
© Copyright 2017 Dagblad De Limburger / Limburgs Dagblad. 
Het auteursrecht, ook ten aanzien van artikel 15 AW, 
wordt uitdrukkelijk voorbehouden. Woensdag, 05 april 2017

Vandalisme op Beukenberg beu
Een afgebrand 
bijenhotel, een 
geplunderde bijenstal 
en een kapotte bank. 
Het IVN en Bodemzorg 
Limburg zijn het 
vandalisme op de 
Beukenberg in Oirsbeek 
zat. ‘We overwegen 
camera’s te plaatsen’.
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I k was vanmorgen op de
Beukenberg en trof smeu-
lende resten aan van een
bijenhotel’, stuurt Dré
Kuijpers, voorzitter van

IVN Schinnen maandag in een
mail aan zijn collega’s. Hij rea-
geert op zijn collega Herman 
Winkelhorst die eerder schreef 
dat er dakpannen gebroken op 
de grond lagen in het natuurge-
bied. Ook zag hij de inhoud van
een bijenhotel afgebrand onder 
een bankje liggen. Het is de twee-
de keer in één week dat vandalen
hebben toegeslagen op de Beu-
kenberg in Oirsbeek. „Dit keer 
gaan we aangifte doen”, aldus
Kuijpers.
De afgelopen maanden werd
hard gewerkt aan het Oirsbeek-
se natuurgebied. Waar de heuvel
in het verleden werd afgegraven
voor zand- en grindwinning en 
de groeve werd gebruikt om af-
val in te dumpen is het gebied te-
genwoordig bedoeld om in te
wandelen. Voor de herinrichting
sloegen IVN Schinnen, Bodem-
zorg Limburg en de gemeente 
Schinnen de handen ineen. Er 
werden voorzieningen getroffen 
om insecten naar het natuurge-
bied te halen, wandelpaden wer-
den aangelegd en bankjes wer-

den geplaatst. Volgens directeur
Dick Rootert van Bodemzorg Lim-
burg zijn het met name de inspan-
ningen van IVN Schinnen die de
Beukenberg tot een unieke plek ma-
ken. „En dan is het triest dat er din-
gen worden vernield. We hebben al 
eerder problemen gehad bij de Beu-
kenberg, bijvoorbeeld toen onze in-
formatieborden werden vernield.
We overwegen om camera’s op te 
hangen.” 
Met die gedachte speelt ook de ge-
meente, die van de vernielingen op

de hoogte is. Na het vandalisme van
vorige week werd de wijkagent al op
de hoogte gesteld, werden er bui-
tengewoon opsporingsambtenaren
ingezet en jongerenwerkers aange-
steld om te praten met de jeugd die
graag op de Beukenberg verblijft. 
Dat stelt wethouder Jeannette 
Quadvlieg (Vernieuwingsgroep):
„Ik heb aanwijzingen dat het vanda-
lisme van jongeren komt, maar daar
kan ik verder niet op ingaan. Als ge-
meente zitten we er in ieder geval 
kort op.”

De politie gaat vandaag in ge-
sprek met het IVN over de situa-
tie. Er zijn nog geen verdachten 
in beeld, aldus een woordvoerder
van de politie. „Of het jeugd be-
treft moet onderzocht worden.”
Het IVN is voornemens de boel
te herstellen. Kuijpers: „Wij gaan
door met ons plan om van de 
Beukenberg een mooi gebied te 
maken. We zijn optimistisch, al 
zijn de vernielingen vervelend. 
Het kost geld om alles te herstel-
len, maar we doen ons best.”

 

Ik trof smeulende resten 
aan van een bijenhotel.

Dré Kuijpers, voorzitter van IVN 
Schinnen 
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