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Jaarverslag van De Lunterse Keie 2009

2009 is alweer het derde officiële jaar waarin de Keie hun 
bruggen bouwen in de Lunterse samenleving. Zodat de 
Lunterse gemeenschap  sterk blijft , zijn eigen identiteit behoud 
en het dorpse karakter kan behouden en koesteren. 

 

 

Bijenkorf
In Lunteren werd in 1873 de “Luntersche Tuinbouwvereniging” opgericht 
door Notaris van den Ham. Op een oude prent zijn de medeoprichters, 

naast de Lunterse 
notaris Van den 
Ham, notaris 
Dinger, notaris 
Wilbrink en 
wethouder van 
Schothorst te zien. 
Deze prent is 
gemaakt  in de 
oude proeftuin van 
de 

tuinbouwvereniging.  Op initiatief van De Lunterse Keie is deze tuin, 
gelegen aan de Roskammersteeg, weer in ere hersteld. 
Het idee was om daar, in De Appelhof,  een herinnering aan de oudste 
bijenvereniging van Nederland, de Bakermat, te hebben in de vorm van 
een gedenkteken. In 2008 werd, bij het ontwerp, al gekozen voor een 
bijenkorf. Uitgangspunt was dat het aandenken vandalisme bestendig en 
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duurzaam moest zijn. Uiteindelijk is de keuze gevallen op een koperen 
uitvoering.  Plaatjeswerker en Lunterse kopersmid Rein Schouten heeft 
hard gewerkt aan het kloppen van het koper en het aan elkaar lassen van 
de diverse onderdelen. Op 24 oktober 2009  Is het zover. De koperen 
bijenkorf wordt op een mooie hardstenen sokkel geplaatst. Omdat de korf 
vandaalbestendig moest zijn is deze volledig volgestort met beton. Een 
klus die niet vanzelf gaat, maar vanzelfsprekend wel succesvol door de 
Keie wordt geklaard. Een week later, op 31 oktober 2009, wordt de 
bijenkorf onthuld door de voorzitter van de Bakermat, Notaris Drapers en 
het echtpaar Vliem. Dit gebeurt onder belangstelling van vele genodigden 
uit de Lunterse samenleving, maar ook veel omwonenden van De  
Appelhof zijn aanwezig. De omwonenden zijn erg content met de 
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activiteiten van de Keie in De Appelhof. Tijdens het napraten opperden 
deze mensen dat er bij de ingang van de Appelhof een infopaneel zou 
kunnen worden geplaatst waarop tekst en uitleg over de geschiedenis 
van dit parkje wordt gegeven. Dankzij de medewerking van de heer Dirk 
Wolff, die een grote veldkei ter beschikking heeft gesteld, en de heer 
Richard van de Hee, die een trespa bedrukte plaat heeft gemaakt, 

hebben de Keie  hier  invulling aan kunnen geven.
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Lunterse Kerkpaadjes
In Lunteren zijn veel kerkpaden verdwenen of niet meer als zodanig 
herkenbaar. Er is een idee ontstaan om een aantal van deze kerkpaden in 
ons dorp in kaart te brengen en weer opnieuw te voorzien van een naam. 
Een aantal van deze paadjes wordt nog dagelijks gebruikt. De namen van 
deze paadjes hebben vaak een verwijzing naar de historische plek. Een 
van de paadjes die bovenaan ons lijstje staan is het ca. 300 jaar oude 
"Mientjes Paadje". Maar ook het vanaf 1856 gebruikte  Smidskerkepaadje 
staat op de nominatie om in ere hersteld en benoemd te worden, evenals 
het uit 1883 stammende Gruttersstraatje.  Een eerste aanzet voor deze 
paadjes is door de Keie in 2008 gedaan. De hoop was er om dit in 2009 
te verwezenlijken. Ondanks het feit dat de straatnaamcommissie van de 
gemeente Ede positief adviseerde is dit nog steeds niet uitgevoerd. Het 
streven is om in 2010 in ieder geval de bovengenoemde paadjes van hun 
welverdiende naam te voorzien.

 

De Lunterse graanschuur

De graanschuur heeft behoord tot 
het erf van windkorenmolen De 
Hoop te Lunteren. Het gebouw 
betreft oorspronkelijk een 
paardenstal/koetshuis. Dit gezien de 
hoogte van de wanden en de ramen. 

De schuur zal gelijk met het 
woonhuis en de molen gebouwd zijn 
(+/-1855) gelet op de zelfde 
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gevelsteen en voegwerk als het woonhuis.

Tijdens de 2e wereldoorlog hebben evacués en onderduikers intrek 
genomen in de schuur. Hiervoor is er een kachel geplaatst en een 
schoorsteenkanaal gebouwd.

Na de 2e wereldoorlog zijn naast de paardenstal varkenshokken 
gemaakt. De dubbele deur is buiten gebruik geraakt en in de ruimte 
hiervoor werden ook varkens gestald.

 

De schuur bevat grote dubbele deuren, 
een enkele toegangsdeur en 
oorspronkelijk 3 ronde ramen, waarvan 1 
stuks verplaatst is in dezelfde gevel 
(achtergevel).

In verloop van tijd zijn diverse delen van 
de kap vervangen en is de indeling wel 
eens veranderd. Verder is de hoek van 
het gebouw, direct naast de grote 

deuren, eens vervangen en zijn er in een latere periode mestluiken 
aangebracht. De oorspronkelijke giergaten zijn dichtgemetseld, evenals 
het hondengat en het duivengat.

 
Al met al een belangrijk gebouw, met historie, voor Lunteren. De 
Lunterse graanschuur, kon niet behouden blijven in het nieuwe 
woningbouwplan “De Molenpol”. Er werd met andere Lunterse 
belangenverenigingen overleg gevoerd over het behoud van dit voor 
Lunteren unieke object. Uiteindelijk kon Stichting de Lunterse Keie in 
samenwerking met vereniging Oud Lunteren, KNA en de gemeente Ede 
de schuur documenteren, demonteren en tijdelijk opslaan. Van de 

[ 6 ]
Jaarverslag 2009 | de Lunterse Keie



schuur is een professionele inventarisatie gemaakt zodat de schuur kan 
worden herbouwd. Het is de bedoeling om de graanschuur weer op te 
bouwen in de Appelhof. Hier kan de schuur multifunctioneel worden 
ingezet ten behoeve de Lunterse samenleving. Het project wordt groot 
opgepakt en binnen de Keie worden er diverse commissies gevormd om 
alle zaken rondom de herbouw van de schuur in goede banen te leiden. 
We hopen u in het verslag van 2011 een foto te kunnen tonen van het 
eindresultaat.

 

Uitgaansdag

Een jaarlijks terugkerend ritueel is de “uutgoansdag”. Dit jaar was het de 
beurt aan Hans en Jannie Koopman en Willem en Magda van de Berg. 
Omdat de organisatie van het vorige jaar wel erg veel fiets kilometers 
had ingepland werd er dit jaar wel gedreigd met veel kilometers maar 
viel dat uiteindelijk reuze mee. Na een opwarm rondje richting 
Ruitenbeekweg op de fiets werd daar overgestapt in de auto. Deze bracht 
ons naar een golfcourse. Maar uiteraard een boeren golfcourse.

Vervolgens werd de tocht voortgezet met paard en wagen. Dit werd een 
hachelijk avontuur omdat het paard dorstig was en de sloot in liep. Maar 
helden Willem van de Berg en Gert Hazeleger redden ons uit de benarde 
situatie. Hierna stond kasteel Amerongen op het programma. Dit kasteel 
wordt volledig gerestaureerd en we  mochten een kijkje nemen achter de 
steigers. Al met al een ontspannen maar ook educatieve dag.

Doneren

Als u het welk van de stichting wilt steunen dan is uw donatie op 
bankrekening 68.23.92.073 van harte welkom. Wij danken u bij voorbaat.
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