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toelichting. De digitale begrenzing van het plangebied op www.ruimtelijkeplannen.nl is 

bepalend voor welk deel en dus ook welke bestemmingen en aanduidingen onderdeel 

vormen van dit plan en dus daadwerkelijk geldig zijn. 

Dit plan is op basis van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vastgesteld. De nu voorliggende 

digitale versie is een kopie van de vastgestelde, papieren versie. 
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1. INLEIDING 

1.1. Aanleiding voor de ontwikkeling van een bestemmingsplan 

In de afgelopen tientallen jaren is de Dorpskern van Beek 
bergen belegd met een lappendeken van uitbreidingsplannen, 
partiële herzieningen, volledige bestemmingsplannen en delen 
van bestemmingsplannen. Zie figuur 2. 

Een integrale herziening van deze regelingen is gewenst, omdat: 
a. De visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van Beek-~ 

bergen inmiddels, mede in samenhang met zich wijzigende 
opvattingen over de functie van Beekbergen in ruimer kader, 
ingrijpende veranderingen heeft ondergaan. 

b. Met betrekking tot de woningbouw in de periode 1975-1977 door 
het overleg inzake het ontwerp-structuurplan Beekbergen 
Lieren en de gemeentelijke nota "aanpassing ruimtelijk be 
leid Beekbe rgen" globale overeenstemming is ontstaan tussen 
gemeente en provincie over de toekomstige bouwlokaties (met 
uitzondering van een deel van het Rietveld). Momenteel zijn 
de vigerende, en - met het oog op de woningbouwsituatie 
op korte termijn - reële woningbouwmogelijkheden benut, voor 
zover ze passen binnen de in genoemde nota vermelde uit 
gangspunten. 

c. Mede op grond van eerdergenoemde beleidsvisies in Beekber 
gen hebben omvangrijke gemeentelijke grondverwervingen 
plaatsgevonden. De financiële positie van het grondbedrijf .. 
maakt duidelijkheid over de toekomstige bestemming van deze 
gronden gewenst i.v.m. zowel afstoting van niet voor woning 
bouw e.d. benodigde gronden (na aangepaste bestemming) als 
realisering van geraamde opbrengsten op afzienbare termijn. 

d. De huidige bestemmingsregelingen onvoldoende samenhang 
hebben en naar hun vorm verouderd zijn. 

1.2. De begrenzing van het plangebied 

Bij de begrenzing van dit plangebied zijn de grenzen van de 
vigerende plannen zo goed mogelijk aangehouden. Op een aantal 
plaatsen is daarvan afgeweken. Dit is gebeurd waar een duide 
lijker grens gecreëerd kon worden door de rand van een bestaan 
de weg of waterloop of een bestaande kavelgrens tegelijkertijd 
met de plangrens te laten samenvallen. 
De plangrens wordt daarnaast bepaald door de noodzaak de meer 
gecompliceerde belangenafweging met betrekking tot de over 
gangszone van het dorp naar het buitengebied ten behoeve van 
een zorgvuldige benadering in hetzelfde bestemmingsplan te 
laten plaatsvinden. Dit geldt met name voor de westelijke 
en zuidelijke overgangszone naar het Engeland en de bossen 
van de Immenberg. Aan de westzijde was bovendien een rondweg 
geprojecteerd, waarvan vaststaat dat die niet gerealiseerd 
zal worden. Aan de betrokken percelen en opstallen wordt nu 
weer een adequate bestemming geboden. 
Mede met het oog op de belangen van het Sprengengebied en de 
verspreide burgerbebouwing in het westen en de burgerbebouwing, 
sportvelden en begraafplaats in het zuiden zijn deze gronden 
in dit plangebied opgenomen. 
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Waar sprake is van bebouwde kavels, die aan de rand van dit 
plapgebied liggen, ?ijn deze in het plan betrokken. Onbebouw 
de kavels met een vergelijkbare ligging zullen zoveel mogelijk 
meegenomen worden in de herzieningen van de plannen Hoog 
Buurlo en Beekbergen-Lieren. De wegen aan de plangrens zijn met 
het gehele breedteprofiel betrokken in dit plan. 

1.3. De op het plangebied van toepassing zijnde plannen 

De vigerende plannen, die hier geheel of ten dele worden her! 
zien zijn: 
1. Uitbreidingsplan-in-onderdelen, dorp Beekbergen 1961. 
2. Uitbreidigsplan-in-hoofdzaak 1947 (gedeeltelijk). 
2a Partiële herziening uitbreidingsplan-in-Hoofdzaak ten oos- 

ten van Beekbergen 1964. 
3. Partiële herziening uitbreidingsplan-in-Hoofdzaak 1960. 
4. Uitbreidingsplan-iu-Onderdelen Beekbergen A 1964. 
4a Ie partiële herziening uitbreidingsplan-in-onderdelen 1982. 
5. Uitbreidingsplan-in-onderdelen Beekbergen B 1965. 
Sa Ie partiële herziening uitbreidingsplan-in-onderdelen 

Beekbergen-B 1983. 
Sb 2e partiële herziening uitbreidingsplan-in-onderdelen 

Beekbergen-B 1983. 
6. Bestemmingsplan Hoog Buurlo 1973 (gedeeltelijk). 
7. Bestemmingsplan Beekbergen-Lieren 1974 (gedeeltelijk). 
8. Bestemmingsplan Sportpark Beekbergen 1980. 
9. Bestemmingsplan Immenberg 1973 (gedeeltelijk). 
10. Bestemmingsplan Berg en Dal 1974 (gedeeltelijk). 
11.36e partiële herziening uitbreidingsplan -in- Hoofdzaak 1949 

1.4. De opzet van de plantoelichting 

Voor de onderbouwing van een V1S1e op de meest gewenste ont 
wikkeling van Beekbergen wordt allereerst ingegaan op de ont 
staansgeschiedenis van het dorp in relatie met zijn omgeving. 
Een analyse van de huidige ruimtelijke structuur leidt tot 
de signalering van een aantal knelpunten (hoofdstuk 2). Na 
een schets van de beleidsnota's die het kader voor de ont 
wikkelingmogelijkheden van Beekbergen vormen (hoofdstuk 3), 
worden in hoofdstuk 4 de uitgangspunten van het bestemmingsplan 
aangegeven. De nadere uitwerking van de gewenste ruimtelijke 
ontwikkeling vindt plaats per bestemming in hoofdstuk 5. 

De plankaart (schaal 1: 1000) bestaat - gelet op de omvang 
van het plangebied - uit twee bladen waarbij de scheidslijn 
langs de Dorpstraat is getrokken. Een bij de wijzigingsbepa 
lingen behorende tekening is achter in dit rapport opgenomen. 
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2. DE ONTSTAANSGESCHIEDENIS EN TIPOLOGIE VAN HET DORP 
BEEKBERGEN EN HET OMLIGGENDE LANDSCHAP 

2. I. De wisselwerking tussen dorp en landschap 

Het huidige beeld van dorp en landschap is een momentopname 
van een voortdurend veranderingsproces. Het landschap is in de 
loop der eeuwen voortdurend beinvloed en gewijzigd door de wis 
selwerking tussen natuurlijke (geologisch, biologische) proces 
sen en menselijke ingrepen en handelingen. Voor een goed be 
grip van het landschap en de dorpsstructuur is een globaal )" 
inzicht in de Ontstaansgeschiedenis dan ook onmisbaar. Het 
kan dienen als kader voor de plaatsbepaling van nieuwe ont 
wikkelingen. De gegevens van natuur- en cultuurhistorische 
aard spelen mede een rol van betekenis in de bestemmingskeuze 
en eventueel daaropvolgende beheersmaatregelen. In dit verband 
wordt volstaan met een aanduiding van de belangrijkste elemen 
ten. 

Beekbergen is - samen met Lieren, Oosterhuizen en de buurt 
schap Engeland (aan de westzijde van Beekbergen) - tot ontwik 
keling gekomen op de flank van het Oost-Veluwse stuwwallenge 
bied , dat zich uitstrekt van Hattem tot Dieren. Dit gebied 
kenmerkt zich tussen Beekbergen en Loenen door een oostelijke 
uitloper, een verbreding van de stuwwallenzOne tot bijna ~ 
aan het Apeldoorns Kanaal, die plaatselijk bekend staat als 
de Irnmenberg. De bovengenoemde reeks van dorpen en buurt 
schappen bevindt zich op de noordoostelijke flank van deze 
uitloper. 
De Oostveluwse stuwwallen zijn in de Riss-ijstijd vanuit de 
IJsselvallei door zwaar landijs tot aanzienlijke hoogten 
opgeperst. De oorspronkelijke scherpe hoogteverschillen van 
tientallen meters ten tijde van deze voorlaatste Ijstijd zijn 
nadien geleidelijk weer genivelleerd als gevolg van erosie 
en van afzetting van stuif- en dekzanden door de wind. In 
het laatste geval betreft het fijnere zanden zonder grind, 
die ook in de omgeving van Beekbergen wel aan de oppervlakte 
liggen, doch de grindhoudende bodems overheersen I). 

In het thans beboste landschap op de stuwwallen zijn nog vrij 
grote hoogteverschillen waarneembaar zoals ondermeer bij de 
Irnmenberg, de Wipselberg, de Schalterberg, Klein Zwitserland 
etc. 
Het landschap direct in en rondom het dorp Beekbergen is veel 
sterker genivelleerd. De hoogteverschillen op korte afstand 
bedragen veelal niet meer dan enkele meters. Dit zwak golvende 
landschap is vooral ter plaatse van de oude bouwlanden, de 
zogenaamde enken, zowel aan de oost- als aan de westz ij de van 
het dorp goed waarneembaar. Het grondwater op deze enken be 
vindt zich overwegend meer dan 120 cm beneden maaiveld en is 
daardoor voor plantengroei niet bereikbaar; toch is deze grond 
zeer geschikt (te maken) voor zowel de akkerbouw als voor het 
oprichten van bebouwing. 

I) Zie o.a. bodemkaart van Nederland, blad 3, uitg. Stiboka. 
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De zandgronden ten noordoosten van Beekbergen (Lieren en 
Oosterhuizen) zijn lager gelegen en veel vlakker; zij hebben 
eén veel hogere grondwaterstand (grondwaterinvloed overwegend 
tussen 40 en 80 cm beneden maaiveld merkbaar) en zijn daardoor 
vooral als grasland in cultuur gebracht (voorheen groen- of 
hooilanden) • 

Een opvallend en bijzonder waardevol landschappelijk element 
tussen het hellende enkengebied en 'dit vlakkere weidegebied 
is het dal van de Beekbergsebeek ; deze beek heet ten westen 
van het Apeldoorns Kanaal eigenlijk "Oude Beek". /' 
Het brongebied, verschillende sprengenkoppen en kwelsloten, 
bevindt zich ten westen van de Arnhemseweg aan de rand van 
het ''Engeland''. Dit brongebied was van nature aanwezig en is 
niet zoals bij de sprengen "ingegraven". Het grondwater heeft 
via dit beekdal altijd voldoende kunnen wegstromen, waardoor 
de beekgronden weinig of geen veen bevatten. Dit in tegenstel 
ling tot plaatsen waar de waterafvoer stagneerde zoals bijvoor 
beeld bij Oosterhuizen (de Veendijk) en plaatselijk in de 
broekgronden (Het Woud). 

Tenslotte kan nog opgemerkt worden dat het Beekbergse broek 
zich ten oosten van het Apeldoorns Kanaal bevindt. Voor de aan 
leg van dit kanaal in 1869 vormden deze broeklanden (natte 
gras- en hooilanden) één landschappelijk geheel met het agra 
rische land van Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen. Thans be 
zitten veel boeren in deze dorpsgebieden nog steeds weideper~ 
celen aan de oostzijde van het kanaal. 

De agrarische cultuur en nederzettingen 
Het grensgebied tussen hoog en laag op de flank van de stuw 
wal was ideaal voor de ontwikkeling van landbouw en voor het 
stichten van een vaste woonstee. Met name een goede watervoor 
ziening was hierbij van essentiële betekenis. Zo zijn de agra 
rische nederzettingen dan ook vooral ontstaan op de drogere 
enkgronden aan de rand van het brongebied (Engeland) en langs 
de dalzone van de Beekbergse beek, langs de Tullekensmolen 
weg en meer oostelijk in Lieren en Oosterhuizen. Op grond van 
dit vestigingspatroon worden dorpen en buurtschappen wel 
flank-esdorpen genoemd. 
Op de hogere flank kwam de akkerbouw op de lagere gronden bij 
de beek en geleidelijk meer in de richting van het Beekbergse 
broek kwam de weidebouw tot ontwikkeling op de zogenaamde 
groenlanden. 

De mogelijkheid tot een permanente nederzetting werd groter 
door de toegenomen bemestingsmogelijkheden van de grond. Oor 
spronkelijk werd akkerbouw bedreven zonder bemesting op steeds 
wisselende plaatsen (d.m.v. afbranden van bosgedeelten). Vanaf 
de vroegere Middeleeuwen (tot aan het eind van de I ge eeuw 
wordt door de ontwikkeling van de schapenteelt een regelmatige 
bemesting mogelijk met heideplaggen en schapenmest). Deze 
verandering in het vestigingsgedrag had ingrijpende wijzigin 
gen voor het landschap tot gevolg: 
- de oude bouwlanden groeiden uit tot grote aaneengesloten 

complexen (enken) en werden als gevolg van de regelmatige 
plaggenbemesting geleidelijk opgehoogd en voorz~en van een 
humusrijke (vruchtbare) bovenlaag; 
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de weilanden waren aanvankelijk alleen in de lager gelegen 
beekdalgronden gelegen, eerst veel later breidden deze zich 
uit over Beekbergse broeklanden; 
door de uitbreiding van de schapenteel t breidden de heide 
vellden enorm uit ten koste van de bossen op de stuwwallen; 
er ontwikkelde zich een vrijwel aaneengesloten heuvelachtig 
heideterrein ten noord-westen en ten zuiden van Beekbergen ; 
een deel van het bosgebied bleef gespaard voor het winnen van 
brand- en timmerhout; 
door het plaggensteken ten behoeve van de potstal ontstonden 
zandverstuivingen te midden van de,uitgestrekte heidevelden; 
op de overgang van de enken naar het heidegebied werden keer 
wallen of houtwallen aangelegd om het wild van de akkers te 
weren. Restanten zijn nog zichtbaar bij Hulleweg, VeldhofJ 

weg e.d. In deze landschappelijke overgangszone zijn boerde 
rijen of solitaire schaapskooien gebouwd, vgl. onderstaande 
illustratie • 

krt.5 

o 2km 

enkeerdgrond vermoedelijke boerderijen 

wildwal 

I' • I !Chaapskooien 

t~:;-;:":...j voetpaden 

.... f ~-..___- ....... l heide en woeste grond hoofdwegen 

I ' , , ' " ' , " , I d """',":' ,I groen an 

Afb. 23 De culJwtrtoutand by' Beekbergm o"utreek,; 1870. Gegel/en,; ontlund aan de Topograft,;çhe 
kaart, uiigall' 1871. 

De enken, heidevelden met zandverstuivingen, hooilanden en de 
resterenàe bossen vormden vanaf omstreeks 1500 tot ca. 1840 
een gemeenschappelijk bezit van de zgn. marken. Vooral de 
waarde van "woeste" gronden was zodanig toegenomen, dat een 
gemeenschap via een marke-organisatie ondermeer de rechten op 
het gebruik van deze gronden in een bepaald afgebakend gebied 
wilde veiligstellen. In de omgeving van Beekbergen hebben 
eveneens dergelijke marke-organisaties bestaan. 
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~ Vanaf het begin van deze eeuw tot heden treden er weer grote 
wij zigingen op in het lands ch ap , Als gevolg van de economische 
crisis in de landbouw verdwijnt het merendeel van de schaaps 
kudden van de Veluwe. Mede door de komst van kunstmest is ook 
schapemest niet meer nodig. De marke-gronden worden verdeeld 
of verkocht. De lager gelegen grasgronden worden op meer 
systematische wijze ontsloten en verkaveld. Vrij veel boerde 
rijen in de randzone van enk/beek bij Lieren en Oosterhuizen 
hebben zich als zodanig kunnen handhaven. In het dorpsgebied 
van Beekbergen komen echter geen boerderijen van betekenis 
meer voor. Ook in het westelijk van het dorp gelegen Engeland 
zijn de oorspronkelijke boerderij en omgezet in "Lands chap s-r 
vriendelijke" woonboerderijen. 
De heidevelden en zandverstuivingen worden vanaf 1900 tot in 
de crisisjaren van 1930 vrijwel geheel bebost met grove den 
ten behoeve van de mijnbouw. 

De nijverheid, verzorging en recreatie 

Bij de agrarische nederzettingen ontwikkelt zich ook nijver 
heid ter verzorging en ondersteuning van de gemeenschap. De 
nu nog landschappelijk meest herkenbare vorm van nijverheid 
zijn de verschillende molenbedrijven. 
De eerste molens waren korenmolens. Deze molens functioneerden 
op waterkracht. De oudst bekende is de Gasthuismolen in 
Lieren uit 1294. In de 17e eeuw waren in Beekbergen 2 papier 
molens gevestigd ter plaatse van Tullekensmolen respectieve 
lijk Ruitersmolen • In de Tullekensmolen is na de industriël~ 
revolutie van de 1ge eeuw nog lange tijd een wasserij gehuis 
vest geweest. Een deel van dat complex is nog aanwezig. De 
Ruitersmolen is gerestaureerd. Andere restanten zijn inder 
tijd nieuw aangelegde molenbeekjes. 

In het begin van de twintigste eeuw komt de ontwikkeling op 
gang, die gebaseerd is op de verzorging van hulpbehoevende 
mensen van elders. Er ontstaat in en aan de rand van het dorp 
de eerste vestiging van het Hoogeland en het Zonnehuis. Andere 
instellingen volgen. Sommige van die complexen beslaan uitge 
strekte terreinen in het buitengebied. 

Terwij 1 voor de Tweede Wereldoorlog al sprake is van enige 
vakantiehuisjes komt na 1950 de verblijfsrecreatie tot grote 
bloei. Het gebied Immenberg vormt thans één van de belangrijk 
ste concentratiegebieden van verblijfsrecreatie op de Veluwe. 

De aanwezigheid van de verzorgingsinstellingen, de vele kam 
peercentra en andere complexen heeft geresulteerd in een 
sterke versnippering en intensieve bebouwing van het bosge 
bied ten zuiden van Beekbergen. 
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WAARDEBEPALING 
VAN DE LANDSCHAPPELIJKE SITUATIE 

rondom-het dorp Beekbergen 
VERY..LARING 
bron: "Stibokc" kaartbl, Apeldoorn 33 West 

1 (zEZ30g) hoge zwar&e enkeerdgronden 3 (gY30) 

2 (pZn21g) gooreerdgronden 4 (cHn21 ) 

holtpodzolgronden 

laarpodzolgronden 
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De waarde van de natuurlijke situatie wordt in de omgeving 
van Beekbergen in belangrijke mate bepaald door de gradiënt 
van de hoger gelegen droge naar de lager gelegen natte gron 
den. Waar grote verschillen in bodemgesteldheid binnen korte 
afstanden optreden, is ook de natuur- en landschapswaarde 
vaak groot. Dit is onder andere het' geval bij het brongebied 
van de beken. Mede samenhangend met de microklimatologische 
verschillen zal bijvoorbeeld de soortenrijkdom van flora 6Y 

fauna groot zijn. Een zelfde kwaliteit komt veelal tot uit 
drukking bij overgangssituaties als bosranden en houtwallen. 
In de landschapswaardering speelt voorts de visuele belevings 
waarde een belangrijke rol, zoals afwisseling in open- en 
geslotenheid, de uitzichten, al of niet aanwezigheid van sto 
rende bebouwing etc. 

Bij de bestemmingskeuzen voor de randgebieden van het dorp 
Beekbergen gelden de volgende belangrijke landschaps- en 
natuurwaarden als randvoorwaarde. 

1. De enken rondom Beekbergen vormen door de wij dhe i.d (geen of 
weinig storende bebouwing) en door het zwakgolvende reliëf 
zeer waardevolle landschappelijke eenheden. Met name de 
Lierderenk vertoont ten zuidoosten van Beekbergen een 
gaaf open landschapsbeeld. Ter plaatse van het Hoogeland ~ 
hel t het enkengebied af naar de beekdalzone van de Oude 
Beek. Dit laatste gedeelte is meer bebouwd, maar landschap 
pelijk van hoge waarde. Hier is de enk voor een deel al 
overgegaan in de broeklanden. Het transportbedrijf op de 
hoek Ruitersmolenweg/Tullekensmolen verstoort de visueel 
landschappelijke beleving. 
De enken ten westen van Beekbergen, genaamd het Engeland, 
kennen iets meer bebouwing dan de Lierderenk. 
De golvende delen nabij de bosranden zijn zeer fraai. Het 
geheel kan landschappelijk hoog tot zeer hoog gewaardeerd 
worden. 

Temidden van het enkenlandschap ligt het dorp Beekbergen. 
Aan de noordzijde is de glooiing naar het beekdal zeer duide 
lijk waarneembaar. Van het enkengebied ten zuiden van het 
dorp, het Hietveld, is echter door de aanwezigheid van vrij 
veel bebouwing, het sportveldencomplex en beplantingen zoda 
nig van karakter veranderd dat het niet meer als enkengebied 
ervaren wordt. Door de aanwezigheid van de sportvelden en een 
aantal weilanden is toch nog een relatief open ruimte tussen 
de dorpsrand en de bossen aanwezig. 

2. Het bekengebied van de Oude Beek ten noorden en ten wes ten 
van het dorp is eveneens een zeer belangrijk element. Met 
name het brongebied aan de westzijde, waar zich verschil 
lende bronnen en kwelsloten bevinden, heeft naast een 
landschappelijke waarde, een zeer grote waarde uit oogpunt 
van natuur en cultuurhistorie. 
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Het brongebied van de beek is overwegend natuurlijk van 
oorsprong in tegenstelling tot bronnen van sprengen, die 
zover het Veluwemassief zijn ingegraven tot zij water ga 
ven. Het brongebied is hier en daar bewerkt als gevolg 
van beheer en onderhoud uit de no Lenti jd , 
Dit brongebied behoort daarmede tot de zeldzame bronge 
bieden van de Veluwe. Ook de natuurwaarde ervan 1.S zeer 
~oot. De voor brongebieden kenmerkende fauna en vegetatie 
is ve e Lvu Td i g aanwezig. In de heek is bijvoorbeeld het 
uitzonderlijk hoge aantal van 122 diersoorten waargenomen. 
Dit blijkt uit onderzoek verricht door drs. H.P.J.J. Cuppen 
in november 1979 en maart 1983. Voort is een aantal zeYdza 
me plantesoorten uit de zogenaamde brongemeenschappen waar 
genomen. De waarde van het brongebied wordt verder bepaald 
door de kleinschaligheid als gevolg van veel begeleidende 
beplanting en houtwallen, terwij 1 het reliëf het gebied 
nog een extra dimensie geeft. Door deze gradiëntrijke si 
tuaties bieden de nabij de beek gelegen bosjes en .weilandjes 
een uitermate geschikt milieu voor een groot aantal plant 
en diersoorten. 

3. De rest van het beekdal biedt minder opvallende variatie. 
Aan de noordzijde van Beekbergen heeft met name de on-affe 
dorpsrand ongunstige invloed op het landschap van het beek 
dal. 

2.2. De ontwikkeling van het dorp en ruimtelijke typologie 

De historische ontwikkeling 

uit de vorenbeschreven ontwikkeling van het landschap is ge 
bleken dat de eerste boerderijen zich vooral aan de rand van 
het bekengebied hebben gevestigd in Engeland bij de bron èn 
op de hogere gronden langs de zuidzij de van de Beekbergse 
beek. 

Een ander belangrijk aanknopingspunt in de nederzettingsont 
wikkeling is de plaats van de kerk. Uit beschrijvingen blijkt 
dat de Papenberg waarschijnlijk al rond 800 een trefpunt was 
bij de geloofsverbreiding door de eerste Christenpredikers • 
De eerste naamaanduiding van Beekbergen dateert ook uit die 
periode. Omstreeks 1200 is nabij de Papenberg een kerk ge 
bouwd van R.K.-origine. Na de Reformatie in 1639 ging het 
merendeel der bewoners over naar de N.H.-kerk. Deze kerk had 
een zeer centrale plaats in een ruime omgeving. Tot het 
kerspel Beekbergen behoorden namelijk ook Ugchelen, Hoender- 
100, Loenen, Lieren, Klarenbeek en de buurschappen Engeland 
en Oosterhuizen. In de 16e eeuw stichtte Loenen (met Silven) 
een eigen kapel; de afsplitsing van Ugchelen, Hoenderloo en 
Klarenbeek vond eerst plaats in de 1ge en 20e eeuw. 
Het kerkgebouw bij de Papenberg had door zijn situering ook 
ruimtelijk een dominante plaats in zijn omgeving; het gebouw 
stond namelijk buiten de krans van boerderijen op het open 
enkengebied. De vele toeleidende wegen vanuit de omliggende 
dorpen naar de kerk vormden daarna de belangrijks te gronds lag 
voor het ruimtelijk patroon van het dorp Beekbergen. 
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De burger-bebouwing ontwikkelde zich geleidelijk langs deze 
~erbindingswegen, vooral in het Dorpstraatgedeelte tussen de 
Loenenseweg en Engeland. Aangenomen mag worden dat langs 
deze straat rondom de kerk zich een groot aantal ondernemers 
heeft gevestigd. Ook op het verzorgende beroepsterrein vervul 
de Beekbergen namelijk een belangrijke rol. Het verzorgings 
bereik strekte zich ook over Lieren en omgeving uit. Dit 
blijkt ondermeer uit de grote verscheidenheid van beroepsoefe 
naren volgens gegevens van de beroepsbevolking uit 1745. Zo 
komen beroepen voor als chirurgijn, brouwer, tapper/herbergier, 
wever, spinster, hoefsmid, metselaar en nog vele andere. / 
Rondom de kerk lag toen reeds het centrum van het dorp. 
De echte burgerwoning-ontwikkeling kwam echter vooral in de 
20e eeuw op gang. Deze vindt tot het midden van deze eeuw 
nog langs de oude verbindingswegen nabij de kern plaats. 
In die periode is tevens langs de inmiddels belangrijker 
geworden Arnhemseweg bebouwing opgericht. 

Vanaf ca. 1900 vestigden zich een aantal verzorgingsinstellin 
gen in Beekbergen. Deze groeiden vrij snel uit tot complexen 
van formaat. Zij zijn zowel in de dorpskom als in het buiten 
gebied gesitueerd. 

Door een gunstige ligging van het dorp aan vrij belangrijke 
wegen, doch vooral door de opkomst van de verblijfsrecreatie 
vanaf 1930 kent het dorp relatief vrij veel horecabedrijven. 
De recreatiebedrijven zelf bevinden zich in het bosgebied -. 
ten zuiden van het dorp. Alleen het zomerhuisjesterrein '~lein 
Canada" vestigde zich aan de oostrand van het dorp. Dit com 
plex is mettertijd omringd door woonbebouwing. 

Typologie van de huidige bebouwing. 

Passend in de landelijk aanvaarde ontwikkelingsfiguur van de 
gebundelde deconcentratie wordt in de jaren zestig Beekbergen 
aangewezen als satelliet van Apeldoorn. Dit leidt ertoe dat 
het begin van de jaren zeventig Beekbergen het karakter van 
een woondorp krijgt. 
De uitbreidingswijze vanaf de vijftiger jaren langs bestaande 
wegen wordt vervangen door een "geconcentreerdere " vorm en 
stelselmatige verkaveling. In deze periode verschijnen de 
eerste eengezinsrijenwoningen. Ook verkrijgt het wonen een 
principiële aanvulling door sociale woningbouw onder de hoede 
van de woningbouwvereniging "Beter Wonen". Deze woningen zijn 
met name ten oosten van de Arnhemseweg en ten noorden van 
de Dorpstraat gebouwd. 
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Het vervolg hierop is iets oos telijker in een gevarieerder 
woningtype tot stand gekomen: premie- en bejaardenwoningen en 
~oningen voor kleine huishoudens. De laatste tranche woningwet 
woningen zijn volgens een standaardconcept gebouwd. 
De woningbouw ten noorden van de Dorpstraat heeft enige stede 
lijke allure net de Wol terbeeklaan als centrale groene as, die 
bij de N.H.-kerk eindigt. 
De woningbouw ten zuiden van de Dorpstraat wordt gekenmerkt 
door neer vrijstaande woningen, behoudens een aantal woning 
wetwoningen aan de E.J. Boksweg. Het karakter van dit gebied 
beantwoordt neer aan de landelijke ligging. Bij het in 1970 
gestichte bejaardencentrum "De Vier Dorpen" is in 1984 een 
16-tal aanleunwoningen gerealiseerd. 
Zowel in het deel ten noorden als het deel ten zuiden van de 
Dorpstraat zijn nog een aantal bouwmogelijkheden van verschil 
lende afmetingen. 

Ten zuiden van de Hietveldweg bevindt zich vrij veel versprei 
de bebouwing. Van hieruit ontstaat via de in 1976 gerealiseer 
de sportvelden een min of neer open overgang tussen dorpskern 
en bosrand. 

In de oorspronkelijke dorpskern is de centrumfunctie van de 
Dorpstraat bewaard gebleven. Deze wordt in het algemeen uit 
geoefend in de van oudsher aanwezige bebouwing. 
Aan de Dorpstraat zijn een aantal grootschalige bouwkundige 
ingrepen gedaan voor de uitbreiding van het Zonnehuis en voo,," 
de bouw van 20 gestapelde wooneenheden. 

Cultuurhistorisch waardevolle bebouwing 

Ondanks de rijke historie heeft Beekbergen slechts enkele 
gebouwen van bijzondere cultuurhistorische waarde. Alleen 
de N.H.-kerk is geplaatst op de Ri j ks rronumen t en l i.j s t , De 
bijbehorende pastorie is een monumentaal gebouw uit de begin 
periode van deze eeuw, zij is gelegen tussen fraaie houtop 
standen. Om deze reden komt zij voor op de gemeentelijke 
monumentenlijst. 
Verder komen in het plangebied nog veel oudere, eenvoudige, 
burgerwoningen en gerestaureerde boerderij en voor, die als 
totaliteit wel van belang zijn omdat zij, de historische ken 
merken het dorpskarakter mede helpen bewaren. De dokterswoning 
Loenenseweg 2 en de recent gerestaureerde voormal i ge boerderij 
Dorpstraat 19 hebben op basi.s van een onderzoek van de gemeen 
telijke monumentencommissie qua karakteristiek een hogere 
waarde toegekend gekregen. 

Groenstructuur: waardebepaling van de bestaande beplanting 

In de herfst van 1982 is voor het plangebi.ed een groeninven 
tarisatie gemaakt - zowel kwalitatief als kwantitatief - van 
de belangrijkste houtopstanden, ook op particuliere percelen. 
Tot de neest opmerkelijke laanbeplantingen van de dorpskern beho 
ren achtereenvolgens de hoogopgaande-b~ëil tussen de Papenberg en 
de Dorpstraat; in dit gedeelte vormen met name het eikenlaantje, 
de Kerkallee, en de grote kastanjebomen bij de pastorie een fraai 
geheel. 
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Aansluitend hierop begeleiden de hoge eiken langs de Loenenseweg 
deze weg naar het bosgebied. 
De hoogopgaande eiken langs de Arnhemseweg zijn restanten van 
êen laanbeplanting. 
De nog jonge aanplant langs de Wol terbeeklaan kan uitgroeien 
tot een laanbeplanting van formaat. 
Aan de dorpsranden van Beekbergen vormen de houtsingels langs 
de TullekensmoYenweg, de hoogopgaande bep lanting op de hoek 
Papenberg/Ruitersmolenweg en daarop aansluitend op het terrein 
van Klein Canada en de houtwallen 'en bosrandpercelen aan de 
zuidzijde de belangrijkste houtopstanden. Toch zijn de 
randen van het dorpsgebied uit oogpunt van landschapsarch~ec 
tuur niet volledig afgewerkt. 
In de parkachtige sfeer treffen we een ruim opgezet groengebied 
aan in-het-nÜordeYI"j'k deel van het dorp. Het park bij het 
Freule Hartsenplein is in de 70' er jaren zeer intensief be 
plant. De noordelijk ervan gelegen bosschages versnipperen 
het overigens aantrekkelijke speel- en wandelpark. De structuur 
van het groengebied van Beekbergen-Noord mist daardoor voldoen 
de openheid. 
Aan de zuid-oostzijde van het dorp nabij het bejaardencentrum 
bevindt zich het Texeira De Mattosparkje met ondermeer monumen 
tale beuken. Het aangrenzende trapveld ligt bij gebrek aan 
begeleidende beplanting geïsoleerd van dit park. 

Samenvatting 

Beekbergen heeft als dorp een vrij duidelijke structuur met .... 
een herkenbaar centrum en een duidelijk wegenpatroon. Behalve 
de N.H.-kerk en pastorie zijn er weinig markante gebouwen. 
Ondanks schril contras terende gebouwen in de Dorpstraat en 
de complexen rij enwoningen is Beekbergen een aantrekkelijk en 
sfeervol dorp. Voor het behoud van deze kenmerken is het 
dan ook van groot belang dat 
- het noordelijke dorpsgedeelte zo snel mogelijk wordt afge 

rond; 
- de open plek ter plaatse van het vervallen pand Dorpstraat 

nr. 27 zo spoedig mogelijk wordt bebouwd; 
- behalve monumentale en een aantal karakteristieke panden 

het merendeel van de "oude" woningen en boerderijtjes zo 
lang mogelijk behouden blijft; 

- de aanwezige laanbeplanting structureel versterkt en uit 
gebreid wordt; 

- de landschappelijke afwerking van de dorps randen tot een 
harmonieuze overgang van dorp naar landelijk gebied zal 
leiden; 

- de aanwezige groenvoorzieningen meer zullen gaan bijdragen 
aan het dorpseigen karakter. 

- de gebruikswaarde van het Texeira de Mattospark bevorderd 
wordt door het aangrenzende trapveld te betrekken bij de be 
staande en aan te brengen boombeplanting. 
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4.3. De sociaal-geografische typering van Beekbergen en 
omgeving 

In functioneel opzicht dient de dorpskern Beekbergen te 
worden bezien in samenhang met dat deel van het Apeldoornse 
buitengebied, dat in de sfeer van voorzieningen en het vereni 
gingsleven van oudsher primair op de kern is georiënteerd. Als 
''Beekbergens buitengebied" zijn dan te beschouwen de C.B.S'. 
buurten 88, 94, 95 en 96, zijnde de bosgebieden ten zuiden 
van Ugchelen, ten westen en zuiden van Beekbergen en het agra 
risch gebied ten noordoosten van Beekbergen tot de toeristische 
spoorlijn Apeldoorn-Dieren. De kern Lieren en het agrarisch 
en bosgebied van Lieren/Oosterhuizen zijn weliswaar in een 
aantal opzichten met Beekbergen verweven, doch worden in pr i.rr 

cipe als een zelfstandige eenheid beschouwd. Alleen waar no 
dig worden zij in de navolgende beschouwing betrokken. 

2.3.2. Bevolking en wonen 

Per 1-1-1983 woonden in Beekbergen 4420 personen, waarvan 2397 
in de kern (54%). Beekbergen omvat hiermee 23% van het Apel 
doornse landelijk gebied. Ruim 20% van de bevolking (912) per 
sonen) behoort tot de tehuisbevolking, waarvan bijna een kwa~ 
(216 personen) in de kern. De woonbevolking bedraagt 3508 
personen, waarvan er 2181 in de kern wonen. De verdeling van 
de bevolking naar leef tij d vertoont in Beekbergen een overver 
tegenwoordiging van ouderen, met name 65+ ten koste van alle 
overige leeftijdsgroepen in vergelijking met het landelijk 
gebied als totaal. 
Het hoge aandeel bejaarden betreft met name het Beekbergense 
buitengebied. Dit beeld wordt voornamelijk veroorzaakt door de 
omvangrijke tehuisbevolking in Beekbergen, welke voor 47% per 
sonen van 65 jaar en ouder omvat. De leeftijdsverdeling van 
de bevo lking in woningen is globaal ge 1 ij k aan die van he t 
totale Apeldoornse landelijke gebied. . 
De bevolkingssamenstelling naar huishoudenssituatie wijst voor 
Beekbergen op een relatief groot aandeel alleenstaanden met 
name in het Beekbergense buitengebied. Ook hier blijkt weer 
de tehuisbevolking voor de afwijking verantwoordelijk; zonder 
tehuisbevolking komt het Beekbergense beeld aardig overeen met 
het beeld van het totale Apeldoornse buitengebied. 

Omtrent de sociaal-economische aspecten zijn slechts enkele 
globale indicaties voor de bevolkingssamenstelling van Beek 
bergen te trekken: 
a. het aantal uitkeringsgerechtigden in verband met arbeids 

ongeschiktheid ~AO-AAW) ligt - uitgedrukt in percentage 
van de geschatte actieve beroepsbevolking - ruim boven 
het gemeentelijk gemiddelde. Wellicht hangt dit nauw samen 
met de omvangrijke tehuisbevolking; 
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b. het aantal langdurige werklozen (uitkeringsgerechtigen 
via WWV-RWW) ligt - uitgedrukt in percentage van de geschat 

. te actieve beroepsbevolking - ruim beneden het gemeentelijk 
gemiddelde; 

c. het beroep op de Algemene Bijstandswet (ABW) ligt - uitge 
drukt in een percentage van het aantal gezinnen en huishou 
dens in de woonbevolking - zeer laag; 

d. het gemiddelde (mediane) inkomen voor kostwinners ligt in 
Beekbergen - blijkens het woningffiarktonderzoek - hoger dan 
het totale landelijk gebied of het gemeentelijk cijfer, 
terwij 1 er relatief veel inwonende ve rd i.ene r s Zu i tke r in gsj 
genieters voorkwamen. 

Resumerend ligt de inkomenssituatie in Beekbergen wat gunsti 
ger dan in het totale landelijk gebied of de gemeente als 
totaal. 

Vergeleken met de situatie per 1-1-1971, is het inwonertal 
van Beekbergen tot 1983 met ruim 2% gedaald. Deze daling is 
belangrijk geringer dan in het totale landelijk gebied: 8,7%. 
Deze daling wordt voornamelijk veroorzaakt door een afname 
van de tehuisbevolking ; de bevolking in woonhuizen daalde 
met 1,1%, terwijl dit in het totale landelijke gebied ruim 
9% was. Deze betrekkelijk stationaire bevolkingsontwikkeling 
wordt veroorzaakt door een intergemeentelijk vestigingsover 
schot, dat wordt gecompenseerd door een sterfte-overschot. 
Op de beide ontwikkelingen is de aanwezigheid van de omvang 
rijke, vergrij sde tehuisbevolking van invloed. Binnen de ge--. 
meente kent de kern van Beekbergen een evenwicht tussen vesti 
ging en vertrek met een lichte tendens naar vestigingsoverschot, 
terwijl het buitengebied (evenals het landelijk gebied als 
totaal) per saldo inwoners verliest aan overige Apeldoornse 
buurten. 

Per 1-1-1983 omvatte de woningvoorraad in Beekbergen 1164 wo 
ningen, waarvan 726 in de kern. Het aandeel gesubsidieerde 
woningen (vnl. in de kern) ligt iets hoger dan in het lande 
lijk gebied als totaal: 28%. Het betreft overwegend laagbouwwo 
ningen (96 %). uit de verdeling van de woningvoorraad naar bouw 
periode blijkt dat Beekbergen in de jaren '70 vergeleken met 
het overig landelijk gebied relatief veel woningen erbij gekre 
gen heeft (27% t.o.v. 12%); deze zijn vooral in de eerste helft 
van de zeventiger jaren tot stand gekomen. Daarna volgt Beek 
bergen meer het landelijk gebied als totaal. 

Het aandeel bejaardenwoningen bedraagt 5,6%, hetgeen meer is 
dan het gemeentelijk gemiddelde. De woningvoorraad in Beekber 
gen is relatief duur: 37,5% had op 1-1-1984 een getaxeerde 
waarde in onbewoonde staat van f 150.000,-- en meer, waarbij 
11,5% meer dan f 250.000,--. Terwijl de gemiddelde waarde 
in de kern f 119.000,-- bedroeg, ligt deze in het buitengebied 
met name in het zuidelijk en westelijk deel circa f 190.000,--. 
In samenhang hiermee ligt de leegstand iets hogr dan gemeente 
lijk of het landelijk gebied als totaal: 3,0% (excl. 2e wonin 
gen) • 

Bij de beoordeling van de huidige volkshuisvestingssituatie 
in Beekbergen komen duidelijke indicaties naar voren voor een 
grote spanning tussen woningbehoefte en de beschikbare woning 
voorraad. 
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Op basis van de bevolkingssamenstelling per 1-1-1982 kan het 
aantal woningbehoevende eenheden worden geraamd met behulp 
van woningbehoeftepercentages, die in het algemeen voor het 
landelijk gebied van Apeldoorn van toepassing kunnen worden 
geacht 1). Bij vergelijking van de berekende woningbehoefte 
met de woningvoorraad blijkt dat beide nagenoeg gelijk zijn: 
ca. 1.130 woningen. Bij vergelijking van deze woningbehoefte 
percentages met de gerealiseerde woningbezetting, blijkt dat 
de feitelijke woningbezetting m.n. bij jongere personen met 
een andere dan gehuwde burgerlijke staat achterblijft. Dit kan 
- in samenhang met de optredende frictie leegstand - verklar~n 
dat ondanks het berekende evenwicht tussen behoefte en woning 
voorraad, in Beekbergen relatief veel ingeschreven woningzoe 
kenden voorkomen, diverse situaties van noodbewoning en ge 
dwongen vertrek. 

a. Per 1-1-1982 waren 132 woningzoekenden uit het woonruimte 
rayon Beekbergen (d.w.z. Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen) 
afkomstig. Het betreft grotendeels woningzoekenden uit de 
kern Beekbergen en het daarop georiënteerde gebied. Hier 
aan is globaal de helft als urgent aan te merken 2). 

b. In Beekbergen en omgeving kwamen bij inventarisatie van 
noodwoningen in de loop van 1981 10 noodwoningen voor. 

c. Uit een onderzoek onder migranten van en naar Beekbergen 
in 1981 is gebleken dat 17% van degenen, die uit Beekbergen~ 
vertrokken, door het ontbreken van geschikte woonruimte 
ter plaatse naar elders verhuisden. 

Tegen deze achtergrond vormt een schatting van het woning 
tekort per 1-1-1982 op 50 à 60 woningen een voorzichtige 
raming. Dit komt overeen met het geraamd woningtekort op basis 
van de woningbehoeftepercentages voor plattelandsgemeenten 
klasse 4; deze behoeftenormering is dan ook bij de vooruitbe 
rekening als uitgangspunt gekozen. 

Ten behoeve van de bevolking van de dorpskern en het omliggend 
agrarisch- en bosgebied, evenals voor de talrijke recreanten 
op de kampeerterreinen, kent Beekbergen eert gedifferentieerd 
voorzieningenpakket. 

1) Deze woningbehoeftepercentages per 1-1-1982 Z1Jn bepaald 
door de provinciale dienst Ruimtelijke Ordening en Volks 
huisvesting (februari 1983). De reeksen voor landelijke 
gemeenten (klasse 5) zijn globaal getoetst voor het lande 
lijk gebied van Apeldoorn als totaal o.a. aan de resulta 
ten van het Woningmarktonderzoek 1981. 

2) Uit analyse van het bestand per 12-10-1983 was slechts 17% 
van de woningzoekenden uit Lieren/Oosterhuizen afkomstig. 
Met "urgent" wordt bedoeld: wonend in Beekbergen, thans 
niet zelfstandig gehuisvest en langer ingeschreven dan de 
normtijd woonruimteverdeling. 
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a. Winkeldetailhandel. 
Per november 1983 bedroeg het totale detailhandelsareaal 
in Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen ruim 4.600 m2 ver 
koopvloeroppervlakte (v.v.o.), waarvan 2.800 m2 in de kern 
Beekbergen, 1. 700 m2 in Lieren en 100 m2 in Oosterhuizen. 
Per inwoner komt dit neer op bijna 1 m2 v.v.o., terwijl 
landelijk voor kernen tussen 2.000 en 10.000 inwoners sprake 
is van 0,7 à 0,8 m2 per inwoner 1). De verdeling tussen 
de voedings- en genotmiddeldensector (v.g.m.) en de duur 
zame en overige goederensector (d, o. g; ) is in Beekbergen, 
Lieren en Oosterhuizen 23 : 77, hetgeen globaal overeenkomt 
met landelijke cijfers voor dit type kern. / 
Uit het distributie planologisch onderzoek Apeldoorn 1983 
is gebleken dat de detailhandel in Beekbergen in beperkte 
mate klanten trekt uit Hoenderloo, Klarenbeek en het stede 
lijk gebied van Apeldoorn, terwijl ook in Lieren/Ooster 
huizen sprake is van enige relatie met Klarenbeek. Hier 
staat tegenover, dat 40% in de v.g.m.-sector en 65% in 
d~ d.o.g.-sector afvloeit naar elders m.~ het stedelijk 
gebied van Apeldoorn. Deze afvloeiing is sterker dan in 
kernen van gelijkbare omvang elders in den lande. Vergelij 
king met cijfers over het koopgedrag van de bewoners van 
Beekbergen, Lieren, Oosterhuizen uit het distributie plano 
logisch onderzoek Apeldoorn 1975 leert dat de koopkrachtaf 
vloeiing met 18 resp. 13% is toegenomen, hetgeen in de 
v.g.m.-sfeer vooral ten goede is gekomen van de winkels 
in Apeldoorn-Zuid terwijl de d.o.g.-sector een meer ver- 
spreid beeld laat zien. -. 

Naar schatting omvat de totale omzet ruim f 15 miljoen 
per jaar, waarvan bijna f 10 miljoen in de v.g.m.-sector. 
Opvallend is dat de bestedingen door verblijfsrecreanten 
in deze omzet meer dan 1/3 deel uitmaken. De gemiddelde 
omzet per m2 v.v.o. in de v.g.m.-sector komt globaal over 
een met het landelijk gemiddelde. De omzet per m2 in de 
d.o.g.-sector ligt meer dan 30% onder het landelijk gemid 
delde. 
Tegen deze achtergrond lijkt op dit moment geen behoefte 
te bestaan aan uitbreiding van de winkeldetailhandel in 
Beekbergen. Dit geldt met name voor de winkeldetailhandel 
in duurzame en overige goederen. 

b, Horeca. 
De horeca in de kern Beekbergen omvat 10 vestigingen, waar 
onder 2 hotel/café restaurants. De Dorpstraat kent 6 ves 
tigingen met een gezamenlijke publieksruimte van ruim 
400 m2. Het aantal horecavoorzieningen evenals het horeca 
detailhandelsareaal is vergeleken met landelijke gegevens 
over dichtheid in relatie met inwonertal hoog te noemen; 
landelijk komt 1 cafetaria/snackbar per 3.000 inwoners 
voor 2), terwijl alle niet detailhandelssectoren tezamen in 
kleinere centra hooguit een kwart van de totale oppervlakte 
in beslag nemen. 'Ivellicht hangt een en ander samen met het 
traditioneel omvangrijke doorgaande verkeer op de Arnhemse 
weg (4 vestigingen), de toeristische betekenis in de zin 
van hotellerie en de bestedingen van de kampeerders. Bij 
benadering komt 25 à 40% van de horecabestedingen van kam 
peerders in het hoogseizoen tot besteding in Beekbergen en 
Loenen tezamen. 

1) E. Bolt: Detailhandelsruimte in Nederland, 1981 
2) B.C. de Pater "Horeca", Alphen a.d. Rijn, 1982 
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c. Dienstverlenende bedrijven in winkels. 
De derde categorie winkel voorzieningen vormt het publieks- 

" gerichte deel van de zakelijke en ambachtelijke dienstver 
lening. In Beekbergen omvat deze groep een vijftal vesti 
gingen (3 banken, 2 kapsalons) met nog geen 100 m2 publieks 
ruimte. Alle vestigingen komen voor aan de Dorpsstraat. 
Het totale ruimtebeslag is niet bijzonder groot; het aantal 
vestigingen is wel voldoende in relatie met de bevolkings 
omvang. De kleinschaligheid maakt kantoor aan huis mogelijk. 
De gegevens omtrent de huidige situatie lijken eveneens 
te wijzen op een min of meer stabiele situatie. 

d. Onderwijsvoorzieningen. 
Beekbergen kent alleen openbaar basis- en kleuteronderwijs; 
bijzonder onderwijs van dit type is gevestigd te Lieren. 
De beide schoolgebouwen zijn gesitueerd aan de Dorpstraat. 
De leerlingenaantallen hebben sedert 1971 een beperkte 
fluctuatie tussen 250 en 300 leerlingen gekend. 

e. Sociaal-culturele accommodaties. 
Beekbergen beschikt in deze sfeer over een drietal ace om+ 
rroda t i e s verspreid in het dorp: het Dorpshuis, het jeugd 
centrum "De Boerderij" en het Hervormd centrum "It Hoge 
Pad". Het geluid van muziekuitvoeringen in "De Boerderij" 
vormt een bron van hinder en overlast voor omwonenden. 
Reeds getroffen voorzieningen zijn onvoldoende gebleken. 

f. Sociaal-medische voorzieningen. 
Ten aanzien van de voorzieningen ten behoeve van de lokale 
bevolking kan gesteld worden dat de eerstelijnsgezondheids 
zorg verspreid in het dorp voorkomt, meestal als praktijk 
aan hui s , Het be j aarden tehuis "De Vier Dorpen" bood per 
1-1-1984 huisvesting aan 78 personen. Het Groene Kruis 
beschikt over een eigen gebouw aan de Kerkweg/hoek Libel- 
lestraat. 

g. Sportvoorzieningen. 
Het sportcomplex ten zuiden van de dorpskern voorziet vol 
ledig in de accorrrrnodatiebehoefte van Beekbergen op dit ter 
rein. De inriahting is van dien aard dat de openheid van 
het landschap gewaarborgd blijft. 

Het gebied Beekbergen , Lieren, Oosterhuizen kende in 1983 
rond 40 bedrijven en instellingen inclusief de detailhandel 
met een totale werkgelegenheid van circa 1600 arbeidsplaatsen, 
hetgeen ruim een kwart van de werkgelegenheid in het totale 
landelijk gebied van de gemeente Apeldoorn vormt. De omvang 
van de werkgelegenheidsfunctie is nagenoeg gelijk aan het 
aandeel van Beekbergen ev o , in de bevolking in woningen in 
het totale landelijke gebied. Van de werkgelegenheid bedraagt 
het aandeel van de instellingen voor sociale en medische zorg 
ru~m 40%. De kern Beekbergen neemt circa 600 arbeidsplaatsen 
voor rekening. 
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Binnen de kern concentreert de bedrijvigheid zich langs de 
Dorpstraat en de Arnhemseweg. In de sfeer van instellingen 
voor medisch sociale zorg met bovenlokale functie zijn in 
de dorpskern van belang: de verpleeginrichting voor somatisch 
zieken Het Zonnehuis (1-1-'84: 132 personen) en de gezinsver 
vangende tehuizen voor "Het Hogeland" aan de Dorpstraat 55 
en 60. 

De aanwezige bedrijven passen in het·a1gemeen goed in de 
bebouwingsstructuur en in het leefmilieu van de dorpskern. 
Op een aantal plaatsen echter is er sprake van een overschriJ 
ding van aanvaardbare grenzen. Dit is het geval bij het trans 
portbedrijf aan de Ruitersmolenweg/hoek Tu1lekensmolenweg. Met 
name het vroege begin van de werktijden en het gebrek aan vol 
doende bedrijfsruimte leidt tot overlast aan de omgeving. 
Het agrarisch bedrijf aan de Dorpstraat levert eveneens te veel 
milieuhygiënische hinder op. Deze wordt veroorzaakt doordat 
het bedrijf zich volledig heeft toegelegd op de dierveredeling. 
Het aantal dieren in relatie tot de afstand tot de aangrenzen 
de woonbebouwing is te groot om een Hinderwetvergunning te 
kunnen verlenen. 
Van de bedrijven aan de Dorpstraat 4/6, 12 en 14/16, respec 
tievelijk een aannemers- en schildersbedrijf en een taxi 
onderneming, heeft met name de hoeveelheid terreinoppervlakte 
en bebouwing de uiterste grens van het stedebouwkundig aanvaard 
bare bereikt. In samenhang met het soort bedrijfsuitvoering 
ter plaatse is sprake van een situatie die ook in mi1ieuhy- ~ 
giënisch opzicht niet veel ruimte biedt. De taxi-onderneming 
zal naar verwachting overigens op korte termijn naar Lieren 
verhuizen. 

De belangrijkste verkeerswegen in de dorpskern zijn de Arnhem 
seweg en de Kerkweg/Dorpstraat. Eveneens van groot belang 
is de Loenenseweg, zij het dat deze weg slechts een klein deel 
in de kern zelf ligt. De verkeersbelasting van deze wegen is 
respectievelijk 7.500, 3.000/6.000 en 5.500 motorvoertuigen 
per etmaal. 

De belangrijkste externe verbindingen Z1Jn: 
- de Arnhemseweg, die van oudsher de verbinding tussen de ste 

delijke gebieden van Apeldoorn en Arnhem vormt; 
- de Loenenseweg die via de Dorpstraat aansluit op de Arnhem 

seweg en op deze wijze een verbinding heeft met Apeldoorn. 

Binnen het dorpsgebied wordt een vierhoek gevormd door de 
Arnhemseweg, de Dorpstraat, de Ruitersmolenweg en de Tul1e 
kensmolenweg. Een deel van de Dorpstraat is ontlast door 
middel van éénrichtingsverkeer; daarbij is van de Kerkweg 
als retourrichting gebruik gemaakt. De Ruitersmolenweg en 
de Tullekensmo1enweg hebben 2.000 respectievelijk 1.500 motor 
voertuigen te verwerken. 
De overige wegen hebben met name een functie ter ontsluiting 
van de aanliggende percelen. 
In grote lijnen wordt de woonbebouwing omsloten door de hier 
beschreven vierhoek. Op een aantal plaatsen is ook aan de 
buitenzijde van de weg woonbebouwingen aanwezig. Alleen ten 
zuiden van de Dorpstraat is sprake van een meer structurele 
overschrijding van deze begrenzing. 
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Inrichting 
Het belang van de verkeersfunctie van de verschillende wegen 
komt op verschillende wijze tot uitdrukking in de inrichting 
daarvan en van de aanliggende gronden. 
Het grote belang van de doorgaande functie van de Arhemseweg 
is van oudsher van invloed geweest op de inrichting van de 
weg. Deze heeft een ruim wegprofiel, vrijliggende fietspaden 
en verkeerslichten. Langs de weg zijn op verkeer afgestemde 
bedrijven en horecabedrijven gesitueerd. Deze weg vormde voor 
het dorp een belangrijke barrière. Dit leidde er toe dat uit 
breiding van de dorpsbebouwing alleen aan de oostzijde heeft, 
plaatsgevonden. 

De Dorpstraat vormt van oudsher het eindpunt van de regionale 
route T22, de Loenenseweg. Door de aansluiting op de Arnhemse 
weg is ca. 50% van het verkeer doorgaand met als eindbestem 
ming Apeldoorn. De inrichting van het centrale deel komt 
slechts weinig tegemoet aan de doorgaande functie. Het breedte 
profiel biedt ook geen mogelijkheden voor ingrijpende voor 
zieningen. 

Overheersend is echter de winkelfunctie van de straat en 
inherent daaraan de verblijfsfunctie. Een vlotte doorstroming 
van het verkeer is ondergeschikt gemaakt aan toegankelijkheid 
voor bestemmingsverkeer, veiligheid, parkeren en gemakkelijk 
oversteken. De laatste jaren is de hoeveelheid verkeer nauwe 
lijks gegroeid. Er is zelfs sprake van een afname van het 
doorgaand (vracht)verkeer. 
In het toeristenseizoen is wel sprake van een toename van 10 
à 20% van het verkeer als gevolg van de winkel functie die 
Beekbergen voor de toeristische accommodatie in de wijde om 
geving heeft. 

De Tullekensmolenweg en de Ruitersmolenweg zlJn randwegen van 
het dorp en bieden een (quartaire) verbinding met Apeldoorn 
via de Oude Apeldoornseweg. Voor zover binnen de bebouwde kom, 
zijn langs deze wegen voetgangersvoorzieningen gewenst, omdat 
de verkeersdrukte er met name in het toeristenseizoen groot is. 
Voor de grotendeels buiten het plangebied gelegen Oude Apel 
doornseweg wordt nog onderzocht of de veiligheid van het lang 
zaam verkeer daar kan worden verbeterd. 

Van de overige wegen kan het noordelijk deel van de Wolter 
beeklaan aangemerkt worden als buurtverzamelstraat. Voor de 
overige wegen is de verblijfsfunctie bepalend voor de ver 
keersruimte. 

Veiligheid. 
Uit ongevallengegevens over 1982 en 1983 blijkt dat van de ca. 
35 à 40 ongevallen die jaarlijks in het plangebied gere 
gistreerd worden de helft op kruispunten plaatsvindt. Naast 
materiële schade wordt in 10% van de gevallen lichamelijk 
letsel gemeld. De meeste kruispunten en wegvakken tellen jaar 
lijks één ongeval. De Arnhemseweg scoort hoger met als gevaren 
punt de kruising met de Dorpstraat. Hier is overigens alleen 
materiële schade gemeld. Ook de aansluiting Ruitersmolenwegj 
Tullekensmolenweg telt een relatief groot aantal ongevallen. 
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Een ander potentieel gevarenpunt is de aansluiting Koningsweg/ 
Loenenseweg. Slecht uitzicht vanuit de Koningsweg op het 
(brqm)fietsverkeer dat op de Loenenseweg uit noordelijke rich 
ting komt leidt tot problemen. Dit uitzicht wordt veroorzaakt 
door de combinatie van een lichte knik in de Loenenseweg met 
begroeiing op particulier terrein nabij de kruising. Verlaging 
van de begroeiing heeft geleid tot grote vermindering van het 
aantal ongevallen. Verbetering van het uitzicht blijft echter 
gewenst. 

Parkeren. 
In en nabij de Dorpsstraat zijn ruim 100 parkeerplaatsen ge 
situeerd langs de openbare weg en op parkeerterreinen. Hier-/ 
mee wordt in het algemeen voorzien in de bestaande behoefte. 
Alleen in het toeristenseizoen worden op hoogtijdagen knel 
punten gesignaleerd. 
De overige parkeerbehoefte in het plangebied wordt volledig 
gedekt door de bestaande capaciteit op openbaar en eigen 
terrein. Een deel van het parkeren ten behoeve van het Dorps 
huis vindt plaats op terreinen, die in de nabije toekomst be 
bouwd zullen worden. Hiervoor dient een alternatief geboden 
te worden om in de parkeerbehoefte te kunnen voorzien. 

Openbaar vervoer. 
Beekbergen ligt op de route van lijn 108 Arnhem-Apeldoorn en 
lijn 119 Apeldoorn-Dieren. Deze buslijnen volgen de Arnhemse 
weg en Arnhemseweg/Dorpsstraat/Loenenseweg. De frequenties 
zijn aangepast aan de vervoersvraag. Gezien de omvang van 
Beekbergen kan het aangeboden openbaar vervoer voldoende 
genoemd worden. 
De belangrijkste verkeersaantrekkende voorzieningen liggen 
ruim binnen de invloedssfeer van de halteplaatsen. Alleen het 
noord-oostelijk deel is in de routing enigszins onderbedeeld, 
maar de loopafstand tot de bushalte blijft ruimschoots binnen 
de aanvaardbare norm van 500 m. 

Geluidhinder. 
Op basis van de Wet Geluidhinder hebben de Arnhemseweg, Kerk 
weg, Dorpsstraat en Loenenseweg een zone waarbinnen akoestisch 
onderzoek gedaan moet worden om de geluidhinder van deze we 
gen op woningen en dergelijke vaststellen (zie bijlage). 

2.4. Aandachtspunten voor de verdere planvorming 

- Transportbedrijf Tullekensmolenweg/hoek Ruitersmolenweg. 
- Boerderij achter Dorpstraat 97. 
- Invulling open terreinen. 
- Afwerking dorpsranden. 
- Woningbouw. 
- Detailhandelsvoorzieningen. 
- Geluidhinder "De Boerderij". 
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3. HET BELEIDSKADER 

3.1. Een korte voorgeschiedenis van woningbouwplannen voor 
Beekbergen 

Het ruimtelijk beleid van de gemeente voor Beekbergen is (blij 
kens structuurplannen) tot het midden van de jaren '70 geba 
seerd geweest op een taakstelling (aanvankelijk vooral in 
kwantitatieve zin, later meer in kwalitatieve zin) in de op 
vang van de woningbehoefte binnen het Stadsgewest Apeldoorn/ 
De gemeente liep daarmee in de pas met het beleid van rijk 
en provincie, zoals dat - evoluerend en langs uiteenlopende 
wegen - tot uiting kwam. 

Bij de toetsing van het ontwerp-structuurplan Beekbergen 
Lieren (1974) door de Provinciale Planologische Commissie 
werd Beekbergen opgevat - in aansluiting op zich ontwikkelen 
de inzichten bij de voorbereiding van het Streekplan Veluwe, 
dat begin 1979 is vastgesteld - als een kleine kern rre t een 
taakstelling voor uitsluitend de plaatsgebonden woningbehoef 
te. Van gemeentelijke zijde is deze opvatting beschouwd als 
een abrupte breuk in op gang gebrachte ontwikkelingen. Een 
radicale beleidsombuiging werd om bestuurlijke redenen vol 
strekt onaanvaardbaar geacht. 
Ook het overblijvende deficit van de planexploitatie was van 
een zodanige omvang dat het door de gemeente niet alleen ge--. 
dragen zou kunnen worden zonder andere belangen hieraan op te 
offeren. Dit gemeentelijk standpunt is aan de Provincie ken 
baar gemaakt in een daartoe geopend bestuurlijk overleg Ln 
1975-1976. 

In de gemeentelijke nota "Aanpassing Ruimteljk Beleid Beek 
bergen" (1976) werd als een aanvaardbare oplossing voorgesteld 
Beekbergen weliswaar aan te merken als een kleine kern, maar 
daarbij uitbreidingsmogelijkheden te openen, die enerzijds 
de financiële problematiek uit de wereld zouden helpen en 
anderzijds zouden waarborgen dat daarmee de laatste fase in de 
groei van het dorp werd ingezet. Een geleidelijke afbouw dien 
de rmge I i.j k te worden gemaakt door - in aanvulling op de taak 
stelling van Beekbergen in het kleine kernenbeleid - tijdelijk 
bouwvolume vanuit het stedelijk gbied van Apeldoorn over te 
hevelen. Het gemeentelijk voorstel kwam neer op een totale 
uitbreiding van 485 tot 575 woningen, afhankelijk van de te 
kiezen woningdifferentiatie. Om de rentelast op de reeds geda 
ne investeringen tot redelijke proporties te kunnen terugbren 
gen, diende een forse start met circa 50 woningen per jaar 
gedurende de eerste zes jaren plaats te vinden. Hierna zou 
overgeschakeld kunnen worden naar een bouwtempo van 20 à 30 
woningen per jaar, hetgeen ingeschat werd als zijnde in over 
eenstemming met de (tot dan toe ontwikkelde) streekplanricht 
lijnen. 
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In zi.jn advies over deze nota (oktober 1977) is door de Pro 
vinciale Planologische Commissie ontkend dat sprake was van 
een radicale en onverwachte wending in het provinciale beleid 
bij de beoordeling van de plannen voor Beekbergen. De finan 
ciële problematiek voortvloeiend uit het omvangrijke gemeente 
lijk grondbezit is - naar de indruk van de Commissie - het 
gevolg van het ontbreken van een planologisch gefundeerd, 
gericht aankoopbeleid van de gemeente 1). Ten aanzien van de 
in de nota voorgestelde woningbouw was de Commissie van mening, 
dat de lokaties - met uitzondering van de bebouwing ten zui 
den van de Hietveldweg - aanvaardbaar waren. De woningproduf- 
tie diende evenwel te worden afgestemd op de provinciale vi 
sie, zoals omschreven in streekplanverband, met andere woor 
den alleen vestigingsmogelijkheden ten behoeve van de aan het 
dorp Beekbergen gebondenen. Dit zou neerkomen op de afbouw 
van het dorp met zo'n 300 woningen, waarvan 150 woningen voor 
de periode tot 1986 en het restant voor de jaren 1986-2000 2). 

3.2. Het provinciale beleid. 

In 1979 is het Streekplan Veluwe vastgesteld. In het streek 
plan geldt als hoofddoelstelling "een stringente bescherming 
van natuur en landschap". Deze hoofddoelstelling komt tot 
uitdrukking in de visie op zowel de gewenste inrichting van 
het buitengebied als de gewenste ontwikkeling van stads- en 
dorpskern. 

Beekbergen en omgeving worden in het streekplan beschouwd als 
onderdeel van het plangedee lte "Zuidel ij ke IJsselvallei ", dat 
grenst aan het Centraal Veluws Natuurgebied. De overgangszOne 
van het dorp naar het bos- en natuurgebied wordt aangeduid 
als Landelijk Gebied III, d.w.z. dat het beleid primair gericht 
is op het behoud van de landschappelijke en natuurwetenschap 
pelijke kwaliteiten. Ontwikkelingen op het gebied van land 
bouw, openluchtrecreatie, e.d. zijn slechts toelaatbaar voor 
die vormen, welke passen binnen het streven naar natuur- en 
landschapsbehoud. Het agrarisch gebied ten noorden en oosten 
van het dorp worden getypeerd als Landelijk Gebied V, waarbij 
de ontwikkelingsmogelijkheden voor de landbouw voorop staan. 

1) Bij deze stellingname ging de Provinciale Planologische 
Commissie voorbij aan de provinciale medeverantwoordelijk 
heid in het kader van de goedkeuring van G. S. bij grond 
aankopen door de gemeente ex artikel 228 van de Gemeente 
wet (tot 1966). G. S. hebben meerdere grondaankopen in 
Beekbergen goedgekeurd welke uitsluitend werden gemotiveerd 
met de verwijzing naar een ontwerp uitbreidingsplan "villa 
wijk Beekbergen " en nadien de verwezenlijking van de "toe 
komstige sate lliet Beekbergen ". 

2) In de periode 1978-1982 zijn in Beekbergen enkele woning 
bouwprojecten gerealiseerd, waardoor de woningvoorraad 
per saldo met 76 woningen is toegenomen. 
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Voor de sociaal-ruimtelijke ontwikkeling van de Veluwe geldt 
dat slechts mag worden voorzien in de eigen behoefte. De ker 
nen in het landelijk gebied, zoals Beekbergen, hebben in de 
streekplanvisie - voor zover ruimtelijke overwegingen geen 
verdere beperkingen stellen - tot taak te voorzien in de be 
hoefte aan woningen en bedrijfsruimte, voor zover sprake is 
van een duidelijke binding aan de lokale gemeenschap 1). 
Vestigingsmogelijkheden voor personen en bedrijven met een 
minder stringente binding zullen worden geboden in een drie 
tal kernen, waarbij Apeldoorn de centrale kern voor de Oost 
Veluwe vormt. 
In tegenstelling tot de kleine kernen in het Centraal Veluws 
Natuurgebied, worden de ruimtelijke mogelijkheden in en nabij 
de dorpskern van Beekbergen in het streekplan van dien aard 
geacht dat uitbreiding buiten de bestaande bebouwing (afge 
zien van goedgekeurde bestemmingsplannen) in beginsel moge 
lijk is (zgn. kleine kern, categorie c). De verzorgingsfunctie 
wordt getypeerd als "lokaal". 

Uit het voorgaande kan geconcludeerd worden, dat het streek 
planbeleid waarop de Provinciale Planologische Commissie in 
1977 anticipeerde in grote trekken is geformaliseerd. 

In de in mei 1984 door Provinciale Staten vastgestelde nota 
"Evaluatie Streekplannen in Hoofdlijnen" 2) heeft de provincie 
haar opvattingen over plaatsgebondenheid verruimd. Met name 
het criterium economische binding wordt zodanig verruimd dat 
het nu beter aansluit bij de gebruikelijke interpretatie c.q.~ 
op de uitleg van de woonruimtebeschikking. 
Per saldo schat de provincie nu dat gemiddeld 80% van de op 
basis van migratiesaldo nul berekende woning behoef te min of 
meer overeenkomt met de plaatsgebonden woningbehoefte. 

3.3. Het gemeentelijk beleid. 

In het Structuurplan Apeldoorn 1978 worden de uitgangspunten 
van het streekplan in algemene zin onderschreven. Ten aanzien 
van Beekbergen wordt zowel gewezen op het streven naar afron 
ding van de ruimtelijk opbouw van het dorp als de financiële 
problematiek. Bij de opstelling van een bestemmingsplan zal 
ook de vraag - voor wie wordt er gebouwd - nog eens bezien 
moeten worden. Voor Beekbergen valt eventueel te denken aan 
een opvangfunctie voor woningzoekenden, welke in andere kleine 
kernen met weinig bouwmogelijkheden, niet aan bod komen" 
(p. 161). 

1) De aard van de binding aan de lokale gemeenschap is in het 
streekplan en aanvullende provinciale circulaires meer uit 
voerig beschreven. Tot de lokale gemeenschap behoren - 
behalve inwoners van de kern - ook bewoners van het buiten 
gebied dat op die kern is georiënteerd. 

2) De voorontwerp-herziening Streekplan Veluwe verkeert thans 
(oktober 1985) in een voorbereidend stadium (inspraak 
overlegfase). De formele vaststellingsprocedure moet nog 
starten. Daarom kan de inhoud van de herziening nog niet 
als vastgelegd beleidskader gelden. 
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In dit verband verdient het feit, dat Lieren in het struc 
tuurplan in tegenstelling tot het streekplan een beperk 
tere woningbouwtaakstelling dan de plaatsgebonden woning be 
hoèfte kent, vermelding. 
Ten aanzien van de woningbouwlokaties in Beekbergen, wijst 
de plankaart op een overeenstemming tussen de gemeentelijke 
en de provinciale visie. 

In de in augustus 1984 gepubliceerde Voortgangsnota 1984 Struc 
tuurplannen Apeldoorn 1) wordt geconstateerd dat in het algemeen 
inzake de ruimtelijke mogelijkheden over de verdere dorpsont 
wikkeling overeenstemming bestaat tussen het provinciaal en/ 
gemeentelijk beleid. Ten aanzien van de aan de dorpen toe 
te rekenen woning behoef te is in het gemeentelijk beleid sprake 
van een nuancering op de provinciale visie. Deze spitst zich 
toe op de waardering van de sociale binding. Dit criterium 
is - naast andere - nodig om de lokale woningbehoefte te 
kunnen bepalen. De provincie kent na een woonduur van 10 
jaar een sociale binding toe, die een zelfstandige aanspraak 
op een woonrecht in een kern oplevert. De gemeente kent deze 
binding na 2 jaar al toe. Deze termijn wordt ook voor het 
stedelijk gebied gehanteerd. Invoering van een ander criterium 
is alleen dan acceptabel, indien daartoe de noodzaak duidelijk 
zou blijken. In een betrekkelijk kleine en overzichtelijke 
gemeenschap mag men een betrekkelijk snelle groei van de sociale 
binding verwachten. 
Tevens wordt in de nota geconstateerd dat de behoefte van de 
aldus gedefinieerde doelgroepen voor woningbouw voor het lan~ 
lijk gebied van de gemeente Apeldoorn (dorpen + buitengebied) 
als geheel getalsmatig nagenoeg overeenkomt met de globale 
provinciale richtlijn. Tot slot valt te markeren dat in de 
Voortgangsnota de gemeentelijke visie, waarbij Beekbergen de 
overloopkern is voor die woningbehoevenden welke vanwege de 
ruimtelijke beperkingen in andere kleine kernen daar geen huis 
vesting kunnen vinden, nogmaals wordt onderstreept. 

In samenhang met de gemeentelijke visie op de woningbouw in 
de dorpen, is in het recente verleden het gemeentelijk beleid 
inzake woonruimteverdeling en tweede woningen in verordeningen 
vastgelegd. Ten aanzien van de woonruimteverdeling is vermel 
denswaard dat de gemeenteraad per 1-1-1985 de Woonruimtever 
ordening .1982, en de normen voor de woonruimteverdeling heeft 
herzien. Op grond van de erkenning dat het voeren van een 
vestigingsbeleid op basis van de Woonruimtebeschikking 1984 
- gelet op de talrijke lacunes - maar in beperkte mate moge 
lijk is, heeft de raad de criteria voor het verlenen van woon 
vergunningen voor sociale huurwoningen en voor koopwoningen, 
nieuw gebouwd op van gemeentewege uitgegeven grond scherper 
omschreven dan de hiervoor genoemde doelgroepen voor woning 
bouw in het landelijk gebied. De toewijzing zal geschieden 
op basis van de geldende criteria. 2) 

1) De Voortgangsnota Structuurplan Apeldoorn verkeert thans 
(oktober 1985) in een voorbereidend stadium (inspraak-, 
overlegfase). Deze is derhalve niet als vastgelegd beleids 
kader te beschouwen. 

2) Deze criteria zijn, zoals ze thans gelden, opgesomd in de 
voortgangsnota Structuurplan Apeldoorn. 
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Eerder is in 1979 een gemeentelijke verordening in werking 
getreden, welke de in gebruikname van woningen als "tweede 
woning" verbiedt. 

Met betrekking tot de verkeersstructuur geeft het Structuur 
plan Apeldoorn 1978 geen verandering van de bestaande situatie 
aan. De vierhoek van randwegen gevormd door Arnhemseweg, 
Dorpsstraat, Ruitersmolenweg en Tullekensmolenweg, met daar 
binnen het verkeersluwe gebied blijft gehandhaafd. De omleg 
ging van de Arnhemseweg oost of west van Beekbergen is van de 
baan. / 

Ten aanzien van de regionale aansluiting op de ASO is nog geen 
definitieve keuze gemaakt. De gemeente Apeldoorn heeft een 
duidelijke voorkeur voor het tracé kanaalweg. De provinciale 
aanschrijving aan de gemeente om voor een aansluitingspunt bij 
de Loenenseweg op de ASO een bestemmingsplan te maken bestaat 
formeel nog steeds. Niettemin wordt momenteel een vergelijkend 
onderzoek naar beide mogelijkheden gedaan. 
Voor zover het Beekbergen betreft is het gemeentelijk stand 
punt mede ingegeven door de wens de hoeveelheid verkeer door 
het dorp en met name op de Arnhemseweg te verminderen. Bij 
de aansluiting Kanaalweg zal de hoeveelheid verkeer aanzien 
lijk sterker verminderen dan bij een aansluiting Loenenseweg. 
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4. UITGANGSPUNTEN VOOR DE RUIMTELIJKE ONTWIKKELING VAN 
BEEKBERGEN 

4.1. De gewenste ontwikkeling in het algemeen 

Uit het in het voorgaande geschetste beleidskader komt nadruk 
kelijk naar voren, dat de verdere ontwikkeling van Beekbergen 
in beginsel geënt dient te zijn op de behoefte vanuit de loka 
le gemeenschap, waartoe naast bew9ners van de dorpskern zelf 
ook de bevolking van het omliggend agrarisch en bosgebied 
kan worden gerekend. Meer concreet betekent dit, dat bij wo 
ningbouw in eerste instantie zal worden voorzien in de behoef 
te van ingezetenen van Beekbergen en/of personen met een 
economische binding aan het dorp. Tevens is de woningbouw 
in beperkte mate van belang voor woningzoekenden uit andere 
landelijke kernen, welke onvoldoende ruimtelijke mogelijkheden 
kennen om in de plaatsgebonden woningbehoefte te voorzien. 
Ten behoeve van bedrijfsvestigingen met een duidelijke binding 
aan Beekbergen zal - naast de bestaande bedrijfsbestemmingen - 
ruimte moeten worden gezocht binnen de dorpskom. 
Op basis van een overwegènd lokale verzorgingsfunctie staat 
behoud van het huidige voorzieningenpakket voorop. 

Uit het beleidskader komt tevens naar voren dat de omgeving 
van Beekbergen zodanige natuur- en landschapswaarden kent dat 
overige ontwikkelingen slechts toelaatbaar zijn voor zover 
zij passen in het streven naar natuur- en landschapsbehoud. 
De vigerende uitbreidingsplannen, welke onder meer voorzage~ 
in een westwaartse verlegging van de verkeersweg Apeldoorn 
Arnhem en massale woningbouw dienen dan ook als strijdig met 
deze richtlijn te worden beschouwd. 
Vanuit het streven naar natuur- en landschapsbehoud is het 
gewenst aan de ruimtebehoefte tegemoet te komen door intensi 
vering van de bebouwing binnen de dorpskern. Slechts daar 
waar een goede landschappelijke inpassing kan worden bereikt, 
is uitbreiding op beperkte schaal aanvaardbaar. 

Bij het benutten van mogelijkheden voor nieuwbouw binnen de 
bebouwde kom moet evenwel rekening worden gehouden met het 
dorpse karakter van Beekbergen. 
Hoofdelementen uit de groenstructuur worden derhalve gehand 
haafd en uitgebouwd. Randgebieden, waar thans door open be 
bouwing een waardevolle ruimtelijke structuur bestaat, komen 
niet voor verdichting in aanmerking. Als bijdrage aan de 
identiteit van de dorpskern dient de centrumfunctie van de 
Dorpstraat als voorzieningenconcentratie zoveel mogelijk 
te worden gehandhaafd. 

4.2. Uitgangspunten voor de woningbouw 

In paragraaf 3.3. is naar voren gekomen dat de woningbouw in 
Beekbergen in eerste instantie dient te voorzien in de behoef 
te van ingezetenen en/of personen met een economische binding 
aan het dorp. Tevens is - gelet op de financiële problematiek 
rond de woningbouw in Beekbergen - woningbouw in beperkte mate 
van belang voor woningzoekenden uit andere landelijke kernen, 
welke onvoldoende ruimtelijke mogelijkheden kennen om in de 
plaatsgebonden woningbehoefte te voorzien. 



-28- 

In paragraaf 2.3.2. is geconstateerd dat een voorzichtige 
schatting van het kwantitatieve woningtekort per 1-1-1982 
ne~rkomt op 50 à 60 woningen. Ten aanzien van de toekomstige 
ontwikkeling van de bevolking en de woningbehoefte zijn voor 
uitberekeningen gemaakt. Hierbij wordt het volgende opgemerkt: 
a. Op basis van landelijke verwachtingen voor de ontwikkeling 

van geboorte en sterfte voor Beekbergen mag een globaal 
evenwicht tussen geboorte en sterfte worden verwacht. 

b. De verwachtingen voor vestiging en vertrek zijn niet los 
te zien van de gemeentelijke belèidsvisie op de woningbouw 
in de dorpen als beschreven in par. 3.3. Deze beleidsvisie 
heeft gevolgen voor de omvang van het aanvaardbare vertrek 
en vestiging. Een kwantificering van deze migratiestromen 
berust op vestigings- en vertrekkansen, die zijn afgeleid 
uit het eerder genoemde migratie-onderzoek voor Beekbergen. 
Naar verwachting zal de migratie worden gekenmerkt door 
een vertrekoverschot onder voornamelijk jongeren, dat wordt 
gecompenseerd door een vestigingsoverschot onder migranten 
van 50 jaar en ouder. 

c. De veranderende bevolkingssamenstelling naar leeftijd en 
burgerlijke staat zal - uitgaande van woningbehoeftepercen 
tages voor landelijke gemeenten klasse 4 leiden tot een 
woningbezetting van 3,0 per 1-1-1982 naar 2,7 per 1-1-1996. 

Derhalve zal bij een nagenoeg stationair inwoners tal de Beek 
bergense woningbehoefte tot 1996 een uitbreiding van de woning 
voorraad met circa 285 woningen noodzakelijk maken. .. 
In het kader van het bestemmingsplan Beekbergen is geen speci 
fiek woningmarktonderzoek gehouden. Uit het gemeentelijk 
woningmarktonderzoek 1981 is wel voor het landelijk gebied 
als totaal de gewenste differentiatie af te leiden. Dit geeft 
een globale indicatie met: 
- een grote nadruk op goedkope woningen (resultaat W.M.O.: 

100%, goedkoop); 
- in meerderheid kleine woningen (resultaat W.M.O.: 59% kleine, 

41% grote woningen); 
- overwegend koopwoningen (resultaat W.M.O.: 64% koop, 36% 

huurwoningen). 
Bij deze gewenste differentiatie dient er op gewezen te worden 
dat uit oogpunt van beheersbaarheid van de voorziening in 
de plaatselijke woningbehoefte een groot aandeel huurwoningen 
gewenst is. Bij huurwoningen beschikt de gemeente op andere 
titel dan de Woonruimtebeschikking over mogelijkheden om ook 
op langere termijn nadere eisen te stellen aan de dorpsbinding. 
Deze differentiatie voor het landelijk gebied als totaal (in 
clusief een verhoogd aandeel huurwoningen, + 20 à 25%) lijkt 
zeer goed toepasbaar voor Beekbergen. De grote nadruk op goed 
kope woningbouw correspondeert met het gegeven, dat 81% van 
de ingeschreven woningzoekenden een modaal inkomen of lager 
geniet. Vermeldenswaard is tevens dat het overgrote deel be 
hoort tot één of twee persoonshuishoudens (83%. Naar leeftijd 
zijn personen jonger dan 30 jaar en ouder dan 65 met respec 
tievelijk 56% en 23% sterk vertegenwoordigd. 
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Daarnaast dient - zoals in het gemeentelijk beleidskader is 
aangegeven - de woningbouw in Beekbergen te worden bezien in 
relatie met de overige Apeldoornse landelijke kernen. Een 
aantal kernen kent een zeer geringe woningbouwtaakstelling tot 
1-1-1996 (15 à 25 woningen in totaal), welke op één of enkele 
lokaties worden gerealiseerd. Dit maakt de fasering voor deze 
woningbouw in relatie met de woningbehoefte kwetsbaar. Hierin 
kan worden voorzien door in de kern met de grootste woning 
bouwtaakstelling (Beekbergen) in beperkte mate reserve capa 
citeit te creëren voor urgente woningzoekenden, uit andere 
dorpen. In de praktijk zal dit beperkt kunnen blijven tot ~ 
enkele woningen per jaar. ' 
Blijkens de woningzoekendenregistratie wijkt de differentiatie 
van de betreffende kernen nauwelijks af van de Beekbergense 
behoefte (86% inkomen op modaal c.q. beneden modaalniveau; 
91% één- en tweepersoonshuishoudens), evenwel nadrukkelijk 
meer starters (86% jonger dan 30 jaar). 

De bovengenoemde differentiatie is uitsluitend geënt op 
volkshuisvestelijke uitgangspunten. Het zware accent op 
de sociale woningbouw leidt er toe dat het exploitatiere 
sultaat een tekort van meer dan 5 miljoen gulden laat zien. 
Teneinde hieruit voortvloeiende financiële problemen te 
ondervangen, zouden aan het woningbouwprogramma voor Beek 
bergen enkele tientallen woningen in de duurdere, ongesub 
sidieerde sfeer kunnen worden toegevoegd. Erkend zij 
dat dergelijke woningen wellicht geen rol spelen in het 
voorzien van de plaatsgebonden woningbehoefte. 

Tegen deze achtergrond wordt voorgesteld om de woningbouw 
taakstelling voor Beekbergen tot 1-1-1996 op 365 woningen te 
stellen. 

De afbakening van het dorpskerngebied. 

De bouwmogelijkheden in Beekbergen zullen in beginsel in 
het dorpskerngebied moeten worden gevonden. Dit gebied wordt 
in hoofdlijnen begrensd door de Arnhemseweg (aan de westzijde), 
de Tullekensmolenweg (aan de noordzijde), de Ruitersmolenweg 
(aan de oostzijde) en de Hietveldweg (aan de zuidzijde). 
Tevens wordt hiertoe gerekend het gebied begrensd door de 
Dorpstraat, het Kerkeveld en de Loenenseweg (het zogenaamde 
Kerkeveld). 
De overwegingen voor deze afbakening van het dorpskern zijn 
in het kort de volgende: 
- aan de westzijde geeft de Arnhemseweg een "harde" grens 

aan de dorpskern o.a. vanwege de hoge verkeersintensiteit; 
ook is het landschap aan de westzijde van de Arnhemseweg - 
hoewel hier en daar versnipperd door allerhande bebouwing 
- toch nog als waardevol te betitelen onder meer vanwege 
de aanwezigheid van verschillende sprengenkoppen en de 
enken rondom ''Engeland "; juist om de overwegend agrarische 
functie in dit gebied te behouden is een verdere intensive 
ring van de bebouwing hier niet gewenst; 
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- aan de noordzijde vormen de Beekbergerbeek (de Oude beek) 
en de daarbij behorende gronden een duidelijke begrenzing 
van de dorpskern; 

-'aan de oostzijde vormen het open agrarische gebied rondom 
"het Hoogeland" evenals het enkencomplex waardevolle land 
schappelijke èn agrarische eenheden, waarvan een verdere 
verbrokkeling of versnippering net woningbouw niet gewenst 
is; 

- aan de zuidzijde is het behoud van een "open" zone tussen 
de bosgebieden (incl. de begraafplaats) en de bebouwde 
dorpskern een belangrijk uitgangspunt; deze opvatting wordt 
gedeeld door de PPC bij haar verwerping van een won i.ngboaw+ 
lokatie Hietveld-Zuid (1977) net soortgelijke rro t i.ve r i.n g ; 
in het gedeelte tussen de Hietveldweg en de Veldhofweg 
dienen de huidige sport- en agrarische functies derhalve 
zoveel mogelijk geconsolideerd te worden om althans het 
open karakter tussen de dorpsrand en de dorpskern nog blij 
vend te bewaren. 

De verschillende lokaties. 

Binnen het hierboven afgebakende gebied is gezocht naar bouw 
lokaties. Daarbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
- tlPgelijke aansluiting op bestaande bebouwing 

onderscheid primaire en secundaire zones voor hogere en 
lagere bebouwing 
groepering van woningcategorieën, met een beperkte menging 
onderscheid in liggingsfactoren voor verschillende woningc~ 
tegorieën 
verkavelingen z~Jn in beginsel gebaseerd op normgetallen, 
in verband met het streven naar een meer dorpsachtige 
bebouwingsstructuur is een iets ruimere maatvoering zowel 
in kavel als van het openbaar groen onontkoombaar geacht. 

Met deze uitgangspunten is een stedebouwkundige proefverkave 
ling voor alle bouwlokaties ontworpen die - qua aantal wonin 
gen en de differentiatie ervan in categorieën - zo nauw moge 
lijk overeenkomt met het uiteindelijk gekozen bouwprogramma 
van circa 300 woningen. Per lokatie volgt hiervan een afzon 
derlijke beschrijving (zie voor de ligging figuur 12). 
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Lokatie 1 tussen Tullekensmolenweg, Wolterbeeklaan en Keizers 
mantel 
Het gebied wordt aan de noord- en oostzijde begrensd door 
een tiental vrijstaande wonLngen. Aan de Keizersmantel staan 
15 woningwetwoningen. 
In de nabijheid ligt het jongerencentrum De Boerderij. Alleen 
na ingrijpende voorzieningen tegen geluidoverlast is op de 
naburige percelen woningbouw aanvaardbaar. Deze voorzieningen 
zijn technisch mogelijk en financiéel verdedigbaar. 
Het terrein is ca. 2,4 ha groot. Voor de hoek Keizersmantel/ 
Wolterbeeklaan is een plan voor 19 casco-woningen inmiddel~ 
gerealiseerd. Dit plan past in de verkavelingsgedachten. Het 
gehele terrein biedt nog ruimte aan circa 65 woningen. 

Lokatie 2 hoek Vlinderstraat/Tullekensmolenweg + twee restka 
vels aan de Hagenweg en de Libellestraat 
Op deze hoek heeft in de zeventiger jaren een gedeeltelijke 
afronding van dit deel van het dorp plaatsgevonden door de 
bouw van een blok kleine woningen en een aantal vrijstaande 
woningen langs de Vlinderstraat. De "open" hoek is als openbaar 
groen ingericht. 
De oostelijke hoek van de Vlinderstraat met de Tullekensmolen 
weg is nog niet voltooid. Een afronding is dringend gewenst. 
Een dubbele woning biedt de meest passende oplossing. 
Verder zijn twee bouwkavels respectievelijk aan de Hagenweg 
en de Libellestraat aan het bouwprogramma toegevoegd als bouw 
mogelijkheid voor een vrijstaande woning. ~ 

Lokatie 3 tussen Wolterbeeklaan en Libellestraat 
De open plek ten westen van de nog te verlengen Wolterbeek 
laan is een braakliggend gemeentelijk terrein van 0,8 ha 
groot. 
Door vulling van dit gebied met woningen wordt duidelijker 
vorm gegeven aan de centrale groene ruimte ten noorden 
van de N.H.-kerk. Met name een overwegend rechtlijnige door 
trekking van bebouwing langs de westzijde van de te verlengen 
Wolterbeeklaan zal deze vorm ondersteunen. Hier zijn ca. 
17 woningen mogelijk. 
Bijzondere aandacht dient geschonken te worden aan de ont 
sluiting van het gebied. 

Lokatie 4 tussen Koningspage, H. Coertsweg en H. Minnekenweg 
Deze lokatie is eveneens een braakliggend gemeente-eigendom 
van 0,8 ha groot, dat in het vigerende bestemmingsplan is 
bestemd voor Bijzondere doeleinden; gedacht werd aan de 
vestiging van een tweede lagere school. Hieraan is geen 
behoefte meer. Woningbouw op dit terrein vormt thans een 
logische invulling. Door hier woningbouw te realiseren zal 
in dit deel van het dorp een betere onderlinge samenhang 
in de bebouwingsstructuur worden verkregen. Deze lokatie 
maakt ca. 40 woningen mogelijk, waarvan er 14 wooneenheden 
aan kleine huishoudens zijn toegerekend (deels gestapeld). 
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Lokatie 5 hoek Papenberg/Ruitersmolenweg 
Dit terrein is ca. 0,7 ha groot. Het is eigendom van de 

.gemeente. Het wordt aan de westzijde begrensd door de achter 
kanten van woningen aan de H. Minnekenweg. 
Er is een recent verzoek gedaan door een groep bewoners om 
hier in de vrije sector (geschakelde) bejaardenwoningen te 
kunnen bouwen. Een deel van dit terrein kan in principe hier 
voor in aanmerking komen; ook is een deel als dubbele woning 
aangemerkt. 
Rekening dient gehouden te worden met de waardevolle bomen 
langs de Papenberg en de Ruitersmolenweg. 
Het terrein biedt plaats aan 16 woningen. Door deze hier/te 
bouwen wordt een verdere afronding van de bebouwingsstructuur 
van Beekbergen verkregen. 

Lokatie 6 de zuidwestelijke akker tussen de Van Schaffelaarweg 
en de Hietveldweg 
Het gebied is vrijwel geheel gemeente-eigendom en 2,4 ha groot. 
Met enige grenscorrecties is hier een zeer goede woningbouwlo 
katie te ontwikkelen. De vigerende bestemming laat dit ook 
toe, zij het dat de stedebouwkundige voorwaarden onvoldoende 
ruimte bieden aan de huidige eisen. 
Recent is in het gebied - middels een art. 19 W.R.O.-procedure 
- een nieuwe brandweergarage gerealiseerd; de garage is - nabij 
de noodlokalen van de aangrenzende basisschool - op zodanige 
afstand van de Van Schaffelaarweg gesitueerd, dat woonbebouwing 
langs deze weg nog mogelijk is. Hierdoor blijft de Van Schaffe- ~ 
laarweg als zuidelijke entree in de woonsfeer. 
Op dit terrein kunnen ca. 70 woningen worden gebouwd. De wo 
ningen zouden zo gebouwd moeten worden, dat het uitzicht van 
af de Arnhemseweg op de toren van de N.H. Kerk gehanhaafd 
blijft. 

Lokatie 7 het binnenterrein tussen Dorpstraat, Loenenseweg, 
Hietveldweg en Van Schaffelaarweg 
Ook van deze lokatie zijn de gronden overwegend eigendom der 
gemeente; een drietal perceelsgedeelten is in handen van 
particulieren. Het gebied ligt nagenoeg volledig ingesloten. 
Dit stelt hoge eisen aan de ontsluiting en de interne verkeers 
structuur. Vooral voor voetgangers en fietsers dienen extra 
voorzieningen getroffen te worden om langs een logische, korte 
weg aansluiting te krijgen bij de bestaande wegen. Hier zijn 
55 à 60 woningen mogelijk. Vanwege de afmeting van deze lokatie 
zijn twee auto-ontsluitingen gewenst. De aansluiting op de 
Van Schaffelaarweg is daarvan de belangrijkste. 

Lokatie 8 het Kerkeveld tussen het Kerkeveld en De Hoeve in 
het verlengde van de E.J. Boksweg (reserve) 
De oppervlakte van deze gronden is ca. 2,7 ha. De eigendom 
is overwegend in particuliere handen. Het gebied wordt door 
sneden door de Achterste Kerkweg. De capaciteit van het ge 
bied bedraagt ca. 90 woningen. Dit gebied kan als reserve 
beschouwd worden zolang het bouwprogramma op de andere ter 
reinen gerealiseerd kan worden. 



Lokatie 9 het binnenterrein tussen lokatie 1 en de 
Ruitersmolenweg (reserve) 

"De oppervlakte van deze gronden is ca. 0,4 ha. Het terrein 
is gemeente-eigendom. De capaciteit van dit gebied be 
draagt ruim 15 woningen. Dit terrein wordt als reserve 
beschouwd zolang voor de geluidshinder van de Boerderij 
geen afdoende maatregelen zijn getroffen en zolang de lo 
katies tot en met 7 nog reële bouwmogelijkheden bieden. 
Na de in dit bestemmingsplan voor woningbouw geldende 
looptijd kan deze reservelokatie tezamen met lokatie 8 
betrokken worden bij de voorziening in de woningbehoefte 
in de negentiger jaren. / 
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In het voorafgaande is geconstateerd dat in de onderzochte 
woningbouwlokaties en verspreide kavels een totale woningbouw 
capaciteit van 410 woningen kan worden gecreëerd. Mede gelet 
op het huidige gebruik, de eigendomssituatie e.d. verdienen 
de lokaties Kerkeveld en Tullekensmolenweg (oostelijk deel) 
de voorkeur om zo laat mogelijk voor woningbouw te worden 
benut. De capaciteit van de overige lokaties is voldoende om 
te voorzien in de woningbehoefte van Beekbergen tot 1993, 
de opvang van woningzoekenden uit de overige kleine kernen 
met onvoldoende bouwmogelijkheden en voor een deel voor 
woningzoekenden van elders (vrije sector) uit overwegingen 
van planexploitatie. De differentiatie is op deze doel- 
groepen afgestemd. ~ 

Het voorgestelde bouwprogramma betreft dehalve circa 305 
woningen, waarvan ~ 20 op verspreide particuliere kavels. 
Het bouwprogramma voor de gemeentelijke bouwlokaties kent de 
volgende differentiatie. 

naar financieringswijze naar woninggrootte/spec. groepen 
abs. % abs. % 

woningwet 108 38 klein 120 42 
premiekoop-A 86 30 v, v ; bejaardenwoning 75 
ongesubsidieerd 46 16 1+2 huishoudens 14 
vrije sector 45 16 overig klein 31 

groot 165 58 
Totaal * 285 100 285 100 

naar eigendomsvorm naar prijsniveau naar bouwvorm 

abs. % abs. % abs , % 
koop 131 46 goedkoop 240 84 laagbouw 255 89 
huur 154 54 duur 45 16 gestapeld 30 11 
Totaal 285 100 Totaal 285 100 Totaal 285 100 

* Inmiddels zijn in de periode 1984/1985 35 wonbingen gereali 
seerd, waarvan 19 woningen op de hoek Keizersmantel/Wolter 
beeklaan en 16 bejaardenwoningen bij "De Vier Dorpen". 
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Dit overzicht heeft indicatieve betekenis; afhankelijk van de 
woningmarktsituatie bij uitvoering, het financierings- en 
contingenteringsbeleid van de Rijksoverheid, e.d. kunnen uit 
gaande van de beoogde doelgroepen aanpassingen noodzakelijk 
zijn. 

4.3. Uitgangspunten voor het bestaande dorpsgebied 

In de beschrijving van de huidige ruimtelijke structuur van / 
Beekbergen is geconstateerd, dat in hoofdlijnen de dorpskarak 
teristiek behouden is. Op onderdelen behoeft deze karakteri 
stiek van bebouwings- en groenstructuur versterking. Deze ver 
sterking komt deels tot stand middels afrondende woonbebouwing 
als voorgesteld in par. 4.2., deels middels het beleid ten 
aanzien van bestaande bebouwing en openbare ruimte. 

Het centrum van Beekbergen, gevormd door het middenstuk van 
de Dorpsstraat met zijn voorzieningen en de Nederlands Hervormde 
Kerk met omliggende beplanting als beeldbepalend element, kan 
nadrukkelijk worden gemarkeerd door een opener inrichting 
van het nabij gelegen Freule Hartsenplein. 

De structurerende w~rking van de hoofdwegen in het dorp evenals 
de zichtbare as Wolterbeeklaan/Van Schaffelaarweg kan worden 
vergroot door deze te begeleiden met laanbeplanting. 

Als bijdrage aan de ruimtelijke karakteristiek van het dorp 
dienen cultuurhistorisch waardevolle en voor het tradionele 
platteland kenmerkende bebouwingselementen zoveel mogelijk 
behouden te blijven. 

De hoge visueel-ruimtelijke belevingswaarde van het open 
enkenlandschap ten oosten, zuiden en westen van Beekbergen 
dient zoveel mogelijk behouden te blijven. Dit geldt eveneens 
voor de beekdalen ten noorden van de dorpskern. Uit landschap 
pelijk oogpunt behoeven houtopstanden in de dorpsrand bescher 
ming en op onderdelen versterking middels toe te voegen laan 
beplantingen. 

De overgangssituatie van de omringende bosgebieden en houtwal 
len kenmerken zich door een zodanige soortenrijkdom van flora 
en fauna dat het behoud van deze natuurwaarden prevaleert 
boven uitbreiding van dorpsbebouwing, verblijfsrecreatie en 
andere intensieve functies voorop dient te staan. Een nog 
kwetsbare en uit natuurwetenschappelijk oogpunt waardevoller 
zone vormt vooral het brongebied van de Beekbergse Beek. 
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4.3.2. De verkeersstructuur 

Als 'gevolg van de veranderingen in de regionale verkeersstruc 
tuur mag worden verwacht dat Beekbergen een verminderde druk 
als gevolg van het doorgaande verkeer zal kennen. Deze vermin 
dering geldt zowel bij de aansluiting Kanaalweg als bij de 
aansluiting Loenenseweg, zij het in verschillende mate 1). 
De afname van het doorgaand verkeer zal in beide varianten 
een positief effect hebben op de verkeerssituatie. Afhankelijk 
van deze verandering kan te zijner tijd bezien worden of dit 
in de Dorpstraat dient te leiden tot aanpassingen van de in- f 
richting. 

1) Inmiddels hebben Provinciale Staten besloten tot de aan 
sluiting Loenenseweg. 

De bestaande wegenstructuur is in staat de nieuw geplande 
woongebieden te ontsluiten; de Van Schaffelaarweg zal een 
ontsluitingsfunctie gaan vervullen voor de lokaties 6 en 7. 
Van de onverharde wegen zal in de planperiode de Veldhofweg 
worden verhard. 

De Dorpstraat zal - evenals in de huidige situatie - een 
dubbelfunctie vervullen: enerzijds verkeersweg mede ten behoe 
ve van doorgaand verkeer anderzijds verblijfsgebied voor be 
zoekers van aanliggende centrumvoorzieningen. De inrichting 
dient op beide functies te zijn afgestemd; de parkeervoor 
zieningen in de omgeving van de Dorpstraat behoeven uitbrei 
ding ten behoeve van de opvang in het toeristenseizoen. 

In par. 2.3.3. is geconstateerd dat Beekbergen thans een - 
gelet op de kerngrootte - uitgebreid en gedifferentieerd voor 
zieningenpakket kent. Ten aanzien van de toekomstige ontwikke 
ling geldt als uitgangspunt in het provinciaal en gemeentelijk 
beleid een in beginsel autonome ontwikkeling. Dit betekent 
dat ruimteclaims als gevolg van vestiging van bedrijven en 
instellingen van elders in Beekbergen - tenzij sprake is van 
duidelijk plaatselijk gebonden bedrijvigheid - buiten be 
schouwing worden gelaten. 

De winkelvoorzieningen in de sfeer van de detailhandel worden 
geconfronteerd met een drietal ontwikkelingen: 
a. een lichte groei van de bevolking. 

Op basis van het voorgestelde woningbouwprogramma mag een 
beperkte groei van de Beekbergense bevolking tot ruim 3.800 
inwoners in 1995 worden verwacht, hetgeen een versterking 
van het draagvlak inhoudt. Voor de verblijfsrecreatie kan 
in beginsel worden uitgegaan van een gelijkblijvende ver 
blijfscapaciteit, zij het dat ten aanzien van de bezettings 
graad van de terreinen geen raming op langere termijn te 
geven valt. 
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b. een daling van de bestedingen per hoofd van de bevolking. 
Nationale instellingen op distributie-economisch terrein 
verwachten een voortgaande daling van de detailhandelsbe 
àtedingen per hoofd van de bevolking in constante prijzen. 
Hierop is enerzijds het bezuinigingsfenomeen als gevolg 
van inkomensdaling van toepassing anderzijds loopt al tien 
tallen jaren het aandeel van de detailhandel in de parti 
culiere consumptie terug (meer woonlasten, auto, vakantie, 
e.d.). Tot 1990 komt dit neer op een jaarlijkse daling van 
gemiddeld 2 à 4% afhankelijk van de sector, m.n. d.o.g. 

c. een daling van de koopkrachtbinding. 
In de periode 1975-1983 heeft Beekbergen een flinke toena~e 
van de koopkrachtafvloeiing gekend. Voor de d.o.g.-sector 
is dit niet een specifiek Beekbergens gegeven; voor kost 
bare uitgaven zoals meubels is het zelfs een landelijke 
tendens. Voor de v.g.m.-sector speelt wellicht de komst 
van een aantal grootwinkelbedrijven in Apeldoorn-Zuid een 
belangrijke rol, met scherpe prijsconcurrentie voor de 
Beekbergense middenstand. 
Trendmatig moet derhalve rekening worden gehouden met een 
inkrimping van het aantal detailhandelsvoorzieningen. Be 
houdens incidentele vestigingen, mag ook geen belangrijke 
uitbreiding van het aantal horeca- en andere winkelvoor 
zieningen worden verwacht. 

Uit oogpunt van een goed verzorgingsniveau voor de lokale 
bevolking en de verblijfsrecreant~n in de omgeving van Beek 
bergen is terugdringing van de betrekkelijke grote koopkracht~ 
afvloeiing gewenst. 
Eerder is geconstateerd, dat deze afvloeiing zich in de 
voedings- en genotmiddelen vooral op Apeldoorn-Zuid richt. 
In deze sector kenmerkt de Beekbergense middenstand zich door 
kleine tot zeer kleine vestigingen. Door in het plan de ruim 
telijke mogelijkheden te bieden tot vestiging c.q. uitbreiding 
van een grootschaliger voorziening in deze sfeer, kan aan de 
bewoners van Beekbergen een reëel alternatief worden geboden. 

Daarnaast dient - bij een inkrimpend voorzieningenapparaat - 
de positieve beleving van de Dorpstraat als winkelstraat zo 
veel mogelijk intact te blijven. 
In het kader van het bestemmingsplan is het beleid er op ge 
richt het bestaande, nagenoeg aaneengesloten front van 
winkels en - voornamelijk winkelondersteunende - horecavesti 
gingen in het middendeel van de Dorpstraat zoveel mogelijk 
intact te houden. Vestiging van kantoren en bedrijven zonder 
zichtbare baliefunctie leiden tot doodse elementen in het 
etalagefront en doen afbreuk aan de centrumfunctie van dit 
gebied. Tevens kan de attractiviteit van de Dorpstraat voor 
winkeldoeleinden worden vergroot door een verbetering van 
de parkeervoorzieningen. 
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In de sfeer van de sociaal-culturele en onderwijsvoorzieningen 
is voor de planperiode geen uitbreiding van het aantal acconr 
rmda t i.e s in Beekbergen te verwachten. Voor het midden van de 
negentiger jaren is in het Nationale Bibliotheekplan de vesti 
ging van een bibliotheekfiliaal voorzien. Hiervoor zijn overi 
gens nog geen financiële middelen beschikbaar. 
Het bestaande aanbod van sportvoorzieningen is afgestemd op 
het te verwachten draagvlak in Beekbergen. Naar vervanging 
van de huidige gymzaal bij het Dorpshuis door een grotere 
zaal wordt nog onderzoek verricht. Dit heeft ook betrekking 
op ruimtelijke aanvaardbaarheid, situering en parkeerconse7 
quenties. Ook hiervoor zijn nog financiële middelen beschik 
baar. 

Ten aanzien van de sociaal-medische voorzieningen ten behoeve 
van de eigen bevolk~ng zijn thans geen initiatieven bekend. 
Gelet op het provinciale beleid inzake de bejaardenzorg even 
als het beleidsplan voor de verpleegtehuizen in de steden 
driehoek is een belangrijke capaciteitsuitbreiding van de 
Beekbergse instellingen in het algemeen, maar ook voorzover 
~n het plangebied gevestigd, niet te verwachten. 

Na de nieuwbouw voor de brandweergarage bestaat voor de 
dienstverlening van overheidswege nog behoefte aan een 
nieuwe -behuizing-VOor het Tn -Beekbergen ge stat ioneerde on 
derdeel van de gemeentepolitie. ... 
Samenvattend kan geconcludeerd worden dat - behoudens uitbrei- 
dingen van ondergeschikte aard bij bestaande instelling - in 
de sfeer van de maat schappel ijke voorz ieningen slechts me ~ 
denteel sprake zal zijn van nieuwe ruimteclaims. 

Ten aanzien van de bedrijven in Beekbergen is in de huidige 
situatie reeds sprake van een intensieve menging van bedrijfs 
en woonfuncties. 
Uit milieu-overwegingen is een begrenzing van de bedrijfsont 
wikkeling in dergelijke situaties gewenst; in het kader van 
het kleine kernbeleid verdient onttrekking van woningen aan 
de woningvoorraad door bedrijfsuitbreiding geen aanbeveling 
en hiermee is bij de bepaling van de woningbehoefte dan ook 
geen rekening gehouden. Daarnaast zijn bedrijven gevestigd 
in de natuurwetenschappelijk en landschappelijk kwetsbare 
overgangszone tussen de dorpskern en de omliggende bos- en 
natuurgebieden. Teneinde deze bedrijvigheid bij uitgroei bin 
nen redelijke schaal toch in het Beekbergense te kunnen hand 
haven, is .het gewenst een specifiek bedrijfsterrein mogelijk 
te maken. Naar aard en omvang dient dit terrein te zijn afge 
stemd op de ruimtelijke structuur van Beekbergen. 
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5. PLANBESCHRIJVING 

5. i, Inleiding 
" 

In de voorgaande hoofdstukken is uitvoerig ingegaan op een 
groot aantal aspecten welke ten grondslag liggen aan het be 
stemmingsplan "Beekbergen", zoals dat uiteindelijk zijn vorm 
heeft gekregen in de juridische stukken van het plan (de voor 
schriften en de plankaart). Deze laten - gegeven de beleidsuit 
gangspunten, de belemmeringen en de 'gewenste ruimtelijke ont 
wikkeling - zien wat met het bestemmingsplan beoogd wordt. 
Naast de eisen, die in het kader van de Wet op de Ruimtelijke 
ordening en het bijbehorende Besluit op de Ruimtelijke OrdeL 
ning gesteld worden, moeten plankaart en voorschriften (kort 
weg: het plan) voldoen aan twee in wezen tegenstrijdige eisen; 
die van rechtszekerheid en soepelheid. 
Belanghebbenden moeten aan het plan een redelijke zekerheid 
kunnen ontlenen wat er met en in het betrokken gebied kan ge 
beuren. Dit maakt het noodzakelijk, dat het plan de mogelijke 
ontwikkelingen in het gebied in vrij vergaande mate vastlegt. 
Soepelheid is gewenst om in de toekomst ruimte te kunnen 
bieden aan zich voordoende vragen, ontwikkelingen en inzich 
ten. Een plan moet volgens de wet zo'n 10 jaar mee. Op het 
moment van vaststelling van het plan is niet geheel te over 
zien wat er allemaal in die periode kan gebeuren. Zonder 
soepelheid zullen of wenselijke ontwikkelingen niet tot stand 
kunnen komen of moet het plan voortdurend worden.herzien. 
In een plan zal altijd gestreefd worden naar een zeker even 
wicht tussen de beide factoren rechtszekerheid en soepelheid. ~ 

Op een aantal manieren is dat in het plan verwerkt: 
- uitgegaan is van het niet onnodig inperken van gebruiks- en 

bebouwingsmogelijkheden; 
- waar nodig is gewerkt met zgn. "wij zigingsbevoegdheden" voor 

vrij wezenlijke veranderingen en met "vrijstellingsbevoegd 
heden" voor minder ingrijpende zaken. 

Bij een wijziging bestaat de mogelijkheid bezwaar in te dienen 
bij burgemeester en wethouders, waarna Gedeputeerde Staten van 
Gelderland het wijzigingsplan uiteindelijk goed- of afkeuren. 
Bij vrijstelling kan bezwaar gemaakt worden bij burgemeester 
en wethouders. 
Bij vrijstelling is nog een onderscheid gemaakt in de aard 
van de procedure. Zijn er zaken in het geding, die alleen 
omwonenden betreffen, dan worden alleen zij van het voornemen 
tot vrijstelling in kennis gesteld (via aanschrijving). 
Zijn er zaken, die niet alleen voor de omwonenden van belang 
zijn, dan volgt een publicatie in de pers van het voornemen 
tot het verlenen van een vrijstelling. 
Op deze wijze is zowel de soepelheid gediend (op dit moment 
worden slechts de belangrijkste hoofdregels vastgesteld), 
als de rechtszekerheid (de detaillering kan plaatsvinden op 
basis van de hoofdregels met als voordeel vrij korte procedure). 
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Het plan omvat naast de onderscheiden bestemmingen een aantal 
fllgemene bepalingen: 

- Begripsbepalingen (artikel 1.1.). 
Hierin YK>rdt van een aantal in de voorschriften gehanteerde 
begrippen een nadere omschrijving gegeven, 

- Wij ze van neten en berekenen (artikel 1. 2. ). 
Aangegeven wordt op welke wij ze maten en percentages worden 
bepaald. 

- Afdekking van gebouwen (artikel 1.4.). 
Bepaald is welke stedebouwkundige mogelijkheden er zijn 
voor platte daken of kappen op gebouwen. Dit staat overigens 
geheel los van het oordeel van de Welstandscommissie, 

- Gebruiksbepaling van gronden en ops tallen (artikel 3. 1. ). 
Gebruik in strijd met de bestemming is in principe verboden, 
tenzij dit gebruik zou leiden tot "een beperking van het 
meest doelmatig gebruik, die niet door dringende redenen 
wordt gerechtvaardigd". In dat geval zijn burgemeester en 
wethouders bevoegd vrijstelling te verlenen. 
Voor ov a , de bestemmingen die de berscherming van landschaps 
en natuurwaarden (mede) tot doel hebben is in ieder geval 
het gebruik als sport-, wedstrijd-, kampeer/caravan-, par 
keerterrein, dagcamping, verboden, evenals o.a. het gebruik 
voor racen of crossen met motorvoertuigen of bromfietsen.-' 
Voor alle bestemmingen is in ieder geval verboden het ge 
bruik als o.a. staan- of ligplaats voor tenten, caravans 
e.d. (behoudens het kamperen bij de boer) en opslagterrein 
voor afgedankte machines, voer- en vaartuigen, opslagterrein 
voor gerede machines en voertuigen (tenzij noodzakelijk 
voor het toegestane agrarische grondgebruik) en als ops Lag+ , 
stort- of bergplaats van afgedankte stoffen, voorwerpen en 
producten. 
Bestaand afwijkend gebruik mag echter worden voortgezet. 

- Algemene vrijstellingsbepalingen (artikel 4. I.). 
Voor het toelaten van nutsvoorzieningen, verschuiven van be 
stemmings- en bebouwingsgrenzen en het overschrijden van de 
in het plan opgenomen maten is binnen bepaalde grenzen vrij 
stelling mogelijk. Vrijstelling wordt alleen in uitzonderlijke 
gevallen verleend. 

- Algemene wijzigingsbepalingen (artikel 4.2.). 
Voor het ve rk Le i.nen Zver-g ro t en met grotere marges dan door 
middel van een vrijstelling mogelijk is van bestemmings 
en bebouwingsvlakken, is een wijzigingsprocedure ingevolge 
artikel 11 W.R.O. noodzakelijk. 

- Overgangsbepalingen bouwwerken (artikel 5.2.). 
Voor (delen van) bestaande bouwwerken welke niet passen in 
het plan is bepaald dat deze slechts gedeeltelijk vernieuwd 
of veranderd mogen worden. Alleen na een calamiteit is vol 
ledige nieuwbouw mogelijk. 
Na vrij s telling mogen bes taande bouwwerken net max. 25 % ver 
groot worden. Voor woningen is een bovengrens van 375 nQ 
gesteld. 
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Bij de regels, die worden gegeven voor de verschillende bestem 
mingen is er naar gestreefd deze zoveel mogelijk op de plan 
k4art tot uitdrukking te brengen; daar worden de ligging, 
vorm, hoogte e.d. bepaald. Tevens is bij sommige bestemmingen 
op de plankaart een maximum bebouwingspercentage opgenomen. 
De bestemmingsplanvoorschriften geven de regels aan voor het 
bouwen respectievelijk het aanleggen en bepalen verder waarvoor 
de percelen wel of niet mogen worden gebruikt. Omdat die voor 
schriften (de gele bladzijden in de map) onvermijdelijk 
toch nog vrij ingewikkeld zijn wordt in het hiernavolgende, 
waar nodig, per bestemming een toelichting gegeven. 

5.2. Wonen 

5.2.1. Aanwezige woningen 

De in het plangebied aanwezige woningen zl.Jn, voor zover zij 
geen deel uitmaken van bedrijven of voorzieningen, als "woon 
doeleinden" bestemd. De bestemming omvat de woning en de even 
tuele bijgebouwen. De oppervlakte van de woning en de opper 
vlakte van de bijgebouwen is gebonden aan een in de voorschrif 
ten omschreven maximum. 
De aanwezige noodwoningen Hietveldweg 47A en Holleweg 9 zijn 
niet als woning bestemd. Achter de woning Holleweg 9 staat een 
stacaravan, waarvan het gebruik is te beschouwen als dienstig . 
aan inwoning bij de woning Holleweg 9. Deze stacaravan kan niet 
als zelfstandige woning worden aangemerkt. De noodwoning .. 
Hietveldweg 47A is aanwezig op een bouwperceel, waar al een 
woning aanwezig is. Deze situatie is stedebouwkundig niet 
gewenst. De woning Holleweg 47 is gelegaliseerd, de noodwo 
ning 47A niet. 
Met betrekking tot noodwoningen wordt gestreefd naar beëindi 
ging van illegale woonsituaties en wel op basis van het in 
1972 aanvaarde rapport inzake het clandestiene bouwen en/of 
bewonen in de gemeente Apeldoorn. Een strak beleid wordt ge 
voerd ten aanzien van nieuw ontstane gevallen. Bestaande ge 
vallen van clandestiene bouwen bewoning, waarvoor reeds een 
aanschrijving tot ontruiming en sloping is uitgegaan zullen 
geleidelijk worden gesaneerd door middel van toewijzing van 
woonruimte op het tijdstip dat men "aan de beurt" is. 
De noodwoningen die niet zijn gelegaliseerd vallen onder het 
zgn. overgangsrecht; dat kent de mogelijkheid om via vrijstel 
ling uitbreiding van de bebouwing toe te staan (artikel 5.2., 
lid 2, van de planvoorschriften). Gezien echter het streven 
om noodwoningen te beëindigen, zal die vrijstellingsmogelijk 
hèid niet voor noodwoningen worden toegepast als daarom zou 
worden gevraagd (artikel 5.2., lid 3). 

De woningen zijn zoveel mogelijk met afzonderlijke bebouwings 
vlakken op de kaart aangegeven. Uitsluitend waar woningen aan 
een gebouwd zijn, is het gehele blok in één vlak opgenomen. 
Deze individuele benadering .vindt zijn oorzaak in de wens de 
aanwezige openheid in de bebouwing te kunnen handhaven. 
Als algemeen uitgangspunt is een afstand van 2,5 m tot de 
zijerfgrens aangehouden en minimaal 8 à 10 m tot de achter 
erfgrens. Bij bejaardenwoningen is volstaan met 8 m. 
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Door deze individuele benadering ontstaat ook een goede 
leesbaarheid van kaart en voorschriften. 
Aan de achterzijde en waar mogelijk ook aan de zijkant van 
woningen is de grens van het bebouwingsvlak enige meters van 
de bestaande gevels getekend om geen onnodige belemmeringen 
te scheppen voor individuele wensen van bewoners. In het al 
gemeen zijn de uitbreidingsmogelijkheden aan de achterzijde 
he t gro 0 t st. 

De bestaande vrijstaande woningen hebben·waar mogelijk een 
vrij ruim bebouwingsvlak gekregen, waarbinnen een woning van 
max. 150 m2 is toegestaan. Voor woningen, die nu al groter/zijn 
dan die 150 m2 is een regel in de voorschriften opgenomen, dat 
die grotere maat als maximum geldt; dit zal zich het meest 
voordoen bij woningen, die gecombineerd zijn met een kantoor 
of praktijkruimte. 
Dit is ook het geval bij twee gebouwen die als wooncomplex ten 
behoeve van Het Hoogeland in gebruik zijn. Omdat het hier 
woningen betreft die niet alleen in afmetingen maar ook in 
kwal iteit afwijken van "gewone" woningen is aan de bestemming 
op de kaart de aanduiding "medisch sociaal" toegevoegd. In de 
voorschriften is bepaald dat deze woningen alleen voor medisch 
sociale instellingen bedoeld zijn. 

De nieuw te bouwen woningen kunnen globaal onderscheiden wor 
den in twee groepen: woningen die gebouwd kunnen worden op .. 
grond van vigerende plannen en die tegelijkertijd passen in 
de stedebouwkundige opvattingen over dit bestemmingsplan en 
woningen die gebouwd moeten worden om te kunnen voldoen aan 
het gemeentelijk huisvestingsprogramma. 
De bestemmingsregeling voor deze nieuwbouw is op 3 verschil 
lende manieren benaderd: 
1. Gedetailleerd bestemd door middel van aparte bebouwings 

vlakken per woning, zoals ook veel van de bestaande wonin 
gen zijn bestemd. Ook hier zijn de bestemmingen "Tuin" en 
"Erf" gehanteerd. 

2. Bestemd door middel van stroken waarin meerdere woningen 
mogelijk zijn. Dit systeem lijkt op de stroken bestemming 
van de bestaande rijenwoningen; het wijkt echter af door 
een grotere breedte van de stroken en wat ruimere voor 
schriften. Het is niet de bedoeling dat in zo'n strook 
alle woningen aaneen gebouwd worden, maar dat de beslissing 
over de detail invulling genomen wordt aan de hand van een 
concreet bouwplan. Hierdoor is de hoofdlijn van de toekom 
stige bebouwing vastgelegd met behoud' van een behoorlijke 
flexibiliteit. 
Deze twee manieren van bestemmen zijn gebruikt voor die 
terreinen, waar de realisering op korte termijn is te 
verwachten of waar nu reeds zorgvuldige voorwaarden voor 
een goede inpassing in de dorpsstructuur gesteld moeten 
worden. Ook de woningen in de vrije sector zijn op deze 
wijze bestemd. Hierdoor komt het beeld van de toekomstige 
dorpsrand tot uitdrukking. Evenals onder 1. 
zijn de bestemmingen "Tuin" en "Erf" hier ook gebruikt. 

3. Globaal bestemd door middel van een gebiedsafbakening op 
de kaart en een stedebouwkundig programma in de voorschrif 
ten, dat burgemeester en wethouders in een later stadium 
moeten uitwerken tot gedetailleerde bestemmingen. Dit pro 
gramma geeft in ieder geval aan het maximaal toelaatbare 
aantal woningen en de maximale hoogte van de bouwwerken, 
alsmede een waarborg voor voldoende groenvoorzieningen. 
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Met betrekking tot de stedebouwkundige aspecten van de afzon- 
derl ijke bouwlokaties kan het volgende worden opgemerkt (kaart 
12) • 
Van de zeven bouwlokaties vormen de lokaties 1 t/m 5 in begin 
sel de eerste fase van ontwikkeling. Vanwege de eigendomssitua 
tie is dit mogelijk, doch deze ontwikkeling wordt mede voor 
gestaan om Beekbergen aan de noordzijde zo spoedig mogelijk 
definitief af te ronden. 
In dat verband komt bouwlokatie 1, gelegen ten noorden van de 
Keizersmantel, op korte termijn in aanmerking voor de ontwik 
keling van hoofdzakelijk goedkope gezinswoningen. Voor het cen 
trale deel van deze lokatie is gedacht aan de situering van 
hoofdzakelijk gezinswoningen in de premie- en woningwetsector, 
te bouwen in blokjes van 3 à 6 woningen aanêén. Langs de rand 
van deze lokatie wordt langs de Tullekensmolenweg uitgegaan 
van vrijstaande en/of dubbele woningen. 

Vanwege de lokale wens om een deel van deze lokatie onbebouwd 
te laten (o.a. te gebruiken als evenemententerrein en wellicht 
deels ten behoeve van de situering van een sporthal bij De 
Boerderij) èn mede ter tegemoetkoming aan wensen van de Pro 
vinciale Planologische Commissie is het oostelijk deel (voor 
lopig) niet bestemd voor woondoeleinden ; zie bij lage "Resul 
taten van het gevoerd overleg". Uitgegaan wordt van een voor 
lopig multifunctioneel te gebruiken terreingedeelte met een 
bestemming "Maatschappelijke doeleinden". Omstreeks 1990 of ... 
iets later kan nader bepaald worden of dit terrein alsnog 
voor de verdere woningbouw gebruikt zal moeten worden. De 
grensafbakening van enerzijds het woongebied en anderzijds 
het multifunctionele gebruiksterrein is zodanig gekozen dat, 
ook in de voorlopige situatie, een ruimtelijk niet onaantrek 
kelijk beeld wordt verkregen. 

Volgens de ontwerpverkaveling wordt deze lokatie per auto 
ontsloten vanaf de Tullekensmolenweg ên vanaf de Keizersman 
tel; de twee aantakkingen op de Keizersmantel komen reeds 
voort uit het vigerende plan van 1964, op basis waarvan tevens 
de woningen langs de noordzijde van de Keizersmantel recent 
zijn gebouwd. Vervolgens geeft een nieuwe woonstraat parallel 
aan de Keizersmantel/Tullekensmolenweg de meest optimale 
ontsluiting c.q. verkaveling voor het nieuwe woongebiedje. In 
het hart van dit gebied is een kleine brinkachtige groenvoor 
ziening gepland, waarin een aanwezige boom opgenomen kan worden. 
Om de bouw van wqningen op het middenterrein te kunnen ont 
wikkelen dienen eerst afdoende geluidwerende maatregelen 
bij de jeugdboerderij te worden getroffen. Onrlat die maatre 
gelen nog wijzigingen voor de verkaveling tot gevolg kunnen 
hebben, is voorshands gekozen voor een globale woonbestemming 
op het middenterrein. 
Min of meer onafhankelijk van de ontwikkeling op het midden 
terrein kan de bebouwing langs de Tullekensmolenweg wel worden 
ontwikkeld. Om op die wijze zo spoedig mogelijk een "visuele" 
afronding van Beekbergen-Noord te bereiken, is een strook 
langs deze weg gedetailleerd bestemd. Voor de noordelijke af 
ronding van het dorp is gekozen voor een open bebouwing met 
vrijstaande dan wel twee-onder-êén-kapwoningen. 
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Om het begin van de Wolterbeeklaan als entree van de woonwijk 
te markeren is evenals aan de westzijde aan de oostzijde van 
deze weg ruimte gereserveerd voor de aanplant van laanbomen 
binnen de bes tennning "Groenvoorz ieningen" • 
om de afronding van de noordzijde van het dorp ne t beplanting 
te ondersteunen is langs de zuidzijde van de Tullekensmolen 
weg eveneens ruimte gereserveerd voor de aanplant van bomen. 

Met betrekking tot de noordelijke afronding is ook de ontwik 
keling van lokatie 2 van belang; het betreft een "dubbele" 
woning op de hoek Vlinderstraat/Tullekensmolenweg, alsmede 
de aanvullende beplanting aan de noordwestzijde van de dorps- 
rand. 

Met de realisering van woningbouw op lokatie 3 zal een belang 
rijk gat in de bebouwingsstructuur van het dorp worden gevuld. 
De nieuwe woningen èn de aanplant van bomen dienen in dit 
gedeelte primair de langgerekte op de N.H.-kerk gerichte groene 
as die de Wolterbeeklaan vormt, te ondersteunen. In dit stede 
bouwkundige belangrijke en opvallende gebiedje is gedacht aan 
de ontwikkeling van relatief iets duurdere woningen in de 
premie- en vrije sector. 
Op de hoek bij de Kerkweg is in deze sfeer een passende woon 
bebouwing, die ook nog goed aansluit bij de aanwezige woning 
aan de Kerkweg, rmei.I ijk te verwezenl ijken. In het plan wordt 
daarom gedacht aan een woning met praktijkruimte/kantoor of 
aan een combinatie van een grote en een kleine woning. De 
kleine woning zou geschikt kunnen zijn voor bejaarden. 
Deze bestennningsmogelijkheden zijn als zodanig in het plan op~ 
genomen. De woningen zijn per auto ontsloten vanaf de Wol ter 
beeklaan/H. Coertsweg. Het middengedeelte van deze lokatie 
is per auto tevens - in één richting - aangesloten op de Li 
bellestraat. De doortrekking van de Wolterbeeklaan tot aan de 
Kerkweg kan alleen voor voetgangers en fietsers uitgevoerd 
worden; per auto is een directe aansluiting op de Kerkweg 
in verkeerskundig opzicht niet aanvaardbaar. De reeds aanwezige 
aansluiting van de Papenberg verhindert dit. 

Bij de verkaveling van bouwlokatie 4 is - direct ten oosten 
van het dorpshuis - op de hoek Koningspage/H. Coertsweg uit 
gegaan van een blok voor circa 14 gestapelde wooneenheden voor 
kleine huishoudens. Het plan biedt de m:>gelijkheid dit blok 
te splitsen of een verspringing in de gevel toe te passen. 
Met "gestapeld" wordt hier bedoeld dat zowel op de begane 
grond als op de eerste verdieping een wooneenheid voorkomt. 
Evenals een dergelijke gerealiseerde wooneenheid aan de 
Wolterbeeklaan komt de bouwmassa derhalve overeen rret die 
van een "gewone" gez inswon ing. 
De overige woningen zijn "gewoon" langs de reeds aanwezige 
woonstraten gepland. Daarom is - mede om een directe ontwikke 
ling mogelijk te maken - gekozen voor een gedetailleerde 
woonbestemming. De ontwerpverkaveling gaat uit van kleinere 
gezinswoningen op de hoek H. Coertsweg/Minnekenweg (voor 
o.a. bejaarden) en grote gezinswoningen langs de overige 
straatgedeelten. 
Het resterende middenterrein zal overwegend ingericht worden 
als verblijfsgebied. 
Mede ter oplossing van de (toekomstige) parkeerproblematiek 
bij het Dorpshuis is nabij deze geprojecteerde woningen, op 
de zuidwesthoek van de lokatie, een gedeelte bestemd als 
parkeerterrein; zie verder hierna in 5.9. "Verkeer". 
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Lokat ie 5 voorz iet hoof dzakel ij k in de rmge l ij ke bouw van vr i.j - 

staande, dubbele en/of geschakelde woningen. Dit sluit niet 
alleen aan bij een recent verzoek van een groep bewoners om 
hier vrije sector bej aardenwoningen te bouwen, doch geeft 
tevens een open structuur aan deze dorpsrandbebouwing hetgeen 
hier goed past. Aan de oostzijde van deze lokatie is een 
strook als (openbare) "Groenvoorziening" bestemd om hier 
aanwezige waardevolle houtopstanden zo veel IIDgelijk te 
behouden. Tevens is door het projeèteren van zij tuinen in de 
bocht iets meer afstand verkregen tot de belangrijkste bomen 
èn wordt de ligging van deze woningen gunstiger ten opz i.c ht;s ,.. 
van de zon. 

De ontwikkeling van lokatie 6 en 7 ligt naar verwachting ver 
der in het verschiet dan de voorgaande. Toch is een tweetal 
elementen van stedebouwkundige aard van zodanig belang dat 
zij thans reeds gedetailleerd zijn bestemd. 
In de eerste plaats betreft dit de deels verlegde Van Schaf 
felaarweg die ingericht zal worden als een brede laan. Zij 
vormt dan als het ware de zuidelijke tegenhanger van de 
Wolterbeeklaan: eveneens een as, gericht op de N.H. Kerk en 
aan weerszijden beplant met laanbomen. Om dit effect te be 
reiken is een gedeeltelijke verlegging van de Van Schaffelaar 
weg in westelijke richting noodzakelijk. 

In de tweede plaats is de randbebouwing van lokatie 6 langs 
de Hietveldweg en Van Schaffelaarweg gedetailleerd. Op deze ~ 
wijze wordt de beste garantie gegeven voor passende woonbe 
bouwing wat betreft openheid, gerichtheid en hoogte. Met name 
langs de Hietveldweg wordt uitgegaan van enkele en/of dubbele 
woningen met een relatief lage bouwhoogte (goothoogte maxi 
maal 4 m). Langs de Van Schaffelaarweg ~s - mede door het bre 
de wegprofiel - iets bredere bebouwing ~n twee bouwlagen aan 
vaardbaar (maximaal 4 aanêên). 

Voor het overige kan worden opgemerkt dat de verkavelings 
schets laat zien dat hier op een aantrekkelijke wijze een 
woongebiedje ontwikkeld kan worden. Met name het gebogen ont 
sluitingspatroon geeft ondanks het weinige groen een afwisse 
lend straatbeeld. 
Qua bebouwing is tevens een menging van verschillende woning 
categorieën aangehouden, niet alleen om stede bouwkundige rede 
nen doch omdat op langere termijn deze vraag naar gemengde 
bebouwing het meest waarschijnlijk is. Voor dit deel van bouw 
lokatie 6 is overigens een globale woonbestemming aangehouden, 
de proefverkaveling dient derhalve als richtlijn. 
Om de Dorpstraat ook aan de westzijde zo direct IIDgelijk te 
kunnen bereiken is een verbinding voor voetgangers ontworpen 
op de westzijde van het terrein van de basisschool; hier ligt 
de meest reële mogelijkheid om een dergelijke verbinding te 
realiseren. 
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Lokatie 7 is een opgesloten gebied tussen de Dorpstraat en de 
Hietveldweg ten oosten van de Van Schaffelaarweg. Door de 
opgeslotenheid is voor deze lokatie gekozen voor twee ontslui 
tingsmogelijkheden voor auto' s i. c , op de Van Scha f f eLaa rweg en 
de Hietveldweg; vooral de eerste ontsluiting is verkeerskundig 
van essentieel belang. Verder is ten behoeve van voetgangers en 
fietsers gekozen voor een tweetal verbindingen met de Dorp 
straat en voor één verbinding met de Loenenseweg. 
Gebaseerd op het ontsluitingsstramien is een verkaveling voor 
dit gebied ontworpen, met een gemengde bebouwing. Er bestaat 
echter enige voorkeur voor bejaardenwoningen wegens de ligging 
nabij de voorzieningen en nabij het bejaardentehuis. 
Het ontworpen woongebied is globaal bestemd met uitzondering/ 
van enkele bouwmogelijkheden aan de noordoost-zijde van de 
lokatie. Dit houdt ondermeer verband met de wens van twee 
winkeliers tot het op korte termijn kunnen bouwen van een 
dienstwoning nabij de betrokken winkels. Deze zijn zodanig 
gesitueerd dat tussen deze woningen en de winkels aanvullen 
de parkeervoorzieningen getroffen kunnen worden, zie paragraaf 
4.3.2. over de gewenste parkeervoorziening in het centrum van 
het dorp. Deze zijn evenals de ontsluitingen vanuit het 
nieuwe woongebied ook gedetailleerd bestemd. Dit laatste 
geeft thans meer duidelijkheid naar de betrokkenen. 
Bij deze lokatie kan nog opgemerkt worden dat een vrij ruime 
afstand tussen het ontworpen woongebied en de winkels en 
andere bedrijven in de Dorpstraat is aangehouden. Dit is 
wenselijk geacht vanwege mogelijke hinder en ten gunste van 
flexibiliteit voor onverwachte ontwikkelingen van deze bedrij- 
ven e. d , ~ 
Mede ter opheffing van het opgesloten karakter is in de ver 
kaveling voor lokatie 7 uitgegaan van een vrij ruime groen 
voorziening. Deze is qua "behoefte" beoordeeld op een opper 
vlakte die normatief samenhang met zowel bestaande als nieuw 
geprojecteerde woningen ten zuiden van de Dorpstraat. 

Als aanvulling op de speelvoorziening voor zowel lokatie 6 
en 7 is ten zuiden van de Hietveldweg - nabij de sportvelden 
- een terrein als zodanig bestemd; voorzover thans is te 
voorzien, is dit terreingedeelte niet nodig voor het sport 
veldencomplex. 

De overige bij een woning behorende grond is bestemd tot "Tuin" 
of "Erf". De bestemming "Tuin" mag niet gebruikt worden voor 
het bouwen van gebouwen. Zij is in het algemeen gelegd aan 
de voorzijde van woningen en op plaatsen waar een blijvend 
vrij uitzicht noodzakelijk is. 
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De bestemming "Erf I" is bij alle woningen opgenomen, hiermee 
~s maximaal 40 m2 aan schuren, garages e.d. mogelijk. Alleen 
op de plaatsen waar de terreingrootte het toelaat en waar dit 
aánvaardbaar is voor de omgeving is middels de bestemming 
"Erf 11" 45 m2 bebouwing extra mogel ijk. Hiervan mag ten 
hoogste 20 m2 als stal- of kasruimte gebouwd worden. 
In verband met de, ook in het plan voorkomende, krappere 
woonpercelen is tevens bepaald, dat ten minste 2/3 deel van 
de al s erf aangewezen grond (het deel van de tuin waar bij ge 
bouwen mogen worden gebouwd) onbeböu~ en onoverdekt moet 
blijven. Een uitbouw tot 25 m2 aan een woning is op deze 
gronden ook mogelijk, mits deze verhouding bebouwd/onbebou~ 
in acht genomen wordt. 

Het gebruik van de woningen en de daarbij behorende grond zal 
overeenkomstig de bestemming dienen te zijn. Dit betekent in 
hoofdzaak wonen en direct daarmee verband houdende activitei 
ten. Op beperkte schaal is het mogelijk aan huis gebonden be 
roepen, zoals accountant en tandarts, uit te oefenen. 20% van 
de vloeroppervlakte van een woning, met een maximum van 50 m2 
mag hiertoe benut worden zonder dat doorvoor een vrijstelling 
nodig is. Deze oppervlakte wordt geacht geen bijzondere in 
breuk op de woonomgeving op te leveren. Om deze reden is in dit 
plan ook bepaald, dat met inachtneming van de toelaatbare be 
bouwingsmogelijkheid tot 50 m2 per woning bebouwd mag worden 
voor praktijkruimte op de grond met de bestemming "Woondoel 
einden" of "Erf". 
Overschrijding van één van deze begrenzingen kan alleen met ~ 
een vrijstelling van het toegelaten gebruik en wel tot ten 
hoogste 40% c , q. 150 rn2. In verband met het meest doelmatige 
gebruik overeenkomstig de bestemming komen hiervoor alleen 
zeer grote woningen in aanmerking. Als deze laatste norm over 
schreden wordt, heeft de woonfunctie in het algemeen geen 
noemenswaardige inhoud meer, zodat een aanvraag of geweigerd 
moet worden of met een bestemmingswijziging moet worden geho 
noreerd. Overigens kan een vrijstelling ook geweigerd worden 
indien bijvoorbeeld geen bevredigende parkeeroplossing kan 
worden gevonden. 
In die gevallen waarin ook deze maten al overschreden worden 
is op de plankaart de aanduiding "kantoor- en praktijkruimte 
toegestaan" toegevoegd. Hier is de grens op maximaal 200 m2 
gesteld. 

Andere vormen van afwijkend gebruik van een woning die in het 
plangebied voorkomen zijn het gebruik als winkel of horeca 
bedrijf. Deze gebruiksvormen vallen niet onder de hierboven 
beschreven 20%:50 m2 regeling. Daarom zijn dergelijke bedrijven 
in alle gevallen geregeld door middel van een aanduiding. De 
bedrijven die op deze wijze geregeld zijn, onderscheiden zich 
van de bedrijven met de bestemming "Detailhandel" of "Hor ec a " 
door de nadrukkelijke stedebouwkundige wens hier de woonfunctie 
voorop te stellen. De maximale bebouwde oppervlakte bedraagt 
200 m2. 

In aansluiting hierop is voor een groothandel aan de Dorp 
straat de aanduiding "bedrijven toegestaan" gehanteerd. Een 
voormalig garagebedrijf, eveneens aan de Dorpstraat heeft 
dezelfde aanduiding gekregen. 
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De aanwezige bebouwing geeft hier voldoende aanleiding toe, 
hoewel het gebouwde momenteel niet bedrijfsmatig in gebruik 
is. Aan dit pand is ook de aanduiding "kantoren toegestaan" 
toegevoegd. Ook deze functie is op deze plaats goed mogelijk. 
Voor een andere woning aan de Dorpstraat is de aanduiding 
"galerie toegestaan" opgenomen in verband net plannen hier 
een galerie te vestigen. 

Verspreid over het dorp zijn bij woningen een tweetal 
autowerkplaatsen gevestigd waar de woonfunctie voorop staat 

'en dient te blijven. ;I' 

Hetzelfde geldt voor een transportbedrijf. Bij deze woningen 
is de aanduiding "autowerkplaats toege staan" c, q. "trans 
portbedrijf toegestaan" toegevoegd. 
Vanwege de invloed op het wonen is hier bepaald, dat deze 
gebruiksvormen alleen op het erf mogen plaatsvinden, waar 
bij de erfbebouwing in totaal, dus inclusief de erfbebouwing 
bij de woning, niet meer dan 85 m2 mag bedragen. 

5.3. Detailhandel en dienstverlening 

Overeenkomstig de in paragraaf 4.3.3. beschreven doelstelling 
wordt bij de bestemmingsregeling het zwaartepunt gelegd op 
het deel van de Dorpstraat tussen de Van Schaffelaarweg en de 
Loenenseweg. Alle panden aan de zuidkant zijn bestemd tot "De 
tailhandel". De bijbehorende bebouwingsstrook is ca. 16 tot 
25 m diep. Deze diepte is afhankelijk van de bestaande aanwe .. 
zige bebouwing, situering en perceelsindeling. Dezelfde be 
stemming is gelegd op een aantal panden ten oosten van de 
Kerkallee en op de bestaande supermarkt met een daarnaast ge 
legen terrein (tegenover de basisschool aan de Dorpstraat). 
Binnen deze bestemming "Detail handel" zijn toelaatbaar winkel s 
en winkelachtige dienstverlenende bedrijven zoals kapsalons 
e.d. Tevens zijn maximaal 5 horecabedrijven toelaatbaar. Uit 
gaande van het bestaan aantal van 4 is toevoeging van één hore 
cabedrijf acceptabel. 
De bestaande horecabedrijven zijn door middel van een aan 
duiding en een corresponderende bepaling in de voorschriften 
binnen de bestemming Detailhandel toegelaten. Door middel 
van een vrijstelling kan, eveneens binnen deze bestemming, 
elders een horecabedrijf toegelaten worden, waarbij het 
tegelijkertijd aanwezige aantal niet meer dan 5 mag zijn. 
Dienstwoningen zijn uiteraard niet uitgesloten. 
Onder dienstverlening wordt hier bijvoorbeeld ook verstaan 
het filiaal van een bankbedrijf waar de baliefunctie over 
heerst. Indien ook sprake is van een duidelijke administra 
tieve kantoorfunctie is de bestemming kantoor gebruikt. 
Waar de dienstverlening plaatsvindt vanuit een woning is deze 
geregeld middels een aanduiding "kantoor of praktijkruimte 
toegestaan" bij de bestemming Woondoeleinden (zie paragraaf 
5.2.). 
De bestemming "Detailhandel" wordt al s logisch vervolg op 
het bovenstaande buiten dit deel van de Dorpstraat niet ge 
bruikt. De overige bestaande winkels in het dorp zijn op twee 
manieren geregeld: Waar behalve een winkel tevens een woning 
aanwezig is, die als zodanig in gebruik is of gebruikt kan 
worden is de winkel geregeld bij de bestemming "Woondoeleinden" . 
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Daaraan is op de plankaart een aanduiding "detailhandel toege 
staan" toegevoegd. Hier geldt een naxi.mum oppervlakte van 
200 m2. 
Ingeval geen woning aanwezig is of de bebouwde oppervlakte 
groter is dan 200 m2 zijn deze winkels bestemd voor "Bedrijfs 
doeleinden". De regeling die hierbij hoort, bepaalt dat een 
groot aantal in de voorschriften omschreven bedrijven ter 
plaatse gevestigd kan worden, mits zij aanvaardbaar zijn in 
de woonomgeving. Tevens is een beperkte vorm van winkelactivi 
teit toegelaten. Ter bescherming vàn de gevestigde winkels is 
in een aparte bepaling vastgelegd, dat ook deze winkels ge 
vestigd mogen blijven. / 
Waar een winkel al voorkomt in samenhang met andere bedrijfsma 
tige activiteiten is deze vorm van detailhandel geregeld bij 
de belangrijkste gebruiksvorm van dat bedrijf. 

5.4. Horeca 

De aanwezige horecabedrijven z~Jn alle positief bestemd. 
Voor zover deze bedrijven liggen aan de Dorpstraat tussen 
de Van Schaffelaarweg en de Loenenseweg vallen ze onder de 
regeling van de bestemming Detailhandel die daartoe is aan 
gepast. De overige bedrijven hebben de bestemming Horeca. 
Vermelding verdient de regeling van "het Veluws Haantje" aan 
de Arnhemseweg. De regeling van dit complex is identiek aan 
de regeling zoals die is neergelegd in de 2e partiële her 
ziening van het Uitbreidingsplan-in-onderdelen Beekbergen-B. 
Het restaurant en de hotelaccommodatie behouden derhalve de .. 
horecabestemming. Uitbreiding van de hotelaccommodatie is 
ook nu niet zonder meer mogelijk. Het achterliggende terrein 
is bestemd voor dagrecreatie. Ook de wijzigingsbepaling ten 
behoeve van een uitbreiding is onveranderd gebleven, zodat 
het hotelgedeelte alleen vergroot kan worden indien eerst 
voldoende parkeerruimte is veiliggesteld. 
Voor de Smittenberg op de hoek Arnhemseweg/Dorpstraat is 
eveneens voorzien in een uitbreidingsmogelijkheid. De stede 
bouwkundige ruimte is beperkt en wordt voornamelijk bepaald 
door de parkeercapaciteit. De bebouwingsgrens is op enige 
afstand van de Arnhemseweg gehouden opdat een in de toekomst 
te planten bomenrij langs deze weg op particul ier terrein 
voortgezet kan worden. 

Voor de overige bedrijven ontbreken de fysiek ruimtelijke moge 
lijkheden voor sterke uitbreidingen. Deze zijn merendeels 
op de huidige situatie gehandhaafd. 

5.5. Maatschappelijke voorzieningen 

De bestemming "Maatschappelijke doeleinden" is gegeven aan 
de N.H.-kerk met pastorie, de openbare lagere school en de 
kleuterschool, het Groene Kruisgebouw, het Dorpshuis en het 
jeugdcentrum De Boerderij. Hetzelfde geldt voor de Gerefor 
meerde Kerk aan de Ruitersmolenweg en het verenigingsgebouw 
van de N.H.-kerk aan de Papenberg. De nieuwe brandweergarage 
en de nog te bouwen nieuwe politiepost zijn ook als zodanig 
bestemd. Ook het complex van het Zonnehuis aan de Dorpstraat 
alsmede het bejaardenhuis De Vier Dorpen heeft deze bestemming 
gekregen. 
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Hoewel bij deze 2 complexen sprake LS van een woon 
functie is wegens de overheersende verzorgingsdoelstelling 
gè koz en voor rangschikking onder de bestemming "Maatschappel ijke 
doeleinden" • 
De begraafplaats aan de Koningsweg is vanwege zijn specifieke 
functie en de landschappelijke herkenbaarheid niet onder bestem 
ming "Maatschappelijke doeleinden" naar onder de bestemming 
"Begraafp laat s" gerangschikt. 

De N.H.-kerk is op grond van de aanwijzing als monument strak 
ingekaderd. De bijbehorende pastorie verlangt om dezelfde fe 
den eveneens een stringente bescherming. 
Op grond van de landelijke ontwikkelingen worden voor het Zon 
nehuis geen grote uitbreidingen verwacht. De bebouwingsgren 
zen zijn echter niet strak om het complex gelegd zodat enige 
voorzieningen van bescheiden afmetingen mogelijk zijn. 

De andere hierbovengenoemde complexen hebben een wat ruimere 
bebouwingsmogelijkheid gekregen om voor toekomstige ontwikke 
lingen enige reserve te hebben. 
Bij het Dorpshuis is rekening gehouden met mogelijke plannen 
voor een bibliotheek, verruiming van de vergaderzaal en een 
vergroting van het bestaande gymlokaal tot sportzaal. Gezien 
de ruimtelijke situatie is uitgegaan van gedeeltelijke bebou 
wing in twee lagen. 

Voor het jeugdcentrum De Boerderij is in de toekomst voorzie~ 
in verdergaande isolerende voorzieningen tegen de bestaJnde 
geluidhinder van muziekuitvoeringen. Deze voorzieningen zijn 
ook voorwaarde om in de nabijheid nieuwe woningen te kunnen 
realiseren. Ook hier is de bebouwingsmogelijkheid verruimd, 
voor het geval geluidisolatie geen effect zal hebben en als 
alternatief nieuwbouw nodig is. 

De ten zuiden van de Boerderij gelegen weide is in afwachting 
van definitieve uitspraken over de functie na deze bestemmings 
planperiode bestemd voor Maatschappelijke doeleinden. Bebouwing 
is hierop niet toegestaan. Dit terrein kan dienst doen voor 
gemeenschappelijke activiteiten, manifestaties e.d. Een keuze 
voor het definitieve gebruik van het terrein kan eerst gedaan 
worden als over de geluidhinder van de Boerderij geen proble 
men meer bestaan en als het woningbouwprogramma voor het 
midden van de jaren negentig is vastgelegd. 

5.6. Bedrijven 

Met uitzondering van de eerder besproken winkels en horeca 
gelegenheden zijn binnen het plangebied de aanwezige bedrij 
ven opgenomen in de bestemmingen "Bedrijfsdoeleinden", "Agra 
risch gebied" en "Agrarisch gebied met landschapswaarden" . 
De bestemming "Bedrijfsdoeleinden" is nader onderverdeeld in 
een algemene en in een specifieke regeling. Een specifieke 
regeling is getroffen bij de bedrijven aan de Dorpstraat tussen 
de Arnhemseweg en de Loenenseweg. Deze bedrijven zijn wat be 
treft formaat en aard eigenlijk te groot voor een ligging aan 
deze straat. Gezien het feit dat ze er van oudsher gevestigd 
zijn en bijdragen aan de menging van functies zijn ze positief 
bestemd; echter beperkt tot de huidige bedrijfsuitoefening. 
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Elders in het plangebied zijn ook bedrijven toegelaten door 
middel van een specifieke regeling. Dit is met name gedaan waar 
de gegroeide situatie aanleiding geeft tot een positieve 
bestemming, maar tegelijkertijd een bedrijfsvestiging duide 
lijk afbreuk doet aan de kwaliteit van de omgeving, die niet 
met eenvoudige middelen is op te vangen. De hinder is niet zo 
danig dat onmiddellijke verplaatsing noodzakelijk is. Aange 
zien de gemeente de middelen niet beschikbaar kan stellen om 
actief tot sanering over te gaan is gekozen voor deze regeling. 

Gemeenschappelijk kenmerk van de verschillende specifieke re 
gelingen is, dat een vrijstellingsbevoegdheid is opgenome~ 
waarmee burgemeester en wethouders na gehele of gedeeltelijke 
bedrijfsbeëindiging een ander bedrijf kunnen toelaten, mits 
het bedrijf geen blijvende onevenredige afbreuk doet aan het 
woon- en leefklimaat door hinder en gevaar. 

Om dat laatste zo goed mogelijk te beoordelen wordt terzake 
. advies gevraagd aan de Inspectie voor de Volksgezondheid. 
Factoren als verkeersaantrekkende werking en invloed op 
bijvoorbeeld het landschap spelen uiteraard ook mee. 

Detailhandel bij bedrijven is alleen toegestaan voor zover het 
een ondergeschikt deel uitmaakt van de ter plaatse uitgeoefen 
de bedrijfsactiviteiten. 
Alle bedrijven hebben de mogelijkheid tot uitbreiding van de 
bebouwing binnen het bebouwingsvlak tot een max~mum bebouwings- 
percentage als weergegeven op de plankaart. .. 

Met een algemene regeling zijn bedrijfssoorten toegestaan die 
in de planvoorschriften worden opgesomd. Deze methode van be 
stemmen is gevolgd bij een aantal kleinere verspreid liggende 
bedrijven. Ook hier geldt de hierboven genoemde regeling voor 
detailhandel en bebouwingsmogelijkheden. 

Bij alle bedrijven is bepaald dat de dienstwoningen aan de 
straatzijde moeten zijn gelegen. 

Voorts heeft een terrein aan de Voorste Kerkweg een uit te 
werken bestenming "Bedrijfsdoeleinden" gekregen. Naar d i t 

terrein kunnen bedrijven verplaatst worden, die elders in 
het verzorgingsgebied van Beekbergen te veel beperkingen in 
hun bedrijfsuitoefening of in hun uitbreidingsplannen kennen. 
Het is dus niet bedoeld voor bedrijven van elders of voor 
nieuwvestiging van bedrijven. 
De maximale terreinoppervlakte is voor één bedrijf gesteld op 
3.300 m2 wegens vergevorderde plannen. Voor de overige bedrij 
ven kan per bedrijf 1.500 m2 uitgegeven worden 
Het bebouwingspercentage bedraagt 65%. De bebouwingsmogelijk 
he i.d is niet groter dan nu het grootste bedrijf in Beekber 
gen heeft, maar door een efficiëntere indeling van het terrein 
zijn de mogelijkheden hier gunstiger. Er is voorzien in één 
centrale ontsluiting. 
Bij de inrichting van het terrein zal er rekening mee moeten 
worden gehouden dat de bebouwing die naar de Voorste Kerkweg 
is gericht geen afbreuk mag doen aan de woonomgeving. Ook de 
randligging aan het open agrarisch gebied stelt voorwaarden 
aan de vorm van de gebouwen. Een groensingel is noodzakelijk 
voor een redelijke afscherming. 
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Opgemerkt zij dat realisering van dit complex overgelaten 
~s aan het particuliere initiatief. 

De agrarische bedrijven zijn gelegen aan de Tullekensmolen 
weg en aan de Dorpstraat tegenover het Kerkeveld. Overeenkom 
stig de waardering van het omringende landschap zijn deze 
bedrijven bestemd voor "Agrarisch gebied" en "Agrarisch gebied 
met landschapswaarden ". Door middel van bouwpercelen is de 
mogelijke bedrijfsomvang aangegeven. De oppervlakte van de 
percelen bedraagt ca. 2.500 m2 en èa. 5.000 m2. 

Zelfstandige, niet-grondgebonden bedrijven zijn uit milieu~ 
. hygiënische overwegingen niet toegestaan. Dit kan tot proble 
men leiden voor het bedrijf aan de Dorpstraat omdat dit be 
drijf nagenoeg geen aangrenzende landbouwgrond tot zijn 
beschikking heeft. 
Vanwege de ligging nabij de dorpskern kan het uitgangspunt 
over zelfstandige, niet-grondgebonden bedrijven niet terzijde 
ges.teld worden, omdat het bedrij f niet over een Hinderwetver 
gunning beschikt en deze ook niet kan krij gen. Gezien de lig 
ging en de hoeveelheid dieren is het bedrijf geplaatst op de 
lijst van te saneren milieuhinderlijke bedrijven. Een dienst 
woning is uitgesloten. Tegen de ter plaatse zonder vergunning 
aanwezige stacaravan is een aanschrijving gericht deze te ver 
wijderen. Hierop is de bepaling van artikel 5.2., lid 3 van 
toepassing. 

Voor het bedrijf aan de Tullekensmolenweg is een ondergeschi~ 
veredelingstak is wel mogelijk. Daarbij geldt de restrictie, 
dat deze productie niet de overhand mag krijgen vanwege te 
beschermen milieuhygiënische en landschappelijke waarden. Deze 
restrictie leidt op voorhand al tot uitsluiting van pelsdier 
fokkerijen. Buiten de bouwpercelen mogen de gronden bovendien 
niet worden gebruikt Voor fokken of mesten van eendenf ganzen 
en kalkoenen. Deze dieren veroorzaken zoveel overlast en 
stank dat een beperking in de oppervlakte die ter beschikking 
mag staan in de rede ligt. 
Indien ten behoeve van een niet-grondgebonden productie een 
bouwvergunning gevraagd wordt zal extern advies gevraagd wor 
den over de mate van ondergeschiktheid binnen het bedrijf. 
De toelaatbaarheid kan mede beoordeeld worden aan de hand van 
Standaard Bedrijfs Eenheden. 

De kwekerij aan de Tullekensmolenweg is bestemd tot "Tuin 
centrum". De aard van de bebouwing, de recent gewij zigde 
bedrijfsvoering en het feit dat een dergelijk bedrijf nog 
niet in Beekbergen gevestigd is, zijn hiertoe mede aanleiding. 
De wens om voor het complex een passende gebruiksvorm te vin 
den, die voldoende recht doet aan de historische waarde van het 
oude Ruiters Erve, is reden geweest om naast de bestemming 
"Tuincentrum" binnen het gebouw diverse "vriendelijke" be 
drijfsactiviteiten mogelijk te maken. Hiertoe is een speciale 
gebruiksbepaling toegevoegd, waardoor het toepassingsbereik 
voor deze gebouwen verder gaat dan alleen een tuincentrum. 
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5.7. Recreatie 

~der het begrip recreatie wordt in dit bestemmingsplan ver 
staan de dagrecreatie, de verblijfsrecreatie en de sportbe 
oefening. Deze verschillende elementen zijn in de voorschrif 
ten met corresponderende bestemmingen opgenomen. De bebouwings 
en gebruiksmogelijkheden vormen een voortzetting van wat in 
eerdere plannen reeds was vastgelegd. Alleen de regeling van 
het kampeerbedrijf Zeelandia is enigszins gewijzigd. Een deel 
van de gronden is in het vi ge rend plan ten behoeve van de 
omlegging van de Arnhemseweg voor verkeerskundige doelein- 
den bestemd. Nu deze verlegging niet doorgaat kunnen deze 
gronden in de bestemmingsregeling weer bij het kampeerbedrtjf 
worden betrokken. Naar aanleiding hiervan zijn in verband met 
de terreinmogelijkheden mogelijkheden voor nieuwe recreatie 
bungalows opgenomen. Deze z~Jn op ruime afstand van de Arn 
hemseweg geprojecteerd in verband met de door die weg gepro 
duceerde geluidhinder. 

Binnen de bestemming "Verblij fsrecreatie" is door middel van 
aanduidingen op de plankaart aangegeven waar de recreatiewo 
ningen, verzorgings- en logiesgebouwen, dienstwoningen en 
verdere accommodatie toegelaten zijn. Voor zover van belang 
is ook het wegenbeloop aangegeven. Deze aanpak is toegepast 
op het terrein van Zeelandia en dat van Klein Canada. In ver 
band met de situering in het dorp is op dit laatste terrein 
binnen de uniforme opzet een gedetailleerder regeling getrof 
fen. Voor Zeelandia is een globalere indicatie gegeven, die 
met name betrekking heeft op het gebied, waarbinnen gebouwen -. 
mogen worden gebouwd. Zeelandia kan in capac~teit nog enige 
recreatie-woonverblijven toevoegen, onder inwisseling van de 
mogelijkheid caravans te plaatsen. Het saldo blijft zo gelijk. 
Door toepassing van de kampeerexploitatieverordening overeen 
komstig deze doelstelling kan deze situatie geëffectueerd 
worden. 

Door middel van de bestemming "Dagrecreatie" z~Jn de onbebouw 
de gronden achter het "Veluws Haantje" bestemd. Hier zijn een 
zwembad, tennisbanen en een midgetgolfbaan toegelaten. Dit komt 
overeen met de regeling van de inmiddels vigerende 2e partiële 
he rz iening van het uitbreidingsplan in onderdelen Beekbergen 
B. 

Door middel van de bestemming "Sportvoorzieningen" z i j n de 
bestaande voetbalvelden en tennisbanen tussen de Hietveldweg 
en de Koningsweg bestemd. Deze regeling komt overeen met die 
van het bestemmingsplan "Sportpark Beekbergen" • Ook dit plan 
laat derhalve een geringe uitbreiding van de terreinen toe. 
Gebouwen zijn alleen toegestaan ter plaatse van de huidige 
clubgebouwen. Andere bouwwerken en ook groenvoorzieningen 
dienen met beleid te worden aangebracht om de openheid van 
deze gronden ~n het overgangsgebied naar het bos te kunnen 
handhaven. 

Ten noorden van het sportveldencomplex is een nieuw speelter 
rein geprojecteerd, met name ten behoeve van de jeugd, die ten 
zuiden van de Dorpstraat woont en komt te wonen. Dit terrein 
is als zodanig bestemd. De overige speel- en trapveldjes zijn 
opgenomen in de bestemming "groenvoorzieningen". Ook deze be 
stemming laat speelwerktuigen e.d. toe. 
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5.8. Natuur, landschap en groenvoorzieningen 

De gronden rond de dorpskern zijn in het algemeen voor agrari 
sche doeleinden in gebruik. Dit is bij de bestemmingsregeling 
uitgangspunt geweest. 
De aanwezige landschappelijke waarde van de enken is tot uit 
drukking gebracht door middel van de bestemming "Agrari seh 
gebied met land schap swaarden ". Op grond van de aanwezige 
kwaliteiten betreft dit bijna alle ,aanwezige agrarische grond. 
De enkelvoudige bestemming "Agrarische doeleinden" is op een 
beperkt aantal plaatsen gebruikt, waar door de omringende 
bebouwig de oorspronkelijke waarde niet meer herkenbaar is~ 

Het gebied van beken en bronnen in het Engeland heeft de be 
stemming "Natuurgebied" gekregen. De aanwezige waarden recht 
vaardigen deze be s t enmi.ng , Deze relatief "zware" bestemming 
wordt ondersteund doordat deze gronden - voor zover ze nog 
geen gemeente-eigendom zijn - op het verwervingsprogramma 
van de gemeente zijn opgevoerd. De hier en ook elders aanwe 
zige beken zijn met de daarbij behorende beekwallen bestemd 
tot "Beek en beekwallen" • 

Naast de hierboven beschreven gronden, die met name bijdragen 
aan de openheid van het landschap zijn er gronden bestemd 
tot "Bos" en ''Houtopstanden''. Ook deze landschapselementen 
zijn waardevol. Deels ontlenen zij die waarde aan hun eigen 
kwaliteiten (bossen), deels hebben zij die waarde door de 
samenhang met andere landschapselementen (houtwallen in het 
open land). Om deze samenhang te beschermen zijn met name 
de ruimtevormende elementen, zoals de houtopstanden gespeci 
ficeerd bestemd. 

Behalve bij de bestemming "Agrarische doeleinden" z i j n bij 
de hierboven beschreven bestemmingen beschermende voorschrif 
ten opgenomen. Gebouwen zijn binnen de agrarische bouwpercelen 
op de gebruikelijke wijze toegestaan (zie paragraaf 5.6.). 
Daarbuiten alleen in zeer beperkte mate op de grond met de 
bestemming "Agrarisch gebied met landschapswaarden" • Op de 
gronden met de bestemmingen "Bos" en ''Natuurgebied'' mag rn 
het geheel niet gebouwd worden. 
In de overige bestemmingen mogen alleen bouwwerken geen ge 
bouwen zijnde worden gebouwd tot 1 à 2 m hoog. 
De beschermende voorschriften hebben ook betrekking op werken 
en werkzaamheden, die niet bestaan uit bouwen. Voor de aanwe 
zige landschappelijke waarden en natuurwaarden is het nood 
zakelijk vooraf te kunnen beoordelen of bepaalde ingrepen in 
het landschap toegelaten kunnen worden en of daaraan voorwaar 
den dienen te worden verbonden. In dit zogenaamde aanlegver 
gunningenstelsel is normaal onderhoud en dergelijke uitgezon 
derd van de vergunningsplicht. 
Speciale vermelding verdient de bepaling waarmee is vastge 
legd dat een parkeerterrein alleen mag worden aangelegd onder 
de bomen in aansluiting op het bestaande parkeerterrein bij de 
sportvelden. De periodiek grote belangstelling maakt dit waar 
schijnlijk noodzakelijk, terwijl deze oplossing het beste 
al terna t ief is. 



-54- 

Langs een aantal wegen is buiten de bebouwde kom de bestemming 
groenvoorzieningen gelegd. De intentie is om deze wegen te 
begeleiden met bomenrijen. Het gaat vooral omwegen die een 
dûidelijke verbind~ngsfunctie hebben, maar nu nog kaal in het 
landschap liggen. Door de aanplant van bomen wordt enerzijds 
de herkenbaarheid van de routes groter, anderzijds het ge 
bruik van de wegen als onmisbaar element in het landschap 
daarmee in relatie gebracht. 

Binnen de dorpskern zijn de belangrijke groenvoorzieningen be 
stemd. Een aantal plantsoentjes en groenstroken zijn in andere 
bestemmingen, zoals "Verblijfsgebied" of "Verkeersvoorzien:i,.n 
gen" opgenomen. Deze zijn niet van structureel belang voor het 
bestemmingsplan, terwijl ze in de andere bestemmingen be 
schouwd worden als onderdeel van het daar bedoelde gebruik. 

5.9. Verkeer 

De wegen in het plangebied die een stroomfunctie vervullen 
zijn bestemd voor verkeersdoeleinden. Dit zijn de Arnhemseweg, 
Dorpstraat, Kerkweg, Tullekensmolenweg, Ruitersmolenweg en 
Loenenseweg. 
Bij een aantal wegen is naast deze bestemming de grond bestemd 
voor "Verkeersvoorzieningen". Dit is een verzamelbegrip voor 
bermen, fiets-·en voetpaden en straatmeubilair. Door deze 
voorzieningen met een begrip te bestemmen is het mogelijk op 
flexibele wijze aanpassingen aan te brengen indien dit noodza 
kelijk is. -. 
Aparte bestemmingen voor de verschillende voorzieningen legt 
onnodige beperkingen. • 
Voor de wegen die geen stroomfunctie maar een verblijfsfunctie 
hebben en de daarbij behorende paden en andere voorzieningen 
is eenzelfde benadering gekozen. Hier is de bestemming "Ver 
blijfsgebied " gehanteerd. Alle overige straten in het dorp 
zijn hiermee bestemd inclusief de aanliggende paden. Hier 
vertegenwoordigt de feitelijke detail-inrichting van de gron 
den geen ruimtelijk belang dat door middel van harden grenzen 
dient te worden vastgelegd. Van groter belang is dat eventuele 
wijziging in de inrichting gebeurd na overleg met de bewoners. 
Zij zullen op de voor de gemeente Apeldoorn gebruikelijke wijze 
daarbij worden betrokken. 

De wegen die het buitengebied inleiden zijn vrijwel alle be 
stemd tot wegen met bermen. De bestaande onverharde wegen zijn 
specifiek als zodanig bestemd, met uitzondering van de Veldhof 
weg. Deze zijn tot weg met bermen bestemd, omdat deze verhard 
zullen worden. Voor de overige onverharde wegen is dit niet het 
geval. Het in andere plannen aan de bestemming onverharde weg 
gekoppelde aanlegvergunningenstelsel is hier achterwege gelaten, 
omdat geen bijzondere waarden aanwezig zijn, die daartoe nood 
zaken. Het betreft een deel van de Engelanderkamp, het Engeland 
en de Konijnenkamp. 

De aansluiting KoningswegjLoenenseweg is op de kaart enigszins 
ruimer aangegeven dan in werkelijkheid aanwezig is. Hierdoor 
wordt het mogelijk een geringe wijziging in het beloop van de 
Koningsweg uit te voeren. Op dit punt kan zo een beter uitzicht 
op het fietspad geboden worden. 
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Fiets- en voetpaden die te beschouwen z~Jn als/of onderdeel 
uitmaken van routes voor langzaam verkeer zijn als "Fietspad" 
of "Voetpad" bestemd, voor zover ze niet opgenomen zijn in 
de bestemmingen "Verkeersvoorzieningen" of "Verblijfsgebied". 
De parkeerplaatsen van enig formaat zijn als zodanig bestemd. 
Naast de bestaande parkeergelegenheden is voorzien in de vol 
gende nieuw aan te leggen parkeerplaatsen: 
- op het binnenterrein achter de supermarkt aan de Dorpstraat. 

Dit terrein is opgenomen in het uitvoeringsprogramma 1986 
van het meerjarenplan Dorps- en stadsvernieuwing. Dit betreft 
het deel dat nodig is voor de opvang van de parkeerdruk in 
het toeristenseizoen. De rest is bedoeld voor de geplandl 
winkeluitbreiding en dient in samenhang daarmee gereali 
seerd te worden. Bijzondere aandacht dient besteed te wor 
den aan de bereikbaarheid en herkenbaarheid. 

- Eveneens ter opvang van de al bestaande parkeerdruk is een 
parkeerterrein geprojecteerd achter de panden Dorpstraat 70 
en 72. Realisering kan plaatsvinden tegelijk met de bebou 
wing van lokatie 7 (ca. 1989-1992). Vanwege de betrokkenheid 
bij de transactie en uitvoering van deze parkeerplaatsen van 
twee winkeliers kan de noodzaak zich voordoen het jaar van 
realisering te vervroegen. 

- Een parkeerplaats, tegenover het Dorpshuis ter compensatie 
van het verlies aan mogelijkheden door bebouwing van braak 
liggend terrein, ligt in de hoek van lokatie 4 en dient ge 
realiseerd te worden in samenhang met de daar geplande wo 
ningen; de aanleg zal derhalve in 1987 moeten geschieden. 

- Parkeeraccommodatie die nodig wordt bij een eventuele uit-~ 
breiding van het Dorpshuis is ten noorden van het Dorpshuis 
geprojecteerd. Voorlopig wordt uitgegaan van realisering 
rond 1990; het werkelijke jaar van realisering is echter 
mede afhankelijk van concrete initiatieven tot vergroting 
van het Dorpshuis. 

- Parkeerplaatsen langs de r~Jweg vallen niet ~n een speci 
aal daarop gerichte planning of regeling. 

5.10. Monumenten en karakteristieke bebouwing 

De in het plan voorkomende monumenten zijn op de plankaart 
aangegeven met de aanduiding "Monument". Zij zijn van een 
strakke bebouwingsgrens voorzien. Indien de uitbreidingsmoge 
lijkheid bij de N.H.-pastorie wordt benut (zie 5.2.) zal 
over het bouwplan advies gevraagd moeten worden aan de gemeen 
telijke monumentencommissie. 

De karakteristieke bebouwing is beschermd door ze als zodanig 
te bestemmen. Op de kaart zijn deze gebouwen herkenbaar doordat 
ze aangeduid zijn met een "K". Om de stedebouwkundige waarde 
van deze gebouwen zo goed mogelijk in stand te kunnen houden, 
is bepaald dat behalve aan de kapvorm en goothoogte ook aan de 
gevelindeling nadere eisen kunnen worden gesteld. Eventuele 
bouwaanvragen worden beoordeeld door de Welstandscommissie. 
In de bestemmingsplanvoorschriften is tevens een advies van 
de Gemeentelijke Monumentencommissie verplicht gesteld. 

Voor deze bijzondere categorie gebouwen is in de voorschriften 
bepaald, dat voor het geheel of gedeeltelijk slopen van de be 
bouwing een aanlegvergunning van burgemeester en wethouders 
is vereist. 
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6. ONDERZOEK GELUIDHINDER. 

Bi'Jna alle geprojecteerde nieuwbouwwoningen voldoen aan de eisen 
van de Wet Geluidhinder. Alleen de nieuw geprojecteerde woning 
aan de Arnhemseweg tussen nr. 515 en 521 voldoet niet aan de 
voorkeursgrenswaarde. Door deze woning wordt het laatste gat 
in de rij gevuld. Hiertoe is een procedure gestart om een 
hogere grenswaarde dan de voorkeursgrenswaarde (50 dB(A) toe 
te laten als gevelbelasting op een woning. 
De benodigde toestemming hiervoor zal niet verkregen worden 
voordat dit bestemmingsplan door de gemeenteraad is vastge-~ 
steld. Handhaving van deze woning op de plankaart is daaro~ 
niet zinvol. Om deze reden is de betrokken grond bestemd tot 
Tuin. Zodra de verzochte toestemming is ontvangen zal alsnog 
een woonbestemming door middel van een partiële herziening in 
procedure worden gebracht. 

Na inwerkingtreding van het hoofdstuk over saneringssituaties 
(waar de geluidbelasting op de gevel groter is dan 65 dBCA» 
zal een saneringsprogramma opgesteld moeten worden. Voor Beek 
bergen komen in aanmerking de woningen Arnhemseweg 60 en Dorp 
straat 67. De prioriteitstelling zal gedaan moeten worden aan 
de hand van overige saneringsgevallen en beschikbare middelen. 

Voorzieningen tegen geluidhinder uit het jeugdcentrum De Boer 
derij zijn dringend gewenst. Reeds getroffen maatregelen zijn 
onvoldoende. Onderzocht wordt of voorzieningen in het bestaa~ 
de gebouw financieel en bouwtechnisch opwegen tegen volledige 
nieuwbouw. 
Ten behoeve van een aanvaardbaar akoestisch milieu bij de be 
staande nabije woningen en de nieuw te bouwen woningen in lo 
katie 1 dienen maatregelen in 1987 gerealiseerd te zijn. Deze 
maatregelen dienen een zodanig effect te hebben, dat aan de 
gevels van de woningen geen nadere voorzieningen nodig zijn. 
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7~ FINANCIEEL-ECONOMISCHE VERANTWOORDING BEEKBERGEN 

7.1. Exploitatiebegroting 

Binnen de op het bestemmingsplan aangegeven grenzen zLJn zowel 
de bebouwing als de openbare voorzieningen in de loop der tijd 
grotendeels gereed gekomen. 
Op de nog resterende onbebouwde oppervlakte zal de voorgenomen 
uitbreiding, met uitzondering van de lokatie aan De Hoeven 
(deel Hietveld), op een zevental lokaties gerealiseerd wor~en. 
Deze lokaties hebben gezien de afzonderlijke ~ringe capaciteit 
mLn of meer het karakter van inbreidingsgebiedjes. 

Het ontsluiten van deze gebiedjes beperkt zich tot de direct 
voor de woningbouw noodzakelijke tertiaire ontsluitingen c.q. 
groenvoorzieningen. Voorts kan aangesloten worden op de be 
staande voorzieningen. 

Indien de thans aanwezige openbare voorzieningen als ~volg 
van aanpassingen dan wel reconstructie wijzigingen ondergaan 
worden de kosten als gevolg daarvan voorzover deze niet aan de 
nieuwbouw zijn toe te rekenen ten laste gebracht van de alge 
mene middelen van de gemeente i.c. de algemene dienst. 

Een groot deel van de voor de nieuwbouw benodigde gronden is 
in handen van de gemeente (grondbedrijf). ~ 
De overige nog niet in eigendom van de gemeente zijnde gronden 
zullen eerst dan worden verworven zodra de noodzaak hiertoe 
zich voordoet. 
Voorts zullen de gronden die in het verleden op basis van de 
destijds van kracht zijnde beleidsvisies voor planrealisatie 
zijn aangekocht maar gezien de huidige inzichten overbodig 
blijken te zijn op zo kort mogelijke termijn worden afgestoten. 
De totale woningcapaciteit, gesubsidieerd plus ongesubsidieerd, 
van onderhavig bestemmingsplan is 251 woningen verdeeld over 
7 lokaties. 

Naar categorieën gesplitst LS dit aantal als volgt onderver 
deeld: 

woningwet laagbouw 78 31 % 
stapelbouw 14 6% 

92 37% 

laagbouw 73 29% 
laagbouw 8 3% 

laagbouw 30 12% 

half vrij staand 20 8% 
vrijstaand 28 11% 

totaal 25Ï 100% 
--- 

premLe A 
premie B 

ongesubs. 

vrije sector 
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De exploitatiebegroting is opgezet volgens de eindwaarde 
methode met als einddatum 1 juli 1994. 
D~ keuze van deze datum is niet van invloed op de uitkomsten. 
De toegepaste eindwaarde-methode is een berekeningsmethodiek 
waarbij alle grootheden vanaf het jaar waarin ze naar ver 
wachting zullen worden gemaakt c.q. gerealiseerd, worden ver 
hoogd met rente tot eerder vermelde einddatum, teneinde op deze 
datum vergelijkbare grootheden te hebben. 
De berekeningen zijn gebaseerd op het prijspeil per 1 januari 
1985. Het gehanteerde rentepercentage bedraagt 8,5%. 

In onderstaand overzicht zijn de kosten en opbrengsten Ln tota 
len naar eindwaarde weergegeven. 

kosten opbrengsten 

f 5.677 .000,- - woningbouw f 11. 138.000,- 
f 939.000,- - sportterrein f 154.000, - 

- overige 
inkomsten f 506.000, - 

f 3.835.000,- 
f 577 • 000,- 

- boekwaarde 
- verwerving 
- bouwrijp maken 

(inc 1. groen 
voorz ieningen) 

- omslagkosten 
- openbare ver- 

lichting en 
brandkranen 

- apparaatskosten 
en netto beheers 
kosten 

f 138.000, - 

f 864.000, 
f 12.030.000,- f 11.798.000,- 
================ ================ 

Resultaat: kosten 
opbrengsten 
saldo naar eindwaarde (nadelig) 

f 12.030.000, 
f 11.798.000, - 
f 232.000,- 
=============== 

saldo contant per }-}-}985 (nadelig) f 107.000, - 
=============== 

In het gebied (vlek 5) is onderzoek gaande naar mogelijk vervuilde 
grond. Het resultaat van dit onderzoek is op dit moment nog niet 
bekend. Genoemd resultaat kan als gevolg daarvan nog enige wijziging 
ondergaan. 

Het resultaat van onderhavig plan zoals ver 
werkt in de nota FPG 1985 bedraagt contant 
per 1-1-1985 v f 184.000, - 

Het resultaat na aanpassing van het plan be 
draagt contant per 1-1-1985 N f 107.000, - 

Tekort ten opzichte van de nota FPG 1985 
bedraagt derhalve N f 291.000, - 

=============== 

Dekking van dit tekort zal plaatsvinden ten laste van de 
exploitatiereserve van het grondbedrijf. Ingeval deze reserve 
ontoereikend is zullen de algemene middelen van de gemeente 
worden belast. 
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7.2. Bouwgrondbelasting 

Recent is het middel van de bouwgrondbelasting voor enkele 
delen van het stedelijk gebied geïntroduceerd. In dit be 
stemmingsplan komen geen percelen voor, die onder het toe 
passingsbereik van zo'n belasting vallen. 
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8. RESULTATEN VAN OVERLEG EN INSPRAAK 

In april en mei 1985 is het ontwerp-bestemmingsplan 
"Beekbergen" om commentaar voorgelegd aan de Provinc iale 
Planologische Commissie, aan de diensten en bedrijven 
bedoeld in artikel 8 van het Besluit op de Ruimtelijke 
Ordening en aan de bevolking. 

In de bijlage bij het bestennningsplan "Resultaten van het 
gevoerd overleg" is uitgebreid verslag gedaan van de diverse 
opmerkingen en zijn de aanpassingen vermeld. .:' 

Het gevoerd overleg heeft niet tot structurele wijzigingen 
van het voorgestelde beleid gevoerd. Voor wat betreft de 
Woningbouw aan de Tullekensmolenweg is de prioriteit ten 
dele tot na de planperiode verlegd. 

De belangrijkste wijz igingen betreffen de volgende zaken: 
1. Bijstelling van het woningbouwprogramma tot 305 woningen 

tot 31 december 1992. 
2. Verkleining van de woningbouwlokatie (Tullekensmolenweg) 

en andere detaillering van de lokaties 4 (Koningspage) 5 
(Papenbergweg) 7 (Hietveldweg). De laatste aanpassing 
betreft met name parkeerruimte ten behoeve van de Dorp 
straat en twee woningen voor daar gevestigde winkels. 

3. Aanwijzing van een terrein achter de Boerderij (aan- 
vankei ij k deel uitmakend van lokat ie I) voor Maatschap- -. 
pelijke Doeleinden, zonder bebouwing. 

4. Aanpassing van de bouwmogelijkheden van het Dorpshuis 
en vergroting van de daar benodigde parkeervoorzieningen. 

5. Wijziging van de bestemming "Parkeervoorzieningen" op 
een ingesloten terrein achter het postkantoor in "Volks 
tuinen" • 

6. Gewijzigde aansluiting Koningswèg/Loenenseweg. 
7. Vervallen van nieuwe bouwmogelijkheden in pastoriekerk, 

N.-H.-Kerk. 
8. Wijziging van de bestemming "Bedrijfsdoeleinden, taxi 

bedrijf" in "Bedrijfsdoeleinden, rijwielbedrijf" aan de 
Dorpstraat 14/16. 

9. Opname van een verkooppunt voor motorbrandstoffen bij 
een garagebedrijf aan de Arnhemseweg 491. 

10.Opname van een beperkte parkeermogelijkheid bij de sport 
terreinen op gronden met de bestemming "Bos" v i.a een aan 
legvergunning. 

II.Toelating van een extra bouwlaag op een deel van de be 
staande bebouwing van De Vier Dorpen. 

12.0pname van 6 particuliere bouwmogelijkheden. 
13.Flexibeler regeling van uit- en aanbouwen van woningen 
behoeve van het wonen. 
14.Wijziging van de bestemming van een transportbedrijf aan 

de Veldhofweg/ Arnhemseweg in "Woondoeleinden, transport 
bedrijf toegestaan" en aan de Veldhhofweg/Koningsweg in 
"Woondoeleinden". 

15. Toelating van een autowerkplaats op de grond met de be 
stemming "Erf" bij de woningen Loenenseweg 10 en Dorp 
straat 114. 
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16. Toelating van een galerie bij de woning Dorpstraat 88. 
17. Wijziging van de bestemming van een deel van de gron 

den van de kwekerij aan de Tullekensmolenweg en aan 
passing van de bebouwingsmogelijkheden. 

18. Geringe verschuiving van een deel van de plangrens 
(opname van de gehele contractstrook van een hoog 
spanningsleiding). 
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