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Toekomst voor het sprengenbekenland
De afgelopen twee jaar is een verkenning uitgevoerd naar de functionaliteit en de toekomst van
het sprengenbekenlandschap. De resultaten van dit
onderzoek zijn gepubliceerd in de uitgave ‘Toekomst
voor het sprengenbekenlandschap. Nieuw zicht op
functies’. In het kader van dit onderzoek werd voor
vier bekenstelsels een cultuurhistorische en ecologische nulmeting uitgevoerd, met als doel het in kaart
brengen van de huidige staat van de beken. De resultaten daarvan vormen de bouwstenen voor een toekomst met nieuwe functies voor het sprengenbekenlandschap. Deze vier stelsels: de Wenumse beek, de
Zuidelijke Heerderbeek, de Rozendaalse beek en de
Beekhuizerbeek, worden het komende jaar afzonderlijk gepubliceerd in dit blad. Per bekenstelsel gaat de
aandacht uit naar specifieke en uiteenlopende thema’s, zoals de ruimtelijke kwaliteit, gebiedsontwikkeling, beken in stedelijk gebied, de klimaatadaptatie, ecologie en cultuurhistorie. Dit tweede deel van
de vierdelige artikelenreeks vertelt het verhaal van
de Zuidelijke Heerderbeek. Hierbij wordt gekeken
hoe de historie van dit beeklandschap oplossingen
kan aandragen voor de actuele problematieken die
spelen rond het beekstelsel.
De Zuidelijke Heerderbeek
De Zuidelijke Heerderbeek vormt samen met de Middelste
Heerderbeek, de Kolthoornse Sprengen en de Noordelijke
Heerderbeek het Heerderbekenstelsel. In dit artikel wordt
specifiek gekeken naar de zuidelijke tak die ontspringt in
het Bakhuisbos en die langs de noordelijke kant van de
Heerder dorpskern gezamenlijk met de andere beektakken
door park Vosbergen uitmondt in het Apeldoorns Kanaal.
Deze huidige beekloop herinnert in niks meer aan de beekloop van lang vervlogen tijden. Een aantal namen doen dat
nog wel. Het Veen of Zuppeld zijn bijvoorbeeld twee veldnamen die nog voorkomen op topografische kaarten aan
de westkant van Heerde. [Zie ook ‘Veenen’ afb.1] De naam
veen wijst op natte omstandigheden, naar een oud veengebied, net als Zuppeld. Het woord is afkomstig van Sumpel
dat zoiets betekent als ‘moerassig, drassig land’. Maar wat
heeft dat te maken met Heerde, dat hoog en droog is gelegen op de flank van de Veluwse stuwwal? Alles eigenlijk.
Nog vóór de grootschalige ingrepen in het vroegmiddeleeuwse beeksysteem trad er kwelwater uit in de ingesneden hellingen van de stuwwal (smeltwaterdalen). Dat kwelwater verzamelde zich op lage plekken in het landschap.
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Hier ontstonden nat groeiende bossen met veel elzenbomen. In deze broekbossen verzamelde het water
zich in kleine stroompjes, die al meanderend hun weg
zochten naar het lagergelegen moeras langs de IJssel.
Tussen deze moerassen ontstond Heerde op iets hoger
gelegen en beter ontwaterde gronden. In het noorden
geflankeerd door de Heerderbeken en in het zuiden
door de Wendhorstbeek. [Zie afb. 1 en foto 1]
De historische ontwikkeling
In de volle middeleeuwen zijn de moerassen ten westen van Heerde ontgonnen. De bomen werden gekapt
en door sloten te graven werd de afwatering verbeterd.
Het overtollige water werd slim benut voor de aandrijving van aanvankelijk twee molencomplexen:

schap

Door Dennis Worst, Cultuurland Advies
Foto's: Bart Stornebrink.

Deel 2: de Zuidelijke Heerderbeek
Foto 1. Het Heerder bekenstelsel wordt gevormd door de Zuidelijke
Heerderbeek, de Middelste Beek, de Kolthoornse Sprengen en de
Noordelijke Heerderbeek. Op deze foto de zuidelijke tak waar deze
ontspringt in het Bakhuisbos.

Afb. 1. Het hier getoonde fragment is onderdeel van een grotere
kaart die in 1628 is vervaardigd door de toen bekende landmeter
en cartograaf Nicolaes van Geelkercken. Ten oosten van Heerde
zien we de ‘Waeterbeeck komende uijt die veenen’ (Zuidelijke Heerderbeek) met achtereenvolgend de korenmolen te Heerde (molen
van Volkers) en daarna de molen bij het Huis Vosbergen (molen te
Vosbergen).

een korenmolen (<1499) met daarbij een eek- of runmolen aan de Zuidelijke Heerderbeek [Zie Korenmolen
te Heerde, afb. 3 op pagina’s 18-19] en langs de gezamenlijke benedenloop van de beken een complex met
een koren- en oliemolen (<1587, Molen te Vosbergen).
De beek stroomde nu door een agrarisch cultuurlandschap met kleinschalige industrie en mondde uit in de
Grift. Vlakbij deze uitmonding werd het beekwater ook
anders ingezet. Hier verrees een verdedigbare voorraadschuur (spijker) die in de 16e eeuw werd verbouwd tot
kasteel Vosbergen. Met diens vijverpartijen en zichtlanen vormt de parkaanleg een cultuurhistorische groene
parel langs de Heerderbeken. [Zie afb. 2 en foto 2 op de
volgende pagina]
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Afb. 2. Een kaart van het Heerderbekenstelsel waarbij het tracé van de Zuidelijke Heerderbeek met een witte rand is weergegeven. Op de topografische
ondergrond is het bos donkergroen weergegeven, weilanden lichtgroen, akkers
lichtgelig en bebouwing en industrie zijn grijs aangegeven.

Foto 2. Vlakbij de uitmonding in de Grift werd het beekwater ook anders
ingezet. Hier verrees een verdedigbare voorraadschuur (spijker) die in de
16e eeuw werd verbouwd tot kasteel Vosbergen. Met diens vijverpartijen en
zichtlanen vormt de parkaanleg een cultuurhistorische groene parel langs de
Heerderbeken.
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Net als overal elders op de Veluwe kwam ook in Heerde
aan het begin van de 17e eeuw de papierindustrie op
gang. Luijer Daendels nam in 1668 het initiatief om
nieuwe sprengkoppen te graven. Hij kreeg toestemming
om “op seecker waterken dat uijt de bergen aldaer, genaemt
de Putjensbergen, te mogen leggen soo veele Papiermolens
als het water ende voorval vandien sal mede brengen”. Met
de extra watertoevoer verrezen al snel nieuwe papiermolens op diverse plaatsen langs het Heerderbekenstelsel. Langs de Zuidelijke Heerderbeek verrees de Kleine
Molen op Steensvoort en bij Kasteel Vosbergen was
ruimte voor twee papiermolens. Enkele van de papiermolens langs het Heerderbekenstelsel zijn later nog
omgebouwd naar een wasserij. De industrie ging gepaard met vervuiling van het beekwater. Ondanks de
vervuiling werd het water bij kasteel Vosbergen niet alleen gebruikt voor de vijverpartijen. Via een ingenieus
systeem van aflaten, stuwtjes en wallen werd het water
aan het begin van de 19e eeuw opgeleid, zodat het gebruikt kon worden om wei- en hooilanden te bevloeien.
Het beekwater was rijk aan mineralen en werd zodoende gebruikt als een vorm van bemesting. [Zie foto 3]

Foto 3. Ondanks de vervuiling werd het water bij kasteel Vosbergen
niet alleen gebruikt voor de vijverpartijen. Via een ingenieus systeem van aflaten, stuwtjes en wallen werd het water aan het begin
van de 19e eeuw opgeleid, zodat het gebruikt kon worden om weien hooilanden te bevloeien. Het beekwater was rijk aan mineralen
en werd zodoende gebruikt als een vorm van bemesting.

Het gescheiden beeklandschap
Nadat de papierindustrie en de wasserijen niet meer
rendabel waren viel de industriële functie van de watermolens weg en veranderde ook het landschap rond de
beek. Zo verrees in de jaren zestig en zeventig een villawijk in het Bakhuisbos en zijn de eerste woonwijken verder oostelijk langs de Zuidelijke Heerderbeek gebouwd.
In Heerde volgden meer woonwijken en met de komst
van het industrieterrein ‘Molenweg’ (vanaf jaren ’70)
raakte het beekstelsel in de dorpskern aan weerszijden
bebouwd. Ook de aanleg van de A50 had veel impact op
het landschap. De beek werd gedeeltelijk omgelegd en
de doorgaande structuur raakte onderbroken. Waar het
water door minder vervuiling weer steeds blauwer ging
stromen, werd de landschappelijke en cultuurhistorische ketting in deze periode opgeknipt door het toenmalige dogma van functiescheiding. Dat is nog altijd af
te lezen aan het karakter van de beek: in het Bakhuisbos (recreatie/wonen), tussen de agrarische landerijen,
langs de Heerder woonwijken, het industrieterrein en
de parkaanleg bij kasteel Vosbergen. Een geheel ander
uiterlijk dan de vooroorlogse periode, toen de beek nog
door een kleinschalig cultuurlandschap stroomde met
karakteristieke beekbegeleidende houtwallen.
Beekecologie als nieuwe functie
Het wegvallen van een economische drager had tevens
als gevolg dat het erfgoed langs de beek in verval raakte.
Mede door toedoen van de Bekenstichting en lokale
initiatieven kwam daar vanaf de jaren ‘80 van de 20ste
eeuw verandering in. Waterschap, vrijwilligers van de
stichting en gemeenten hebben zich ingezet voor het
herstel en onderhoud van het bekenlandschap. Niet
lang daarna kregen de beken hoogwaardige ecologischedan wel waterkwaliteitsdoelen toegewezen. Vanuit provincie en waterschap wordt hier actief op gestuurd. Als
gevolg daarvan heeft er een omslag in beheer plaatsgevonden. Waar de ecologie van de beek eeuwenlang volgend was aan het industriële gebruik van de beek, richt
men zich nu op het behalen van ecologische doelstellingen volgens het principe van natuurlijke beken. En daar
wringt de schoen enigszins. Door het graven/aanleggen van sprengkoppen, opleidingen, wijerds en watermolens, vijvers, parken en parkbossen is de Zuidelijke
Heerderbeek sinds de volle middeleeuwen beheerd als
een cultuurlijke beek. Sinds die tijd heeft de beek nooit
voldaan aan de allerhoogste ecologische etiketten. Het
was immers niet meer de bronbeek die vanuit de broek-

bossen zijn ongestoorde weg zocht richting de IJssel.
Indien we dit cultuurlijke keurslijf zichtbaar willen houden zal de beek ook nooit voldoen aan de allerhoogste
ecologische doelstellingen. Zeker nu de natuurwaarden
meer en meer onder druk komen te staan door een verminderde watertoevoer.
Klimaatverandering en gemeentelijk beleid
Wat is de toekomst voor de Zuidelijke Heerderbeek?
Uiteraard is dat mede afhankelijk van natuurlijke factoren. Duidelijk is dat de beek, net als alle andere Veluwse beken, te kampen heeft met de verdroging van de
Veluwe en de klimatologische veranderingen. Iedereen
zal de droge zomers van 2018 en 2019 nog op het netvlies hebben en ook het voorjaar van 2020 was uitzonderlijk droog. En wanneer het zomers regent komt het
vaak met bakken uit de lucht, waardoor rioolsystemen
in stads- of dorpskernen overbelast raken. Voor al deze
vraagstukken zouden de sprengenbeken in Heerde en
elders op de Veluwe een rol kunnen spelen via een integrale benadering van groen, landschap, cultuurhistorie,
ecologie, wegen en riolering.
Foto 4. Langs de gehele Zuidelijke Heerderbeek liggen cultuurhistorische
elementen die voor inwoners of passanten niet of nauwelijks te herkennen of
beleven zijn, zoals bijvoorbeeld deze unieke dubbele beekloop tussen de boerderijen Kolthoorn en Klein Kolthoorn.
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Indien we dit cultuurlijke keurslijf zichtbaar willen houden zal de beek ook
nooit voldoen aan de allerhoogste ecologische doelstellingen.

De gemeente Heerde heeft daar al enige handvatten voor
geboden. In 2013 is een Visie Bekenlandschap Heerde
opgesteld om de cultuurhistorische en landschappelijke
kwaliteiten in beeld te krijgen en waar mogelijk te versterken. Ook heeft de gemeente een ‘Gebiedsvisie zoekzone landschappelijke versterking Hoornerveen’ opgesteld.
Hier is de relatie gelegd tussen de bouw van een beperkt
aantal woningen en tegelijk een investering in het gebied. Bijvoorbeeld door het versterken van het historische cultuurlandschap door watermolens, wijerds,
sprengkoppen of groenelementen te herstellen.
Afb. 3. Het vloeiweidesysteem geprojecteerd op de kadastrale kaart uit 1832.
Bij de aflaat kon het beekwater worden afgeleid naar de vloeiweide. Datzelfde
principe werd ook toegepast bij Kasteel Vosbergen (huidige ijsbaan) waarna het
water in het Apeldoorns Kanaal terecht kwam.

akkers
weilanden/vloeiweiden
bos
water
bebouwing
wegen
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Dragers van het toekomstige beekdallandschap?
Stel dat we met de toekomstige opgaven in ons achterhoofd de Zuidelijke Heerderbeek opnieuw mogen inpassen in het landschap. Waar liggen dan mogelijkheden?
Van belang is dat we uitgaan van de kwaliteit van het
totale beekdallandschap dat multifunctioneel gebruikt
wordt om te voldoen aan meerdere opgaven. En uiteraard voert de beek in deze fictieve voorbeelden jaarrond
voldoende water aan.
1 Een cultuurhistorische ketting
Langs de gehele Zuidelijke Heerderbeek liggen cultuurhistorische elementen die voor inwoners of passanten
niet of nauwelijks te herkennen of beleven zijn. Dat
geldt bijvoorbeeld voor verscheidene sprengkoppen in

Foto 5. Een prachtig al gerealiseerd voorbeeld is de ‘Molen van Volkers’, oftewel de voormalige Korenmolen van Heerde. Deze nu weer
functionerende watermolen toont aan wat voor meerwaarde het
beekerfgoed kan hebben op de ruimtelijke kwaliteit.

het Bakhuisbos, de molenplaats Steensvoort (bij boerderij Kolthoorn), de unieke dubbele beekloop tussen de
boerderijen Kolthoorn en Klein Kolthoorn, [zie foto 4
op pagina 17] het opgeleide beekdeel en de wijerd bij
de molen van Volkers, de punten waar de Middelsteen Noordelijke Heerderbeek uitkomen in de Zuidelijke
Heerderbeek, de voormalige overstort of het voormalige bruggetje van het Baronnenlijntje over de beek.
Sommige zaken zijn ‘laaghangend fruit’, dat door kleine
ingrepen al herkenbaar en beleefbaar te maken is. Een
prachtig al gerealiseerd voorbeeld is de ‘Molen van Volkers’, oftewel de voormalige Korenmolen van Heerde.
Deze nu weer functionerende watermolen toont aan
wat voor meerwaarde het beekerfgoed kan hebben op
de ruimtelijke kwaliteit. [Zie foto 5]

2 Herstel cultuurhistorisch vloeiweide systeem
Bij kasteel Vosbergen lag in het verleden een complex watersysteem met een grote wijerd. Deze was waarschijnlijk
deels ingericht als een rabattenbos dat bestond uit hakhout
van elzenbomen. In het zuiden lag een aflaat die ingezet kon
worden voor het bevloeien van de omliggende weilanden.
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Foto 6. De beek meandert door de weilanden langs huizen en boerderijen,
waarna deze de dorpskern instroomt. Vanwege de functiescheidingen kan
de Zuidelijke Heerderbeek niet in zijn totaliteit beleefd worden en is de
beek door strakke kaden opgesloten in zijn waterlichaam.

Hier liggen kansen om het cultuurhistorische watersysteem te herstellen en te koppelen aan waterberging.
Ook kan de voormalige wijerd, het voormalige elzenhakhoutbos op rabatten, hersteld worden en ingericht
worden als een natuurlijk elzenhakhoutbos met wisselende waterstanden.
3 Een blauwgroene ader
Ter versterking van de landschappelijke kwaliteit en de
beekecologie kan er een grote slag gemaakt worden door
vanaf de sprengkop tot aan kasteel Vosbergen meer
ruimte te bieden aan de beek. Vanwege de functiescheidingen kan de Zuidelijke Heerderbeek niet in zijn totaliteit beleefd worden en is de beek door strakke kaden opgesloten in zijn waterlichaam. Daarnaast zijn de beek,
de beekwallen en de loop ervan op diverse plaatsen niet
of nauwelijks herkenbaar, behoorlijk aangetast of er is
sprake van sterk achterstallig onderhoud. Het vraagt
om een integrale visie op de Zuidelijke Heerderbeek (of
het Heerderbeekstelsel in zijn totaliteit) waarbij gekeken zou kunnen worden naar de volgende punten:

Foto 7. Alles staat en valt met voldoende water in de beek. Het pleit voor een integrale visie op voldoende water. Het is interessant een verkenning uit te voeren
langs de Heerderbeken. Waar liggen kansen en hoe kunnen kansen gerealiseerd
worden om de toekomst van het bekenlandschap in Heerde te borgen?

a) locaties voor het herstel van de beekwallen/opgeleide beekdelen en het opschonen van de beekloop
b) op historisch verantwoorde plaatsen opnieuw begroeiing (eik/els/wilg) langs de beek aanbrengen voor
de schaduwwerking en een natuurlijke beworteling als
beschoeiing (positief effect op de beekecologie)
c) waar mogelijk in het bredere beekdal (dwars op de
beek) meer ruimte creëren door bijvoorbeeld bufferzones aan te leggen in het agrarisch gebied of groenblauwe zones binnen de dorpskern/industriegebied.
4 Klimaatadaptie en ruimtelijke kwaliteit
Tussen de Kamperweg en Zwolseweg/kasteel Vosbergen is de beek niet of nauwelijks gebruikt ter versterking van de ruimtelijke kwaliteit. De beek zou hier veel
beter aan de basis kunnen staan van een bredere parken landschapsaanleg. Dat zou gecombineerd kunnen
gaan met de opvang van hemelwater in ‘nieuwe wijerds/
wadi’s’ die bij hoogwater als extra waterbuffer dienen.
Ook bestaande wijerds zouden aangepast/hersteld kunnen worden. Het gebufferde water zou in droge periodes
gecontroleerd afgevoerd kunnen worden zodat de beek
blijft stromen en zodoende een verkoelende werking
heeft.
Molenplaats als waterval
Bij de boerderij Kolthoorn lag de voormalige watermolen Steensvoort. Even stroomopwaarts is duidelijk
zichtbaar dat de beek zich ver heeft ingesneden in het
landschap. Hier zou een waterval geplaatst kunnen
worden als herinnering aan de voormalige molenlocatie. Stroomopwaarts wordt het water opgestuwd hetgeen een verdere insnijding/erosie van de beek tegengaat (verdroging).
In de bovenstaande fictieve voorbeelden voert de
beek jaarrond voldoende water aan. Dat scenario
biedt voldoende kansen om te werken aan een multifunctioneel bekenlandschap waarin ruimte is voor
cultuurhistorie, blauwgroene ader, toekomstige
opgaven en ruimtelijke kwaliteit. Dit alles staat en
valt echter met voldoende water in de beek. Het pleit
voor een integrale visie op voldoende water. Vervolgens is het interessant een verkenning uit te voeren
langs de Heerderbeken. Waar liggen kansen en hoe
kunnen kansen gerealiseerd worden om de toekomst
van het bekenlandschap in Heerde te borgen?
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