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De afgelopen twee jaar is een verkenning uitgevoerd 
naar de functionaliteit en de toekomst van het spren-
genbekenlandschap. 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 beken-
stelsels een cultuurhistorische en ecologische nulme-
ting 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 nieu-
we functies voor het sprengenbekenlandschap. Deze 
vier stelsels: de Wenumse beek, de Zuidelijke Heer-
derbeek, de Rozendaalse Beek en de Beekhuizerbeek, 
zijn en worden afzonderlijk gepubliceerd in dit blad. 
Per bekenstelsel gaat de aandacht uit naar specifieke 
en uiteenlopende thema’s, zoals de ruimtelijke kwali-
teit, gebiedsontwikkeling, beken in stedelijk gebied, 
de klimaatadaptatie, ecologie en cultuurhistorie. Dit 
derde deel van de vierdelige artikelenreeks vertelt 
het verhaal van de Rozendaalse Beek.

De Zuidoostelijke flank van de Veluwe
In de zuidoostelijke flank van de Veluwe zijn tijdens de 
Weichsel-ijstijd talloze erosiedalen, ook wel droogdalen, uit-
geschuurd. Deze erosiedalen zijn nog overal op de flanken 
van de stuwwal terug te vinden. Op sommige plekken stuit 
het heuvelaf stromende grondwater op een waterdichte laag 
(kleischotten). Wanneer daar voldoende water uittreedt, 
ontstaan er natuurlijke bronbeken. Dit is het geval ten 
noorden van Velp, waar in twee diepe erosiedalen evenveel 
bronbeken liggen: de Rozendaalse Beek en de Beekhuizer-
beek. Vanaf de hoger gelegen stuwwal wordt door het verval 
het water afgevoerd naar de natte, venige en veel lager ge-
legen moerassen langs de uiterwaarden richting de IJssel.
 
De oudste watermolen op de Veluwe
Aan de natuurlijke situatie komt al snel een eind, als de 
mens zich actief met de inrichting van het landschap gaat 
bemoeien. Al vóór 1076 wordt er ingegrepen in het bene-
denstroomse gedeelte van de Rozendaalse Beek. Uit dat 
jaar stamt een schenking van het goed Bruoche (Broeker-
hof) door de Rooms-koning Hendrik IV aan de kapittelkerk 
van Sint Pieter in Utrecht. Het betreft een groot complex 
bestaande uit gebouwen, weiden, akkerlanden, wegen, wil-
dernissen en bossen, jacht, wateren en waterlopen, molens, 
maalplaatsen, het recht op vissen en horige lieden die tot 
het goed behoren. 

Hoogteverschillen op de flanken van de stuwwal die typerend zijn 
voor het sprengenbekenlandschap. 
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bracht moeten worden door de aan de heer onderhorige 
boeren. Voor de Broekerhof wordt ervan uitgegaan, 
dat de korenmolen ooit bij het Kaarsemakersgat heeft 
gestaan. Ook bij de kastelen Overhagen en Rosendael 
liggen korenmolens. Langs de Rozendaalse Beek liggen 
nog twee korenmolens: de Van Lennepsmolen en de Ro-
zendaalse Korenmolen (waarvan alleen nog restanten 
zichtbaar zijn). Beide korenmolens zijn leengoederen 
van het Kapittel van Sint Pieter. Datzelfde geldt voor 
de oliemolen ‘Benedenste Molen op Jerusalem’ die voor 
het eerst in 1381 genoemd wordt.
 
Met de opkomst van de Veluwse papierindustrie worden 
er oude molens herbouwd of nieuwe molens gesticht. 
Langs de Rozendaalse Beek liggen in de 16e eeuw 4 of 
5 korenmolens, 2 kopermolens en 1 oliemolen. Twee 
eeuwen later zijn er nog 2 korenmolens over en liggen 
er maar liefst 9 papiermolens langs de beek! Langs vele 
andere Veluwse sprengbekenstelsels hebben de beken 
een primaire industriële functie. 

Voor de Rozendaalse Beek is dat niet het geval. Op de 
terreinen van de voormalige kastelen of sterkten ver-
rijzen 'oogstrelende' tuinen en parken. Het beekwater 
wordt gebruikt voor tal van watervallen, cascades, fon-
teinen en vijvers. Met kasteel Rosendael, het voorma-
lige landgoed Overbeek, kasteel Biljoen en Beekhuizen 
kent de streek een parklandschap, dat zeker in de 18e 
eeuw internationaal tot de verbeelding spreekt. En ook 
vandaag de dag is dit cultuurhistorische parklandschap 
nog zeer goed bewaard gebleven.
 
Het ecologische landschap van de Rozendaalse 
Beek
De Rozendaalse Beek is een complex systeem, waarvan 
de bron wordt gevormd door een viertal gegraven spren-
glopen waaraan zich diverse sprengkoppen bevinden. 
De bovenste, meest noordelijke loop is de belangrijkste. 
Alle koppen zijn permanent waterleverend, evenals de 
sprenglopen, zodat het onderscheid tussen beide vaak 
moeilijk te maken is. In ieder geval zorgt het geheel voor 
een continue aanvoer van water, ook in drogere perio-
den. Het water is helder en weinig ijzerrijk.
 
Ondanks dat de watervoerendheid als constant aange-
merkt kan worden, gaat dit niet op voor de hoeveelheid 
water, ofwel het debiet. 

Dit Broekerhof ligt in het Velperbroek waarschijnlijk op 
of nabij de plek, waar later het kasteel Biljoen zal ver-
rijzen. We dienen hier vermoedelijk ook de watermolen 
te zoeken, waarvan sprake is in de schenking. Het Broe-
kerhof is vernoemd naar een hof, een grote boerderij, 
die aan de rand van een moerassige laagte wordt ge-
sticht. In deze moerassen groeien bomen als els en wilg. 
Dit soort vegetaties worden ook wel aangeduid met de 
term broekbos. Een hof bij het broek dus.  
 
Beekwater als verdediging
Vlakbij een oude verbindingsweg langs de stuwwalflank, 
dichtbij de IJssel en op de overgang van hoog naar laag 
is de Broekerhof strategisch gelegen. Opvallend is dat 
zowel aan de zuid- als noordkant twee versterkingen 
verrijzen: kasteel Overhagen en kasteel Nederhagen/
Haag. Kasteel Overhagen wordt in 1373 voor het eerst 
genoemd. Met ‘over’ en ‘neder’ wordt vermoedelijk ver-
wezen naar de ligging ten opzichte van het Broekerhof. 
De versterking Haag/Nederhagen heeft even noordelijk 
van het huidige Biljoen gelegen. In een bosje zijn de con-
touren van de voormalige grachten nog altijd duidelijk 
te zien. Veel verder stroomopwaarts is langs de Rozen-
daalse Beek omstreeks het jaar 1300 kasteel Rosendael 
gesticht. Dit voorname huis heeft lange tijd een belang-
rijke residentie gevormd voor de graven en hertogen 
van Gelre. Het beekwater vervult voor de kastelen een 
belangrijke functie. Met de constante wateraanvoer zijn 
de kasteelgrachten immers altijd met water gevuld en 
hierdoor het kasteel goed verdedigbaar.

Wateraandrijving voor industrie en landschaps-
parken
De oudste watermolens langs de Veluwse beken zijn 
vrijwel altijd korenmolens, zo ook langs de Rozend-
aalse Beek. De korenmolens staan vaak in de buurt van 
een spieker. Dit is een graanschuur van het hof/kasteel 
waarin de korentienden worden verzameld die opge-
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Van Lennepsmolen, circa 1940.



Tegenwoordig gebeurt dit door een elektrische detectie 
schakelaar. Schijn ‘bedriegt’ dus dubbelop voor dit in 
2011 als zelfstandig ingeschreven rijksmonument.  
 
De sprengkoppen zijn ecologisch waardevol en voldoen 
grotendeels aan het wensbeeld (zie ‘Toekomst voor het 
sprengenbekenlandschap, nieuw zicht op functies'), 
maar er is meer haalbaar in deze gegraven bronmilieus. 
Knelpunten zijn namelijk de parkachtige inrichting en 
het intensieve recreatieve gebruik, waardoor het hoge 
ecologische niveau hier en daar onder druk komt te 
staan.
 

De toegenomen hoeveelheid neerslag over de afgelopen 
100 jaar van 27% is niet voldoende om de eveneens toe-
genomen verdamping te compenseren. Een opstelsom 
leert dat de waterafvoer in vrijwel alle (sprengen)beken 
op de Veluwe is gedaald. Verdamping en kunstmatige 
onttrekkingen worden als de grote veroorzakers gezien. 
Voor de Rozendaalse Beek is het beeld niet anders. Het 
heeft niet alleen gevolgen voor ecologische waarden, 
maar ook voor de instandhouding van cultuurhistori-
sche relicten zoals bijvoorbeeld ‘de Bedriegertjes’. De 
toevoerbuis van de hoger gelegen Bovenvijver raakte 
door een verminderde kweldruk steeds vaker verstopt. 
Door de toename van waterplanten moest de buis 
steeds vaker gereinigd worden. Een pomp en handbe-
diende kraan moesten eraan te pas komen om ‘de Be-
driegertjes’ aan te zetten. 

Een parklandschap waar cultuurhistorische en ecologische waarden samenkomen. 
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Een opstelsom leert dat de waterafvoer in vrijwel alle (sprengen)beken op de 
Veluwe is gedaald. Verdamping en kunstmatige onttrekkingen worden als de 
grote veroorzakers gezien. 
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langs de beek, die de beekloop en wijerds aan het zicht 
en de openbaarheid onttrekken. De beekbodem is op 
deze trajecten zandig.

De wisseling van opgeleide delen en benedenstroomse 
beektrajecten zet zich meer benedenstrooms (in de be-
bouwde kom van Velp) voort, maar dan is de beek veel 
strakker ingekaderd door betonnen beschoeiingen, we-
gen en woningen met tuinen. De vegetatie in en langs 
de beek is beperkt tot lokaal wat ijle zegge, veenwortel, 
wijfjesvaren en watermunt. Opvallend onderdeel zijn de 
schuilplaatsen voor de inlandse rivierkreeft in het opge-
leide deel voor de Velpse Watermolen. De middenloop 
van de Rozendaalse Beek is ecologisch waardevol, maar 
het niveau blijft achter bij hetgeen haalbaar kan zijn. 
Beperkingen doen zich voor door de weinig natuurlijke 
inrichting en de beïnvloeding door de stedelijke inrich-
ting en gebruik.

Zijsloten en benedenloop van de Rozendaalse Beek
Zijsloten ontbreken grotendeels in het smalle Rozen-
daalse beekdal. Alleen langs de Rosendaalselaan ligt een 
klein, langgerekt kwelgebied, met weidepercelen en tui-
nen die via een kort slotenstelsel worden ontwaterd. De 
slootjes leveren kwelwater aan een zijbeek. 

De bovenlopen: beeklopen en waterwerken van 
Park Rozendaal
Van een echte bovenloop is nauwelijks sprake, want al 
snel bovenstrooms is de Rozendaalse Beek opgeleid. 
Via kleine wijerds en (opgeleide) beeklopen, wordt 
het water door het park geleid. De situatie in het park 
heeft een sterk kunstmatig karakter. Strak beschoeide 
oevers met veel water. Deze onderdelen bieden weinig 
ruimte aan watergebonden begroeiingen. Alle wateren 
in het park zijn wel permanent watervoerend; het wa-
ter helder, niet ijzerrijk, de stroomsnelheid varieert van 
stilstaand naar snelstromend. De bovenlopen van Park 
Rozendaal zijn ecologisch waardevol, maar behalen niet 
het wensbeeld voor de ecologie in sprengenbeken. 
De cultuurlijke inrichting en de hoge mate van mense-
lijke beïnvloeding zorgen voor ecologische beperkingen.

De middenloop van de Rozendaalse Beek
Stroomafwaarts van Park Rozendaal zijn vier voor-
malige watermolenplaatsen aanwezig met evenzoveel 
wijerds en opgeleide gedeelten. Daartussen stroomt de 
beek in een matig diep profiel tussen woningen en parti-
culiere gronden. Omdat de beek over een korte afstand 
een groot hoogteverschil kent, zijn er diverse waterval-
len en soms hoge stroomsnelheden. Particulier grond-
bezit overheerst, vaak betreft het tuinen en woonerven 

Een overkluisde beek draagt niet bij aan de ecologische waarde in en rondom de beek. 



Het systeem is sterk beïnvloed door het aangrenzend 
terreingebruik en voldoet daardoor niet aan het eco-
logisch hoogste wensbeeld. De Rozendaalse Beek ver-
dwijnt in een lange overkluizing. Voor beekgebonden 
flora en fauna verdwijnen daarmee de mogelijkheden. 
De beek stroomt onder een aantal wegen, waarbij het 
min of meer de route volgt van de vroegere bovengrond-
se stroom. Een ondergrondse afsplitsing leidt een klein 
deel van het water bovengronds af naar de vijvers in de 
wijk Overhagen. De benedenloop heeft geen ecologi-
sche betekenis.
Het inzicht in de cultuurhistorische en ecologische 
waarden is van belang om ‘de basis’ van het sprengen-
bekenlandschap te begrijpen en deze op het oog belang-
rijkste waarden te zien en te waarderen. Vanuit die basis 
en overeenkomsten tussen beide waarden, kan er ver-
der gebouwd worden aan de toevoeging van functies en 
daarmee nieuwe waarden. De toekomst van het beek-
dallandschap vraagt daar ook om, aangezien de oude 
traditionele functies in belang zijn afgenomen en nieu-
we functies klaar staan om dit belang over te nemen.  
 
Toekomstig beekdallandschap
In vergelijking met de Zuidelijke Heerderbeek en de 
Wenumse Beek hebben de sprengenbeken rondom Velp 
een belangrijke aanvullende functie. Het beekwater is 
niet alleen tot nut voor de watermolens geweest, maar 
ook voor parken en kastelen speelt het een onmisbare 
rol. Met de constante wateraanvoer zorgt het water 
voor een stabiel waterpeil in de kasteelgrachten, als be-
langrijk onderdeel van de verdediging. 

Vanuit ecologisch perspectief valt er op meerdere stuk-
ken van de beekloop winst te behalen, maar zit onder 
andere de recreatieve druk dit nog in de weg. Ook de 
beekloop als onderdeel van particuliere tuinen draagt 
niet bij aan de zichtbaarheid en kwaliteit van de beek. In 
een tijd waarin particuliere (gebieds)initiatieven steeds 
meer op waarde worden geschat, kan een ‘particulier 
beekversterkingsplan’ omarmd worden om ook dit deel 
van de Rozendaalse beek een kwaliteitsimpuls te geven. 
Een dergelijk initiatief geeft ruimte voor creativiteit en 
versterkt de directe betrokkenheid van aanwonenden 
bij hun eigen leefomgeving. De gemeente en het water-
schap kunnen een ‘particulier beekversterkingsplan’ als 
gelijkwaardig partner versterken met kennis, netwerk 
en financiële middelen. Het is een nieuwe manier om 
ook voor dit deelgebied samen met aanwonenden de 
ruimtelijke kwaliteit van de beek als identiteitsdrager 
van het stedelijk gebied te versterken.

Huidige situatie met toekomstige aandachtspunten ter versterking van de 
kwaliteit van de Rozendaalse Beek. 
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Het zou een grote stap zijn en getuigen van ambitie om 
de beek weer zichtbaar te maken, zoals dat in grote de-
len van Velp wel het geval is. Een zichtbare beek kan de 
groenblauwe structuur versterken, kan een versterking 
zijn voor biodiversiteit en draagt bij aan de ruimtelijke 
kwaliteit. Als neveneffect (optelsom van maatregelen) 
kan een bijdrage worden geleverd aan verkoeling op 
warme dagen. De uitdaging zal zijn om afwegingen 
te maken, waar de beek weer zichtbaar gemaakt moet 
worden. Wordt hiervoor de historische loop gevolgd, of 
wordt er een nieuwe loop toegevoegd, uitmondend bij 
Kasteel Biljoen? Het creëren van een nieuwe loop voegt 
daadwerkelijk een nieuwe tijdlaag toe aan het stelsel 
van sprengenbeken, ingegeven vanuit een vernieuwen-
de functie en van alle tijden. Functionaliteit kan dan net 
als eeuwen voorheen nog altijd de drager zijn onder de 
verandering in het (stedelijk) landschap.  
 
Park- en kasteellandschap
Het wel of niet laten stromen van sprengenbeken en 
daarmee het belang van water is al langere tijd onder-
deel van discussies. Op veel plekken is een gebrek aan 
een primair economische functie (industrie), dus er valt 
iets voor te zeggen om enkele sprengenbeken te laten 
verlanden. Zo kan er mogelijk ook een bescheiden bij-
drage geleverd worden aan het tegengaan van verdro-
ging in de omgeving van de weilanden ten zuidoosten 
van Kasteel Biljoen. Een achteruitgang van cultuurhis-
torische en ecologische waarden zouden we daarvoor op 
de koop toe moeten nemen en schetst ook tegelijk het 
dilemma bij het maken van dit soort keuzes. Het is te 
eenzijdig om enkel vanuit die waarden een afweging te 
maken ten aanzien van watervoerendheid. 

Er zijn meer functies te benoemen die van het water 
afhankelijk zijn. De letterlijke instandhouding van cul-
tureel erfgoed van onder andere Kasteel Biljoen en Kas-
teel Rosendael is daar een voorbeeld van. Dit cultureel 
erfgoed kan niet bestaan zonder water uit de sprengen-
beken. Een dalend waterpeil, door minder water uit de 
sprengkoppen, tast immers de funderingen van de kas-
telen en diverse kunstwerken in het landschap aan. Dit 
gegeven pleit er ook voor om het beheer en onderhoud 
consequent uit te blijven voeren, met de positieve meer-
waarde hiervan voor ecologie en cultuurhistorie.  

Ruimtelijke kwaliteit
De gemeente Rheden werkt aan een groenblauwe structuur 
voor Velp. De beek- en droogdalen worden daarin als raam-
werk voor klimaatadaptatie gezien. Ingeval de watervoe-
rendheid stabiel is, cultuurhistorische en ecologische waar-
den aanwezig zijn (danwel een upgrade kunnen krijgen), 
dan heeft het nut om verder te werken aan aanvullende 
functies. Voor de beek geldt dat cultuurhistorisch parels als 
stapstenen in het (stedelijk) landschap liggen. Soms ‘ben je 
de beek kwijt’, vanwege particuliere woonhuizen of omdat 
de beek onderkluisd is. In Velp, waar sprake is van een groot 
overkluisd deel, kan de beek haar bijdrage als identiteitsdra-
ger op dit moment onvoldoende leveren. 
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Het zou een grote stap zijn en getuigen van ambitie, om de beek weer zichtbaar 
te maken, zoals dat in grote delen van Velp wel het geval is. 

Mooi voorbeeld waar een particulier beekversterkingsplan van 
meerwaarde kan zijn. 



Stapstenen & Beleving
De Rosendaalse Beek mist op een aantal plekken de sa-
menhang. Zogenaamde ‘stapstenen’ geven een onvolle-
dig beeld weer van de geschiedenis van deze beek. Het 
verdient aanbeveling om de stapstenen zowel ecologisch 
als cultuurhistorisch weer met elkaar te verbinden, zo-
als hierboven ook beschreven is bij het terugbrengen 
van de beek in Velp. Ecologische waarden kunnen ver-
der ontwikkeld worden ter hoogte van de middenloop 
in het villapark en in de weilanden tussen Overhagen 
en de A348. Een verdere versterking van cultuurhis-
torische waarden kan plaatsvinden op het terrein van 
het kasteel Biljoen en bijvoorbeeld in het vijverstelsel 
in Velp. Door versterking van de samenhang en de eco-
logische en cultuurhistorische kwaliteiten kan je je als 
wandelaar of bewoner een middag in een eeuwenoude 
geschiedenis wanen, waarin de ene functie de ander op-
volgt. Dat het sprengenbekenlandschap van de Rozen-
daalse Beek een toekomst heeft, lijkt evident als we de 
opgaven van deze tijd zien. De beek als identiteitsdrager 
van het (stedelijk) landschap kan dat naar de toekomst 
toe blijven als wij het aandurven om functies te verster-
ken en toe te voegen.

Hier in Velp maakt de Rozendaalse Beek zichtbaar onderdeel uit 
van de stedelijke omgeving en draagt zo bij aan de ruimtelijke 
kwaliteit en beleving. 

Park- kasteellandschap Rosendael. 19


