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Voorwoord
De masteropleiding Landschapsgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen biedt de
mogelijkheid om een stage te volgen met waarin onderzoek, ontwerp, beleid en educatie aan
bod komt op het terrein van het cultuurlandschap. De stage heeft een studiebelasting van 10
ECTS.
De aanleiding om me te verdiepen in het waterschapsbeleid voor cultuurhistorie is een document
dat is geschreven in de zomer van 2014 door ir. Yolt IJzerman. Yolt is bestuurslid van de Stichting
tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken (kortweg Bekenstichting), en deskundig op het
gebied van het ontstaan en werking van de sprengenbeken. Hij constateerde in zijn document
dat het waterschap voor ogen heeft om de cultuurhistorisch waardevolle sprengenbeken minder
vaak te willen onderhouden in het kader van de beoogde kostenbesparingen. In het document
spreekt hij zijn zorgen uit over de toekomst van de sprengenbeken. Het bestuur van de stichting
is in gesprek gegaan met het waterschap hierover en heeft geadviseerd om mogelijke gevolgen
van het verminderde onderhoudsniveau voor de sprengenbeken te onderzoeken en hoe het
voortbestaan van de sprengenbeek gewaarborgd kan worden. Besloten is om dit in de vorm van
een stage te laten uitvoeren door een student. Omdat ik bestuurslid van de Bekenstichting ben
en student Landschapsgeschiedenis hoefde niet lang te worden gezocht naar een kandidaat.
De afdeling Planvorming wordt bemand door specialisten op het gebied van onder meer
hydrologie, ecologie, beleidsadvies en procesmanagement. Ik ben door gesprekken met hun
veel te weten gekomen over de taken en bezigheden van het waterschap. Ook de gebiedskennis
en praktische kennis die binnen de afdeling Beheer Watersystemen aanwezig is was bruikbaar.
Van de afdeling Vergunningen en handhaving heb ik ook veel geleerd, vooral door de
telefoongesprekken en onderlinge discussies die een blok verderop werden gehouden en zeer
goed hoorbaar waren.
Ik wil graag mijn begeleiders en andere betrokkenen bedanken, die met hun adviezen op
indhoudelijk en procesmatig vlak heel belangrijk waren. Vanuit de opleiding was dit prof. dr.
ir. Theo Spek, vanuit het waterschap was dit ir. Gerard Willemsen. Ir. Yolt IJzerman van de
Bekenstichting heeft de nodige inhoudelijke input geleverd. Een groot aantal medewerkers
van de afdeling Planvorming en Beheer Watersystemen hebben tijdens informele gesprekken
over onze vakgebieden en projecten indirect en soms ook direct een bijdrage geleverd aan het
project.
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Samenvatting
In 2010 hebben de Waterschappen Vallei en Eem en Veluwe een fusie bekend gemaakt. Om
rechtsongelijkheid te voorkomen en een kostenefficiency te realiseren is in juni 2011 door de
algemene besturen een beleidsharmonisatie afgesproken. Hiertoe is de Bestuurlijke Werkgroep
‘Beleidsharmonisatie Watersystemen’ opgericht. In januari 2013 zijn de Waterschappen Vallei en
Eem en Veluwe officieel gefuseerd, waarna ze samen verder zijn gegaan als Waterschap Vallei en
Veluwe (WSVV).
In de eindrapportage van de Bestuurlijke Werkgroep ‘Beleidsharmonisatie Watersystemen’ zijn
een aantal bestuursopgaven genoemd, zoals de harmonisatie van het landelijk en stedelijk
waterbeheer van beide waterschappen, het actief terugdringen van de discrepantie in beide
gebieden en de invoer van een gezamenlijk waterplatform voor het realiseren van een zakelijke
samenwerking met de gemeenten.1 Ook is een kostenbesparing van €1.500.000 afgesproken,
waarvan €750.000 voor Watersystemen is. Beheer Watersystemen is de uitvoerende afdeling die
tot doel heeft waterkeringen, watergangen en waterpeilen op een efficiënte en maatschappelijk
verantwoorde wijze te beheren en te onderhouden conform het vastgestelde beleid.
De beoogde kostenbesparing zal er onder andere toe leiden dat er in de komende jaren minder
zal worden ingezet op onderhoud van de sprengenbeken op de Veluwe. De kostenbesparing is
nader uitgelegd in het document ‘Beleidsharmonisatie Watersystemen, 2012’. Hierin staat dat
voor 70 van de 350 kilometer HEN en SED wateren, waar de sprengenbeken op de oostflank van
de Veluwe voor een groot deel onder vallen, vanuit ecologisch oogpunt een vermindering van
onderhoudsfrequentie mogelijk is. Hoe het nieuwe onderhoudsprogramma er precies uit zal zien
is nog niet bekend.
De sprengen zijn uniek voor Europa en de wereld. Voor zover bekend komen ze in deze vorm
en op deze schaal alleen op de Veluwe voor. Opgeleide beekdelen komen ook elders in de
wereld voor en zijn een algemener kenmerk voor watermolens. Voor de wezenskenmerken
van sprengenbeken geldt dat ze kunstmatig van aard zijn. Ten behoeve van de watermolens
werden de sprengenbeken regelmatig opgeschoond, waarbij slib en takken werden verwijderd.
Indien nodig werden de oevers beschoeid en de bodem van de beek beleemd om droogvallen te
voorkomen. De sprengenbeken hebben tegenwoordig geen direct economisch belang meer, maar
velen verkeren tegenwoordig nog in redelijk oorspronkelijke staat door frequent onderhoud en
vervullen re.
Weinig onderhoud heeft tot gevolg dat de beekbodem van vooral de kustmatige onderdelen van
de sprengenbeek (sprengkoppen, sprengen, opgeleide delen) verhoogt, takken en slib blijven
liggen en de watervoerendheid zal daardoor verminderen. Uiteindelijk kan de sprengenbeek
droogvallen en kunnen gegraven delen instorten. Hierbij zullen niet alleen de cultuurhistorische
waarden verloren gaan, maar kunnen ook ecologische doelstellingen in de sprengenbeek niet
meer behaald worden.

1

Waterschappen Veluwe en Vallei & Eem Beleidsharmonisatie Watersystemen - eindrapportage, 2012, p.3
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Door in kaart te brengen waar de wezenskenmerken van sprengenbeken zich bevinden en
in welke staat deze verkeren kunnen in de toekomst goede beslissingen worden gemaakt
over beheer en onderhoud, waarbij ecologische doelstellingen kunnen worden gehaald en
cultuurhistorische waarden gewaarborgd blijven.
Hierbij biedt een monitoringssysteem uitkomst. Het monitoringssysteem moet mogelijk
maken om ontwikkeling van wezenskenmerken van de sprengenbeek te volgen. In dit project
is daartoe de gaafheid en beleefbaarheid beoordeeld. De gaafheid zegt iets over de staat
waarin de sprengenbeek verkeert, de beleefbaarheid geeft welke delen toegankelijk zijn en
waar kansen liggen voor het waterschap om het recreatief medegebruik te bevorderen. Het
monitoringssysteem is nog niet af. Deskundigen van andere vakgebieden kunnen waarschijnlijk
nog een waardevolle bijdrage leveren aan het vervolmaken van het systeem. Daarna kan een
nulmeting worden uitgevoerd voor alle sprengenbeken op de Veluwe. Uiteindelijk kan dit leiden
tot een aparte status van de sprengenbeek binnen het beleid van het waterschap, waarbij de
sprengenbeek ook een eigen onderhoudspakket krijgt.
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1 Inleiding
1.1 Aanleiding tot het stageproject
In 2010 hebben de Waterschappen Vallei en Eem en Veluwe een fusie bekend gemaakt. Om
rechtsongelijkheid te voorkomen en een kostenefficiency te realiseren is in juni 2011 door de
algemene besturen een beleidsharmonisatie afgesproken. Hiertoe is de Bestuurlijke Werkgroep
‘Beleidsharmonisatie Watersystemen’ opgericht. In januari 2013 zijn de Waterschappen Vallei en
Eem en Veluwe officieel gefuseerd, waarna ze samen verder zijn gegaan als Waterschap Vallei en
Veluwe (WSVV).
In de eindrapportage van de Bestuurlijke Werkgroep ‘Beleidsharmonisatie Watersystemen’ zijn
een aantal bestuursopgaven genoemd, zoals de harmonisatie van het landelijk en stedelijk
waterbeheer van beide waterschappen, het actief terugdringen van de discrepantie in beide
gebieden en de invoer van een gezamenlijk waterplatform voor het realiseren van een zakelijke
samenwerking met de gemeenten.1 Ook is een kostenbesparing van €1.500.000 afgesproken,
waarvan €750.000 voor Watersystemen is. Beheer Watersystemen is de uitvoerende afdeling die
tot doel heeft waterkeringen, watergangen en waterpeilen op een efficiënte en maatschappelijk
verantwoorde wijze te beheren en te onderhouden conform het vastgestelde beleid.
De beoogde kostenbesparing zal er onder andere toe leiden dat er in de komende jaren minder
zal worden ingezet op onderhoud van de sprengenbeken op de Veluwe. De kostenbesparing is
nader uitgelegd in het document ‘Beleidsharmonisatie Watersystemen, 2012’. Hierin staat dat
voor 70 van de 350 kilometer HEN en SED wateren, waar de sprengenbeken op de oostflank van
de Veluwe voor een groot deel onder vallen, vanuit ecologisch oogpunt een vermindering van
onderhoudsfrequentie mogelijk is.
Dit stageproject wordt uitgevoerd om inzicht te verschaffen in de effecten van een verminderd
onderhoudsniveau op sprengenbeken op de Veluwe. Hiertoe worden de wezenskenmerken van de
sprengenbeek in kaart gebracht door middel van een inventarisatie van de sprengenbeken binnen
een pilotgebied.

1

Waterschappen Veluwe en Vallei & Eem Beleidsharmonisatie Watersystemen - eindrapportage, 2012, p.3
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1.2 Doel en probleemstelling
In de zestiende eeuw werden op de Veluwe veel activiteiten ondernomen om de
watervoerendheid van beken te vergroten. Dit werd gedaan met als doel om meer watermolens
langs de beken te kunnen bouwen. Naast het verbeteren van de watervoerendheid van de al
bestaande natuurlijke beken werden er compleet nieuwe sprengenbeken gecreëerd. Bij het
graven van een sprengenbeek werd een horizontale sleuf gegraven tot op het grondwaterniveau.
Deze werd vervolgens opgeleid in de gewenste richting om de watermolen te kunnen bereiken.
Om de gewenste hoeveelheid water in de beek te verkrijgen, werden er vaak meerdere
sprengkoppen gegraven. Sprengenbeken voeren altijd water, ongeacht de hoeveelheid neerslag.
Dit komt doordat neerslag op de stuwwal in de grond zakt en langzaam in de richting van de
stuwwalflanken stroomt. Hier komt het als kwelwater aan de oppervlakte. De sprengenbeken
zijn dus grotendeels kunstmatig van karakter. Binnen dit kunstmatige karakter is een
duidelijk te onderscheiden indeling in spreng(kop), opgeleide beek met verstevigde bodem en
kunstmatige kades, opvangbekkens (wijerds), waterval ter hoogte van de molenplaats en de
waterstroom benedenstrooms van de watermolen te herkennen. De opgeleide beekdelen en
molenplaatsen kunnen over een beektraject meerdere keren voorkomen. Een groot deel van
de sprengenbekenstelsels bestaat vandaag de dag nog en hebben eigen wezenskenmerken, die
verschillen van andere soorten beken. Hierna worden ze kort uiteengezet, in hoofdstuk 5 worden
ze nader belicht:
• een van oorsprong kunstmatig karakter;
• een duidelijk herkenbare fysieke indeling in sprengkoppen en sprengen (de kunstmatige
bronnen), de transporterende beekdelen, soms beleemd, soms deels beschoeid, de wijerds,
met aan het einde een waterval (ten behoeve van een (voormalige) molen of parkaanleg)
en de waterlopen benedenstrooms van een (voormalige) molenplaats (vaak herhalen de
laatste twee elementen zich in dezelfde beek);
• het kunstmatig aanboren van grondwater en het concentreren van het verval in het
beektracé bij de (voormalige) watermolen(s);
• sprengkoppen fungeren alleen als het –kunstmatige- verschil tussen de stijghoogte van het
omringende grondwater en het beekniveau in stand blijft; gevolg is dat de sprengen en de
opgeleide beken vanuit hun aanleg en functie weinig verval kennen;
• juist omdat zowel de opgeleide beken als de sprengen een kunstmatige oorsprong hebben
lukt het in stand houden van (stromend water) deze beekdelen veelal alleen door relatief
frequent onderhoud, dit onderhoud is van een ander karakter als dat van de meeste andere
stromende wateren. Achterwege blijven van dat intensieve onderhoud leidt al snel tot het
verhogen van de beekbodem, wat een directe afname van het debiet tot gevolg heeft.
Het waterschap richt het beheer van sprengenbeken, na de waterhuishoudkundige
doelstellingen, voornamelijk op ecologische doelstellingen. Daarnaast heeft het waterschap
vanuit de fusiedoelstellingen een kostenbesparing als opgave. Het waterschap zal deze
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onder andere invullen door de onderhoudsfrequentie op de sprengenbeken te verminderen
vanaf 2017. Hierdoor kan het voortbestaan van de karakteristieken van de sprengenbeek in
gevaar komen. Op de achtergrond hiervan speelt ook dat de Veluwe aan het verdrogen is. De
dalende grondwaterstanden worden veroorzaakt door herbebossing op de Veluwe, ontginning,
ontwatering en polderaanleg rondom de Veluwe en grondwateronttrekkingen ten behoeve van
drinkwatervoorziening en industrie. Dit gaat in een zeer langzaam tempo en heeft een sluipend
karakter.

Doel
Het doel van het stageproject is om ook de cultuurhistorische waarden van sprengenbeken
in beeld te brengen, en hiermee ook de belevings- en recreatieve waarden. Momenteel
wordt dit gedaan door middel van expert judgment, er bestaan nog geen beslissingskaders
voor. Het ontwerpen van een cultuurhistorisch monitoringssysteem voor sprengenbeken
kan het waterschap helpen om in de toekomst beslissingen te nemen bij herstel- en
onderhoudsvraagstukken bij sprengenbeken. Om dit systeem te ontwikkelen zijn de volgende
elementen noodzakelijk:
• Een inventarisatie van wezenskenmerken van sprengenbekenstelsels met hun
cultuurhistorische en recreatieve waarden (dient als nulmeting);
• Ontwerp van een monitoringssysteem voor de cultuurhistorische waarden van een
sprengenbeek;

Probleemstelling
“Welke wezenskenmerken van sprengenbeken zijn er en in welke mate kunnen deze worden
beïnvloed door een verminderd onderhoudsniveau?”
De volgende vragen staan centraal:
1.
2.
3.
4.
5.

“Welk beleid binnen het waterschap is van toepassing op de sprengenbeken?”
“Wat is de ontstaansgeschiedenis van het pilotgebied, gericht op sprengenbeken?”
“Op welke wijze kunnen de sprengenbeken worden gemonitord?”
“Wat is de huidige staat van de sprengenbeken binnen het pilotgebied?” (nulmeting)
“In hoeverre kan ecologisch beleid worden gecombineerd met de instandhouding of
versterking van de cultuurhistorische waarden van een sprengenbeek en vice versa?
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1.3 Bronnen en methoden
Bronnen
Beleid speelt een hoofdrol bij dit stageproject. Daarom gaat veel aandacht uit naar huidig en
toekomstig beleid van het Waterschap. Omdat het waterschap het huidig ecologische beleid
voornamelijk heeft afgeleid van de doelstellingen van overheden op Europees niveau (Natura
2000, Kaderrichtlijn Water) en Provincie (HEN- / SED-wateren), zal dit ook worden gehanteerd
bij dit project. Daarnaast zijn er beleidsdocumenten van het Waterschap die zijn gericht op
cultuurhistorie.
Het waterschapsbeleid is uitgewerkt in concrete herstel-, beheer- en onderhoudsplannen
van A, B en C-watergangen, zo ook voor de sprengenbeken, die voor het merendeel onder de
A-watergangen vallen. Tijdens het project is waar nodig gekeken naar deze plannen.
Wanneer relevant zal gebruik gemaakt worden van historische en recente hydrologische en
ecologische meetgegevens van watergangen die binnen het waterschap beschikbaar zijn.
Voor het pilotgebied wordt de landschappelijke ontstaansgeschiedenis in beeld gebracht, vooral
gericht op de geschiedenis van de aldaar aanwezige sprengenbeken. Dit zal worden gedaan in de
vorm van een kaart- en literatuurstudie.
Ook zullen resultaten van veldbezoeken worden gebruikt. De resultaten worden uitgewerkt in
kaarten en fotocollecties.
Een groot deel van de informatie wordt verzameld door gesprekken en interviews te voeren met
deskundigen. Binnen het waterschap zullen gesprekken

Methodiek
De positie van de sprengenbeek binnen het beleid van het waterschap staat centraal in dit
project. Dit wordt benaderd vanuit de ontstaansgeschiedenis van sprengenbeken, beleid en
fysieke gesteldheid van de beek. Om deze positie te bepalen is gebruik gemaakt van afbeelding
1.
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Ontstaansgeschiedenis
- Fysische geografie
- Bewoningsgeschiedenis
- Ontstaan sprengenbeken en watermolens

Monitoringssyteem
Beleidsanalyse

- Cultuurhistorische betekenis sprengenbeken

- Status watergangen: A-, B-, C-watergangen

- Invloed van huidige beleid op sprengenbeken

- Ecologisch beleid: N2000, HEN/SED

- Huidige fysieke staat van de sprengenbeken

- Cultuurhistorisch beleid: Hen/SED, Nota
Huidige positie sprengenbeken binnen het beleid

Cultuurhistorie, Zorg voor watererfgoed

van waterschap en voorstellen voor verbetering

Inventarisatie
- Vrijenberger-Veldhuizer spreng
- Loenense sprengenstelsel
- Eerbeekse sprengenstelsel

Afbeelding 1: Model met onderdelen van het
onderzoek voor het vaststellen van de positie van
de sprengenbeek
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1.4 Afbakening en begripsbepaling
Op de Veluwe zijn vele sprengenbekenstelsels aanwezig. In het verleden zijn er op het
hoogtepunt ca. tweehonderd tegelijk in bedrijf geweest, het is dus niet mogelijk om alle
sprengenbekenstelsels te belichten binnen dit project. Een geografische afbakening is
noodzakelijk. Om dit project uit te kunnen voeren dient het spectrum te worden verkleind
tot een aantal representatieve stelsels. Hiervoor is gepoogd een aantal stelsels te vinden
die geografisch dicht bij elkaar liggen, verschillend van aard zijn en sprengen, opgeleide
beekdelen en watermolens gehad hebben of nog hebben. Voorwaarde hierbij is wel dat de
watergangen onder de verantwoordelijkheid van het waterschap vallen. Een gebied met
sprengenbeken dat hieraan voldoet ligt bij Loenen en Eerbeek. Hier zijn drie stelsels. De
Vrijenberger-Veldhuizer sprengen zijn gegraven ten behoeve van de watervoerendheid van
het Apeldoorns kanaal. De Loenense en Eerbeekse stelsels zijn gegraven ten behoeve van de

1
2

3

Afb.2:

1: Vrijenberger/Veldhuizer spreng - 2: Loenense-Strobroekse beek - 3: Eerbeek-Gravinnenbeek

watertoevoer naar watermolens. Het gedeelte van de beek dat wordt betrokken binnen dit
project loopt van het begin van de beek (de sprengen) tot aan de historische locatie van de
meest benedenstrooms gelegen watermolen. Verder stroomafwaarts krijgen krijgen de Loenense
en Eerbeekse molenbeken het karakter van een laaglandbeek of gaan over in sloten. Dit wordt
niet meer betrokken bij het project. Het water van de Loenense beek stroomt in de Voorster
beek af. De Voorster beek is geen onderdeel van dit project. De Eerbeekse beken gaan over
in de Voorstondsebeek en wateren af op oude IJsselarmen. Voor dit project worden analyses
uitgevoerd op verschillende terreinen. De ontstaansgeschiedenis is onderzocht voor zover dit
een relatie heeft met de sprengenbeken. De inventarisaties beperken zich tot de geografische
afbakening zoals hiervoor beschreven. Het waterschapsbeleid is uitgezocht voor zover dit van
invloed is op de sprengenbeken.
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2 Ontstaansgeschiedenis oostflank Veluwe
De oostflank van de Veluwe heeft een complexe ontstaansgeschiedenis. Om begrip te vormen
over de sprengenbeken is een beknopte uitleg van deze geschiedenis op zijn plaats. De door
de mens gegraven sprengenbeken op de Veluwe danken hun bestaan aan lokale fysische
omstandigheden en menselijke, sociaal-economische ontwikkelingen die begonnen in de vroege
middeleeuwen.

2.1 Fysische geografie
Ontstaan Veluwemassief
Het reliëf van de Veluwe is ontstaan in de voorlaatste ijstijd, het Saalien (380.000-130.000
jaar geleden). In deze koude periode schoof vanuit Scandinavië landijs in zuidelijke richting.1
Het landijs vormde een ijskap van honderden meters dikte en was door zijn massa in staat om
materiaal vooruit te schuiven. Het reliëf op de Veluwe is ontstaan door de stuwende werking
van het landijs; dit zijn de stuwwallen. De stuwwallen bestaan uit grint, leem en zand.
Daarnaast zijn er opgestuwde kleischotten die door een oerrivier waren afgezet uit de periode
voor het Saalien. Op sommige plaatsen staan deze ondoorlatende lagen scheef in de stuwwal.
Toen het landijs tegen het einde van het Saalien afsmolt, ontstonden waterstromen die het
vooruitgestuwde materiaal insneden; zogenaamde smeltwaterrivieren. Overblijfselen van deze
rivieren zijn tegenwoordig nog als smeltwaterdalen te herkennen, de hoogteverschillen zijn
na verloop van tijd echter minder extreem geworden ten gevolge van de erosie.2 Onderaan
de stuwwal lieten de smeltwaterrivieren een waaier van meegevoerd materiaal achter; een
zogenaamde sandr of spoelzandwaaier.
In de laatste ijstijd, het Weichselien (112.000-11.400 jaar geleden), kwam het landijs niet
tot in Nederland. De lage temperaturen zorgden ervoor dat Nederland bestond uit toendra,
poolwoestijn en koude steppen. De zeespiegel lag een stuk lager, waardoor er meer droog
landoppervlakte was in Noordwest-Europa dan tegenwoordig het geval is. Door de verder
zakkende temperaturen kreeg vegetatie steeds minder kans, hierdoor kreeg de wind vat op de
bodem. Er ontstonden verstuivingen, waarbij zand door de wind werd meegevoerd. Het zand
werd tegen de flanken van de Veluwe afgezet bovenop de afzettingen uit het Saalien en vormden
een dikke laag dekzand. Tussen de stuwwallen ontstonden ruggen van dekzand. Zie afbeelding 3
voor een geomorfologische ondergrond met daarop de sprengenbeken geprojecteerd.

Natuurlijke waterhuishouding oostflank Veluwe
Een deel van de neerslag op het stuwwalplateau van de Veluwe infiltreert tot grote diepte en
stroomt langzaam richting de flanken. De bodem van de Veluwe is daardoor van nature relatief
droog. Waar het water de flanken bereikt, komt het als kwelwater aan de oppervlakte. Hierdoor
zijn er natte gebieden aan de randen van de stuwwal ontstaan. De ondoorlatende kleischotten
die bij de vorming van de stuwwal werden opgestuwd staan hier en daar scheef of zelfs rechtop,
1
H.J.A. Berendsen. De Vorming van het land - inleiding in de geologie en de geomorfologie. (Assen:
Koninklijke van Gorcum, 2004.), 159
2
Berendsen (2004), 174
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waardoor er verspringingen in de grondwaterspiegel aanwezig zijn; een schijngrondwaterspiegel.
Hieruit ontsprongen op natuurlijke wijze beken. Deze beken stromen door de smelwaterdalen
die waren ontstaan in het Saalien (afbeelding 2: geomorfologische kaart). Ze zijn in te delen
in drie groepen: bronbeken, kwelbeken en laaglandbeken.3 De door mensen gegraven beken,
die later in dit hoofdstuk worden besproken, komen allen in meer of mindere mate voort uit
natuurlijke beken zoals hierna beschreven.
Bronbeken ontstaan hoog op het stuwwalmassief door grondwater dat aan de oppervlakte
uittreedt, vaak, maar niet altijd als gevolg van een lokaal aanwezig schijngrondwaterspiegel.
Deze komen vooral voor langs de zuidflank van de Veluwe, maar ook bij bij voorbeeld de
Beekbergense Beek. De watertemperatuur en -toevoer bij de bron is constant, omdat het
uittredende water niet wordt beïnvloedt door schommelingen in neerslagfrequenties. Het water
heeft er al een lange ondergrondse reis op zitten over soms een grote afstand.
Kwelbeken hebben in tegenstelling tot bronbeken geen duidelijk beginpunt in de vorm van een
bron. Ze ontstaan door uittredend kwelwater op de flanken van de Veluwe. De bovenloop van
een kwelbeek bestaat uit een drassig gebied, niet uit een centraal punt. Net als bij bronbeken
voeren de bovenlopen van de kwelbeken altijd water, ook de watertemperatuur is constant. Het
kwelwater is voor een groot deel afkomstig van regenwater dat vaak decennia eerder al op het
stuwwalplateau is geïnfiltreerd. Benedenstrooms krijgen kwelbeken vaak het karakter van een
laaglandbeek. In de omgeving van de Loenense beken komen plaatselijk kwelbeken voor.
Laaglandbeken voeren water direct afkomstig van neerslag en uittredend grondwater. De
hoeveelheid water is niet constant, maar afhankelijk van de hoeveelheid neerslag in het
stroomgebied van de beek. Dit soort beken komt niet voor in ons werkgebied.
Ten oosten van de Veluwe bevindt zich het stroomgebied van de IJssel, een rivier die is
ontstaan na het Saalien. Een voorloper van de Rijn doorbrak de stuwwal van de Veluwe aan het
zuidkant, waardoor deze nieuwe waterloop kon ontstaan. Pas in de Romeinse tijd ging de IJssel
functioneren als zijtak van de Rijn. Voordat er in het IJsseldal een echte rivier stroomde was het
een moerassig gebied met kleine stroompjes, hier en daar onderbroken door een dekzandrug.
Het water van de beken op de oostflank van de Veluwe stroomt van nature in oostelijke richting
en watert af op de IJssel. Na het graven van de Grift in de middeleeuwen mondden de beken
noordelijk van Apeldoorn uit in deze nieuwe waterloop, waarna de stroomrichting van het
noordelijk deel van de Oost-Veluwse water veranderde van het oosten naar het noorden. In
het onderzoekgebied voeren de meeste beken hun water van nature af op de IJssel. Alleen de
Vrijenberger spreng voedt het Apeldoorns kanaal.

3
H. Menke en H. Renes e.a., Veluwse beken en sprengen - een uniek landschap (Utrecht: Uitgeverij
Matrijs, 2007), 21
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Sprengen in Loenen
Vrijenberger spreng

Sprengen bij
Groenouwe

Sprengen bij
Coldenhove
Afb. 3: Op de stuwwalflanken zijn erosiedalen, dit zijn de natuurlijke laagten waardoor de meeste sprengenbeken
stromen. Het grondwater in de stuwwalflanken is hier relatief gemakkelijk te bereiken door sprengen te graven. De relatief
hoge grondwaterstand in de erosiedalen draagt in het sprenggedeelte ook nog bij aan de watertoevoer van de beken. De
sprengkoppen van de Vrijenberg liggen ook in een erosiedal. Bij het graven van de Vrijenberger spreng is een landduin
doorsneden, om een aansluiting te kunnen maken op de eerder gegraven Veldhuizer spreng. De grote hoogteverschillen
zijn tegenwoordig nog goed zichtbaar. Het transporterende gedeelte na de sprengkoppen van Groenouwe zijn een duidelijk
voorbeeld van een opgeleid beekdeel die langs de natuurlijke hoogtelijnen wordt opgeleid om hoogte vast te kunnen
houden voordat het water de watermolen bereikt, in dit geval de Hunekamp. Even ten westen van deze molen zijn, ook
in een erosiedal, nog twee sprengkoppen aanwezig. Op deze kaart zijn alleen de sprengen aangeduid die een duidelijke
relatie tonen met de ondergrond. Een aantal sprengen liggen in dekzandgebied (lichtbruin). Hier zijn de erosiedalen door
een laag dekzand bedekt.
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2.2 Vroege bewoningsgeschiedenis en eerste ingrepen aan beken
De vroegste sporen van bewoning op de Veluwe komen uit de Prehistorie. Uit de IJzertijd
komen raatakkers, ook bekend als celtic fields. Dit is de vroegste vorm van akkerbouw in
Nederland. De wallen rondom de akkers zijn op sommige plaatsen nog zichtbaar met het
blote oog. Met remote sensing wordt de raatstructuur van de akkers goed zichtbaar.4 Naast de
raatakkers zijn grafheuvels en urnenvelden nog zichtbare overblijfselen van de vroegste Veluwse
bewoningsgeschiedenis.
In de vroege middeleeuwen verplaatsten de bewoningsconcentraties zich van het centrale
deel van de Veluwe naar de randen van de stuwwal. Veel nederzettingen werden gesticht aan
het uiteinde van erosiedalen, op de spoelzandwaaiers. Dit werden agrarische nederzettingen.
Het stuwwalplateau zelf was in gebruik voor bosbegrazing, houtoogst, ijzerwinning en
houtskoolproductie.5 Op de lagere flanken van de nederzettingen ontwikkelden zich in de
loop der eeuwen uitgestrekte akkercomplexen. Regionaal staan deze bekend als enken, elders
in Nederland veelal als essen. Er ontstond een agrarisch systeem dat op de zandgronden in
Nederland, maar ook elders in West-Europa werd gebruikt. Op de oostflank van de Veluwe zijn
veel enken te vinden. Ook Loenen en Eerbeek zijn ontstaan als enkdorpen. Het enkensysteem
laat zich in grote lijnen als volgt omschrijven. Vee liet men overdag grazen op de heide of in
weilanden. Mest werd verzameld in de zogenaamde potstallen, waarna het werd vermengd
met afgemaaide of afgeplagde heide. Dit mengsel gebruikte men als bemesting op de akkers,
om de geringe vruchtbaarheid van de bodem te verhogen. Tussen de plaggen zat ook een
beetje materiaal uit de ondergrond, waardoor de enk jaarlijks een beetje werd opgehoogd.
Tegenwoordig is dit effect nog waar te nemen, doordat de enken iets hoger in het landschap
liggen. De akkers zelf waren open. Bebouwing was gesitueerd langs de randen van de enk.
De beekdalen werden als hooiland gebruikt. Aanvankelijk waren de enken eigendom van een
beperkt aantal personen. Na verloop van tijd raakte het grondbezit op de enk door onder meer
vererving en transacties versnipperd, waardoor er veel smalle percelen ontstonden. Ter plaatse
was hiervan niet veel te zien, want de enk werd gemeenschappelijk bewerkt (zie afbeelding 4).
Al in de middeleeuwen maakte men gebruik van het water van de Veluwe. Middeleeuwse
kastelen op de oostflank van de Veluwe stonden in of nabij de vroegmiddeleeuwse agrarische
nederzettingen. Als opvallende overeenkomst hebben deze kastelen dat ze in of op de rand
van het erosiedal zijn gebouwd, waar de grondwaterstand lokaal relatief hoog is. Menselijke
ingrepen moeten mogelijk hebben gemaakt dat de grachten gevuld bleven met water. Het water
van de Veluwe werd daarnaast gebruikt voor de aandrijving van watermolens. Deze stonden aan
natuurlijke beken. Er zijn geen bewijzen in archief of landschap bekend die vertellen dat er voor
de 16e eeuw al werd ingegrepen aan de natuurlijke beken ten behoeve van de watermolens.

4
S. Jager en R. Smit, Archeologische parels van de Veluwe – op zoek naar de geschiedenis in het landschap
(Zeist: KNNV Uitgeverij, 2011), 200
5
H. Renes e.a. (2007), 22

17

Dit is echter wel waarschijnlijk, want de eerste keer dat watermolens op de Veluwe worden
genoemd is in de vroege middeleeuwen. Watermolens werden in de middeleeuwen vrijwel
uitsluitend gebruikt voor het vermalen van koren. Veel nederzettingen op de oostflank van
de Veluwe beschikten over een korenmolen. Men is uiteindelijk overgegaan op grootschalige
ingrepen in de waterhuishouding van de Veluwe ten behoeve van de economie.

2.3 Sprengenbeken en watermolens
De eerste eeuwen van de watermolengeschiedenis van de Veluwe gaat vrijwel uitsluitend over
korenmolens die aan min of meer natuurlijke beken stonden. Omdat inkomsten uit landbouw
niet elk jaar zeker waren, werd vanaf de eerste helft van de zestiende eeuw plaatselijk al
ingegrepen aan de natuurlijke beken met als doel het vergroten van de watervoerendheid. De
vroegste vermelding van ingrepen aan de beken komt van het archief van kasteel Het Oude Loo
bij Apeldoorn en dateert van 1517.6 In de 17e eeuw begon de economie in Nederland sterk te
groeien, ook de bevolkingsgrootte nam toe. De groeiende economie zorgde voor een grotere
behoefte aan producten die pasten bij de toenemende welvaart.
Op veel plaatsen in Nederland werden wind- en watermolens gebouwd. In het Hollandse gewest
werden vooral windmolens gebouwd. Op de Veluwe zag men mogelijkheid om op grote schaal de
beken aan te passen, zodat er meer watermolens aangedreven konden worden. Hiertoe waren
twee soorten ingrepen noodzakelijk: om het verval beter te benutten (beken werden opgeleid
langs de hoogtelijnen) en om de watervoerendheid van de beken te vergroten. Om dit laatste
te bereiken werd een horizontale sleuf in de stuwwal gegraven tot onder het grondwaterniveau.
Dit noemt men sprengen. Om de gewenste hoeveelheid water in de beek te krijgen werden vaak
meerdere sprengkoppen gegraven.7 Na afloop van de ingreep was er van de natuurlijke situatie
vaak niet veel meer zichtbaar. De gegraven sprengkoppen liggen diep in het landschap. Het
uitgegraven materiaal werd op de kanten gedeponeerd, waardoor de hoogteverschillen visueel
nog sterker werden. De sprengen werden gegraven in de natuurlijke laagten van het erosiedal
en werden zo recht mogelijk aangelegd (zie afbeelding 3). Ze waren in het drainerende deel van
de waterloop, vaak voorzien van beschoeiing, zodat de oevers werden vastgelegd en erosie door
uittredend grondwater kon worden tegengegaan. De sprengen gaan over in opgeleide beekdelen.
Dit zijn beektracé’s die langs de hoogtelijnen zijn opgeleid of, bij gebrek aan hoge gronden,
tussen dijkjes. Aan het uiteinde van het opgeleide deel, waar voldoende verval was gecreëerd,
kon een watermolen met waterrad worden gebouwd. De opgeleide beekdelen en watermolens
konden bij genoeg verval meerdere malen achtereen voorkomen in één beek. Een bijzonder
verschijnsel zijn de wijerds, in het pilotgebied is op nog slechts één plek een wijerd aanwezig.
De overige wijerds zijn gedempt. Een wijerd werd aangelegd vlak voor de molengoot met als
doel het opsparen van water. De schotten werden opengezet op momenten dat de molen moest
gaan draaien.

6
7

H. Bleumink en J. Neefjes, Kroondomein Het Loo. (Utrecht: Uitgeverij Matrijs, 2010), 39
H. Renes e.a. (2007), 37
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Vrijwel alle watermolens op de Veluwe waren bovenslagmolens. Bij een bovenslagmolen valt
het water uit de molengoot op de schoepen, waardoor het door het gewicht van het water in
beweging komt. Onderslagmolens worden aangedreven door water dat met snelheid tegen de
schoepen stroomt, waardoor het in beweging komt. Hier is minder verval, maar meer water
voor nodig dan voor bovenslagraderen. Deze komen langs de sprengenbeken dan ook niet voor.
Meer benedenstrooms, in de IJsselvallei kwamen deze her en der wel voor. Voorbeelden zijn de
Nijenbeker korenmolen in Voorst en de Griftse molen in Vaassen.
Vanaf de tweede helft van de 17e eeuw verwierven ondernemende lieden, vaak
grootgrondbezitters, het recht om op de Veluwe sprengen te graven, beken aan te leggen
en molens te bouwen. In Loenen verkreeg de heer van kasteel Ter Horst in 1657 het recht
om molenbeken aan te leggen. Van dit recht heeft hij spoedig gebruik gemaakt.8 Tot dan
toe stond er maar één watermolen in Loenen; de Zilvense korenmolen. Na tien jaar waren
er acht watermolens in bedrijf, waarvan zes papiermolens. Een eeuw later kwam hier nog
een papiermolen bij, zodat vanaf 1750 tot eind 19e eeuw zeven papiermolens tegelijkertijd
in bedrijf waren. In Eerbeek was een vergelijkbare situatie. Aanvankelijk waren er drie
korenmolens in bedrijf. Tussen ongeveer 1650 en 1750 kwamen hier zes papiermolens bij. De
Bovenste papiermolen op Coldenhove en De Coldenhover molen begonnen als korenmolens, maar
werden omgebouwd tot papiermolens. Zie afbeelding 8 voor een overzicht van de watermolens
van Loenen en Eerbeek. In de 18e en 19e eeuw beleefde de papiervervaardiging op de Veluwe
zijn hoogtepunt. In Loenen en Eerbeek waren er op het hoogtepunt tenminste veertien
papiermolens tegelijk in bedrijf. Opvallend is de frequentie waarmee de watermolens in
archieven worden genoemd naar aanleiding van een brand. Een aantal watermolens is meerdere
malen volledig afgebrand, maar kort daarna weer opgebouwd. Er viel dus veel te verdienen aan
de papiervervaardiging.
Vanaf de tweede helft van de 19e eeuw nam het aantal papierwatermolens af. Dit had te maken
met de opkomst van de stoommachine die door de industrialisatie werd voortgebracht. Veel
waterraderen werden vervangen door stoommachines. Het merendeel van de watermolens
raakte vervallen of werden omgebouwd tot fabriek, of gesloopt. Twee watermolens in Loenen
werden verbouwd tot wasserij, de grote Slatmolen is nog korte tijd gebruikt als korenmolen.
De papiermolen De Hunekamp werd omgebouwd tot fabriek. De Zilvense Korenmolen is
tegenwoordig een winkel en heeft geen relatie meer met het watermolenverleden. De enige nog
herkenbare watermolen in Loenen is de Middelste Molen, tegenwoordig in gebruik als museum
waar nog altijd papier vervaardigd wordt (zie afbeelding 5).
In Eerbeek raakten de meeste papiermolens eerder buiten gebruik dan dat dat in Loenen het
geval was. Ook hier werden de meeste molens gesloopt, of niet meer herbouwd na brand. In
Eerbeek is nog minder zichtbaar van de watermolengeschiedenis, slechts één watermolen is

8
H. Hagens, Op kracht van stromend water - negen eeuwen watermolens op de Veluwe. (Hengelo: NV
Uitgeverij Smit van 1876, 1998), 86
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nog herkenbaar. De Korenmolen van het Huis te Eerbeek is één van de oudste van de Eerbeek.
Halverwege de 19e eeuw werd naast deze molen een oliemolen gebouwd. Begin 20e eeuw raakte
de molen vervallen, maar in de tweede helft van de 20e eeuw werd het oliemolengebouw met
waterrad gerestaureerd. De korenmolen werd in de jaren 60 ontmanteld en is later bij het
horecabedrijf betrokken. Tegenwoordig wordt in de oliemolen nog hobbymatig olie geperst
uit oliehoudende zaden. Met het langzaamaan verdwijnen van de economische functie van de
watermolens kregen ook de sprengenbeken zelf minder nut. Met de bouw van woonwijken en
fabrieken zijn veel sprengenbeken daardoor verdwenen. Een groot aantal bleef echter wel
bestaan. Aan een aantal beken werd een nieuwe functie gegeven, zoals in Zilven. Daar was in de
eerste helft van de twinstigste eeuw een openluchtzwembad aangelegd dat werd gevoed door
het water van de sprengen. Verder benedenstrooms was nog een zwembad dat gebruik maakte
van het water van de beek.
Ten noorden van Loenen is in de jaren ‘60 van 19e eeuw een sprengenbekensysteem gegraven
dat geen relatie had met watermolens. Het doel van deze sprengenbeken was het verzorgen
van watertoevoer naar het Apeldoorns Kanaal. Dit kanaal werd in de 19e eeuw gegraven ten
behoeve van de scheepvaart en werd grotendeels gefinancierd door Willem I, maar verloor
door het schutten naar zowel het noorden als het zuiden water. Daarom werd besloten om
een nieuwe spreng te graven ten noorden van Loenen: de Veldhuizer spreng. De spreng werd
gegraven tussen 1869 en 1872 en leverde jaarlijks 2,2 miljoen m3 aan het Apeldoorns Kanaal.9
Kort hierna bleek de hoeveelheid water onvoldoende te zijn. Daarom werd de Veldhuizer spreng
een paar kilometer naar het westen verlengd: de Vrijenberger spreng. Deze werd tussen 1874 en
1876 gegraven. Samen leverden deze sprengen 5,9 miljoen m3 water per jaar. De sprengen zijn
nog aanwezig en verkeren nog in originele staat. Waar de Veldhuizer sprengen en Vrijenberger
sprengen op elkaar aansluiten zijn voor Nederlandse begrippen grote watervallen aangelegd. Dit
zijn de grootste watervallen van Nederland en zijn tegenwoordig een veelbezochte toeristische
attractie (zie afbeelding 6 en 7).

9
Waterschap Veluwe, Cluster Vrijenbergerspreng: Beheer- en onderhoudsplan Vrijenbergerspreng en
Veldhuizerspreng, 2003, 14
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Afb. 4: De kadastrale situatie van 1832 met daarop het landgebruik aangegeven. De enk werd gemeenschappelijk bewerkt,
maar bestond uit smalle stroken (wit). De enk had dus veel verschillende eigenaren. De kaart verschaft ook een duidelijke
blik in het landschap van die periode. Tegenwoordig liggen de sprengen in het dorp Loenen in een woonwijk en zijn niet
gemakkelijk vindbaar. In de 19e eeuw lagen ze midden op de akkers of in bos- en struweelranden (donkergroen). Een groot
aantal sprengkoppen lag midden op de heide (roze), tegenwoordig is het grootste gedeelte van het gebied waar sprengen
liggen bebost terrein. (Bron afbeelding: Webmap gemeente Apeldoorn Hoge Heerlijkheid het Loo, 2015)

Afb. 5: De Middelste Molen in
Loenen is de enige originele
watermolen in Nederland
dit nog papier maakt op de
oorspronkelijke manier. (Bron
afbeelding: eigen foto, april
2015)
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Afb. 6: Het graven van de Vrijenberger spreng tussen 1875 en 1879. (Bron afbeelding: Het Veluwse Sprengenlandschap:
een cultuurmonument, 2002)

Afb. 7: De watervallen bij Loenen. Deze watervallen zijn aangelegd om de gedeelten van de beek op elkaar aan te sluiten.
De watervallen zorgen ervoor dat het water gereguleerd kan afstromen richting het Apeldoorns Kanaal. (Bron afbeelding:
eigen foto, april 2015)
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Afb. 8: Overzicht van de watermolens die in de loop der eeuwen zijn verschenen en verdwenen langs de beken van Loenen
en Eerbeek. De vroegste watermolen waren korenmolens. Geschreven bronnen over watermolens uit de middeleeuwen
zijn zeer schaars. Het is waarschijnlijk dat de meeste korenmolens al enkele eeuwen bestonden voordat ze voor het
eerst genoemd werden. De plotselinge opkomst van papiermolens geeft goed weer hoe belangrijk de vraag naar papier is
geweest voor het verschijnen van de sprengenbeken op de Veluwe. Een niet gering aantal watermolens is omgevormd tot
(papier-)fabriek en tegenwoordig nog in bedrijf. (Bron afbeelding: eigen samenstelling, april 2015, gebaseerd op werken
van H. Hagens, M. Kobussen, e.a.)
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3 Beleid waterschap
Omdat sprengenbeken in veel gevallen stromend water bevatten, draagt het waterschap
in meer of mindere mate verantwoordelijkheid hiervoor. Op de watergangen binnen het
waterschap rust daarnaast Europees, Provinciaal- en Waterschapsbeleid. Dit werkt door
in beheer- en onderhoudsplannen en ook bij beekherstelprojecten. Momenteel wordt de
beleidsharmonisatie uitgevoerd binnen het waterschap. Een aantal vastgestelde beleidsnota’s
zal na de beleidsharmonisatie ongewijzigd blijven voortbestaan, voor andere beleidsvormen
worden momenteel wijzigingen aangebracht. Het voor dit project relevante beleid wordt hierna
besproken. Hierbij is zoveel mogelijk uitgegaan van de toekomstige situatie, voor zover die
reeds vaststaat of zoals die naar alle waarschijnlijkheid zal zijn.

3.1 Beleid watergangen
A-, B-, C-watergangen
Vanuit de beleidsharmonisatie zijn alle watergangen ingedeeld in A-, B- en C-watergangen. In dit
project wordt uitgegaan van de situatie vanaf 2017, zoals die door het waterschap beoogd is. Dit
houdt in dat het waterschap in meer of mindere mate verantwoordelijk is voor het onderhoud
van de watergangen.1 A-watergangen zijn in onderhoud bij het waterschap. Volgens de normering
hebben deze wateren een afvoer van 75 liter per seconde. Echter, indien een watergang niet
aan de vereiste afvoer van 75 liter per seconde voldoet, betekent dit niet automatisch dat
de watergang een lagere gradatie heeft of krijgt. Bijvoorbeeld: vrijwel alle sprengenbeken
op de Veluwe voeren minder dan 75 liter per seconde af. Volgens de normering zouden alle
sprengenbeken daarom een B- of C-watergang zijn, waarbij de uitvoer en verantwoordelijkheid
van het onderhoud niet bij het waterschap ligt. De sprengenbeken en andere natuurwateren
dienen echter een groot belang voor onder andere ecologische, cultuurhistorische en recreatieve
waarden. Daarom zijn de meeste sprengenbeken toch ingedeeld als A-watergang. Die aparte
indeling heet het beheerderoordeel en overruled de standaardnormering. Het komt tot
stand met behulp van de “Meetlat natuurwateren” die peilers hanteert binnen ecologische,
cultuurhistorische, recreatieve, financiële en overige kernwaarden.
Overigens geldt voor zowel A-, B- als C-watergangen de keur van het waterschap. De keur
is er voor de bescherming van de vastgestelde veiligheidsnormen van bijvoorbeeld dijken,
grondwaterpeil en waterkwaliteit. Wie een ingreep nabij een water of ondersteunend kunstwerk
wil uitvoeren, moet hiervoor ontheffing aanvragen bij het waterschap.2
De sprengenbeken bij Loenen zijn momenteel allen aangemerkt als A-watergang en vallen dus
onder het beheer van het waterschap. Vanaf 2017 veranderd er alleen voor de Gravinnebeek
iets, deze gaat van A naar C. Bij C-watergangen wordt het onderhoud uitgevoerd door
aanliggende eigenaren. Het waterschap controleert deze watergangen ook niet. Zie afbeelding 9
voor een overzicht van de A-, B- en C-watergangen voor het dorp Loenen en omgeving.

1
2

Website WSVV, geraadpleegd februari 2015, beschikbaar via http://www.vallei-veluwe.nl/water-0/
Website WSVV, geraadpleegd februari 2015, beschikbaar via http://www.vallei-veluwe.nl/vergunningen
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3.2 Beleid ecologie
Van Europees- en Provinciaal overheidsniveau heeft het waterschap opdracht gekregen voor
het behalen van ecologische doelstellingen. Het ecologisch beleid van het waterschap komt
grotendeels voort uit de HEN-SED Nota uit 2008 en Natura 2000. Daarnaast vallen ecologische
doelstellingen ook onder de kerntaken van het waterschap als waterkwaliteitsbeheerder. Het
beheer van de sprengenbeken op de Veluwe wordt uitgevoerd vanuit vooral ecologische criteria.
Concrete acties met betrekking tot beheer of herstel van sprengenbeken worden vooral genomen
op basis van vastgesteld ecologisch beleid.

Natura 20003
In 1979 is de Vogelrichtlijn vastgesteld. Die omvat een lijst met 187 beschermde vogelsoorten,
waarvoor Vogelrichtlijngebieden werden aangewezen. In 1992 is de Habitatrichtlijn vastgesteld.
Deze bevat 500 plantsoorten, 200 diersoorten en 198 habitats. De gebieden die onder beide
richtlijnen vallen moeten uitgroeien tot één netwerk van beschermde natuurgebieden. Dit
netwerk heet Natura 2000 en is van kracht voor de lidstaten van de Europese Unie. Hoofddoel
van Natura 2000 is het omkeren van de achteruitgang van de biodiversiteit. Inmiddels bestaat de
Natura 2000 uit een netwerk van natuurgebieden met beschermde flora en fauna, aan verdere
verwezenlijking wordt nog gewerkt.
Per aangewezen gebied wordt een beheerplan opgesteld. In de beheerplannen zijn specifieke
doelen genoemd voor beoogde natuurwaarden. Ook staat hier in hoe de doelen behaald moeten
worden. De plannen worden opgesteld in nauw overleg tussen eigenaren, gebruikers en andere
betrokken overheden. Dit zijn vooral gemeenten, waterschappen en provincies.
In 2014 is er een aanwijzingsbesluit genomen waarin het Natura 2000 gebied Veluwe geografisch
is afgebakend en waarin natuurlijke habitattypen en diersoorten zijn opgesomd die prioriteit
hebben binnen het beschermingsgebied.4 Veluwe is het grootste Natura 2000 gebied op land in
Nederland.
Het waterschap is verantwoordelijk voor een groot aantal wateren, in het bijzonder de
bovenlopen van de sprengenbeken. Deze vallen binnen de Natura 2000-gebieden op de Veluwe.

HEN-SED Nota (2008)5
De Provincie Gelderland heeft het grootste deel van de sprengenbeken aangewezen als HEN
of SED-water. De Provincie heeft het waterschap opdracht gegeven om het HEN-SED-beleid uit
3
Website Rijksoverheid, geraadpleegd maart 2015, beschikbaar via http://www.rijksoverheid.nl/
onderwerpen/natuur-en-biodiversiteit/natura-2000
4
Programmadirectie Natura 2000, PDN/2014-057 | 057 Veluwe, 11 juni 2014
5
Ingenieursbureau Tauw. Realisatie doelen HEN- en SED-wateren - maatregelenprogramma voor wateren
met het Hoogste Ecologische Niveau en Specifiek Ecologische Doelstelling. (Deventer: 15 februari 2008)
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te voeren. Zie afbeelding 11 voor een overzicht van de HEN en SED-wateren op de Veluwe en
afbeelding 10 voor de situatie in het pilotgebied. Deze situatie zal in ongewijzigde vorm van
kracht blijven na de beleidsharmonisatie.
HEN-water: water van het ‘Hoogst Ecologische Niveau’. De HEN-doelstelling benadert de meest
natuurlijke situatie onder de gegeven omstandigheden. De provincie wil die ecologische waarde
beschermen en eventuele negatieve beïnvloeding terugdringen.
SED-water: water met een ‘Specifiek Ecologische Doelstelling’. Deze wateren kennen enige
menselijke beïnvloeding, maar hebben een ecologische waarde of kunnen die door een relatief
geringe inspanning behouden en/of verkrijgen. De meest natuurlijke situatie ligt voor deze
wateren echter niet in het verschiet.

Primaten
De provincie wil vooral de natuurwaarden herstellen en beschermen. Voor stromende wateren is
een apart hoofdstuk opgenomen. De waterlopen zijn ingedeeld in drie categorieën: primaat bij
ecologie, afstemming tussen ecologie en cultuurhistorie en primaat bij cultuurhistorie. Beken
met het primaat bij ecologie hebben hoge ecologische waarden of potenties en lage of geen
cultuurhistorische waarde. Deze beken liggen vaak in gebieden met een anti-verdrogingsbeleid.
Ontwikkeling richting een natuurlijke situatie is hier belangrijk. Beken met deze status worden
zoveel mogelijk hersteld naar een natuurlijke situatie die past in de omgeving. De tweede
categorie betreft beken met zowel ecologische potenties en/of waarden en cultuurhistorische
waarden. Hier kunnen losse onderdelen van een sprengenbeek, zoals een wijerd of opgeleid
beekdeel, nog aanwezig zijn, maar geen compleet stelsel. De maatregelen bij deze beken
worden gericht op het verbeteren van de ecologie maar worden afgestemd op behoud en
ontwikkeling van cultuurhistorische waarden. De derde categorie zijn beken met het primaat
cultuurhistorie. Deze beken hebben hoge cultuurhistorische waarden doordat alle onderdelen
(sprengkoppen, opgeleide beekdelen, molenplaatsen etc.) van de sprengenbeek nog in
oorspronkelijke staat verkeren. In deze beken staat het behoud van cultuurhistorische waarden
voorop. Maatregelen mogen niet leiden tot schade aan cultuurhistorische elementen of de
aanblik van cultuurhistorie in relatie tot het landschap. Zie afbeelding 12 voor de primaten
binnen het pilotgebied.
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Afb. 9: Overzicht van de A-watergangen in de omgeving van Loenen en Eerbeek.
Alle sprengenbeken in het pilotgebied zijn A-watergangen.

Afb. 10: Overzicht van de HEN-wateren in het pilotgebied. Het gearceerde gedeelte
geeft de afbakening van het Natura 2000 gebied Veluwe aan.
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A-watergang

HEN-water
Natura 2000

Afb. 11: Overzicht van de
HEN- en SED-wateren van het
WSVV. Het merendeel van
de HEN- of SED-wateren zijn
sprengenbeken op de flanken
van de Veluwe.
HEN-water
SED-water

Afb. 12: De bovenlopen
van de sprengenbeken bij
Loenen en Eerbeek zijn
allen HEN-wateren. De
Vrijenbergenspreng en
Veldhuizer Spreng (37,
38) hebben het ‘primaat
Cultuurhistorie’. De
Loenense, Strobroekse en
De Eerbeek (41, 42, 43)
hebben de doelstelling
‘afstemmen tussen ecologie
en cultuurhistorie’.
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3.3 Beleid cultuurhistorie
Cultuurhistorische waarden ontbreken bij het vastgestelde beleid op sprengenbeken.
Beslissingen worden genomen door expert judgment. De waarden zijn wel goed beschreven,
zoals in Renes et al, 2002, Het Veluws Sprengenlandschap, een cultuurmonument, en er is het
CEW-kompas, dat door de Provincie Gelderland is opgesteld. Het cultuurhistorisch beleid van het
waterschap wordt besproken in:
• HEN-SED Nota (2008)
• Rapport Zorg voor Watererfgoed, Waterschap Veluwe (2010)1
• Ontwerp Waterbeheerprogramma (2016-2021)2
• Nota Cultuurhistorie (2012)3
Het cultuurhistorisch beleid dat voortvloeit uit de HEN-SED Nota is in de vorige paragraaf
beschreven. In het Rapport Zorg voor Watererfgoed uit 2010 zijn elementen zoals stuwen,
gemalen en grachten geselecteerd die een waardering krijgen. De sprengenbeken binnen
het pilotgebied vallen onder de prioriteringscategorie ‘Ja, investeren’. Dit betekent dat het
waterschap de aangewezen partij is als initiatiefnemer om het element terug te brengen in
zijn oorspronkelijke staat door projectvoorstellen te doen. Hierbij zijn goede kansen voor
samenwerking met anderen, meelifitmogelijkheden met andere projecten, recreatie en
profilering leidend.
De Nota Cultuurhistorie meldt dat de cultuurhistorische waarden worden gerespecteerd en
geborgd. Dit wordt niet nader gespecificeerd. Wel staat er dat het waterschap op actieve wijze
invulling wil geven aan waterpartnerschap en eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid,
door een meer actieve aanpak en marketing van watergerelateerde cultuurhistorie.
In het ontwerp waterbeheerprogramma (WBP) voor 2016-2021 wordt cultuurhistorie wel
genoemd. Ook hier worden objecten zoals stuwen en gemalen genoemd en ook bijzondere
waterelementen zoals wielen en stadsgrachten. Sprengenbeken worden in het WBP nog
niet specifiek genoemd. De objecten en elementen zijn gewaardeerd met behulp van
cultuurhistorisch-technische criteria. Op basis hiervan is een selectie gemaakt voor herstel
en/of behoud van huidige waarde. Wat deze criteria worden staat nog niet vast. Ook wordt
vermeld dat bij herinrichtingen kansen dienen te worden benut om beleefbaarheid en recreatief
medegebruik te vergroten van o.a. cultuurhistorie.
In geen van de beleidsdocumenten hebben de waarderingen van cultuurhistorie tot concrete
acties geleid met betrekking tot onderhoud en beheer van (sprengen)beken. Wel komen de
1
2
3

Waterschap Veluwe. Rapport zorg voor watererfgoed, 2010.
Waterschap Vallei en Veluwe. Ontwerp Waterbeheerprogramma 2016-2021, 2015.
Waterschap Vallei en Veluwe. Nota Cultuurhistorie, 2012.
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cultuurhistorische waarden aan bod via het eerder besproken “beheerderoordeel”, hetgeen
vooral maatwerk is en waarvoor geen objectieve criteria gelden.
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4 Waardering sprengenbeken
Cultuurhistorische waarden kunnen door middel van een waarderingssysteem worden
vastgesteld. Deze systemen kunnen verschillende vormen hebben. De vorm wordt bepaald
door de aard van het object. Is het een voorwerp, locatie of een complex? Voorwaarde
bij cultuurhistorische waardestellingen is dat ze objectief zijn. Daartoe dient het
waarderingsysteem binnen wetenschappelijke kaders te worden ontwikkeld, de resultaten
dienen dus reproduceerbaar te zijn. De eerste twee paragrafen van dit hoofdstuk bevatten een
uitleg en uitwerking van een waarderingssysteem van Prof. Dr. J. Renes. Voor dit project is zijn
methodiek op sommige punten aangepast.

4.1 Waarderingsmethodiek
Een waardestelling van de Veluwse sprengenbeken is in 2002 uitgevoerd door historisch
geograaf Prof. Dr. J. Renes en is te vinden in het boek Het Veluwse Sprengenlandschap;
een cultuurmonument. In deze publicatie komt het verleden, heden en toekomst van de
sprengenbeken uitgebreid aan bod. Het document bevat een waardering van de historische
waarde van het sprengenlandschap als geheel en een kwantitatieve waardering van afzonderlijke
beken en bekenstelsels.1 In zijn waardering hanteert hij criteria die ook in andere historischgeografische studies worden gehanteerd. Het is een algemeen gebruikte methode bij
cultuurhistorische waardestellingen. Een object wordt door middel van een aantal verschillende
criteria gewaardeerd; waarbij gaafheid/herkenbaarheid, compleetheid, diversiteit,
kenmerkendheid en zeldzaamheid peilers zijn die meestal voorkomen in de waardering.
Afhankelijk van de aard van het object kunnen criteria worden aangepast, weggelaten of
nieuwe worden toegevoegd. Renes heeft zijn waardering van de sprengenbeken opgedeeld in
twee onderdelen. De eerste gaat over het sprengenlandschap als geheel. De criteria die hij bij
deze waardering gebruikt zijn zeldzaamheid, samenhang met fysisch-geografische gesteldheid,
samenhang tussen de onderdelen, kenmerkendheid, gaafheid/herkenbaarheid.

Waardering sprengenlandschap
Een korte samenvatting van zijn bevindingen. Het sprengenlandschap is zeer zeldzaam. In
Nederland komen een aantal losse sprengenbeken voor, maar dat zijn individuele gevallen. De
sprengenbeken op de Veluwe zijn ontstaan in de vroeg moderne periode. In deze periode waren
dichte concentraties van industriële activiteiten in Nederland zeldzaam. In het buitenland
bestonden wel omvangrijke watermolenlandschappen, maar die molens stonden langs natuurlijke
beken. De sprengenbeken konden alleen worden aangelegd in een gebied met zeer specifieke
kenmerken en hebben dus een grote samenhang met fysisch-geografische gesteldheid. Ze
konden alleen worden aangelegd in zandige stuwwallen met kleischotten. Buiten de Veluwe
komen gebieden met deze kenmerken sporadisch voor, ook in het buitenland zijn ze zeldzaam.
De sprengenbeken behoren tot de kenmerkende onderdelen van het Veluwse landschap en
herinnert aan de industriële activiteiten die van groot belang zijn geweest voor de ontwikkeling
van de Veluweflanken en de bevolking. Grote delen van het sprengenlandschap zijn nog aanwezig

1

Renes, 2002, p. 158.
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in het landschap en functioneren nog steeds. Op basis van deze constateringen is zijn conclusie
dat het sprengenlandschap als geheel een hoge cultuurhistorische waarde heeft.

Waardering sprengenbeken
In het tweede onderdeel van de waardestelling wordt ingezoomd op de afzonderlijke beken
en bekenstelsels. De criteria compleetheid, gaafheid en omvang spelen hierbij een hoofdrol.
Compleetheid is opgesplitst in onderdelen van de sprengenbeek: sprengkoppen, opgeleide
beekdelen, bijzondere elementen en molenplaatsen. Hierbij is aangegeven of de onderdelen
aan-of afwezig zijn en indien relevant ook in welke vorm een bepaald onderdeel aanwezig is.
Het criterium gaafheid beantwoord de vraag of het stelsel inclusief onderdelen nog herkenbaar
is. Omvang is een ongebruikelijk criterium voor cultuurhistorische waardestellingen. In zijn
studie is het meegewogen met als doel de bekenstelsels beter uit te laten komen en daarmee
de aandacht minder te richten op losse objecten. Een bekenstelsel kan in totaal dertien punten
scoren. Per aanwezig onderdeel onder compleetheid kan één punt worden gescoord. Voor
gaafheid en omvang kunnen nul, twee of vier punten worden gescoord.2 Een bekenstelsel met
een totaalscore van minder dan 4 punten heeft een lage waarde. Tussen de 5 en 8 punten geeft
een middelhoge waarde. Een bekenstelsel met een score van tussen de 9 en 13 punten heeft een
hoge waarde.
Omdat de waardestelling van Renes geen recente gegevens meer bevat, is ervoor gekozen
de bekenstelsels binnen het pilotgebied opnieuw te waarderen. Een aanpassing aan de
waarderingsmethodiek van Renes is dat zeldzaamheid is toegevoegd als apart criterium. De
gaafheid is beoordeeld alleen op basis van de watervoerendheid. Zie afbeelding 13 voor de
uitwerking.
Compleetheid: per aanwezig aspect kan 1 punt worden gescoord. Hierbij zijn ook hoeveelheden
per aanwezig per aspect aangegeven, maar dit is niet differentiërend voor de score. Hierbij is
gekeken naar aanwezigheid van wezenskenmerken van sprengenbeken en bijzondere elementen.
Aq = aquaduct
Vi = vijver
Wi = wijerd
Gr = gracht van kasteel of landhuis
Kn = beekloop doorsnijdt de loop van het Apeldoorns Kanaal
Wv = waterval
Zw = zwembad
Ra = rabattenbos
Re = retentiegebied
Zeldzaamheid: geeft aan of een bekenstelsel zeldzaam is, gekeken naar de reden van aanleg. De
Vrijenberger/Veldhuizer spreng is één van de drie sprengenbeken op de Veluwe die zijn gegraven
2

Renes, 2002, p. 159.
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ten behoeve van de watertoevoer van het Apeldoorns Kanaal. De overige sprengenbeken zijn
molenbeken en veel meer voorkomend op de Veluwe.
zeldzaam:				+
niet zeldzaam:			0
Gaafheid: beoordeeld aan de hand van watervoerendheid. Hier zijn drie categorieën in te
onderscheiden:
volledig watervoerend: 		
++
gedeeltelijk watervoerend: 		
+
niet watervoerend:			0
Omvang: beoordeeld aan de hand van omvang en complexiteit van de beek en ondergebracht in
twee categorieën:
groot en complex bekenstelsel:
+
kleine beek/zijtak:			0
Score voor de criteria zeldzaamheid, gaafheid en watervoerendheid
++: 					4
+:					2
0:					0

Afb. 13. In het kader van dit project zijn de sprengenbeken die binnen het pilotgebied vallen opnieuw gewaardeerd
volgens de methode van Renes, maar met enkele aanpassingen. Zo is zeldzaamheid toegevoegd omdat de Vrijenberger en
Veldhuizer spreng één van de weinige sprengen zijn die niet ten behoeve van de watermolens zijn gegraven. Gaafheid is
gewaardeerd enkel op basis van watervoerendheid. Omdat de Strobroekse beek en de Gravinnebeek zeer kleine beken zijn
en zijtakken van grotere beken, is omvang meegewogen, om de grotere sprengenbekenstelsels beter tot hun recht te laten
komen.
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5 Monitoringsmethodiek
5.1 Methode
Het waterschap voert grootschalige beekherstelprojecten uit. Bijvoorbeeld het recent afgeronde
project waarbij de Hierdense Beek is gereconstrueerd. Dit is een 25 kilometer lange beek,
met 21 zijbeken. De beek had een vergraven profiel, weinig variatie in structuren en snelle
waterafvoer. Er waren grote kansen voor natuurontwikkeling in het kader van Natura2000
en de Kaderrichtlijn Water. Om deze doelen te behalen is besloten om een oude spreng
te dempen, zodat in het gebied water langer vastgehouden kan worden ten behoeve van
natuurontwikkeling. Bij deze beslissing is geen gebruik gemaakt van een helder afwegingskader
dat inzicht verschaft in de cultuurhistorische waarde van de betreffende spreng. Ook bij het
opstellen van onderhouds- en beheerplannen bij sprengenbeken wordt geen cultuurhistorisch
waarderingssysteem gehanteerd. De hoge cultuurhistorische waarde van het sprengenlandschap
en de afzonderlijke sprengenbeken zijn binnen het waterschap bekend, maar zoals eerder
geconstateerd vormen ze nog geen vast onderdeel binnen het waterschapsbeleid. Beslissingen
worden nu genomen op basis van expert judgment zonder objectieve criteria. Het in dit project
beoogde monitoringssysteem dient bruikbaar te zijn voor het waterschap bij het nemen van
beslissingen over inrichtings-, herstel-, en onderhoudsvraagstukken op detailniveau.
In dit project zijn daartoe de cultuurhistorische wezenskenmerken van de sprengenbeek op
een klein detailniveau belicht. Hierbij zijn naast de algemene ook andere criteria toegevoegd
die relevant zijn voor het waterschap. Elke beek binnen het pilotgebied is opgedeeld in
segmenten. Voor elk segment is geïnventariseerd welke wezenskenmerken van de sprengenbeek
aanwezig zijn en welke staat deze verkeren. Ook is aangegeven of het segment toegankelijk is
voor bezoekers, het al dan niet toegankelijk zijn is bepalend voor de beleefbaarheid van het
segment. Voor elk wezenskenmerk gelden bepaalde kwaliteiten. De in dit project uitgevoerde
inventarisatie heeft geleid tot een monitoringssysteem dat de kwaliteit van de wezenskenmerken
van sprengenbeken vast kan stellen. Dit is toepasbaar voor alle sprengenbeken op de Veluwe.
Sprengen en sprengkoppen
De sprengen zijn de kunstmatige bron van de sprengenbeek. Het zijn horizontaal in de helling
gegraven sleuven, met als doel het aantappen van grondwater. De spreng begint meestal
met een sprengkop die vaak een van beschoeiing voorziene ronde vorm heeft, maar er zijn
verschillende vormen bekend. Ze kunnen ook rechthoekig of lusvormig zijn. De lusvorm komt
voor in de Vrijenberger spreng en heeft als doel gehad een zo groot mogelijk contactoppervlak
met het grondwater te verkrijgen. De spreng ligt onder het grondwaterpeil en is het gedeelte
van de sprengenbeek dat grondwater aan de stuwwal onttrekt.
Karakteristieken:
•
•
•
•

diep gelegen in het landschap met vaak zichtbare aarden wallen aan weerszijden
ondiep water
aanvankelijk weinig stromend;
verderop ondiep stromend over een ondergrond van zand/modder/grind;
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•
•

pleksgewijs in de sprengkop of benedenstrooms zichtbaar dat kwelwater uittreedt.
asl gevolg van voortdurend onderhoud steeds lager liggend dan de stijghoogte van het lokale
grondwater

Monitoring:
Bij het vaststellen van de staat van sprengen en sprengkoppen dient met de volgende zaken
rekening te worden gehouden.
•
•
•
•

Watervoerendheid
Hoeveelheid blad, takken of slib in de spreng
Indien aanwezig: kwaliteit van de beschoeiing (achterland verzakt, ontbrekende stukken)
Beleefbaarheid

Opgeleide beekdelen
De sprengenbeken werden, met zo min mogelijk verhang, zo hoog mogelijk aangelegd om verval
te kunnen creëren voor de watermolens, dit noemt men opleiden. Het verval werd benut op de
locaties van watermolens. Om langs dezelfde sprengenbeek meerdere watermolens te kunnen
bouwen werd de beek na een watermolen opnieuw opgeleid. Het opleiden op twee manieren. De
eerste manier is het ingegraven van de beek in de helling. Een voorbeeld hiervan is het gedeelte
van de Loenense molenbeek bij Zilven. Hier volgt de beek de natuurlijke hoogtelijnen om de
helling heen en volgt de curve van de hoogtelijnen. Dit wordt zichtbaar door de wal aan de lage
zijde van de beekloop. De tweede manier is het opleiden van de beek nadat deze de helling
van de stuwwal heeft verlaten. Hiertoe werd een dijkje gebouwd, waarop de beek stroomde.
Waar de opgeleide beek voldoende hoogteverschil had verkregen kon een watermolen worden
gebouwd. In zo’n situatie zijn er wallen aan beide zijden van de beek. In de meeste gevallen
van de sprengenbeken is dit 2 tot 3 meter. Dit is de gemiddelde afmeting van een Veluws
bovenslagwaterrad.
Karakteristieken:
•
•
•
•
•

Vrij diep en langzaam stromend water, vaak veel slib aanwezig
In het bovenstroomse deel van de beek: opgeleid langs hoogtelijnen op stuwwalflanken (aan
één oever bedijkt), bij watermolens haaks op de hoogtelijnen een scherpe bocht
Meer benedenstrooms; richting de IJsselvallei: opgeleid over lang, recht tracé in vaak alger
gelegen gebieden met minder hoogteverschil (aan beide oevers bedijkt)
Ligt hoger dan het grondwaterpeil
Vaak boven maaiveld

Monitoring:
Bij het vaststellen van de staat van opgeleide beekdelen dient met de volgende zaken rekening
te worden gehouden:
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•
•
•
•

Watervoerendheid
Hoeveelheid blad, takken of slib in de spreng
Indien aanwezig: kwaliteit van de beschoeiing (achterland verzakt, ontbrekende stukken)
Beleefbaarheid

Transporterende delen
Tussen sprengen, bovenstrooms gelegen opgeleide beekdelen en verder benedenstrooms gelegen
opgeleide beekdelen had de beekloop een transporterende functie. De beek heeft in deze
gedeelten meestal niet een wezenlijk andere vorm dan andere typen beken. Wel kan de beek
beschoeid zijn en de bodem beleemd, net als bij de sprengen en opgeleide delen.
Karakteristieken:
Er worden geen specifieke kenmerken onderscheiden. De transporterende delen kunnen
verschillende verschijningsvormen hebben.
Monitoring:
• Watervoerendheid
• Hoeveelheid blad, takken of slib in de spreng
• Indien aanwezig: kwaliteit van de beschoeiing (achterland verzakt, ontbrekende stukken)
• Beleefbaarheid
Molenlocaties
Aan het uiteinde van de opgeleide beekdelen kon bij voldoende verval een watermolen worden
gebouwd. Op deze plekken is het natuurlijk verval gemiddeld 2,5 tot 3 meter. Veel watermolens
langs de sprengenbeken zijn in de loop van de negentiende en twintigste eeuw omgevormd tot
fabriek of geheel verdwenen. Andere watermolens raakten in verval, een enkele werd weer
opgebouwd tot functionerende molen, zij het met recreatieve doeleinden. De watermolens in
het pilotgebied zijn allen bovenslagmolens.
Monitoring:
Bij het beoordelen van een watermolenlocatie dient met de volgende zaken rekening te worden
gehouden:
Zichtbaarheid molenlocatie: watermolen nog aanwezig en functionerend/watermolengebouw
nog aanwezig, niet functionerend/restanten van de watermolen zijn nog aanwezig (molengoot,
funderingen, waterval). Een groot aantal watermolens is in de loop der eeuwen getransformeerd
tot fabriek. De fabriek heeft dus wel binding met de watermolengeschiedenis.
Bijzondere elementen
Het water van de beek werd vaak ook voor andere doeleinden dan de watermolens gebruikt.
Deze worden gezien als bijzondere elementen. Sommige constructies zijn uniek voor één
sprengenbeek, andere komen langs meerdere sprengenbeken voor. Voorbeelden zijn dat het

36

water werd gebruikt voor een zwembad, de vijvers van een park, of de grachten van een kasteel
of landhuis.
Monitoring:
Bij inventarisaties dienen bijzondere elementen te worden betrokken, omdat deze deel
uitmaken van het ensemble van de sprengenbeek. Hierbij gaat het om elementen die
water toegevoerd krijgen van het water van de sprengenbeek en kunnen uiteenlopend van
verschijningsvorm zijn: wijerds, grachten om landhuizen, vijvers, watervallen, vistrappen,
aquaducten, enz. Essentieel hierbij is dat het element een historische binding met de
sprengenbeek heeft.
Toegankelijkheid
Het waterschap wil watererfgoed beleefbaar maken voor recreanten. Bij (her-)
inrichtingsprojecten wordt daarom goed gekeken naar verbetermogelijkheden van de
beleefbaarheid van watererfgoed. Voor sprengenbeken kan dit betekenen dat een beek die
vrij toegankelijk is meer aandacht krijgt bij inrichtingsplannen dan een sprengenstelsel dat
verscholen in het bos ligt.
Monitoring
De toegankelijkheid van sprengenbeken wordt tijdens inventarisaties zichtbaar duidelijk aan
de hand van het al dan niet aanwezig zijn van openbare wegen, wandel- of fietspaden langs de
beek. Ook aanwezigheid van wandelpaden en informatieborden wordt bekeken en aangegeven.
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5.2 Nulmeting
Het veldwerk in het pilotgebied is in een vroege fase van het project uitgevoerd en diende als
verkenning. Hierbij is zoveel mogelijk van de sprengenbeken geïnventariseerd. De gegevens
in de navolgende uitwerkingen zijn echter niet overal volledig, want niet alle beekdelen zijn
vrij toegankelijk. Daarnaast is het monitoringssysteem opgesteld na de veldverkenning en dit
systeem is nog niet volwaardig. Met een volwaardig monitoringssysteem zouden er waarschijnlijk
uitgebreidere, en in sommige gevallen andere resultaten uit zijn voortgekomen.
Hieraan dient de opmerking te worden toegevoegd dat het monitoringssysteem is ontwikkeld
op basis van expert judgment van mijzelf en andere deskundigen die binnen dit project een rol
hebben gespeeld. Het monitoringssysteem is nog niet af en dient verder ontwikkeld te worden,
waarbij ook input vanuit andere vakgebieden gewenst is. Waarbij moet worden gedacht aan
hydrologie, ecologie, procesmanaging, gebiedsontwikkeling, etc.
Omdat de inventarisatiegegevens uit dit project wel waardevol zijn voor toekomstig aansluitende
projecten, zijn de resultaten zoveel mogelijk verwerkt als zijnde een monitoring. Omdat het
pilotgebied omvangrijk is, zijn de bekenstelsels, uitgezonderd de Vrijenberger/Veldhuizer
Spreng opgeknipt in segmenten. Deze segmenten zijn in volgorde van spreng naar benedenloop
opgedeeld (zie afbeelding 14).
Op kaarten is aangegeven welke wezenskenmerken van de sprengenbeken aanwezig zijn en in
welke staat deze verkeren. Daarnaast is aangegeven welke delen van de beek vrij toegankelijk
zijn. Bij elk segment zijn de resultaten verwerkt in tabellen die beschrijvingen bevatten.
Voor toekomstige monitoringen van deze of andere sprengenbeken is het advies om een indeling
in segmenten te gebruiken die niet topografisch, maar thematisch is. Hierbij gebruik makend
van de indeling in wezenskenmerken zoals beschreven in paragraaf 5.1. Omdat sprengenbeken
onderling grote verschillen kunnen vertonen en bijzondere elementen kunnen bevatten, dient
ruimte te worden gemaakt binnen het monitoringssysteem om bijzonderheden uitgebreid te
beschrijven.
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1

4

3

7

6

2

5
Watervoerend

Verdwenen

Droogstaand: vorm aanwezig en herkenbaar
Restanten aanwezig
Opgeleid

Afb. 14: Indeling van de sprengenbeken binnen het pilotgebied in segmenten:
Sprengkop

Toegankelijk

Molengebouw aanwezig

Molen aanwezig

1. Vrijenberger/Veldhuizer Spreng
2. Bovenloop Loenense molenbeek bij landgoed Groenouwe en buurtschap Zilven
3. Middenloop Loenense molenbeek in het dorp Loenen en kasteel Ter Horst
4. Benedenloop Loenense molenbeek bij de Loenense en Zilvense Hooilanden
5.1 Bovenloop de Eerbeek
5.2 Gravinnebeek
6. Middenloop de Eerbeek in het dorp en Huis te Eerbeek
7. Benedenloop de Eerbeek en huis Voorstonden
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Gaafheid
Watervoerendheid
Beschoeiing
Bodem vrij van

75%-100%

50%-75%

25%-50%

0%-25%

Volledig

Grotendeels

Gedeeltelijk

Niet

Volledig intact

Grotendeels intact

Gedeeltelijk intact

Verdwenen

Volledig

Grotendeels

Gedeeltelijk

Niet

Volledig

Grotendeels

Gedeeltelijk

Slecht

takken en slib
Beleefbaarheid
Toegankelijkheid
Informatieborden

Aanwezig

Niet aanwezig

Naamborden

Aanwezig

Niet aanwezig

Afb. 15: Bij het uitwerken van de monitoringsgegevens is gebruik gemaakt van bovenstaande indeling. De
criteria zijn objectief en zeggen iets over de kwaliteit van de wezenskenmerken van de sprengenbeek. De
criteria onder de peilers gaafheid en toegankelijk zijn uitgedrukt in termen. De termen komen tot stand
door vier categorieën van percentages: 0%-25% / 25%-50% / 50%-75% / 75%-100%. De aanwezigheid van
informatieborden en naamborden is een visuele constatering, uitgedrukt in aanwezig of afwezig.
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Sprengenbeken

Watermolens

Watervoerend

Verdwenen/omgevormd
Restanten aanwezig

Niet-watervoerend

Molengebouw aanwezig

Opgeleid
Niet-watervoerend: opgeleid
Sprengkop
Toegankelijk

Molen aanwezig

Bijzonder element
Aq

Aquaduct

Vi

Vijver

Wi

Wijerd

Wv

Waterval

Zw

Zwembad

Ra

Rabattenbos

Re

Retentiegebied

Kn

Beekloop doorsnijdt
Apeldoorns kanaal

Gr
Afb. 16: Legenda van de monitoringskaarten
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Gracht van kasteel of
landhuis

Segment 1: Vrijenberger/Veldhuizer Spreng

T: 6
S: 6

T: 5
Wv

B: 2

T: 4

B: 1
Wv
T: 3

T: 2

T: 1

S: 1 t/m 5
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Sprengen

S: 1

S: 2

S: 3

S:4

S: 5

S: 6

Transporterende delen

T: 1

T: 2

T: 3

T: 4

T: 5

T: 6
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Bijzondere elementen

B: 2

B: 1
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Sprengen en sprengkoppen
S 1 t/m 5: Vrijenberg

S 6: Veldhuizen

Gaafheid

Gaafheid

Watervoerendheid: 			Volledig

Watervoerendheid: 			Volledig

Beschoeiing:				Volledig intact

Beschoeiing:				Volledig intact

Bodem vrij van takken en slib:		

Bodem vrij van takken en slib:		

Grotendeels

Gedeeltelijk

Beleefbaarheid

Beleefbaarheid

Toegankelijk:				Volledig

Toegankelijk:				Volledig

Informatieborden:			Aanwezig

Informatieborden:			Niet aanwezig

Naamborden:				Niet aanwezig

Naamborden:				Niet aanwezig

Transporterende delen
T 1 t/m 4: Vrijenberg-Grote waterval

T 5, 6: Grote Waterval-Apeldoorns kanaal

Gaafheid

Gaafheid

Watervoerendheid: 			Volledig

Watervoerendheid: 			Volledig

Beschoeiing:				Grotendeels intact

Beschoeiing:				Grotendeels intact

Bodem vrij van takken en slib:		

Bodem vrij van takken en slib:		

Grotendeels

Grotendeels

Beleefbaarheid

Beleefbaarheid

Toegankelijk:				Volledig

Toegankelijk:				Volledig

Informatieborden:			Niet aanwezig

Informatieborden:			Niet aanwezig

Naamborden:				Niet aanwezig

Naamborden:				Niet aanwezig

Bijzondere elementen
B 1: Kleine waterval en B 2: Grote waterval
Gaafheid
De Loener watervallen zijn een populaire attractie voor toeristen. Vooral de grote waterval wordt in weekenden en vakanties
druk bezocht. Doordat op gezette tijden de stuwen bovenstrooms lager worden gezet, stroomt er in korte tijd veel water door
de beek dat ook langs de watervallen komt.
Beleefbaarheid
Beide watervallen zijn vrij toegankelijk voor toeristen en goed bereikbaar.

Segment 2: Bovenloop Loenense molenbeek bij landgoed Groenouwe
en buurtschap Zilven

M:2

S:7
S:8

M:1

O:1,2

B:1 t/m 4

S:6

Zw
S:3
S:4,5
S:1,2
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Sprengen

S:1

S:2

S:3

S:4

S:5

S:6

S:7

S:8

Opgeleide beekdelen

O:1

O:2

47

Molenlocaties

M:1

M:2
O:1

Bijzondere elementen

B:1

B:2

B:3

B:4
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Sprengen en sprengkoppen
S 1 t/m 6: Sprengen bij Groenouwe

S 7, 8: Sprengen bij de Hunekamp

Gaafheid

Gaafheid

Watervoerendheid: 			Gedeeltelijk

Watervoerendheid: 		

Beschoeiing:				Gedeeltelijk intact

Beschoeiing:			Gedeeltelijk intact

Bodem vrij van takken en slib:		

Bodem vrij van takken en slib:

Geheel niet

Gedeeltelijk
Geheel niet

Beleefbaarheid

Beleefbaarheid

Toegankelijk:				Volledig

Toegankelijk:			Gedeeltelijk

Informatieborden:			Niet aanwezig

Informatieborden:		

Naamborden:				Niet aanwezig

Naamborden:			Niet aanwezig

Opgeleide beekdelen
O 1, 2: Opgeleide beekdelen tussen Groenouwe en de
Hunekamp
Gaafheid
Watervoerendheid: 			Geen
Beleefbaarheid
Toegankelijk:				Slecht
Informatieborden:			Niet aanwezig
Naamborden:				Niet aanwezig

Molenlocaties
M 1: Molen bij de Hunekamp
Gaafheid
Het molengebouw is omgevormd tot fabriek.
Beleefbaarheid
Vanaf de openbare weg is de fabriek zichtbaar.
M 2: Zilvense korenmolen
Gaafheid
Het molengebouw is omgevormd tot winkel.
Beleefbaarheid
Vanaf de openbare weg is de winkel zichtbaar.
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Niet aanwezig		

Bijzondere elementen
B 1 t/m 4: Voormalig zwembad landgoed Groenouwe
Gaafheid
Begin 20e eeuw werd een zwembad aangelegd bij de sprengen van Groenouwe. Het zwemwater was afkomstig van de
sprengen. Hier werden bruggetjes bij gebouwd en een heuvel opgeworpen waar een springplank aanwezig was. De heuvel en de
bruggetjes zijn nog in redelijke staat. Ook zijn er nog restanten aanwezig van de sluisjes die werden gebruikt bij het vullen en
legen van het zwembad. De geulen staan droog, het voormalige zwembad zelf bevat nog water.
Beleefbaarheid
Om het zwembad zijn veel smalle zandpaden aanwezig, ook de bruggetjes zijn vrij toegankelijk. Het ligt echter in een gebied
dat niet druk bezocht wordt.
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Segment 3: Middenloop Loenense molenbeek in het dorp Loenen en
kasteel Ter Horst

M:2

T:5, 6, 7
S:5

S:6
Gr
B:1
Vi

M:1

B:3

B:2

S:1

B:4
Aq

S:2

M:3

S:3, 4
T:4

T:3
T:2

T:1

Loenense molenbeek: sprengen

S:1

S:2

S:3

S:4

Loenense molenbeek: transporterende delen

T:1

T:2

T:3

T:4

Strobroekse beek: sprengen

S:5

S:6

52

Strobroekse beek: transporterende delen

T:5

T:6

T:7

Bijzondere elementen

B:1

B:2

B:3

B:4

Molenlocatie

M:1

53

Sprengen en sprengkoppen
S 1, 2: Sprengen in Loenen

S 3, 4: Sprengen bij Droefakkers

Gaafheid

Gaafheid

Watervoerendheid: 			Grotendeels

Watervoerendheid: 			Niet*

Beschoeiing:				Grotendeels intact
Bodem vrij van takken en slib:		

Beleefbaarheid

Gedeeltelijk

Toegankelijk:				Volledig		
Beleefbaarheid

Informatieborden:			Niet aanwezig

Toegankelijk:				Slecht

Naamborden:				Niet aanwezig

Informatieborden:			Niet aanwezig
* De sprengen zijn gedempt. Vormen van de sprengen nog

Naamborden:				Niet aanwezig

gedeeltelijk herkenbaar. Ook de bosranden nog aanwezig.

S 5, 6: Sprengen van de Strobroekse beek
Gaafheid
Watervoerendheid: 			Volledig		
Beschoeiing:				Niet aanwezig
Bodem vrij van takken en slib:		

Niet

Beleefbaarheid
Toegankelijk:				Grotendeels
Informatieborden:			Niet aanwezig
Naamborden:				Niet aanwezig

Transporterende / opgeleide delen
T 1 t/m 4: Transporterende delen in Loenen

T 5 t/m 7: Transporterende delen van de Strobroekse beek

Gaafheid

Gaafheid

Watervoerendheid: 			Grotendeels

Watervoerendheid: 			Volledig

Beschoeiing:				Gedeeltelijk

Beschoeiing:				Niet aanwezig

Bodem vrij van takken en slib:		

Bodem vrij van takken en slib:		

Gedeeltelijk

Gedeeltelijk

Beleefbaarheid

Beleefbaarheid

Toegankelijk:				Grotendeels

Toegankelijk:				Gedeeltelijk

Informatieborden:			Niet aanwezig

Informatieborden:			Niet aanwezig

Naamborden:				Aanwezig

Naamborden:				Niet aanwezig
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Molenlocaties
M 1: Bovenste molen
Gaafheid
Alleen de funderingen van de molengoot en het grondwerk zijn nog zichtbaar.
Beleefbaarheid
Zichtbaar vanaf een zandpad, niet vrij toegankelijk.
M 2: Strobroeksmolen
Gaafheid
Het molengebouw is een particuliere woning. De molengoot is aanwezig.
Beleefbaarheid
Zichtbaar vanaf een zandpad, niet vrij toegankelijk.
M 3: Kleine en grote Slatsmolen
Gaafheid
Molens niet meer aanwezig, op de voormalige molenlocaties zijn tegenwoordig particuliere woningen
Beleefbaarheid
Zichtbaar vanaf een zandpad, niet vrij toegankelijk.
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Bijzondere elementen
B 1: Grachten van Kasteel ter Horst
Gaafheid
De grachten van het kasteel zijn gevuld met water afkomstig van de sprengen.
Beleefbaarheid
Het kasteelterrein en gebouw zijn toegankelijk voor bezoek.
B 2, 3: Vijver bij Kasteel ter Horst
Gaafheid
Bij het kasteel horen een aantal vijvers met water afkomstig van de sprengen. Eén van deze vijvers wordt gebruik voor het
wateren van houtstammen
Beleefbaarheid
Langs de vijvers zijn wandelpaden aanwezig vrij toegankelijk voor bezoek
B 4: Aquaduct
Gaafheid
Het aquaduct is duidelijk herkenbaar en is in goede staat
Beleefbaarheid
Het aquaduct is vrij toegankelijk
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Segment 4: Benedenloop Loenense molenbeek bij de Loenense en
Zilvense Hooilanden

M:2

Wi

O:2

M:1
O:1
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B:1

Opgeleide beekdelen

O:1

O:2

Moelenlocaties

M:1

M:2

M:3

M:4

Bijzondere elementen

B:1
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Opgeleide beekdelen
O 1: Opgeleide beekdeel voor de Middelste Molen

O 2: Opgeleide beekdeel voor de Achterste molen

Gaafheid

Gaafheid

Watervoerendheid: 			Volledig

Watervoerendheid: 			Volledig

Beschoeiing:				N.B.

Beschoeiing:				N.B.

Bodem vrij van takken en slib:		

Bodem vrij van takken en slib:		

N.B.

N.B.

Beleefbaarheid

Beleefbaarheid

Toegankelijk:				Grotendeels

Toegankelijk:				Niet

Informatieborden:			Aanwezig

Informatieborden:			N.B.

Naamborden:				Aanwezig

Naamborden:				N.B>

Molenlocaties
M 1: Middelste molen
Gaafheid
De Middelste molen is een papiermuseum en verkeert in goede staat. Het binnenwerk van de molen functioneert.
Beleefbaarheid
Toegankelijk voor bezoekers
M 2: Achterste molen
Gaafheid
Het molengebouw is omgevormd tot fabriek en niet meer herkenbaar
Beleefbaarheid
Het bedrijf is niet vrij toegankelijk

Bijzondere elementen
B 1: Wijerd bij de Achterste molen
Gaafheid
De wijerd is aanwezig en herkenbaar in het landschap
Beleefbaarheid
De wijerd is niet vrij toegankelijk
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Segment 5.1: Bovenloop de Eerbeek

M:3, 4

M:2

M:1

B:1 t/m 4
Ra

S:4
S:3

S:1
S:2

60

O:1 t/m 4

Sprengen

S:1

S:2

S:3

S:4

Opgeleide beekdelen

O:1

O:2

O:3

O:4

Bijzondere elementen

B:1

B:2

B:3

B:4
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Sprengen en sprengkoppen
S 1 t/m 4: Sprengen van de Eerbeek
Gaafheid
Watervoerendheid: 			Volledig
Beschoeiing:				Volledig
Bodem vrij van takken en slib:		

Grotendeels

Beleefbaarheid
Toegankelijk:				Volledig
Informatieborden:			Niet aanwezig
Naamborden:				Niet aanwezig

Opgeleide beekdelen
O 1 t/m 4: Opgeleide beekdelen van de Eerbeek
Gaafheid
Watervoerendheid: 			Volledig
Beschoeiing:				Volledig
Bodem vrij van takken en slib:		

Grotendeels

Beleefbaarheid
Toegankelijk:				Volledig
Informatieborden:			Niet aanwezig
Naamborden:				Niet aanwezig

Molenlocaties
M 1: De Bovenste Molen op Coldenhove
Gaafheid
Op de locatie van de papiermolen is tegenwoordig papierfabriek Coldenhove gevestigd. Van de watermolen is niets meer
zichtbaar. In het logo van het bedrijf is de watermolengeschiedenis verwerkt.
Beleefbaarheid
Het bedrijf is niet vrij toegankelijk			
M 2: De Onderste molen op Coldenhove
Gaafheid
Op de locatie van de papiermolen is tegenwoordig fabriek Veco gevestigd. Van de watermolen is niets meer zichtbaar.
Beleefbaarheid
Het bedrijf is niet vrij toegankelijk			
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M 3, 4: Coldenhovense molen, Onderste Schoonmansmolen
Gaafheid
De twee molens zijn omgevormd tot fabrieken op een bedrijventerrein waar papier en verpakkingen worden geproduceerd.
Beleefbaarheid
De bedrijven zijn niet vrij toegankelijk			

Bijzondere elementen
B 1 t/m 4: Restanten van rabbattenbos
Gaafheid
Het rabattenbos is goed herkenbaar in het landschap. Tussen de greppels staan zware zomereiken. De rabbatten verkeren in
vervallen staat. Het element voert geen water meer.
Beleefbaarheid
Het element is niet gemakkelijk vindbaar en er zijn geen openbare wandelpaden.			
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Segment 5.2: Gravinnebeek
M:1 t/m 4
O:1 t/m 4
S:3

S:4

S:1
S:2

64

Sprengen

S:1

S:2

S:3

S:4

Opgeleide beekdelen

O:1

O:2

O:3

O:4

Molenplaats

M:1

M:2

M:3

M:4
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Sprengen en sprengkoppen
S 1 t/m 4: Sprengen van de Gravinnebeek
Gaafheid
Watervoerendheid: 			Gedeeltelijk
Beschoeiing:				Niet
Bodem vrij van takken en slib:		

Niet

Beleefbaarheid
Toegankelijk:				Volledig
Informatieborden:			Niet aanwezig
Naamborden:				Niet aanwezig

Opgeleide beekdelen
O 1 t/m 4: Opgeleide beekdelen van de Gravinnebeek
Gaafheid
Watervoerendheid: 			Niet
Beschoeiing:				Niet
Bodem vrij van takken en slib:		

Niet

Beleefbaarheid
Toegankelijk:				Volledig
Informatieborden:			Niet aanwezig
Naamborden:				Niet aanwezig

Molenlocaties
M 1: De Nieuwe molen of ‘Kerstens Molentje’
Gaafheid
De molengoot is aanwezig en verkeert in vervallen staat.
Beleefbaarheid
De molenrestanten zijn vrij toegankelijk en gemakkelijk vindbaar. Ondanks de vervallen staat en de geringe watervoerendheid
is er nog veel herkenbaar.			
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Segment 6: Middenloop de Eerbeek in het dorp Eerbeek en Huis te
Eerbeek
Kn

B: 1 t/m 3
O:1

Gr

O:1 t/m 4

T:4

M:1 t/m 3

T:3

T:2
T:1
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Transporterende delen

T:1

T:2

T:3

T:4

Opgeleide beekdelen

O:1

O:2

O:3

O:4

Molenplaats

M:1

M:2

M:3

68

Bijzondere elementen

B:1

B:2

B:3

69

Transporterende delen
T 1 t/m 4: transporterende delen van de Eerbeek:
Gaafheid
Watervoerendheid: 			Volledig
Beschoeiing:				Gedeeltelijk
Bodem vrij van takken en slib:		

Grotendeels

Beleefbaarheid
Toegankelijk:				Volledig
Informatieborden:			Niet aanwezig
Naamborden:				Niet aanwezig

Opgeleide beekdelen
O 1 t/m 4: opgeleide beekdelen van de Eerbeekse korenmolen
Gaafheid
Watervoerendheid: 			Volledig
Beschoeiing:				Niet
Bodem vrij van takken en slib:		

Grotendeels

Beleefbaarheid
Toegankelijk:				Volledig
Informatieborden:			Aanwezig
Naamborden:				Niet aanwezig

Molenlocaties
M 1 t/m 3: Eerbeekse korenmolen
Gaafheid
De Eerbeekse Korenmolen is aanwezig en het binnenwerk functioneert.
Beleefbaarheid
De watermolen is toegankelijk voor bezoek op aanvraag		

Bijzondere elementen
B 1 t/m 3: Grachten bij Huis te Eerbeek
Gaafheid
De grachten van het Huis te Eerbeek zijn gevuld met water van de Eerbeek.
Beleefbaarheid
Om het Huis te Eerbeek is een park met wandelpaden langs de grachten die vrij toegankelijk zijn
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Segment 7: Benedenloop de Eerbeek en huis Voorstonden
M:3, 4
M:2
M:1
O:4
O:2

O:3

O:1

B:1
Ret
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Gr

B:2

Opgeleide beekdelen

O:1

O:2

O:3

O:4

Molenplaatsen

M:1

M:2

M:3

M:4

Bijzondere elementen
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Opgeleide beekdelen
O 1 t/m 4:
Gaafheid
Watervoerendheid: 			Volledig
Beschoeiing:				Niet
Bodem vrij van takken en slib:		

Gedeeltelijk

Beleefbaarheid
Toegankelijk:				Gedeeltelijk
Informatieborden:			Niet aanwezig
Naamborden:				Niet aanwezig

Molenlocaties
M 1: Molen op De Haar
Gaafheid
Het molengebouw is aanwezig en herkenbaar. Ook is de molengoot nog aanwezig.
Beleefbaarheid
Vanaf de weg zichtbaar, niet vrij toegankelijk (particuliere woning)

M 2 t/m 4: Korenmolen van het Huis Voorstonden
Gaafheid
Er zijn twee molenlocaties voor deze molen. De westelijke locatie bevat een heuvel en er zijn nog funderingen. De oostelijke is
gelegen nabij een boerderij en niet meer aanwezig.
Beleefbaarheid
De westelijk gelegen locatie is vrij toegankelijk, de oostelijke is vanaf de openbare weg moeilijk zichtbaar		

Bijzondere elementen
B 1: Retentiegebied de Eerbeek
Gaafheid
Het retentiebekken is ingericht als natuurgebied en als zodanig goed herkenbaar
Beleefbaarheid
Vanaf de openbare weg is het retentiegebied zichtbaar.
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B 2: Grachten bij Huis Voorstonden
Gaafheid
De grachten van Huis Voorstonden zijn gevuld met water uit de Eerbeek.
Beleefbaarheid
Om het huis Voorstonden is een park met wandelpaden langs de grachten die vrij toegankelijk zijn
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Conclusies en aanbevelingen
Conclusie
In het eerste gedeelte is de ontstaansgeschiedens van de sprengenbeken en het
waterschapsbeleid onderzocht. Hieruit is duidelijk geworden dat fysisch-geografische en sociaaleconomische invloeden bepalend zijn geweest voor het ontstaan van de sprengenbeken en de
bijbehorende watermolens en andere elementen. Aanvankelijk waren er vooral korenmolens.
Vanaf de 17e eeuw heeft de vraag naar papier ervoor gezorgd dat er complexe en grootschalige
sprengenbekenstelsels ontstonden op de Veluwe, in het bijzonder de Oost-Veluwe. Voor Loenen
en Eerbeek betekende dit dat er tussen de tweede helft van de 17e eeuw tot begin 20e eeuw
zeventien watermolens hebben gestaan, waarvan veertien papiermolens. Velen hiervan zijn
tegelijkertijd in bedrijf geweest. De watermolens waren dus talrijk, om ze allemaal van water
te kunnen voorzien waren voor die tijd grootschalige ingrepen in het landschap noodzakelijk. Er
werden sprengen gegraven, dit bestond uit twee onderdelen:
•

•

het graven van een sleuf in de stuwwal tot onder grondwaterniveau. Om de gewenste
hoeveelheid water te verkrijgen werden vaak meerdere sprengen bij elkaar in de buurt
gegraven.
Vervolgens werd het water zo hoog mogelijk langs de stuwwal geleid in de richting van de
watermolen. Hiertoe werd de beek opgeleid, waar voldoende verval was verkregen kon een
watermolen worden gebouwd. Hier verliet het opgeleide beekdeel de stuwwal en stroomde
via een dijkje richting de molengoot. In gebieden met minder hoogteverschil konden de
opgeleide beken meerdere kilometers langs zijn.

De sprengen zijn uniek op de wereld. Voor zover bekend komen ze in deze vorm en op
deze schaal alleen op de Veluwe voor. Opgeleide beekdelen komen ook elders in de wereld
voor en zijn een algemener kenmerk voor watermolens. Een algemeen wezenskenmerk van
sprengenbeken is dat ze kunstmatig van aard zijn. Ten behoeve van de watermolens werden de
sprengenbeken regelmatig opgeschoond, waarbij slib en takken werden verwijderd. Indien nodig
werden de oevers beschoeid en de bodem van de beek beleemd om droogvallen te voorkomen.
De sprengenbeken hebben tegenwoordig geen direct economisch belang meer, maar velen
verkeren tegenwoordig nog in redelijk oorspronkelijke staat door frequent onderhoud.
Het merendeel van de sprengenbeken in het pilotgebied zijn en blijven A-watergangen, het
onderhoud ervan is dus verantwoordelijkheid van het waterschap. Het waterschap heeft als
primaire taak het waarborgen van veiligheid en voldoende water van goede kwaliteit. Om de
kwaliteit te waarborgen zijn ecologische doelstellingen opgesteld, die beschreven staan in
beleidsdocumenten (HEN-SED, Natura2000). Het beleid dat uit deze documenten voortvloeit
rust ook op de sprengenbeken. Ecologisch gezien zijn de sprengenbeken een pioniers- of
overgangssysteem. Vanuit het HEN-SED beleid zijn de sprengenbeken apart benoemd,
sommige sprengenbekenstelsels hebben als geheel het primaat cultuurhistorie verkregen.
Ondanks dit primaat worden deze watergangen wel gebruikt om ecologische doelstellingen te
behalen. De cultuurhistorische waarden mogen echter niet worden verstoord en deze moeten
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beleefbaar blijven. Dit is uitgewerkt in maatregelenpakketten die de wezenskenmerken van de
sprengenbeek ontzien, maar niet per se beschermen. Concreet is dit het enige beleid binnen
het waterschap dat de wezenskenmerken van sprengenbeken benoemd. Voor cultuurhistorie
in het algemeen is binnen het waterschap echter wel aandacht. Dit blijkt uit een aantal
beleidsdocumenten waarin waardevolle watererfgoedobjecten worden geselecteerd voor behoud
en/of herstel.
De kosten van het onderhoud en beheer van watergangen worden in het kader van de
beleidsharmonisatie teruggebracht. Hierbij is een lager onderhoudsniveau op sommige
sprengenbeken een reële optie voor het waterschap. Hoe de nieuwe beheer- en
onderhoudsplannen er voor de sprengenbeken precies zullen uitzien is nog niet bekend. Een
opvatting van ecologen is dat minder onderhoud zal leiden tot ecologisch waardevollere
beken. Op korte termijn zal dit voor de sprengenbeken inderdaad het geval zijn. Op langere
termijn betekent dit voor de kunstmatige onderdelen van de sprengenbeek dat er meer takken
en slib blijven liggen. Ook zal de bodem langzaam verhogen door verzanding. Uiteindelijk
zal de watervoerendheid verminderen en kan de beek geheel droogvallen. Om ecologische
doelstellingen te kunnen blijven nastreven, dienen dus ook de cultuurhistorische onderdelen van
de sprengenbeek in stand te blijven.

Advies
Door zijn kunstmatige oorsprong en gegraven onderdelen blijft de sprengenbeek alleen in stand
door menselijk ingrijpen. Om ecologische doelstellingen in sprengenbeken te kunnen blijven
behalen dient de sprengenbeek als apart beektype erkend te worden met eigen kwaliteiten.
Dit past ook binnen de doelstelling van het waterschap om recreatief medegebruik van
watererfgoed te bevorderen.
De wezenskenmerken van de sprengenbeek dienen hiertoe te worden geïnventariseerd en als
zodanig worden erkend binnen beleid. Wanneer eenmaal bekend is waar de cultuurhistorisch
waardevolle onderdelen van de sprengenbeek zich bevinden en in welke staat deze verkeren,
kunnen gefundeerde beslissingen worden genomen voor herstel en/of onderhoud van
sprengenbeken. De inventarisatie van de sprengenbeken binnen dit project kan als nulmeting
dienen van de cultuurhistorische waarden. De resultaten van de inventarisatie hebben geleid
tot een eerste opzet van een monitoringssysteem dat kan worden gehanteerd bij de overige
sprengenbeken van de Veluwe. Dit monitoringssysteem is een prototype, waar nog wijzigingen
en toevoegen aan kunnen worden gedaan. Hierbij dient interne en externe input vanuit
verschillende vakgebieden te worden ingezet.
Het advies is om het monitoringssysteem te vervolmaken en vervolgens te gebruiken
om de cultuurhistorische waardevolle onderdelen van de sprengenbeken op de Veluwe
te inventariseren. Als deze waarden bekend zijn, kan de staat waarin deze onderdelen
verkeren blijvend worden gevolgd en de instandhouding worden gewaarborgd. Recente
monitoringsgegevens kunnen dan helpen bij het nemen van beslissingen voor beheer en
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onderhoud van sprengenbeken.
De uitvoer van bovenstaande adviezen zou kunnen leiden tot een aparte status van de
sprengenbeek binnen het beleid van het waterschap, waarbij de sprengenbeek ook een eigen
onderhoudspakket krijgt.

Aanbevelingen
Binnen het kader van de opdracht is een waardering van sprengenbekenstelsels uitgevoerd en
een monitoringssysteem opgesteld. Gedurende het project zijn er vraagstukken opgekomen
naar aanleiding van gesprekken met medewerkers van het waterschap, leden van het bestuur
van de Bekenstichting en andere deskundigen en betrokkenen. Deze vragen konden binnen de
kaders van het project niet worden beantwoord, maar ze bieden mogelijk wel interessante
toevoegingen aan dit project. Ook ben ik zelf op ideeën gekomen voor uitbreiding van het
project. Hierna volgen puntsgewijs mogelijke vervolgstappen.
•

Het in kaart brengen van de cultuurhistorisch waardevolle onderdelen van alle
sprengenbeken op de Veluwe, met behulp van een monitoringssysteem. Dit dient als algehele
nulmeting.

•

Binnen de Bekenstichting is veel kennis en ervaring aanwezig. Een optie is om de
Bekenstichting de rol op zich te laten nemen van initiatiefnemer om het monitoringssysteem
te vervolmaken en de nulmeting uit te voeren.

•

In het kader van inventarisaties van de sprengenbeken is contact gezocht met extern
deskundigen en een aantal beekeigenaren, bijvoorbeeld aan de Loenense Molenbeek. Langs
de beek zijn een aantal bedrijven gevestigd waarvan de ontstaansgeschiedenis aan de
watermolens te linken is. Zij willen als beekeigenaren graag meedenken over de toekomst
van de sprengenbeken.

•

De sprengenbeken zijn ecologisch gezien pioniers- of overgangsfases, geen climaxfase. Om
dit te behouden is een onderhoudspakket nodig dat specifiek gericht is op het behoud van de
onderdelen van sprengenbeken. De maatregelen die voortkomen uit dit pakket kunnen naast
de doelen worden gelegd die voortkomen uit het ecologisch beleid. Op basis hiervan dient te
worden gezocht naar een optimaal resultaat voor ecologische doelstellingen en het behoud
van cultuurhistorie. Het vinden van dit evenwicht is van geval tot geval maatwerk, maar
zeker mogelijk.

•

Op locaties waar de cultuurhistorische onderdelen van de sprengenbeek toegankelijk zijn
voor publiek heeft het waterschap mogelijk een extra belang. Op deze plekken kan het
watererfgoed beter beleefbaar worden gemaakt, hetgeen past binnen de doelstelling van
het waterschap om recreatief medegebruik te bevorderen. Dit kan ook door middel van
informatieborden, PR en samenwerking met partners.
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