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Preambule
Sprengenbeken op de Veluwe zijn uniek.
Ze zijn destijds gegraven om de 200 watermolens van water(kracht) te voorzien.
Deze fraaie beken zijn cultuurhistorisch, ecologisch en toeristisch zeer waardevol en moeten daarom
behouden blijven.
Vroeger hadden de beken op de Veluwe een nuttige functie. Zij dreven de watermolens aan, die op hun
beurt zorgden voor energie t.b.v. het malen van graan, het maken van papier etc. Door de
industrialisatie verloren zij deze functie. Sinds die tijd raakten zij in verval. De Bekenstichting wil
aandacht vragen voor de beken. Zij getuigen van het verleden en zijn daarnaast parels in het landschap.
Zij zijn het dan ook waard bewaard te worden.
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Mission Statement

De Stichting tot Behoud van de Veluwe Sprengen en Beken , kortweg de Bekenstichting, streeft naar het
in stand houden, herstellen en verbeteren van de Veluwse sprengen en beken, alsmede de omgeving
waarin deze voorkomen. Waar dat gewenst en mogelijk is moet de oorspronkelijke opzet herkenbaar
blijven. ( artikel 2 statuten)
De Bekenstichting vraagt in zo groot mogelijke kring aandacht voor:
- de rijkdom van planten- en dierenwereld in en langs het water;
- de cultuurhistorische waarden van de sprengen en beken, de watermolens, waterpartijen, enz.;
- de landschappelijke, ecologische en recreatieve waarden van water op de Veluwe.
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Kernwaarden




Liefde voor de beek en zijn directe omgeving
De Stichting staat op de bres voor de beken
Zij zoekt de dialoog vanuit kennis en betrokkenheid
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De Stichting gaat uit van ensembles van cultuurhistorische en natuurlijke elementen, die in samenhang
beschermd en verbeterd moeten worden.
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Doelen

Op basis van bovengenoemd Mission Statement heeft de Bekenstichting de volgende
beleidsdoelstellingen geformuleerd inzake de Veluwse sprengen en beken.
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Behoud en herstel van de cultuurhistorische waarden
Behoud en herstel van de ecologische waarden Deugdelijk onderhoud
Voldoende stromend water
Maatschappelijke betrokkenheid
Het verder ontwikkelen en beschikbaar houden van kennis over de beken en hun omgeving
Verbeteren van de ensembles in de stroomgebieden. Energiewinning uit sprengen en beken
door watermolens bevorderen en waar lonend met vijzelturbines.
Basisstrategie

De Stichting realiseert zijn doelen onder andere via lobbywerk bij overheden en andere instanties. Dat
werk wordt ondersteund met eigen onderzoek, advies van deskundigen in eigen kring en met het
gebruiken van de publieke opinie. Dat laatste gebeurt ‘low profile’ met lezingen, bijvoorbeeld voor
historische verenigingen, excursies, publicaties e.d. Deze activiteiten richten zich op een select publiek.
Voor een breder publiek worden stukken geschreven in lokale media en vertellen we op de lokale radio
over de waarden van de Veluwse sprengenbeken. Deze hebben vooral een informatief karakter. De
stichting heeft een website www.sprengenbeken.nl en een facebook pagina namelijk
www.facebook.com/bekenstichting. Bovendien wordt viermaal per jaar een periodiek “De Wijerd
“uitgegeven en toegezonden aan de donateurs.
De Stichting moet het hebben van deskundigheid en contacten. De stichting opereert zoveel mogelijk in
samenwerking met anderen/ andere organisaties. Ze streeft naar burgerparticipatie. Regelmatig
overleggen we met Gemeenten, Waterschappen, onze Provincie, Landgoedeigenaren, historische
verenigingen en andere stichtingen en verenigingen zoals het Geldersch Landschap. Incidenteel kan er
gebruik gemaakt worden van juridische procedures.
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Thema’s

Belangenbehartiging
De stichting heeft in de verschillende gemeenten/ bekenstelsels contactpersonen. Regelmatig gaan
deze contactpersonen (bij voorkeur met de bevoegde instanties) wandelen langs “hun” beken om de
toestand ervan te schouwen en te overleggen hoe verbeteringen kunnen worden aangebracht.
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Zo nodig reageert de contactpersoon op voorgenomen plannen die van invloed zijn op de beek of haar
omgeving . Dit kan in positieve zin, maar het betekent ook dat wanneer de plannen een negatieve
invloed hebben op de beek dat met de betreffende instantie contact wordt opgenomen om mondeling
of zo nodig schriftelijk d.m.v. een zienswijze de mening van de bekenstichting kenbaar te maken. De
natuur en cultuurhistorische monumenten waarvan de geschiedenis verankerd is met de beken dient te
worden beschermd.

Samenwerking met externe partijen
De Bekenstichting heeft een initiërende rol wanneer het gaat om partijen tot elkaar te brengen met
betrekking tot een aan de beken gerelateerd onderwerp. Dit kan de restauratie van een molen zijn ,
maar ook wanneer het gaat om b.v. de watervoerendheid van een beek.
Zij heeft structureel overleg met overheidsinstellingen of semi overheidsinstellingen zoals gemeenten,
provincie, VITENS en Waterschappen.
Er heeft al dan niet gestructureerd overleg plaats met natuur en milieuorganisaties en cultuurhistorische
verenigingen.
Met onderwijsinstellingen onderhoudt de Stichting contacten in het kader van onderzoek inzake beken
uitgevoerd door studenten o.b.v. de studiebegeleider.
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Ledenbeleid

De bekenstichting houdt zich met de volgende zaken bezig:
 PR beleid afstemmen op de moderne eisen van deze maatschappij
 Voorbereiden van een digitale Nieuwsbrief
 Vernieuwing Lay-out Wijerd
 Voor en najaar excursies.
 Ondersteuning contactpersonen
 Jaarvergadering.
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Organisatiestructuur.

De organisatie wordt geleid door het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur bestaat uit tenminste
5 leden (statutair) doch bij voorkeur 10 leden. De benoeming tot algemeen bestuurslid geschiedt voor
onbepaalde tijd.
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Het A.B. kiest uit haar midden een voorzitter, secretaris en penningmeester. Deze bestuursleden
vormen het dagelijks bestuur.(D.B.) Wenselijk is het D.B. uit te breiden met tenminste één bestuurslid.
Indien niet uit het A.B. kan worden voorzien in de D.B. leden, dan wordt eerst uit de donateurs en
vervolgens extern getracht hierin te voorzien
Naast de bestuursleden zijn er de eerder genoemde contactpersonen en adviseurs .
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