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Door smeltende sneeuw die werd afgezet tijdens de 
laatste ijstijd (Weichsel-ijstijd) en door de eroderende 
werking van het regenwater zijn in de stuwwal talloze 
erosie- of droogdalen uitgeschuurd. [Afb. 1] Als een fijn 
vertakt gewei van een hert liggen er op de zuidflank van 
de Veluwezoom tientallen van deze droogdalen naast 
elkaar. Een belangrijk fysisch-geografisch element in 
de stuwwallen vormen de soms min of meer rechtop-
staande klei- en/of keileemlagen. Deze zogenoemde 
kleischotten zijn ontstaan door de stuwende werking 
van het landijs. Regenwater dat infiltreert op de stuw-
wal zal in de ondergrond tegen deze slecht waterdoor-
laadbare kleischotten aanstromen om vervolgens om-
hoog gestuwd te worden en als een wel of bron aan de 
oppervlakte uit te stromen. Doordat er op verschillende 
hoogten kleischotten aanwezig zijn ‘lekt’ er ook op ver-
schillende hoogten water uit de heuvel. Logischerwijs 
gebeurt dat vooral op plekken waar droogdalen door de 
eroderende werking kleischotten hebben blootgelegd. 
Dit is precies het geval in het droogdal van de Beekhui-
zerbeek. 
 

De afgelopen drie en een half jaar is een verken-
ning uitgevoerd naar de functionaliteit en de 
toekomst van het sprengenbekenlandschap. De 
resultaten van dit onderzoek zijn gepubliceerd 
in de uitgave ‘Toekomst voor het sprengenbeken-
landschap. 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 daar-
van vormen de bouwstenen voor een toekomst 
met nieuwe functies voor het sprengenbeken-
landschap. Deze vier stelsels: de Wenumse beek, 
de Zuidelijke Heerderbeek, de Rozendaalse Beek 
en de Beekhuizerbeek (ook wel Beekhuizense 
beek), zijn en worden 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 vierde deel van de 
vierdelige artikelenreeks vertelt het verhaal van 
de Beekhuizerbeek op Beekhuizen en gaat hoofd-
zakelijk in op de cultuurhistorie en de ecologie 
van dit bijzondere beekstelsel.
 
Droogdalen als een fijn vertakt 
gewei
De Zuidelijke Veluwezoom is 
vermaard om de vele hoogtever-
schillen die zich op korte afstand 
van elkaar voordoen. Dit reliëf is 
ontstaan in de voorlaatste ijstijd 
(Saale-ijstijd). Een honderd meter 
dikke ijslob drukte allerlei grond-
lagen voor zich uit en naar de zij-
kanten waardoor de stuwwallen 
ontstonden; gestuwde afzettingen 
dus. In latere eeuwen is de stuw-
wal door de kracht van de Oerrijn 
(IJsseldal) en de in geologische 
zin jongere afbuiging richting het 
westen (nu Nederrijn) geboetseerd 
tot een steile heuvel aan de rand 
van een vlak rivierenlandschap. 
Een uitsnede van een kaart die de 
hoogte van het huidige maaiveld 
toont is net een schilderij. 

Deel 4: de Beekhuizerbeek

Toekomst voor het sprengenbekenlandschap

Afb. 1 De zuidzijde van de Veluwezoom op de hoogtekaart van Nederland. 
Ten noordoosten van Velp het droogdal van de Beekhuizerbeek. De ooste-
lijke aftakking van dit beekstelsel is niet watervoerend.
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Een bronbeek en zeldzame bos-
sen
Door het op diverse niveaus uit-
tredende heldere, zuurstofrijke 
en koele bronwater ontstond er in 
het droogdal een bronbeek. Deze 
bronbeek stroomde lange tijd door 
een vrijwel natuurlijk en nat bron-
bos. Vóórdat de mens hier ingreep 
was dit vermoedelijk het domein 
van de natte elzenbronbossen of de 
vochtige elzen-essenbronbossen. 
Voor Nederlandse begrippen wa-
ren dit ook toen zeldzame bossen 
die voornamelijk voorkwamen in 
Zuid-Limburg en op de flanken van 
stuwwallen. In het dal van de Beek-
huizerbeek groeit er nog hier en 
daar langs sprengkoppen en -lopen 
op natte, schaduwrijke kwelplekken 
het paarbladig goudveil. Het is een 
soort die vermoedelijk beschouwd 
mag worden als een relict van de 
oude bronbossen. Van daaruit heeft 
de soort nieuwe groeiplaatsen ge-
vonden langs de gecultiveerde beek. 
Vanuit de voormalige bronbossen 
stroomde de beek uit in de lager 
gelegen landerijen even ten zuiden 
van de Keienberg. Hier baande de 
beek zich een weg door het broekge-
bied waarnaar bijvoorbeeld het Vel-
perbroek is vernoemd. Zo’n broek-
gebied mogen we ons voorstellen 
als een nat moeras met plaatselijk 
rijke elzenbroekbossen. Uiteinde-
lijk mondde de beek uit in de IJssel. 
Vóór deze uitmonding had de Ro-
zendaalse sprengenbeek zich al bij 
de natuurlijke loop van de Beekhui-
zerbeek gevoegd. Al lijkt vanwege 
de plotse noordoostelijke afbuiging 
ter hoogte van de ‘Oude Jan’ (de 
vml. St. Mattheuskerk in Velp), dat 
er is gesleuteld aan de loop van de Rozendaalse Beek. 
Een oorspronkelijk eigen uitmonding in de IJssel door 
het Velperbroek ligt voor de hand.  
 

Door Dennis Worst en René Harleman 
In samenwerking met Cultuurland Advies, 
met dank aan Marianne Poorthuis voor de 
inventarisaties en de verstrekte informatie.

Afb. 2 Historische kaart uit 1650 met daarop de Beekhuizerbeek (rechts) en 
de Rozendaalse Beek (links). Oostwaarts van de ‘Oude Jan’, de middeleeuwse 
kerk in Velp staan achtereenvolgens Overhagen, Biljoen en ’t Huis den Haech 
(kasteel Nederhagen) aangegeven. Opvallend is dat de Rozendaalse Beek 
volgens de cartograaf niet bij de kerk in noordoostelijke richting afbuigt, zoals 
de beek dat later zou doen om de vijvers van Biljoen te voeden.
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Beeckhuysen een sprengkop was gegraven die aantakte 
op de Beekhuizerbeek. [Afb. 3]  Dat er vanouds een rela-
tie is geweest met het Broekerhof (later Biljoen) bewijst 
de tijnsplicht (belasting) die rustte op de hoeve Beek-
chuijsen. Jaarlijks moesten zij een afdracht ophoesten 
aan Broeckershaef. Dit suggereert dat het oude hof ook 
stroomopwaarts langs de beek recht had op het water 
en de daar gelegen gronden. 

Van bronbeek naar een watermolenlandschap
De oudste molen die werd aangedreven door water uit 
de Beekhuizerbeek is de korenmolen van het Broeker-
hof (1076). Deze lag vermoedelijk nabij het Kaarsema-
kersgat even ten zuiden van het spoor. De opkomst van 
de Veluwse papierindustrie maakte dat er in het begin 
van de 17e eeuw verder stroomopwaarts twee papier-
molens verrezen: de papiermolen ‘het Horstje’ (1636) 
en een papiermolen langs de flank van de Keienberg 
(1631). In 1682 verkocht het gasthuis diens goederen 
te Beekhuizen aan de goedbemiddelde baron Alexander 
Frederik van Spaen die in 1661 eigenaar was geworden 
van Biljoen (Broekerhof), samen met Midden- en Ne-
derhagen. 

Het gehucht Beeckhuijsen
In het artikel over de Rozendaalse Beek beschreven we dat in 
1076 het goed Bruoche (Broekerhof) door de Rooms-koning 
Hendrik IV werd geschonken aan de kapittelkerk van Sint Pie-
ter in Utrecht. Het betrof een zeer omvangrijk complex met 
recht op de bossen, jacht, wateren, waterlopen, molens, maal-
plaatsen en de horige lieden die tot de gronden van de hof 
behoorden. Op of in de omgeving van dit hof zal later kasteel 
Biljoen verrijzen. De strategische ligging van dit hof aan de 
rand van de broeklanden blijkt in de eeuwen die volgen. Vlakbij 
verrijzen twee versterkingen: Overhagen en ’t Huis den Haegh, 
nu kasteel Nederhagen genoemd. Met ‘over’ en ‘neder’ wordt 
verwezen naar de ligging ten opzichte van het Broekerhof (la-
ter Biljoen). [Afb. 2]  Pas in de 14e eeuw horen we voor het 
eerst over een klein agrarisch gehuchtje stroomopwaarts langs 
de Beekhuizerbeek. Het goed Beeckhuijsen en het vermoede-
lijk iets jongere Klein Beeckhuijsen waren toen nog in bezit van 
een belangwekkende abdij (stift) uit Hoog-Elten. In de loop van 
de 15e en 16e eeuw kwamen Beekhuizen en Klein Beekhuizen 
grotendeels in handen van het St. Catharina Gasthuis in Arn-
hem. Het betroffen hoeven met akkerlanden, water en weide, 
schaapsdriften en rechten in het oude (hakhout)bos de Bruil 
(den Broell). Een kaart uit 1635 toont zelfs dat er vanaf de hove 

Afb. 3 Het agrarische gehucht Beeckhuijsen en Klein Beeckhuijsen rond 1635 met noordwaarts de Beekhuizerbeek. Kaart van de goederen van het 
Catharinagasthuis gelegen onder Velp.
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Vanaf dit moment wordt duidelijk dat het landschapspark niet 
meer de minutieuze aandacht kreeg die het daarvoor wel had. 
Oude naaldbossen werden geveld en ook zware laanbomen moes-
ten aan de kap geloven. Wel verrees er naast de beek het iconische 
hotel Beekhuizen (1847) waar mensen van heinde en verre op af 
kwamen. Uiteindelijk is het goed Beekhuizen in 1930 verkocht 
aan de gemeente Rheden. Het hotel werd doorverkocht aan een 
particuliere ondernemer en het overgrote deel van de gronden 
werd overgedaan aan Natuurmonumenten. Alleen bij kasteel Bil-
joen was de omgeving met de Beekhuizerbeek nog in bezit van de 
familie Lüps. Het is in 2009  gegund aan Geldersch Landschap & 
Kasteelen. Een klein deel van het goed Beekhuizen bleef in bezit 
bij de gemeente zelf. Daartoe behoort het Beekhuizer bos waar 
ook de sprengkop het Kleigat in is gelegen met sprengenbeek tot 
aan het hotel Beekhuizen. [Afb. 5] 

Met de aankoop van Beekhuizen verzekerde Van Spaen 
zich van de inkomsten van de watermolens. Op zijn 
initiatief is in 1685 hoger in het stroomdal een vierde 
watermolen aangelegd (molen op Beekhuizen). Ter aan-
drijving van deze watermolens was extra water nodig. 
Zodoende zijn in deze periode drie grote sprengen uit-
gegraven: 1. de ‘Oorsprong van de voornaamste beek’ 
die in de volksmond ook wel bekend staat als het Klei-
gat; 2. Het Koendersgat; 3. De Paardenkolk. [Afb. 4]
Tegelijkertijd is de beek verdiept aangelegd en plaat-
selijk opgeleid om voldoende verval te creëren. Steeds 
meer veranderde de voormalige bronbeek in een beek 
met een industriële functie die voldoende water moest 
leveren om de molens draaiende te houden.

Aanleg van het Geldersch Arkadia
In de navolgende honderd jaar bleven de goederen van 
Beekhuizen en Biljoen in handen van de Van Spaen’s. 
De familie wist hun bezittingen uit te breiden met het 
verwoeste slot Overhagen en de bijbehorende lande-
rijen (1711). Zo’n vijftig jaar later volgde de aankoop 
van de Keienberg. Het was echter onder de leiding van 
Johan Frederik Willem van Spaen dat het dal van de 
Beekhuizerbeek onherkenbaar veranderde. Zijn reizen 
door Europa inspireerden hem tot het ontwerp en aan-
leg van een arcadisch landschap op Beekhuizen-Biljoen. 
In 1790 volgde de officiële opening van het park Beek-
huizen met de rustieke, klaterende beek en indrukwek-
kende cascades, fonteinen, een salon, een paviljoen, 
slingerende wandelpaden, bruggetjes, vijvers en ver-
gezichten. Dertig jaar later volgde de uitgave van een 
wandelgids Geldersch Arkadia met een duiding van de 
parkaanleg en de verschillende routes door het park. 
Deze parkaanleg met al zijn facetten is minutieus be-
schreven in het rapport ‘Herstelplan Park Beekhuizen’, 
opgesteld in 2009 door Bureau SB4 in opdracht van 
Natuurmonumenten. De contouren van het agrarische 
gehucht Beekhuizen waren inmiddels goed en wel uit-
gewist. En met alle vergravingen en de aanleg van extra 
sprengkoppen verkreeg de beek ook een geheel ander 
karakter: van een ‘boeren watermolenbeek’ veranderde 
het in een ‘arcadisch landschapspark’.  
 
De teloorgang van park Beekhuizen
Johan Frederik Willem kwam in 1827 op 81-jarige leef-
tijd te overlijden. Het goed bleef nog enige decennia in 
familiehanden om vervolgens over te gaan naar nieuwe 
eigenaren. 

Afb. 4 Kaart van J. Willems uit 1823 van landschapspark Beekhuizen met een 
legenda. Hierop zijn drie grote sprengkoppen te zien, te weten de ‘Oorsprong 
der voornaamste beek’ bij nummer 4, in de volksmond ‘het Kleigat‘ genoemd. 
Bij nummer 10 ‘het Koendersgat’ en bij nr. 13 ‘de Paardenkolk’. Dit zijn de eer-
ste grote sprengen voor de papiermolen van Beekhuizen, die eind 17e gegraven 
zijn (nr. 14). Gelders Archief, kaartenverzameling 476 

ringslang
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De Beekhuizerbeek zelf heeft de status van een Na-
tuurwater (vroeger: HEN-water, Hoogste Ecologisch 
Niveau). Gekoppeld aan deze status zijn er per water-
lichaam specifieke doelen benoemd. Als eigenaar van 
de hoofdstroom van de beek is het waterschap Rijn en 
IJssel verantwoordelijk om deze gezamenlijk bepaalde 
doelstellingen te halen. Dat de Beekhuizerbeek is aan-
gewezen als een Natuurwater is niet heel vreemd. In 
de beek, langs sprengen of op kwelplekken in de nabije 
omgeving komt nog bijzondere flora en fauna voor. Wat 
vooral in het oog springt zijn de kleine plukjes elzen-es-
senbronbos of elzenbronbos met onder andere paarbla-
dig goudveil als ondergroei. Ook zijn er in het verleden 
bijzondere soorten waargenomen die in het water leven 
(macrofauna) zoals een aantal soorten steenvliegen en 
de kokerjuffer. [Afb. 6]  
 
Een cultuurhistorische waardering van de Beek-
huizerbeek
Door de nog aanwezige restanten van het vroegere 
bronbos vormt de Beekhuizerbeek een interessante tus-
sencategorie tussen de natuurlijke bronbossen (vrijwel 
geheel verdwenen op de Veluwe) en de “echte” sprengen-
beken. De ecologische waarden van de beek zijn beleids-
matig verankerd. Voor de cultuurhistorische waarden 
is dit niet het geval, uitgezonderd dan het rode erfgoed 
en de rijksbeschermde groenaanleg horende bij kasteel 
Biljoen/park Beekhuizen. Ook op landelijk, provinciaal 
of gemeentelijk niveau zijn de Veluwse beekstelsels en 
het omringende landschap vanuit cultuurhistorisch 
oogpunt niet als zodanig beschermd. Gelukkig worden 
in programma’s of visies de beekstelsels wel gezien of 
omschreven als cultuurhistorische parels die onderdeel 
uitmaken van een breder landschappelijk raamwerk. In 
de gemeentelijke structuurvisie van Rheden (2017) is 
zelfs de ambitie uitgesproken om historische watersys-
temen in Velp te herwaarderen en zichtbaarder te ma-
ken. Aan de hand van het eerder genoemde herstelplan 
werkte Natuurmonumenten tussen 2011 en 2013 aan 
het restauratie van het landschapspark Beekhuizen. 

Andere gronden van de gemeente dienden voor de uitbrei-
ding van Velp. En dat die ruimte is benut bleek in de navol-
gende decennia. Aan de noordoostkant van Velp verrezen 
nieuwe woonwijken met royale huizen, zelfs tot in het lager 
gelegen droogdal waar de Beekhuizerbeek doorheen stroomt. 
Ten noorden van deze  woonwijken, ongeveer op de plek van 
het voormalige agrarische gehucht Beeckhuysen, werd het 
Recreatiecentrum Beekhuizen (sportvelden) en de camping 
‘Buitenplaats Beekhuizen’ gerealiseerd. Vanaf dat moment 
vormde de Beekhuizerbeek een harde scheidslijn tussen het 
bebouwde Velp en het boslandschap van de Veluwezoom.  

Een bijzondere ecologie
Het mag duidelijk zijn dat de Beekhuizerbeek een lange en 
zeer gelaagde geschiedenis kent. Van een bronbeek tot stra-
lend middelpunt van een landschapspark dat zowel vanuit 
binnen- en buitenland jaarlijks duizenden bezoekers trok. 
Door de eeuwen heen zal de waterkwaliteit van de beek niet 
altijd stabiel zijn geweest. Zeker de papierindustrie heeft een 
vervuilende werking gehad op het schone beekwater. Die si-
tuatie is inmiddels verbeterd. Vanuit beleidsmatig oogpunt 
behoort de beek tot het Nationaal Park Veluwezoom dat is 
aangewezen als Natura 2000-gebied. 

Afb. 5 Oorsprong der voornaamste beek: ‘het Kleigat’. 
Fotograaf: Marianne Poorthuis

Afb. 6 Stukje bronbos Beekhuizerbeek met ondergroei van paarbladig goud-
veil. Fotograaf: Marianne Poorthuis
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Voor de Beekhuizerbeek zijn in totaal 16 sprengkoppen 
gelokaliseerd en de middenloop is opgedeeld in vier seg-
menten (tussen de voormalige watermolenplaatsen), die 
afzonderlijk zijn gewaardeerd. Wat heel duidelijk naar vo-
ren kwam is dat veel sprengkoppen tegenwoordig in slechte 
staat van onderhoud verkeren. [Afb. 8, 9]
Ze zijn grotendeels gevuld met bladresten en het gros is 
niet of slechts periodiek watervoerend. Wallichamen zijn 
niet herkenbaar. Opvallend zijn de rabatachtige structuren 
in de kwelgebiedjes langs sprengkoppen en sprengbeken, 
die waarschijnlijk zijn aangelegd om meer water in de beek 
te krijgen en die regelmatig werden onderhouden. 
De segmenten van de middenlopen zijn altijd watervoerend 
en verkeren vanuit cultuurhistorisch oogpunt in een betere 
staat, al ontbreekt ook hier een walbeschoeiing. Boomwor-
tels nemen hier en daar, met name bij het stuk boven de 
Keijenberg, als natuurlijke beschoeiing deze functie over.
  
De hierboven geschetste waardering richt zich vooral op de 
details in het beekstelsel. 

Opnieuw in 2017 ondertekenden vijf gemeenten bin-
nen de Veluwezoom een intentieverklaring ‘Naar een 
nieuw Gelders Arcadië’ waar de landgoederen Biljoen en 
Beekhuizen deel van uitmaken. Hierin werd de ambitie 
uitgesproken om de buitenplaatsen in stand te houden, 
door te ontwikkelen en bij een breed publiek onder de 
aandacht te brengen.  

Om meer grip te krijgen op de huidige cultuurhistori-
sche waarden van de Beekhuizerbeek is in het kader van 
onze bredere verkenning een inventarisatie en waarde-
ring uitgevoerd. Bij deze waardering is gekeken naar de 
algemene staat van sprengkop/sprengloop en midden-
loop (toestand van onderhoud), de watervoerendheid, 
beekwallen, de beschoeiing en de aanwezigheid van bij-
zondere elementen zoals watervallen, vijvers of fontei-
nen. Als referentie is daarbij uitgegaan van een vanuit 
cultuurhistorisch oogpunt goed onderhouden beekloop 
met sprengen, beschoeiing en beekwallen, voor zover 
dit vanouds aanwezig was natuurlijk. 

Afb 7. Kaart van gebroeders Van Geelkercken, 1652-53. 
De Rozendaalse en de Beekhuizerbeek komen bij elkaar bij kasteel Overhagen. 
Langs beide beken hebben vele watermolens gestaan. 

Afb. 8 Een beekschoner aan het werk in een van de sprengkoppen 
in het rabatachtige gebied, 1985. Fotograaf: Walter de Wit

Afb. 9 Dezelfde sprengkop recent gefotografeerd. 
Bron: veluwezoominbeeld.nl

grote modderkruiper



Met al zijn historische facetten en elementen is er natuur-
lijk nog altijd sprake van een beekstelsel met een zeer hoge 
cultuurhistorische waarde. Helaas komt de geografische en 
historische eenheid tussen Kleigat en Biljoen niet overal 
goed uit de verf. Door bebouwing en infrastructuur en door 
tegengestelde belangen en visies op het beheer is het gebied 
versnipperd geraakt. Niet alleen het gebied is versnipperd 
geraakt, ook het verhaal van de beek. 
De tijdsgelaagdheid, ofwel het verhaal van de beek, is door 
bezoekers niet te ontwaren. Landschapspark Beekhuizen 
staat duidelijk op de voorgrond. Andere tijdlagen komen 
niet of nauwelijks naar voren, bijvoorbeeld dat van het 
agrarische gehucht Beekhuizen of de periode van de vroege 
watermolenindustrie. Hier liggen wel kansen. Bijvoorbeeld 
door met het aanbrengen van beschoeiing de opgeleide 
beek te herstellen. [Afb. 10]

Afb. 10 Recent herstelde beschoeiing langs de beek bij hotel Beekhuizen. 
Foto: Mia Corbeek.

Afb. 12 Natuurlijke walbeschoeiing te stimuleren door bomen op de 
walkanten te plaatsen. Foto: Marianne Poorthuis

Afb. 11 De vrijwilligers van de Bekenstichting doen bij het maken van 
beschoeiing aan ‘Building with nature’. Foto: Mia Corbeek
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Zowel vanuit cultuurhistorisch als ecologisch perspectief is aan-
gegeven dat het dichtraken van sprengkoppen een negatief effect 
heeft op de watervoerendheid en dat de biomassa een vervuilend 
effect kan hebben op de kwaliteit van het water. Dat geldt overi-
gens ook voor bladophoping elders in het systeem, bijvoorbeeld in 
de parkvijver. [Afb. 13]
Momenteel wordt door beheerders en door de Bekenstichting een 
onderzoek gedaan naar hoe daar mee om te gaan. Ten aanzien van 
de watervoerendheid spelen ook andere factoren mee. In een eco-
hydrologische verkenning is de invloed van de grondwaterwinning 
bij ‘de Pinkenberg’ genoemd, een drinkwaterpompstation dat zich 
op zo’n 800 meter ten westen van de Beekhuizerbeek bevindt. 
De waterwinning geschied uit een grondwatercompartiment van 
grondwater dat anders terecht zou komen in de droogdalen van 
de Beekhuizerbeek en Rozendaalse Beek. Ook de bebossing in en 
buiten de droogdalen speelt mee. Door verdamping komt er min-
der water in de bodem terecht en treedt er uiteindelijk dus ook 
minder water uit.
 
Sprengkoppen als schakelkast
Maar waar ligt nu de oplossing? Hoe kunnen we ecologie, cultuur-
historie en recreatie op een goede manier verbinden en in even-
wicht brengen met een goede wateraanvoer en waterkwaliteit? In 
het document ‘ambities Beekhuizerbeek’ worden al enkele belang-
rijke bouwstenen geleverd. 

Daarmee kan de beek niet meer door de wal heen bre-
ken. Of juist door op andere tracés natuurlijke walbe-
schoeiing te stimuleren door bomen op de walkanten te 
plaatsen. [Afb. 11, 12]

De watervoerendheid en waterkwaliteit staan on-
der druk
De afgelopen decennia is er al veel geschreven over de 
Beekhuizerbeek vanuit ecologisch, hydrologisch en cul-
tuurhistorisch perspectief. Vanwege de sectorale insteek 
klinkt er vrijwel altijd een zekere tegenstelling door tus-
sen het ecologische of cultuurhistorische beheer van de 
beek. Om alle belangen te wegen en te verenigen ver-
scheen in 2019 het rapport ‘Ambities Beekhuizerbeek. 
Overkoepelende visie voor het beheer‘, opgesteld in 
opdracht van waterschap Rijn en IJssel. Alle belang-
rijke belanghebbenden - waterschap Rijn en IJssel, Na-
tuurmonumenten, gemeente Rheden, Geldersch Land-
schap & Kasteelen (Biljoen) en de Bekenstichting – zijn 
in dit rapport bevraagd. Als belangrijkste toekomstige 
probleem is de watervoerendheid van het beekstel ge-
noemd. En dat ligt voor de hand: nu reeds kan worden 
vastgesteld dat de bovenloop van de beek veel minder 
water afvoert dan voorheen. Het is essentieel dat er 
voldoende water van de juiste kwaliteit door de gehele 
beek stroomt om daarmee alle functies van de beek te 
ondersteunen. Bebossing van de Veluwe en de klimaat-
verandering zetten deze constante wateraanvoer van 
voldoende kwaliteit onder druk. In perioden van droog-
te is de toevoer van water al afgenomen. Daartegenover 
staan grote piekafvoeren door stortbuien waardoor af-
stromend regenwater - ook vanaf wegen - terecht komt 
in het beekstelsel, hetgeen een negatief effect heeft op 
de waterkwaliteit en tot erosie kan leiden.
  
In verband met de waterkwaliteit en watertoevoer 
zijn er meer knelpunten gesignaleerd. De toegenomen 
recreatiedruk langs de beek zorgt voor erosie van de 
beekoevers en slijtage van cultuurhistorische elemen-
ten. Dit kan worden voorkomen door goed beheer en 
onderhoud. Tegelijkertijd is door vrijwilligers van de 
Bekenstichting aangegeven dat het bovenstroomse 
beekdeel, de sprengenbeek vlakbij ‘Het Kleigat’, een 
favoriete zoelplek is voor zwijnen. Door afkalving van 
de beekbodem verbreedt deze zich en vormt zich een 
omgewroete modderige bodemlaag. Het heeft een nega-
tieve impact op het debiet en mogelijk ook op de kwali-
teit van het bronwater. 

Afb. 13 Bladophoping in de vijvers en sprengkoppen vormt al decennialang een 
probleem. Hier een foto van de grote vijver uit begin jaren ’80 met een 1 meter 
dikke baggerlaag. Foto: Water de Wit

Het is essentieel dat er voldoende water van de juiste kwaliteit door de gehele beek 
stroomt om daarmee alle functies van de beek te ondersteunen. 



20

Beheersvraagstukken en belanghebbenden
Tegelijkertijd biedt de bebouwde omgeving allicht de 
mogelijkheid om een nieuwe ‘droge groene beek’ te 
creëren waarin overvloedig (vervuild) regenwater kan 
afstromen tijdens piekbuien. Een kleine groene long 
ten westen van de weg Den Bruijl, of bij de bypass ter 
hoogte van de sportvelden. Zou het niet mooi zijn dat 
de jeugd zich hier kan uitleven door dammen te bou-
wen bij overvloedige regenval? Voor de bredere om-
geving spelen ook beheersvraagstukken. Waar en hoe 
kunnen er beheersmaatregelen worden genomen zodat 
er voldoende regenwater in de bodem kan infiltreren, 
of dat er minder water verdampt? Het omvormen van 
bos is een optie, maar dat kan weer consequenties heb-
ben voor erosie tijdens piekbuien. Uiteraard speelt ook 
de wateronttrekking door het drinkwaterpompstation 
Pinkenberg een rol in de watervoerendheid van de twee 
beekstelsels. Het lijkt voor de hand te liggen om Vitens, 
als eigenaar van het pompstation, mee te nemen als be-
langhebbende in het uit te werken beheerplan. In het 
gezamenlijke beheerplan dient dan niet alleen de focus 
te liggen op hedendaagse ingrepen, maar ook op hoe 
geanticipeerd kan worden op veranderende klimatolo-
gische omstandigheden in het brede beekdal. Op die 
manier kunnen we toekomstige knelpunten in de wa-
tervoerendheid en waterkwaliteiten signaleren en ons 
daar alvast tegen wapenen.

Voor de thema’s waterkwantiteit, waterkwaliteit, cul-
tuurhistorie, natuur en recreatie is een aantal gemeen-
schappelijke ambities omschreven voor het dagelijkse 
beheer. Deze ambities moeten nog verder worden uitge-
werkt in een nog op te stellen gezamenlijk beheerplan. 
En juist dat biedt kansen om met een integraal plan te 
komen. We zullen ons hier wagen aan een kleine aanzet.
 
Het mag inmiddels duidelijk zijn dat aangegeven vraag-
stukken breed moeten worden opgepakt. Breed mag in 
dit geval zowel geografisch als multidisciplinair worden 
opgevat. De problematiek zal bezien moeten worden 
vanuit het brede droogdal en de direct aansluitende 
omgeving. Vakinhoudelijk is het wenselijk dat er bij 
het opstellen van een beheerplan in ieder geval ecolo-
gen, hydrologen, cultuurhistorici en (civiel) technici 
betrokken zijn. Wanneer cultuurhistorie en ecologie in 
het brede ‘beekdallandschap’ als uitgangspunt wordt 
genomen dan vormen de watervoerendheid en de wa-
terkwaliteit de belangrijkste bouwstenen. De spreng-
koppen mogen beschouwd worden als een belangrijke 
schakelkast. Doordat de sprengkoppen in verschillende 
watervoerende pakketten zijn ingegraven blijkt ook de 
waterkwaliteit ervan te variëren. Dit geeft de mogelijk-
heid om zowel de waterkwaliteit als de potentiële water-
voerendheid van sprengkoppen/sprengbeken in kaart 
te brengen. Aan de hand daarvan kan een ‘schakelkast’ 
worden opgetuigd waarbij via technische ingrepen 
wordt ingezet op: 1. een constante kwalitatieve water-
aanvoer van gebieden met relicten van de voormalige 
‘bronbosvegetaties’; 2. voldoende wateraanvoer voor de 
cultuurhistorische beektrajecten. Wanneer de ecologi-
sche doelstelling vooral buiten het cultuurhistorische 
beektraject worden gerealiseerd, kan de ‘cultuurhisto-
rische beek’ gedeeltelijk worden hersteld (beschoeiing). 
Kansen liggen er bij de met blad verstopte sprengen en 
rabatten. Indien hier kwalitatief water aanwezig is kan 
dit extra water worden ingezet voor beide doeleinden. 
Uiteraard moet er ook zorg zijn voor een constante toe-
komstige watertoevoer.  
 
In dat kader is het van belang om het gehele beeksys-
teem van de Beekhuizerbeek klimaatrobuust in te rich-
ten. Dit betekent dat er in de bovenloop van de beek 
meer water vast gehouden moet worden, zowel in droge 
als natte tijden. Bijvoorbeeld door het aanleggen van 
wallen in de droogdalen, zoals dat bij Heuven in Rheden 
ook gebeurd is. 
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In het gezamenlijke beheerplan dient niet alleen de focus te liggen op 
hedendaagse ingrepen, maar ook op hoe geanticipeerd kan worden op 
veranderende klimatologische omstandigheden in het brede beekdal.


