Wandelaars bij de bosvijver en de Oliemolenbeek in het Renkums Beekdal
Door het vele archiefwerk en kaartenstudie konden veel nieuwe gegevens worden achterhaald over
de aanleg van de beken en over de intrigerende geschiedenis van de watermolens door de eeuwen
heen. Onder andere over het papiermakersdorp Heelsum, met als één van de tien watermolens in het
Heelsums beekdal een uiterst zeldzame watervluchtmolen. Ook boeiend is het verhaal over de
veranderende functies van de watermolen Achter de Bock.
Erg veel plezier heeft de schrijver gehad in zijn zoektocht naar de oude geschiedenis van Renkum,
met de oude kerk, het Onze Lieve Vrouweklooster, bierbrouwerij de Bock waarvan de kelders nog
bestaan, de twee katholieke kerken, de Bokkedijk. Met de Kadastrale kaart van 1832 als basis is een
nieuwe kaart van dit deel van Renkum getekend, waardoor de oude, grotendeels verdwenen, situatie
duidelijk wordt.
In het boek komen onder meer aan de orde de watervluchtmolen van Heelsum en de waterval die
ds. Martinet in 1777 op het Rozendaalse Veld heeft gezien. Deze twee vragen zijn nu veel
uitgebreider onderzocht en beschreven in dit boek. Hieronder komen enkele delen uit deze verhalen
en nog enkele gegevens van bijzondere watermolens. De schrijver vertelt hierover het volgende.
Terlet en de Beerenberg
Bij Terlet ligt een uitgebreid gebied met sprengachtige structuren, die liggen in de al in de ijstijden
diep uitgesleten dalletjes. J.D. Moerman ging ervan uit dat al deze geultjes op Terlet, maar ook de
Wolfsdel en de Beerenbergdel, in droogdalen uitgegraven sprengen-beken zijn. Zijn theorie was, dat
de sprengen en beken in verval zijn geraakt en gedeeltelijk zijn opgevuld met ingespoeld zand en/of
door de mens weer dichtgegooid, inclusief de hierna beschreven ‘waterval van Martinet’. De
geschiedenis van deze beekjes en hun verdwijnen blijft raadselachtig. Het zou kunnen zijn dat de
beekloopjes door de groei van stuifzanden zijn gescheiden van het systeem van de huidige
Heelsumse beken. Het water stroomt echter ondergronds door de sandr (spoelzandvlakte) van
Wolfheze om in de huidige sprengen weer boven de grond te komen.
De smeltwaterdalen zijn nog duidelijk te zien bij de Amsterdamseweg (bij La Cabine) en bij de
Koningsweg (enkele honderden meters ten westen van de A50). In beide wegen zijn bij de
bestrating extra duikers aangelegd. Bij de Koningsweg was zelfs een bruggetje, maar dit is
verdwenen. Hier is vreemd genoeg geen duiker voor in de plaats gekomen.
Ook bij de aanleg van de Rhijnspoorweg tussen Utrecht en Arnhem, tussen 1840 en 1845, werd
rekening gehouden met extreme waterstromen. Hier heeft men op de laagste plek in het
smeltwaterdal in de spoordijk een ruime tunnel aangelegd, omdat men bang was voor onderspoeling
van de spoordijk. Tussen deze tunnel en Oosterbeek waren nog twee, wat kleinere, tunnels. De
tunnels werden regelmatig gebruikt bij de verplaatsing van schapen.

Ook veel later, bij de aanleg van verkeersknooppunt Waterberg (de samenkomst A12 en A50) en de
A50 hield men rekening met al eerder gebleken wateroverlast. Hier lagen aan de rand van de
Apeldoornseweg een moerasgebied en een bronvijver. Om wateroverlast te voorkomen zijn rond de
op- en afritten ‘verdwijngaten’ gemaakt, gaten met een diameter van zo’n tien meter de diepte in,
gegraven door leemlagen heen en vervolgens opgevuld met zand en grind. Het zuidelijke deel van
de A50 passeert meerdere diepe droogdalen en hier is de weg op een dijk gelegd. Door deze
droogdalen kunnen eventuele waterstromen passeren, onder andere via een duiker die ligt in het
verlengde van de Eerbekerweg, de zandweg met fietspad richting Eerbeek.
‘De fraaijen waterval bij de Beerenberg’
In Catechismus der Natuur, een boek uit 1777 van J.F. Martinet, staat een opmerkelijke beschrijving
van een waterval en een beek bij de Beerenberg. De Zutphense filosoof en dominee Martinet had
een levendige manier van schrijven. Hij vertelt zijn zogenaamde leerling (neefje) het verhaal over
zijn waarnemingen en laat de leerling vragen stellen waar hij soms zelf het antwoord niet op weet.
De waterval op de Beerenberg houdt hem vaker bezig dan enig ander onderwerp. Hieronder enige
delen uit het pagina’s lange verhaal van een tochtje dat Martinet maakt van Zutphen naar Arnhem.
‘Er is een fraaie waterval, bijna vier uren van hier, op den weg, die van Zutphen naar Arnhem over
de hooge Veluwe gaat, doch weinig wordt gebruikt, omdat de andere weg derwaarts langs den
Veluwezoom korter en lustiger is, waardoor het komt, dat deze waterval aan zeer weinigen bekend
is…
Verderop kwamen wij in de woeste hei en vervolgens aan het Imbosch, waar de Baron Torck, Heer
van Rozendaal, getoond heeft, dat kunst en nijverheid de barre hei in vruchtbare akkers, in
grasrijke beemden en in groenende tabaksvelden kan veranderen … Met geene mindere
verwondering zagen wij hier talrijke dennen, ijpen, eiken, en daaronder den ahornboom (esdoorn)
met zijne breede bladeren prijken. Wie toch zou verwacht hebben dezen boom hier in een dor oord
te zullen aantreffen, en zoo welig te zien tieren ! Ten zuidwesten van dit Bosch, den zoogenoemden
Beerenberg eerst beklommen, en dien daarna een weinig afgedaald hebbende, werden wij, op het
onderwachts, verrast, door deezen fraaijen waterval. Onze eerste verbaasdheid een weinig bot
gevierd hebbende, begonnen wij denzelven nader te onderzoeken. Een gedeelte van den zeer
hoogen Beerenberg, door den genoemden onvermoeiden edelman met boomen beplant, vóór ons nu
gelegen, eerst in aanmerking nemende, begrepen wij ligtelijk, dat het daarop gevallen regenwater,
bij de afzakking, het meertje vormde, hetgeen wij in de afdaling van dien berg ten oosten voor ons
zagen, waarin eenige eilandjes, met biezen bezet, zich opdeden. Nu hadden wij berouw dat wij niet
eene schuit op eenen wagen geladen, en met ons genomen hadden, om, er in gezeten zijnde, de
diepte van het meertje te peilen: met ons rijtuig daarin te rijden en het dus te beproeven, durfden
wij niet ondernemen… Het water dat zich uit hetzelve ontlast, liep midden over den rijweg tusschen
het meertje en den waterval ondiep heen en had den grond ter plaatse, waar dezelve zeer schuins in
eene vallei afloopt, van tijd tot tij uitgehold, en dus eenen val gevormd. Wij maten de diepte der
uitholling, en bevonden die van veertien tot twintig voeten; de bovenbreedte ongelijk uitgeschuurd,
van dertig tot vijftig voeten…Wij klauterden in deze diepte af, en zagen daar met verbaasdheid de
verwoesting in dit ruwe kanaal, door geene menschelijke hand, maar alleen door het water
gevormd; met de verschillende beddingen der gronden; met de groote aardklompen, door de
uitkabbelingen des sterken strooms, die nu zacht, dan geweldig gaat, van boven afgevallen, en
rondom ons onachtzaam nedergestort, of nog hangende en dreigende te vallen; met eene menigte
van albaster-, agaat- en andere steenen, versierd met allerlei kleuren; sommige zelfs opgepronkt
met aardige spelingen…Hier staande, en dezen waterval aandachtig beschouwende, hield de hier
heerschende woestheid der natuur onze geest, ik weet niet, in welke stille verbaasdheid. Wij
bevonden ons tusschen twee hooge ongeschikte muren van ongevormde aardklompen; het oor werd
gestreeld door het gedruisch des vallenden waters, en aan regterzijde zag het oog den kristallijnen
stroom over een nu nauw dan verbreed bed schuimend heen vlieten. Het was geen einde aan het
zien naar alle kanten’.

Martinet beschrijft zelfs hoe het met de waterval afloopt. Baron Torck van Rozendaal verfraaide de
waterval met boomaanplant, twee houten hutten met banken en beschoeiing langs de bedding. Later
raadt Martinet mensen af om te gaan kijken omdat ‘kwaadwillige Menschen, geen gevoel voor
zodanige fraaiheden hebbende’ het geheel hebben vernield en gedempt. Het is niet duidelijk met
welk doel deze ‘kwaadwillige Menschen’ dit deden.

De Berenbergdel, een indrukwekkende diepe geul in het Rozendaalse Veld
De vraag waar deze grote watervloed op zo’n hoog punt op de Veluwe vandaan kwam, is
intrigerend. Kwam deze uit in droogdalen uitgegraven sprengenstelsels, zoals Moerman
veronderstelt? De vraag blijft dan waarvoor deze sprengen werden gegraven. Om meer water voor
de watermolens in de beken te krijgen? Dat ligt niet voor de hand gezien de grote afstand en het feit
dat het sprengengebied een andere eigenaar had. Een kijkje in het gebied geeft misschien wat meer
duidelijkheid. Fietsend en lopend over het Rozendaalse en Terletse Veld valt een aantal zaken op.
Zo liggen er verspreid over de heidegebieden diverse vennetjes op flinke hoogte,onder andere op 85
meter en op 100 meter + NAP. Onder dit soort plekken ligt een ondoorlatende ijzeroerlaag, de
zogenoemde ‘koffiebank’. Zo’n harde laag wordt gevormd door uitspoeling met daarin humus en
ijzer, waardoor de grond verkit en slecht doorlatend wordt. Rond de vochtige plekken groeit
opvallend veel vochtminnende vossebes. In het glooiende heidegebied liggen meerdere ‘dellen’,
diep ingesneden erosiedalen. Eén heeft er op de stafkaart van 1963 nog een naam: de Wolfsdel.
Maar dit dal is minder indrukwekkend dan het niet benoemde dal waar de waterval in lag; laten we
dit dal de ‘Beerenbergdel’ noemen. Boven de mogelijke plaats van de waterval ligt een heel groot
komvormig gebied met op diverse plekken op koffiebanken stagnerend water. Al het water uit dit
gebied komt uit in de Beerenbergdel. Kort na de winter, in begin maart 2012, was aan het
neergeslagen gras in de geul beneden de ‘waterval’ te zien hoe waterstroompjes van alle kanten het
dal waren ingestroomd, met onderin het dal een stroomgeul met kolken van ruim een halve meter
diepte. De geringe neerslag in de periode hiervoor gaf al dit opvallende resultaat. In de steile
hellingen langs het dal zijn de ‘aardklompen’, waar Martinet het over heeft, te zien en ook de diepte
van twintig voet komt overeen met de diepte van het huidige dal van zo’n zes meter. Hoe kan er hier
een waterval zijn geweest? Hiervoor zijn twee mogelijke oorzaken te bedenken. Als er na een flinke
vorstperiode overvloedige neerslag valt kan de bevroren bovengrond geen water doorlaten,
waardoor de gesmolten sneeuw of het regenwater gaat stromen. De tweede mogelijke oorzaak doet
zich voor als er een zware bui valt na een lange periode van droogte. Door de droogte is de
bovenlaag van de zandgrond waterafstotend geworden. Het water zakt niet in de harde grond en
gaat stromen. Zo’n grote water- en moddermassa kan dagenlang blijven stromen als het onderweg
wordt gestuwd. Gezien de zomerse voorstelling op de tekening van de waterval is deze laatste
oorzaak de meest voor de hand liggende. De harde bovenrand van de waterval ontstond op zo’n

eerder beschreven ‘koffiebank’, waaronder vervolgens door het vallende water een steeds dieper
gat ontstond. Moerman situeert de waterval overigens op een andere plaats, waar nauwelijks sprake
meer is van een diep dal, maar wel van een meertje. Zo blijft de waterval die Martinet zag toch nog
enigszins raadselachtig.
De Oude Heelsumse papiermolen
In 1602 tekende Bernard Kempinck een kaart voor de Gelderse Rekenkamer. Hierop vermeldde hij
de ‘pappier moellen’ aan de oostkant van de Heelsumse beek, iets ten zuidwesten van de kerk van
Heelsum. Voor de heer van Doorwerth tekende Kempinck in 1616 opnieuw een kaart, met daarop
‘den benedorpse pappiermoellen’. Hij bedoelde hier de benedendorpse papiermolen. Op de kaart
van Nicolaas van Geelkercken van 1639 staat de papiermolen niet meer getekend. Hier kunnen we
uit concluderen dat de molen niet lang heeft bestaan, waarschijnlijk van kort voor 1602 tot ergens
tussen 1616 en 1639. Sommigen hebben wel eens gesuggereerd dat het om een molen met een
onderslagrad zou gaan, maar er is weinig aanleiding om dat serieus te nemen. Veluwse beken in het
algemeen voeren veel te weinig water voor zo’n radtype. In ieder geval was dit de oudste
papiermolen van Heelsum en tevens een watermolen uit de beginjaren van de Veluwse
papiernijverheid. De molen stond achter de boerderij Koninginnelaan 43.

De Hüvener watervluchtmolen

De Nieuwe Heelsumse papiermolen
Decennia na het verdwijnen van de Oude Heelsumse papiermolen werd in 1669 ten zuiden van de
Wamels Enck een nieuwe watermolen gebouwd, iets stroom-opwaarts van de plek waar de oude
watermolen stond. De nieuwe watermolen stond aan de oostkant van de Kerkweg. Voor deze molen
werd in dat jaar een nieuwe beekloop aangelegd in een rechte lijn langs het weggetje Aan de beek:
de Papiermolenbeek. De naamgeving is wat verwarrend want de in 1728 door graaf van Aldenburg
aangelegde beek kreeg ook de naam Papiermolen-beek. Enkele honderden meters na de
Drieskampmolens kwamen de nieuwe Papier-molenbeek en de Heelsumse beek bij elkaar. Hier
kruisten de beken en vanaf hier werd de Papiermolenbeek de Kruisbeek genoemd. Het verlengde
van de Heelsumse beek bleef de naam Papiermolenbeek houden. Vlak voor de kruising zat er een

schot in de Heelsumsebeek en waarschijnlijk zat er nóg een aan het begin van de Kruisbeek. Op
deze manier kon het water uit beide beken de Papiermolenbeek richting de Nieuwe Heelsumse
papiermolen voeden. Na de papiermolen stroomde de beek uit in de Heelsumse beek. Het traject
van de Papiermolenbeek langs Det weg ‘Aan de beek’ is rond 1965 gedempt.
Claas Pannekoek werd rond 1693 papiermaker op de molen en hij bouwde in 1709 tegenover de
watermolen een windpapiermolen: de Pannekoek. De familie Pannekoek werd tot buiten Nederland
vermaard om hun mooie schrijf- en druk-papier. De nazaten van Claas breidden hun bezit steeds
verder uit. Rond 1802 produceerden de gebroeders Pannekoek op de Nieuwe Heelsumse
papiermolen, windmolen de Pannekoek en de Noordelijke molen op de Drieskamp 6000 tot 7000
riem papier per jaar. Dat komt neer op ongeveer drie en een half miljoen velletjes papier.
Omstreeks 1836 werd de Nieuwe Heelsumse papiermolen omgebouwd tot een zogenaamde
watervluchtmolen, een gecombineerde wind- en watermolen. De molen werd wel de Snep
genoemd. De plattegronden in het kadaster suggereren, dat het windmolengedeelte bovenop de
watermolen is gebouwd. Beide krachtbronnen konden dan een deel van de machineriën aandrijven.
Gelet op de grote energiebehoefte van een hollander (een draaiende cilinder met messen, die veel
sneller papierstof maakte dan de oude hamerbakken) ligt het in de lijn der verwachting dat de twee
wrijfbakken door de wind werden aangedreven en de nokkenas van de hamerbakken, zoals van
ouds, door waterkracht.
Op de molen liet de papiermaker het volgende citaat van Vergilius schilderen: ‘Flectere si nequeo
superos, Acheronta movebo’ (Indien ik de hemelgoden niet van hun plannen kan afbrengen, zal ik
de onderwereld in beroering brengen).
Voor alle duidelijkheid, er is aan de Kerkweg sprake geweest van drie windmolens:
- de reeds genoemde watervluchtmolen De Nieuwe Heelsumse watermolen,
windmolen de Pannekoek,
windmolen de Fortuin.
Bij een inventarisatie in verband met een voorgenomen verkoop in 1858 bleek dat de inventaris van
de watervluchtmolen bestond uit twee wrijfbakken, acht hamerbakken, een schepkuip en een ijzeren
glansmachine bestond.
In 1875 overleed de laatste molenaar en kwam de molen stil te staan. In 1878 is de molen afgebrand
en niet meer opgebouwd.
Van het type watervluchtmolen hebben er in Nederland maar enkele bestaan. In Noord-Duitsland is
nog een watervluchtmolen te vinden, waar de windmolen op de watermolen is gebouwd, de
Hüvener watervluchtmolen met een onderslagrad. In Nederland staat er sinds kort ook weer één, de
Kilsdonkse molen aan de Brabantse Aa in Dinther. Hier staat de windmolen naast de watermolen.
De reconstructie van deze molen kwam in 2009 gereed.
Twee wijers
Uit mijn archiefonderzoek en bestudering van oude kaarten kwamen onder meer de volgende twee
opvallende gegevens naar voren.
In het Renkumse beekdal lag een wijer of opvangvijver bij waterpapier-molen Achter de Bock (zie
kaartje hierna).
Nog opvallender was een detail op ‘de Çarte van het Rencomsche velt ofte heydt’ van Jan van Call
uit 1656. Hierop staat een wijer over de volle breedte van het beekdal ingetekend met sluisjes en
twee watermolens: de Heelsumse korenmolen - die al in 1440 functioneerde – en de papiermolen
‘de Veentjes’ of ‘Schutsmolen’ uit 161

Tot zover enkele delen uit dit tweede boek over de beken op de Zuid-Veluwe. Waterschap Vallei &
Eem was de hoofdsponsor van de twee boeken.
Ruud Schaafsma
Als illustratie het volgende gedicht:
Waterhymne
Daar waar de bron tot stroom ontspringt
die als een glanzend slakkenspoor
door het welig beekdal vliedt
vlij ik me aan een oever neer
om mijmerend mee te deinen
met het ritmisch waterlied
dat een vergleden tijd bezingt
waarin er molens wiekend
graaien naar haar kracht
en raderen gedreven
hamerbakken dwingen slaan
op lompen die door kinderhand
van vorm en knopen zijn ontdaan
het beekje murmelt wat van vezels
wiegende totdat ze zacht
op een raam worden geschept
en hoe zijn stroming arbeidsmoe
terug te bedding is geëbd
de hymne kabbelt verder
rimpelt richting de rivier
laat mij achter in gedachten
water
molens
en papier
Mieke Mintjes

