van de gesprekken is opgebouwd uit de verschillende onderwerpen die in het 
gesprek aan de orde zijn geweest. 

A. Hoe kijken de bewoners tegen de ontwikkeling in het gebied aan (in zijn geheel)? 
B. Wat vinden zij van het plan om windmolens te plaatsen? 
C. Welke bezwaren zijn er? 
D. Hoe zouden deze bezwaren eventueel weggenomen kunnen worden? 
E. Zijn er nog bijzonderheden/wensen? 

 

A. Hoe kijken de bewoners tegen de ontwikkeling in het gebied aan (in zijn 
geheel)? 
 
Met deze vraag gaan we in op de plannen om in Beekbergsebroek een Energielandschap te 
ontwikkelen met als pijlers: duurzame energie, recreatie en natuur. 

De antwoorden op deze vragen laten een tweeledig beeld zien. Een deel van de bewoners 
vindt het goed dat er een ontwikkeling op gang komt in het gebied. Men vindt dat het 
gebied de laatste jaren achteruit is gegaan m.n. doordat de gemeente woningen heeft 
aangekocht die nu verhuurd worden. De nieuwe huurders blijven veelal anoniem waardoor 
de sociale samenhang, voor zover die er was, nagenoeg is verdwenen. Dat vindt men niet 
prettig. Deze groep vindt ook dat het gebied verrommelt. 

Een andere groep wil eigenlijk geen verandering. Zij wil graag dat het blijft zoals het nu is, 
agrarisch en rustig. Een enkeling oppert het idee om de agrarische grond die de gemeente 
heeft gekocht weer terug te laten kopen door boerenbedrijven. 

Wat duidelijk naar voren komt, is dat de bewoners behoefte hebben aan helderheid over 
de toekomst van hun gebied. Na de onrust van afgelopen jaren, is er behoefte aan rust en 
duidelijkheid. Over het algemeen vindt men het plan dat nu voorligt, beter dan het plan 
voor een industrieterrein of een groot stadion. 

Wat opvalt in de gesprekken, is dat veel bewoners wel ‘iets hebben met duurzaamheid’. Zij 
houden van het platteland en vinden het over het algemeen belangrijk om goed om te gaan 
met de aarde. Een deel van de bewoners heeft zelf zonnepanelen op het dak. Dit betekent 
uiteraard niet dat zij dan ook voorstander zijn van windmolens in hun gebied. Het idee 
voor natuur en recreatie wordt over het algemeen goed ontvangen. Met name het 
aanleggen van wandel- en fietspaden spreekt aan. Belangrijk daarbij vindt men dat wordt 
aangesloten bij de identiteit van het gebied: kleinschalig en agrarisch.  
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B. Wat vinden de bewoners van het plan om windmolens te plaatsen? 
 
De antwoorden op deze vraag laten het volgende beeld zien: 

• 8 % is positief 
• 33 % kan er mee leven, mits er iets gedaan wordt aan de bezwaren (ja, mits..) 
• 21 % is tegen, tenzij er iets gedaan wordt aan de bezwaren (nee, tenzij..) 
• 38 % tegen 

 
De bewoners in de kom van de A1/A50 maken zich de meeste zorgen over de komst van 
de windmolens. Zij voelen zich in het nauw gedrukt door enerzijds de A1/A50 en de 
plannen voor de verbreding en anderzijds de plannen voor de windmolens. 

 

C. Welke bezwaren zijn er tegen de komst van windmolens? 
 
De meeste zorgen hebben de bewoners over het geluid van de molens. Sommige 
bewoners geven daarbij aan dat het misschien zal meevallen omdat de snelweg ook al 
geluid maakt. Andere bewoners maken zich juist zorgen over de optelsom van het geluid. 
Als tweede wordt het uitzicht genoemd. In mindere mate worden slagschaduw, 
knipperende lampjes, en de waardedaling van het huis genoemd. Enkele bewoners twijfelen 
aan het nut, de noodzaak en de opbrengst van de molens. 

 

D. Hoe zouden deze bezwaren eventueel weggenomen kunnen worden? 
 
Een deel van de bewoners geeft aan het interessant te vinden om te kunnen participeren of 
op een andere manier te kunnen profiteren van de opbrengst van de molens. Ook vindt 
een deel van de bewoners het belangrijk om financieel gecompenseerd te worden. Twee 
bewoners stellen voor om een eventuele compensatie te koppelen aan het woonadres en 
niet aan de bewoner zodat een eventuele nieuwe bewoner ook gecompenseerd wordt. De 
bewoners die tegen zijn, geven aan dat het plaatsen van windmolens en het daarmee 
afnemende woongenot, op geen enkele manier gecompenseerd kan worden. 

Een onderwerp dat regelmatig terugkeert in de gesprekken is de verkeerssituatie. De 
Elsbosweg is nu al te druk en mochten de activiteiten zoals het E-park en het 
outdoorbedrijf meer verkeer met zich meebrengen dan moet er aan meerdere wegen iets 
gedaan worden. 
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E. Zijn er nog bijzonderheden/wensen te benoemen? 
 
Suggesties van de bewoners: 

• Er zijn bewoners in het gebied die, mochten de plannen doorgaan, een win-win 
voorstel willen doen. Bijvoorbeeld het aanleggen van riolering, het bouwen van een 
extra woning/schuur of de mogelijkheid om de woning (terug) te kopen.  

• Een bewoner wil een Bed & Breakfast beginnen. 
• Een bewoner wil een boerencamping beginnen. 
• Betrek omgevingskwaliteiten zoals Beekbergerwoud, het kanaal en Bussloo. 
• Doe iets met water als kernkwaliteit. 
• Betrek bewoners in het gebied, doe hen een goed aanbod voor het verduurzamen van 

de woning. 
• Betrek de schrijver van het Apeldoornse Kookboek bij het proces. 
• Het gebied is van oudsher een energielandschap, vertel dat verhaal. 
• Kijk ook naar aanvullende duurzame mogelijkheden en innovatieve energieprojecten 

met bijvoorbeeld geothermie, aardwarmte of waterkracht. Intrinsieke waarde van het 
landschap versterken door technologie (energie en economie) en natuur. 

• Verbind technologie met het gebied door het versterken van kamerstructuren met 
elzen, het plaatsen windbomen en zonnepaneelbomen, het ontwikkelen van een 
TechnoWoud. Gebied ontwikkelen als Technolandgoed, in Cleantechregio. 

• Leg paden aan langs bomenrijen. 
• Combineer waterberging met els- en wilgenopslag voor energie. 
• Herwaardeer het gebied als voergebied voor vee met open karakter van het gebied. 
• Zorg voor betere en veiligere infrastructuur met meer wandel- en fietspaden. 
• Zorg voor ruiterpaden en mountainbikeroutes. 
• Maak wandelrondjes.  
• Creëer natuurlijke en ruige speelplekken voor kinderen. 
• Ontwikkel educatieve projecten bijvoorbeeld via Dierenasiel en Dierenbescherming in 

samenwerking met Natuurmonumenten. 
• Kies voor extra bebouwing in het kader van sociale veiligheid. 
• Geen ruimte voor meer activiteiten op het kanaal zoals roeien, kano’s, elektrische 

bootjes, fluisterbootjes, terrassen aan het water. 
• Zorg voor oplaadpalen voor steps en fietsen. 

 


