Vereniging Beekeigenaren gemeente Epe
Vereniging boekt eerster succes
Rijkswaterstaat stuit bij aanleg A50 op eisen van beekeigenaren
Het is augustus 1941 en de voorbereidingen voor de aanleg van rijksweg A50, ‘weg nr. 50 van het
Rijkswegenplan 1938’, tussen Hattemerbroek en Apeldoorn zijn in volle gang. Een aantal
beekeigenaren in de gemeente Epe heeft al een medewerker van Rijkswaterstaat (RWS) op bezoek
gehad. Aan de hand van een kaart heeft hij laten zien waar de geprojecteerde snelweg hun beek zal
kruisen en hoe die overkluizing technisch wordt gerealiseerd en heeft hen en passant meegedeeld
dat RWS eigenaar van die stukjes beek wil worden.
Als dat het bestuur van de gloednieuwe Vereeniging van Beekeigenaren in de Gemeente Epe (VvB)
ter ore komt, ziet het meteen een schone taak voor de vereniging weggelegd door als
belangenbehartiger van de betrokken beekeigenaren op te treden. Ga er nog niet op in, zeg nog niets
toe, drukt voorzitter ir. J.H. Müller in een brief de benaderde beekeigenaren op het hart, en laat me
weten wat je al hebt afgesproken. Tegelijkertijd vraagt hij een onderhoud aan met RWS. De
hoofdingenieur jhr. Van der Does van RWS stemt daarmee in.

Links van beneden naar boven een deel van de A50 zoals die volgens het
Rijkswegenplan 1938 zou gaan lopen aan de westzijde van Vaassen.
Onderaan de aansluiting op de Elspeterweg. De snelweg, in beide richtingen
één baan breed, kruist hier drie beken. Beek B is de Geelmolense Beek,
beek C de Rode Beek, beek D de Hoogebeek (Hattemse Molenbeek).
In het midden (de twee langgerekte gebouwen) de Geelmolen, rechts bovenaan
de voormalige wasserij ‘de Rollekoot’ aan de Gortelseweg.

Aan haar eerste voorzitter, ir. J.H. Müller, heeft de Vereeniging van Beekeigenaren in de Gemeente
Epe een buitengewoon goed bestuurder. Hij is directeur van de toenmalige Industrie in Vaassen (nu
Vaassen Flexible Packaging); het bedrijf is mede-eigenaar van de Dorpermolenbeek (Dorpse
Beek). Müller zet zich onvermoeibaar in voor de belangen van de beekeigenaren en kan met zijn
kwaliteiten als bemiddelaar diverse malen fricties wegnemen. Op bovenstaande foto van directie en
personeel, genomen in de hal van de Aluminium Industrie Vaassen ter gelegenheid van het 75-jarig
bestaan in 1942, vinden we ir. H.J. Müller op de voorste rij (5e van links).
Foto met dank aan Frans Schumacher.
Begin september komt de wegenbouwer naar Vaassen, vergezeld van een waterbouwkundige. De
heren hebben een stapel bouwtekeningen bij zich. Het wordt een constructief gesprek, waarna het
VvB-bestuur globaal wel kan instemmen met de plannen die de RWS-ambtenaren presenteren en
met de aandacht daarin voor de beekoverkluizingen. Zij hebben een goed beeld gekregen, want van
elke overkluizing is een nauwgezet bouwbestek beschikbaar en op de tekening ziet het er allemaal
goed uit.
Niettemin laat het VvB-bestuur wel even zijn autoriteit zien. Namens de betrokken beekeigenaren
ligt een eisenpakket op tafel, waarmee RWS rekening dient te houden: er mag geen waterafvoer op,
noch onttrekking aan de beken plaatsvinden; het beekwater moet een onbelemmerde afstroom
behouden; de doorlaten onder de weg moeten zó hoog zijn dat een man er voor het schoonmaken
door kan lopen; de kosten van onderhoud aan de doorlaten zijn voor rekening van RWS; de beken
dienen afgeschermd te worden voor publiek vanaf de snelweg; er mag geen stremming van het
water zijn tijdens de aanleg van de weg.
Het VvB-bestuur maakt met RWS ook al meteen afspraken over het schoonhouden van de doorlaten
onder de weg. Dat werk, zo wordt overeengekomen, zal in goed overleg tussen RWS en de
beekeigenaren door een van beide partijen worden uitgevoerd; op die manier kan de schoonmaak
het best worden afgestemd op de bedrijfsvoering.
Voor de vergoedingen die RWS wil betalen voor het in eigendom verkrijgen van de vereiste
beekgedeelten krijgt de dienst de instemming van het kritische bestuur. Hoofdingenieur Van der
Does heeft tijdens het overleg ongetwijfeld zijn kijk op het belang van de beken voor hun eigenaren
wat moeten bijstellen. Hij vertrekt met de toezegging dat hij de kruisingen van snelweg en beken en

de eisen daaraan gesteld door de beekeigenaren nog eens nader zal bezien en waar nodig met
aangepaste voorstellen zal komen.
Medio oktober vraagt Van der Does om een tweede overleg. Uit een brief waarin hij akkoord gaat
met de datum voor die bespreking (17 november), blijkt meteen dat RWS behoorlijk vaart zet in de
voorgenomen wegaanleg. De hoofdingenieur meldt het VvB-bestuur meteen dat hij ‘ingevolge
opdracht van hoogerhand’ ondertussen al wel moet overgaan tot het vorderen van de benodigde
beekgedeelten. Dat klinkt dreigender dan het is. De meeste betrokken beekeigenaren zijn, mede
door de goede prijs die RWS betaalt, best bereid tot verkoop.
Ook het tweede overleg tussen het VvB-bestuur en RWS verloopt prettig. Het bestuur krijgt nog
gedaan dat de bodems van enkele overkluizingen wat dieper komen te liggen; een toekomstgerichte
maatregel, voor het geval later de beekbodem verdiept zal (moeten) worden. Daar tegenover geeft
het RWS de belofte de leden te adviseren akkoord te gaan met de plannen en de aangeboden
vergoedingen.
Een dag later al gaat er een brief naar de leden-beekeigenaren waarin voorzitter Müller verslag doet
van de besprekingen en laat hen weten dat ’erop kan worden gerekend, dat met de belangen van de
Beekeigenaren ten volle rekening zal worden gehouden.’
Van der Does laat op 19 januari 1942 weer van zich horen. Hij meldt dat de Directeur-Generaal van
RWS de plannen voor de beekkruisingen heeft goedgekeurd, zoals die met de VvB zijn
overeengekomen. Diezelfde dag gaan bij RWS de concepten voor de koopaktes naar de
beekeigenaren de deur uit.
In het jaarverslag over 1941 schrijft het bestuur dat de kwestie ‘naar genoegen van de
beekeigenaars’ is opgelost. Een mooi eerste succes voor de jonge vereniging.
Dat het vervolgens tot 1976 zou duren voor het A50-traject Hattemerbroek-Apeldoorn werd
geopend, kon toen niemand bevroeden. De inspanningen van het VvB-bestuur bleken achteraf zelfs
voor niets geweest. Uiteindelijk verdwenen alle bouwtekeningen waarover de beekeigenaren zich in
1941 bogen in de prullenbak, doordat de rijksweg A50 in de gemeente Epe een geheel ander tracé
kreeg dan gepland in het Rijkswegenplan 1938. Het verschoof van de westzijde naar de oostzijde
van het dorp Epe. Ook daar kruist de snelweg weliswaar de van west naar oost afstromende beken,
maar die waren bij de aanleg van de weg al grotendeels geen particulier eigendom meer.
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