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Beste buurtbewoner, 

Zoals u ongetwijfeld weet heeft manege Riant plannen om op het Landgoed Spelderholt een grootscheeps project te 
realiseren. Dit houdt in dat er, naast een manege met restaurant- en hotelcapaciteiten, een  vier verdiepingen tellend 
appartementencomplex (plus kap) zal verrijzen (45 m. boven NAP, 22 meter hoog). Om u enig idee te geven hoe hoog dat is: 
de kerk in het centrum van Beekbergen is op 28 m. boven NAP, dus alleen op grondniveau zit al een verschil van 17 meter! 
Bovendien zullen er 9 villa’s gebouwd gaan worden (makelaar Rodenburg biedt er inmiddels ca. 12 aan). 
Het groen in de bosrand zal grotendeels verdwijnen, zodat er vanaf de enk alleen maar op massale en massieve gebouwen 
gekeken zal moeten worden. 

Als buurtbewoners maken wij ons grote zorgen om deze massale en massieve ontwikkeling. Nu al is duidelijk dat ook Parc 
Spelderholt bezig is met de ontwikkeling van een studentenflat. Op en rondom de prachtige open enk zullen dressuur- en 
menwedstrijden gehouden worden en zal getraind worden. Ongetwijfeld zal de enk vervuild worden door hekwerken en 
hindernissen. 

Door de beoogde bebouwing op het Spelderholt zullen de unieke natuurwaarden ter plaatse sterk devalueren en zal de 
bosrand op de enk aangetast worden. Ook zullen het appartementencomplex en de manege van grote afstand het uitzicht 
bederven. Kortom er zijn talloze kritische kanttekeningen bij deze plannen te plaatsen (natuur, mest- en stankoverlast, 
geluidsoverlast, lichtvervuiling, verkeersdrukte). 
Door de voorgenomen bebouwing en de daarmee samenhangende verkeersinfrastructuur,  wordt ook de zogenaamde 
‘Beekbergse Poort als natuurlijke verbindingszone van de Veluwe via Spelderholt naar het Beekbergerwoud en de IJsselvallei 
aangetast. 

Er zijn door de op- en omwonenden veel bezwaarschriften tegen deze plannen ingediend en wij kunnen u melden dat de 
vergunning op grond van de natuurbeschermingswet 1998 inmiddels is ingetrokken; ook voor wat betreft de wijziging van het 
bestemmingsplan zijn vele bezwaren ingediend; deze procedure loopt. 
Om onze krachten te bundelen is er een stichting opgericht: Stichting Behoud Natuurwaarden Enken – Beekbergen met als 
voornaamste doelstelling de natuurwaarden in dit gebied te behouden. 

Sinds vrijdag 1 februari jl. zijn we ook daadwerkelijk aanwezig: www.sbne-beekbergen.nl is in de lucht. De spandoeken die wij 
hadden opgehangen om de gemeenteraadsleden die Spelderholt zouden bezoeken van ons bestaan op de hoogte te brengen, 
waren al binnen twee uur gestolen… En gisteravond waren wij aanwezig op de politieke markt waar de 
bestemmingsplanwijziging aan de orde kwam. 

Actievoeren kost geld. Tot nu toe heeft SBNE-beekbergen kosten gemaakt voor de oprichting van de stichting, spandoeken 
en de flyers. Om de kosten van het actievoeren te dekken vragen wij u om een bijdrage. Hiervoor is de volgende rekening 
beschikbaar: postbank nummer 3722249 t.n.v. F. Freriks te Beekbergen. Op dit moment heeft sbne nog geen eigen 
bankrekening, deze is aangevraagd. 

Op de website www.sbne-beekbergen.nl kunt u meer informatie over onze stichting en onze standpunten vinden. Indien u 
meer betrokken wilt zijn of mee wilt helpen onze doelstelling te realiseren, laat het ons dan weten! 

Met vriendelijke groet, 

Stichting SBNE-beekbergen

mailto:secretariaat@sbne-beekbergen.nl
http://www.sbne-beekbergen.nl/

