
 

Stichting tot Behoud van de  

Veluwse Sprengen en Beken 
 

 

Jaarvergadering donderdag 19 maart 2020 

 

U wordt uitgenodigd voor de jaarvergadering van de Stichting tot Behoud van de Veluwse 

Sprengen en Beken, die wordt gehouden op donderdag 19 maart 2020, in de Wenumse 

Watermolen, Oude Zwolseweg 164, Wenum. 

 

De vergadering begint om 19.45 uur, vanaf 19.15 uur ontvangst met koffie. 

1. Opening 
 

2. Mededelingen door voorzitter Ella de Hullu 
• Jaarverslag secretarieel 

• Financieel jaarverslag 

• Verslag Kascommissie 

• Gelegenheid tot vragen stellen n.a.v. de bovenstaande onderwerpen  

• afscheid bestuurslid Wiebe Kiel; afscheid Marianne Poorthuis 
 

3. Presentatie: Frans Visser van Waterschap Vallei en Veluwe: Waterfabriek te Wilp 

4. Korte koffiepauze (ca. 21.00u)                                                                                                                                                                        

5. Presentatie: André Jansen over het Deelense Veld op de Hoge Veluwe. 

6. Afsluiting (ca. 22.00u) 

De jaarverslagen secretarieel en financieel zijn binnenkort te downloaden op de website van de 
Bekenstichting (www.bekenstichting.nl) en zullen ook ter inzage liggen in de Wenumse Watermolen.  

Toelichting punt 3: De waterzuivering van de toekomst, presentatie door Frans Visser, 
Beleidsadviseur Waterketen Waterschap Vallei en Veluwe: De Waterfabriek Wilp is een nieuw 
zuiveringsconcept waar kraakhelder water wordt gemaakt om het huidige en toekomstige 
zoetwatertekort tegen te gaan. Waar grondstoffen worden gewonnen zonder negatieve impact op de 
leefomgeving. Schoon water is de grootste grondstof. Dit wordt mede gebruikt om de Twellose beek te 
voeden. Overige grondstoffen zijn onder meer cellulose, ammonium en fosfaat. Deze “alles in één” 
zuivering wordt in samenwerking met vele partners gerealiseerd. 
 
Toelichting punt 5: Enkele jaren geleden heeft ecohydroloog André Jansen geadviseerd over het 
herstel van de natte natuur in het Deelense Veld op de Hoge Veluwe, o.a. de heidebeek de IJzeren 
Man. Op basis daarvan zijn door De Hoge Veluwe maatregelen uitgevoerd, de beek functioneert weer. 
Een heidebeek is een bijzonder fenomeen, mogelijk gemaakt door de specifieke bodemkundige 
omstandigheden ter plaatse.  
 

Routebeschrijving: 
Vanaf Vaassen: richting Apeldoorn (dorpenweg). Na de Haere (woonwagencentrum) linksaf de Nieuwe Molenweg of de 
Ramsbrugweg inrijden. De eerste kruising is die met de Oude Zwolseweg. Hier rechtsaf richting Wenum. Na de brug ligt links 
de Watermolen. 
 
Vanaf Apeldoorn: richting Vaassen (dorpenweg). Na het Van Haeftenpark rechtsaf de Oude Zwolseweg inrijden. In een ruime 
bocht in Wenum linksaf richting Vaassen. Na ca. 100 m. (en voor de brug) ligt rechts de Watermolen. 
 
Er is een ruime parkeerplaats achter de molen, te bereiken via de Astaweg. 
 

 

 

http://www.bekenstichting.nl/

