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Het Heelsumse beekdal 
 

Drie beken 
De oorspronkelijke bronbeek in het Heelsumse beekdal werd eeuwenlang ver-
graven of vervangen door sprengenbeken en diende als krachtbron voor de di-
verse watermolens. Tot ver op de stuwwal werden sprengen gegraven, om gega-
randeerd te zijn van een permanente wateraanvoer. 
Door het dal lopen drie beken: de Papiermolenbeek, de Wolfhezerbeek en de 
Heelsumse beek.  
De sprengen van de Papiermolenbeek liggen op de grootste afstand van de 
monding (circa 7 km). De sprengen liggen meters diep ingegraven in de stuwwal 
van Arnhem. Deze bovenloop staat vaak droog door de verlaging van het grond-
waterpeil en gebrek aan onderhoud. Delen van de Papiermolenbeek zijn aange-
takt aan de Wolfhezerbeek of zijn verdwenen. Tussen de Kabeljauw en papierfa-
briek Schut is de beek als middenbeek weer in zicht. 
De Wolfhezerbeek heeft z’n uitgebreide sprengenstelsel bij de Wodanseiken en 
een tak ten noorden van het Kousenhuisje. Tot aan de Kabeljauw is de beekbed-
ding nog grotendeels intact, maar daarna is ze goeddeels verdwenen. In de om-
geving van het Rondeel (zie verderop in dit artikel) ligt een wirwar van geultjes. 
Deels sprengen, deels vergravingen om water bij het Rondeel te krijgen, maar 
ook oude wildkeringen met de bijbehorende geulen. 
De Heelsumse beek ontspringt op de Wolfhezer heide. Deze beek voert perma-
nent water en is na de Kabeljauw opgeleid tot aan papierfabriek Schut. Hier stond 
vroeger papiermolen “de Veentjes”.  
Behoud van het gehele bekenstelsel in het Heelsumse beekdal is uitgangpunt 
voor het onderhoud door Waterschap Vallei & Eem (WVE) en Natuurmonumen-
ten. Bij de A50 lopen de beken door betonnen goten en door duikers onder de 
Utrechtseweg en de A 50 door, komen bij elkaar en lopen als één beek door het 
dal verder naar de N225 (Wageningen-Oosterbeek).  
In de uiterwaarden is de beek opnieuw aangelegd: de beek kronkelt nu door en-
kele poelen richting Nederrijn. Bij de uitmonding onderaan de Noordberg is de 
stuw vervangen en loopt de beek via een cascade de rivier in. 
 
Landschapstypen 
De beken doorkruisen verschillende landschapstypen, waarin de beken de ver-
bindende aders zijn:  

- in de bovenloop een oud boslandschap met indrukwekkend diepe spren- 
gen,  

- een heidelandschap met jeneverbes (een van de eerste bomensoorten in 
Nederland),  
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- een agrarisch landschap waar de beek op sommige plekken sterk kron-
kelend door loopt, 

- in de benedenloop het uiterwaardenlandschap waar de beek doorheen 
kronkelt; hier komen stuwwal, beek en rivier samen. 

 
Het Heelsumse beekdal vormt samen met het Renkumse beekdal de Renkumse 
Poort: de  (deels nog te construeren) ecologische verbindingszone  tussen de 
Veluwe en de uiterwaarden van de Rijn. 
Grondeigenaren in het Heelsumse beekdal zijn Natuurmonumenten (de helft van 
het gebied), enkele particulieren in het middendeel en in de uiterwaarden Staats-
bosbeheer. 
 
Geschiedenis 
Diverse grafheuvels (de oudste zijn zo’n 4000 jaar oud) zijn de eerste tastbare 
bewijzen van vroege bewoning van het gebied.  
Rond het jaar 1000 werd op een kruising van wegen een parochiekerk gebouwd. 
Met een aantal boerderijen vormde dit Oud Wolfheze. Rond 1600 werd de neder-
zetting verlaten. Het huidige Wolfheze ontstond eind 19e eeuw verder naar het 
noorden, rond het psychiatrisch ziekenhuis. 
Hessenwegen liepen over de heide en de plek waar een hessenweg de beek 
kruiste is nog goed te zien in het landschap. Aan deze weg lag een aarden ver-
dedigingswerk: het Rondeel. Eeuwenoude wildkerende wallen zijn nog steeds 
zichtbaar. 
Vanaf ongeveer 1550 werden diverse watermolens langs de Wolfhezer, Heel-
sumse- en Papiermolenbeek gebouwd. Het waren het koren- en papiermolens. In 
de grote bloeitijd van de papierindustrie, rond 1735, draaiden er acht papiermo-
lens in het Heelsumse beekdal. Tot 1930 werd het water van de Heelsumse beek 
als proceswater gebruikt.  
 
Oude bomen, bijzondere flora en grote grazers 

Aan de rand van de 
beken staan zeer be-
jaarde en beroemde 
bomen: de Wodansei-
ken. Deze bomen zijn 
tussen de 400 en 600 
jaar oud. Ze hebben erg 
veel last van de dalende 
grondwaterstand. 
Eén dikke eik is al in de 
20er jaren op anderhal-
ve meter afgezaagd; het 
is nu echt een kunst-
werk, prachtig begroeid 
en een plek waar erg  

 De Wodanseiken                                             veel mensen worden  
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Uit:De Heelsumse en Wolfhezerbeek; Natuurontwikkeling van de monding tot de bron. 



69

gefotografeerd (trouwfoto’s). Eind 19e eeuw was dit een geliefde plek voor schil-
ders van de Oosterbeekse school (o.a. Bilders, Maris, Mauve, Van Ingen). Eens 
stonden deze eiken in een verder kaal (heide) landschap.  
Achter hotel Wolfheze stond de Duizendjarige den, de dikste (omtrek: 430 cm) en 
oudste grove den van Nederland. Deze boom heeft van Natuurmonumenten alle 
ruimte en noodzakelijk onderhoud gekregen. De boom was overigens geen 1000 
jaar oud, maar was van begin 1600. De boom viel in de nacht van 28 mei 2006 
zomaar om.Toen bleek dat de boom nauwelijks meer levende wortels had. De 
boom is nu een liggend monument en op deze manier nog een jarenlage bron 
voor insecten- en vogelleven. 
Op 50 meter van de den bevindt zich een oude beuk met over z’n hele stam 
prachtige tonderzwammen. 
Op deze glooiende hellingen werd in 1863 het eerste Evangelische Nationale 
Zendingsfeest gehouden, een soort moderne hagepreek. Uit het hele land 
stroomden mensen hier samen, velen kwamen via de twintig jaar daarvoor geo-
pende spoorbaan Utrecht-Arnhem. Het moet een indrukwekkend gezicht zijn 
geweest, al die mensen op de hellingen en de predikers beneden bij de beek. 
 
In de beken komt bijzondere vegetatie voor, planten met prachtige namen: water-
violier, duizendknoopfonteinkruid, waterpinksterbloem, teer vederkruid, slanke 
waterkers, drijvend fonteinkruid, klimopwaterranonkel. Door ernstige droogte in 
de 70er jaren is ook in het Heelsumse beekdal de beekprik verdwenen. 
Runderen en paarden begrazen al sinds 1983 de Wolfhezer heide. Dit gebeurt 
om vergrassing en de groei van jonge bomen tegen te gaan. In het gebied komen 
zandhagedis, levendbarende hagedis, hazelworm, gladde slang, ringslang en 
adder voor. 
 
Dr. Jac. P. Thijsse 
In 1910 fietsten Jac. P. Thijsse en E. Heimans over de Zuid Veluwe. E. Heimans 
schreef hier in ‘De Levende Natuur’ o.a. het volgende over: 
‘Verbazingwekkend is het aantal zangvogels langs de beek; of eigenlijk is het 
geen wonder. Dat helder stroomend water, met zijn duizenden en duizenden 
schietmotten en zijn zwermende dansende muggen, is eten en drinken, bad- en 
speelgelegenheid tegelijk. De nachtegalen en roodborstjes, merels en lijsters 
zongen je suf, fitis en tjiftjaf, fluiter en grasmusch kwamen er nauwelijks boven 
uit, de koekoek zweeg geen oogenblik.’ 
Er zijn wat hinderlijke geluiden bijgekomen in het Heelsumse beekdal, maar het is 
nog steeds een groot vogelkoor wat je hier in het voorjaar hoort. 
 
Dr. Jac. P. Thijsse (1865-1945) was in Nederland de wegbereider van het “mili-
eubewustzijn” en medeoprichter van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonu-
menten. In 1939 wist Thijsse op de voor hem kenmerkende manier het geld bij-
een te krijgen om de Wolfhezer bossen als natuurmonument aan te kopen. Hij zei 
hierover:  
‘De Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland vraagt aan haar 
goede vriend, het Nederlandse volk, zestigduizend voor de aankoop van het 
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landgoed Hoog Wolfheze. De Duizendjarige den en de Wodanseiken wekten 
belangstelling van hoger allooi dan de Bedriegertjes en de Schelpengrot in Ro-
zendaal ….. Natuurmonumenten heeft voor die Duizendjarige den een beleefd 
glimlachje en voor de Wodanseiken veel achting, maar de beek gaat boven alles; 
die vooral doet ons de gretige vingers uitsteken naar die zestigduizend guldens. 
Wanneer de aankoop van Wolfheze slaagt, dan krijgt de Vereniging een mooi 
sprengengebied en de bovenloop van een Veluwse beek’. 
Het geld kwam er en Natuurmonumenten had er een 111 ha groot gebied bij. 
 
Van bron tot Nederrijn 
Hieronder beschrijf ik met name de watermolens in het Heelsumse beekdal, van 
de sprengkoppen tot aan de monding in de Nederrijn. 
 
Midden in het gebied staat het ‘Kousenhuisje’. Op deze plek stond in 1756 al een 
boerderij. De naam heeft de boerderij vanaf begin vorige eeuw, toen hier de kou-
sen van de psychiatrische inrichting Wolfheze werden gewassen in de Wolfhe-
zerbeek. In 1988 is de oude boerderij afgebrand en vervangen door de huidige 
woning. 
 
Op de heide kruist een oude hessenweg de beeklopen. Er ligt nu een bruggetje 
op de plek waar al in de prehistorie een weg door de beek liep. De karrensporen 
van deze weg zijn nog te zien, ze lopen handig via een erosiegeul naar boven. Dit 
was onder andere de hessenweg van onderaan het Seelbeekdal – de doorwaad-
bare plaats door de Rijn – richting Planken Wambuis/Ginkel, waar de weg aan-
sloot op de hessenweg van Arnhem richting Amersfoort. 
Iets ten zuiden van het bruggetje stond waarschijnlijk een korenmolen aan de 
Heelsumse beek.  
Langs deze weg liggen veel grafheuvels, waaronder aan de noordkant een grote 
met een berk erop. Dit is de Koningsheuvel, zo genoemd vanwege de rijke graf-
giften die erin zijn gevonden.  
Langs dezelfde weg lag naast de beken, op een heel strategische plek, het Ron-
deel. Dit aarden verdedigingswerk had ronde schanskorven op de vier hoeken 
voor het geschut. De vorm, die nog te zien is in het landschap, wijst op een date-
ring in de eerste helft van de 16e eeuw. In 1747 werden de Heelsumse papierma-
kers nog verplicht om de grachten te schonen. Dit hele gebied is een Archeolo-
gisch Monument. 
Al sinds 1983 wordt de heide begraasd door runderen en paarden om vergras-
sing en de groei van jonge bomen tegen te gaan. In het begin gingen de Schotse 
Hooglanders bij winterse kou in de beek; deze is altijd warmer vanwege de tem-
peratuur van het uittredende water. Dit veroorzaakte nogal wat erosie in de 
beekwal en er is toen een draad langs gezet. Momenteel staan de afrasteringen 
op een andere plek. 
Bij de boerderij ‘de Kabeljauw’ lagen eens twee papiermolens tegenover elkaar, 
beiden op de Papiermolenbeek. Beide watermolens zijn verdwenen. De boerderij 
de Kabeljauw is gebouwd op de fundering van de noordelijke papiermolen. Deze 
wat vreemde naam voor de omgeving komt van een lompenhandelaar uit Dor-
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drecht, die de bouw van beide molens financierde om zo z’n lompen te kunnen 
verwerken.  
 
Naast de boerderij Kabeljauw 13 stond watermolen ‘De Kamp’, een papiermolen. 
Aan de noordkant van de A50 stond een korenmolen. Op deze plek staat nu het 
gebouw van de graanmaalderij Roozenboom. Sinds 1933 voerde de bovenbeek 
geen water meer en werd de korenmolen mechanisch aangedreven. De beekloop 
is hier door de aanleg van de A50 totaal gewijzigd. 
 
Op de Drieskamp stonden twee gelijknamige papiermolens. Eén van deze mo-
lens werd de ‘Heelsumsche Stoom Wasch- en Strijkinrichting De Drieskamp’ 
(wasserij en blekerij), de gebouwen staan er nog. Dit was één van de allereerste 
watermolens op de Veluwe die werd omgebouwd tot wasserij (1874). Dat ge-
beurde daarna steeds meer met de Veluwse watermolens, doordat de kleine 
papiermolens werden vervangen door fabrieken. 

 
Op de plek waar nu papier-
fabriek Schut functioneert 
stond vroeger molen ‘De 
Veentjes’, ook ‘Schutsmolen’ 
genoemd. Deze brandde in 
1895 af, waarna hier papier-
fabriek Schut & Zn. verrees. 
Tot 1952 bleef waterkracht 
een extra energiebron. De 
familie Schut bezat meerde-
re papiermolens in dit dal, 
maar ook in Oosterbeek. 
De beeklopen zijn bij de 
aanleg van de A50  ingrij- 
gewijzigd.                                                            

Papierfabriek Schut 
Bij het dorp, aan de oostkant van de Heelsumse beek, stond in de eerste helft 
van de 17e eeuw de oude Heelsumse papiermolen. Op de heuvel hiernaast staat 
het Heelsumse kerkje, al sinds 1633 de kerk van kasteel Doorwerth. Vroeger 
strekte het grondgebied van de Heerlijkheid  Doorwerth zich uit tot in Heelsum. 
 
Voor de nieuwe Heelsumse papiermolen werd een nieuwe beekbedding gegra-
ven. Deze opgeleide beek lag in een rechte lijn langs het huidige weggetje met de 
naam ‘Aan de Beek’. Van 1669 tot 1836 functioneerde de molen als een papier-
watermolen, toen werd er een windmolen bij gebouwd. Hierdoor konden wind- en 
waterkracht afzonderlijk èn tegelijk worden benut. In 1879 is de molen afgebrand 
en niet herbouwd. Later werd dit de gemeente Doorwerth en in 1923 ging Door-
werth op in de gemeente Renkum. 
 
Onderaan de Noordberg kruist het wandelpad vanuit Renkum de Heelsumse 
beek. De vorige bruggetjes hebben iets verderop gelegen. Hieronder was een 
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‘vishek’ aangebracht, waarmee vis (o.a. forel) werd gevangen voor de bewoners 
van kasteel Doorwerth. Nog steeds wordt dit bruggetje het ‘vishek’ genoemd. Het 
wandelpad was overigens een onderdeel van de Fonteinallee, de weg van kas-
teel Doorwerth naar de Utrechtseweg in Renkum.  
 
Beekherstel 
In het kader van het beekherstel door Waterschap Vallei & Eem zijn op diverse 
plekken in het Heelsumse beekdal al plannen verwezenlijkt. Zo is enkele jaren 
geleden het deel van de beek in de uiterwaard aangepakt. Hier veranderde de 
beek van een rechte sloot in een door grote poelen meanderende beek met vrije 
uitloop in de Nederrijn. 
Bij het viaduct van A50 en de beekkruising met de Utrechtseweg wordt in de 
naaste toekomst – bij de reconstructie van de A50 -  het wegwater van de A50 
afgekoppeld van de beek. 
Bij de papierfabriek Schut is de Heelsumse beek via een cascade naar de lage 
beek gevoerd. De beken lopen nu via een deels nieuw aangelegde beekloop om 
het fabrieksterrein heen. 
Tientallen jaren liep de lage beek hier onder de fabriek door en nu is de beek hier 
weer volledig in zicht gekomen.  
Aan de overkant van de Utrechtseweg is de beek opnieuw uitgegraven en op een 
natuurvriendelijke manier aangelegd ter hoogte van de volkstuinen. 
 
Hogerop in het dal zijn enkele poelen voor amfibieën aangelegd en zijn de beken 
ingrijpend opgeschoond. 
In en vlak onder het gebied van Natuurmonumenten zijn oude meanders hersteld.  
 
Regulier onderhoud 
Het reguliere onderhoud is het jaarlijkse onderhoud dat aan de (sprengen)beken 
moet worden gedaan. Dit gebeurt door WVE en deels door de werkgroep ‘Beken 
en sprengen’ van IVN Zuidwest Veluwezoom. Samen met Natuurmonumenten 
zijn mooie resultaten bereikt. WVE heeft op mijn verzoek proefsleuven gegraven 
en de werkgroep heeft deze jarenlang schoongemaakt. Het resultaat is geweldig, 
want over de volle lengte van de geschoonde trajecten voert de beek weer water. 
Toen we begonnen in de sprengkop achter de Wodanseiken was er geen water 
te zien. Op enkele plekken was de beekbodem blubberig. Op dit soort plekken 
zijn we metname tot op het zand gaan wegscheppen en hier verscheen dan on-
middellijk water. In de overige trajecten haalden we takken en het blad weg. De 
situatie is nu landschappelijk bijzonder fraai: een water voerende beek van de 
Wodanseiken tot aan het Kousenhuisje.  
 
Het resultaat is dat WVE in overleg met Natuurmonumenten heeft besloten lange 
beektrajecten uit te graven en duikers onder paden aan te leggen. Droge beeklo-
pen worden door WVE bladvrij gemaakt en Natuurmonumenten gaat de beekhel-
lingen (op de grote bomen na) opschonen. Door deze maatregelen wordt de beek 
niet alleen op watervoerende beeklopen zichtbaar, maar ook op delen waar de 
beek – voorlopig nog – geen water voert. Voor de IVN- werk groep is dit een groot 
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succes in hun inmid-
dels al 16 jaar lange 
vrijwilligerswerk. Na 
de successen in het 
Renkumse beekdal is 
ook in het Heelsumse 
beekdal het hooffd-
doel van de werk-
groep bereikt: (delen 
van) de beken weer 
watervoerend krijgen. 
 
Grondwaterstand 
Door de vele grond-
wateronttrekkingen 
binnen de spoelzand-
vlakte (sandr) van             
Wolfheze is op de 

In de middenloop zijn oude meanders weer uitgegraven                            Zuid-Veluwe het  
 grondwaterpeil flink 
gedaald. Voor het Heelsumse beekdal is vooral de wateronttrekking van Vitens 
‘La Cabine’ aan de Amsterdamseweg oorzaak van het droogvallen van de spren-
gen.  
Er is maar één mogelijkheid om deze situatie te verbeteren en dat is een sterk 
verminderende onttrekking door La Cabine, b.v. met de helft van de huidige mil-
joenen m3 per jaar . Onttrekkingen ten zuiden van de Nederrijn kunnen deze ern-
stige verdroging binnen de sandr van Wolfheze (met daarin het Renkumse - en 
Heelsumse beekdal en de Doorwerthse- en Oosterbeekse beken) opvangen. 
 
Wandelen 
Een goed punt om een wandeling door het Heelsumse beekdal te starten is vanaf 
het parkeerterrein van Natuurmonumenten aan de Wolfhezerweg. Dit ligt aan de 
zuidkant van het viaduct over de A50, tegenover hotel Wolfheze. Hier staat een 
bord waarop wandelroutes staan aangegeven. Het gebied is prachtig wat betreft 
de natuur en de verspreid door het gebied liggende archeologische resten maken 
het gebied extra interessant. Ondanks het storende lawaai van de A50. 
Een ander beginpunt is bij papierfabriek Schut, aan de Utrechtseweg bij Heel-
sum. Loop van hier langs de fabriek en volg daarna de beek, bij ‘de Kabeljauw’ 
door het klaphekje, door het weiland langs de nieuwe meanders, door het klap-
hekje het terrein van Natuurmonumenten in. De beek alsmaar blijven volgen, 
koffie bij hotel Wolfheze en dezelfde route weer terug. 
 

Ruud Schaafsma 


