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Word ook donateur! Dat kan al vanaf € 20 per jaar. U ontvangt dan elk kwartaal de Wijerd.
Aan- en afmelden kan via het secretariaat middels post, mail of telefoon.

Van de redactie

Henri Slijkhuis

Omslag: Groevenbeek Putten.
Het sprengen- en bekenlandschap op de Veluwe is uniek.
Foto: Eric Harleman, februari 2016.
Vrijwilligers van de Bekenstichting en allerlei andere groene organisaties doen hun uiterste
best om de kwaliteit van dit landschap te behouden en te verbeteren.
Ze scheppen, plaggen, zagen en maaien dat het een lieve lust is. Al dat werk is nodig om de aantasting door o.a.
vermesting, verzuring en verdroging tegen te gaan. Ook wordt door onze contactpersonen voortdurend de kwaliteit
van de sprengen en beken in de gaten gehouden. In de Wijerd proberen we aan te tonen wat een rijkdom we op de
Veluwe hebben met onze sprengen en beken. Hopelijk leidt dat in de toekomst tot het voorkomen van alle vormen
van aantasting. Tijdens onze voorjaarsexcursie op 16 april staan dit keer de prachtige beken in Putten en omgeving
centraal. Op onze voorpagina ziet u de mooie Groevenbeek. Ook in Putten is sprake van bedreigingen waar we als
Bekenstichting heel alert op zijn. Daarover meer tijdens de excursiedag. Ik hoop u daar te mogen begroeten.
Ondertussen wens ik u veel leesplezier in ons extra dikke voorjaarsnummer.
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U bent meer dan welkom om iets bij te dragen aan ons blad.
Sluitingsdatum voor het inleveren van bijdragen aan de volgende
Wijerd: 10 mei 2016.
Mailen naar het secretariaat: info@sprengenbeken.nl.
U kunt ook uw stem laten horen: facebook.com/bekenstichting.

In deze Wijerd zijn we o.m. in gesprek met Mathin
Jaspers: op deze foto van Mathin zien we de wasserij in 1906 aan de Gortelseweg in Vaassen. Ook
hebben we een artikel gewijd aan ‘de Rollekoot’.
Lees meer op pagina 7 en 11.
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Jan van de Velde

Van de voorzitter
De Bekenstichting heeft sinds kort een Werkgroep Hydrologie en daar ben ik trots op. Die kan ons helpen met
het antwoord op de volgende vraag.
Waar blijft het Veluws water ?
Water is essentieel voor onze beken. De overheid denkt dat er (ook) op de Veluwe in het jaar 2040 tot wel 30 % méér
grondwateronttrekking mogelijk moet kunnen zijn. Er vindt nu een voorverkenning plaats met VITENS en de Waterschappen. Heeft dit voornemen invloed op onze fraaie beken? Dan moeten we meer weten over de hydrologie van
de Veluwe en gelukkig hebben we daar de Werkgroep Hydrologie voor. U leest hierover op pagina 18.
Die deskundigen hebben mij duidelijk gemaakt dat in het zogenaamde hydrologische systeem van de Veluwe de volgende elementen van belang zijn. U raadt het al: neerslag. Die neerslag wordt geraamd op zo’n 1,0 miljard m3/jaar.
En dan de infiltratie; namelijk de hoeveelheid van de neerslag die wegzakt naar het grondwater. Maar er verdampt
ook veel van de neerslag (de helft?) vóórdat die kan wegzakken. Over die verdamping weten we nog te weinig.
Grote hoeveelheden van het water dat in de Veluwe infiltreert wordt bovendien opgepompt in de Flevopolders en in
de Betuwe voor drinkwaterwinning. De deskundigen hebben een voorlopige waterbalans opgesteld waarin alle waterhoeveelheden worden gekwantificeerd. Die balans geeft het volgende perspectief.
Beken zijn verantwoordelijk voor totale afvloei van maar 40 à 50 miljoen m3 per jaar Wanneer je beken dus voor 30%
extra zou laten draineren (de mogelijke doelstelling van de overheid) zou dit 15 miljoen m3 per jaar verschil maken.
Op de totale waterbalans is dit verwaarloosbaar!

Mutatis mutandus zou het dempen van beken dus marginaal invloed hebben op
het hydrologisch systeem.
Mij is geleerd dat je altijd eerst moet besparen. Zeker op het gebruik van zo’n kostbaar goed als (drink-)water.
De grootste onttrekkers worden echter door velen beschouwd als gegeven factoren, aangezien alles vast lijkt te staan
in vergund recht. Meer water zou daarom beschikbaar kunnen komen door:
1.
2.

meer infiltratie en vervolgens meer pompen (zoals in Epe),
draaien aan de knop van verdamping.

Dat moeten we dan maar gaan doen.

Veluwe, 16 februari 2016
Jan van de Velde

Nieuw op onze website:
Beekprik vroeg actief
Lees het op www.sprengenbeken.nl
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Jan Aalbers

In memoriam: Henk Menke

motor van de Bekenstichting

Vloeibare monumenten, een stuk herboren natuur
Op 27 december 2015 is Henk Menke (86) overleden. “Tussen heuvels en rivier leefde hij zijn leven, in eindeloze liefde en
aandacht voor de natuur.” Zo wordt de kennisgeving van zijn overlijden ingeleid. Een terechte, kernachtige typering
voor een uiterst belangrijk grondlegger van de bekenstichting.
In het leven van Henk stonden landschap en natuur tussen de Veluwse stuwwal en de Gelderse IJssel centraal.
“Tussen heuvels en rivier” was sinds Natuurbeschermingsjaar N70 de natuurrubriek van de dagbladen voor de OostVeluwse regio. Tussen 1970 en 2000 verschenen zo’n 1500 artikelen, geschreven door Els Koopmans-Grommé en
Henk Menke namens de KNNV Epe-Heerde. Samen zorgden zij zo ruim dertig jaar lang voor het uitdragen van de
liefde voor de natuur.
Tijdens de uitvaartbijeenkomst in Ugchelen schetste Marjolein Menke (zij is de ontwerpster van het logo van de
bekenstichting) hoe haar vader met kenmerkende bescheidenheid en grote inzet naast zijn werk onmetelijk veel
energie investeerde in de plantenwereld en het landschap van de Veluweflanken met de sprengenbeken.
De flora-kennis van Henk was fenomenaal. Soortnamen, maar ook de groeiomstandigheden van plantengemeenschappen. In moeilijke flora-groepen als grassen, zeggen en mossen wist Henk ook heel goed de weg.
Hij deelde zijn kennis altijd graag op zeer plezierige wijze. Tijdens de excursies van de bekenstichting hebben we daar
talloze keren van mogen genieten.
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Vaassen: bestuur Bekenstichting 1980, vlnr. Wim Oosterloo,
Jan van Zellem, Gerard te Riele, Henk Menke, Yvonne Roelants.
Bron: fotoarchief Bekenstichting

In de geschiedenis van de bekenstichting
zien we de inbreng van Henk voortdurend
terug. Dat begon al vóór de oprichting van
de stichting in 1979. De Veluwse beken en
sprengen kregen de zorg van het Zuiveringsschap en van bezorgde particulieren.
Henk Menke hoorde tot de oprichters van
de stichting. In het begin werd er heel
praktisch gewerkt aan beekherstelprojecten,
maar ook aan beleidsbeïnvloeding bij provincie, waterschappen en gemeenten.
Henk was aanvankelijk penningmeester,
later secretaris en was tegelijkertijd een
constante factor in de commissies die voor
beoordeling van plannen, voorlichting en
redactie van de Wijerd actief waren.
Het belangrijkst was zijn constante inzet
voor de bewustwording van de waarden van
de beken voor landschap, natuurkwaliteit
en cultuurhistorie.
Zeker vanuit het perspectief van onze
stichting is het welzijn van de sprengenbeken als levenswerk van Henk Menke te zien.
Zijn gedrevenheid én zijn werkervaring in
ambtelijke kring hebben sterk bijgedragen aan drie belangrijke successen van de
bekenstichting:
1 Provincie Gelderland begreep de signalen van de bekenstichting vanuit Epe/Vaassen en ook vanuit de Ugchelense
bekenstichting. De stichting kreeg een plek in de provinciale werkgroep die in de eerste helft van de jaren 80 een
serie rapporten opstelde over de waarden en de toestand van de sprengen en beken.
2 Provincie Gelderland zorgde in 1984 voor het ontstaan van het waterschap Oost-Veluwe met een beheersgebied
tot aan het Apeldoorns Kanaal. Geen Veluwe-dekkend gebied dus. Via een speciaal reglement kreeg het waterschap
de taak om voor de beken en sprengen ten westen van het Apeldoorns Kanaal beheers- en onderhoudsplannen op te
stellen. In dat reglement werd bepaald dat de bekenstichting een vaste partner bij het opstellen en uitvoeren van die
plannen werd. Het was opmerkelijk om als stichting een plek te krijgen in de taken van het openbaar bestuur.
Henk zorgde vele jaren voor een constante en zeer gewaardeerde inbreng bij het beekherstel.
3 De cultuurhistorische waarden van de Veluwse sprengenbeken werden het onderwerp van een wetenschappelijke studie die door het Staring Centrum-DLO en Alterra werd uitgevoerd. Daarmee werd een grote wens van Henk
Menke vervuld, zeker toen in 2007 ook de publieksversie van deze inventarisatie verscheen: hét standaardwerk
‘Beken en Sprengen van de Veluwe’. Henk staat als eerste auteur van dat boek vermeld; een welverdiende ereplaats!
Henk, dankjewel voor al je werk, je gaf de sprengen en beken gezicht én betekenis en je gaf ons blijvende
inspiratie om de beken als vloeibare monumenten en herboren dragers van natuur en cultuurhistorie te
blijven koesteren.
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Door Henri Slijkhuis

Molenplaats de Rollekoot in Vaassen
Gelegen in Vaassen aan de Gortelseweg, ver buiten de bebouwde kom, was de wasserij van Jaspers gevestigd.
Bij de oudere inwoners van dit dorp is Jaspers een bekend begrip. Het bedrijf is in 2012 gesloten. Sindsdien
staat het leeg. De wasserij heeft een eeuwenlange geschiedenis. De locatie aan de Hattemse Molenbeek staat
bekend onder de naam de Rollekoot1. De toekomst van deze historische molenplaats is onzeker. Er zijn plannen
gemaakt, waar ook de Bekenstichting bij betrokken is. Maar of die plannen ooit tot uitvoering zullen komen?
In dit artikel zal ik ingaan op deze oude molenplaats aan de Hattemse Molenbeek in Vaassen. De molenplaats is
een onderdeel van een uniek sprengenlandschap.
De geschiedenis
Maarten van Rossem is de
stichter van twee molens op de
Rollekoot. Hij koopt in 1542
kasteel de Cannenburch met
molen en beken. Hij wil in
hetzelfde jaar nog een molen
met een wijerd bouwen en
vraagt daarvoor toestemming
aan hertog Willem van Gelre.
De hertog vindt het prima.
De omwonenden hebben
aanvankelijk geen bezwaar,
maar als ze in de gaten krijgen,
dat Maarten twee molens wil
bouwen met een grote wijerd,
vrezen ze dat hun gronden
onder water kunnen komen
te staan en gaan ze protesteren. Maarten wuift echter alle
Kaartje locatie de Rollekoot.
bezwaren weg en bouwt een
korenmolen en een oliemolen inclusief wijerd. De molens op Rollekoot zijn een feit geworden.2 De oliemolen is geen succes en zal weer snel
afgebroken worden, want in de archieven wordt tot eind zeventiende eeuw steeds gesproken over één enkele molen.
Wanneer de oliemolen precies is verdwenen is niet bekend.
Evert Jansen is de eerste molenaar op de korenmolen. Hij wordt in 1566 opgevolgd door Hermen Timmerman.3
Deze korenmolen blijft de eerste 100 jaar in gebruik voor het malen van graan. In 1640 wordt de molen door de
pachters Poull Peelen en Jonas Pouwelsen omgebouwd tot volmolen. Vollen is het vervilten van wollen stoffen met
behulp van hulpstoffen. Zo’n hulpstof is urine. Het is dan ook niet prettig toeven in de buurt van een volmolen.
De te vollen lakens worden aangevoerd uit de Overijsselse IJsselsteden en ook uit Amsterdam.
In 1647 ontstaat er een strijd met de stad Hattem. Hattem eist tol voor de doorvoer van deze lakens van en naar
Kampen. Daar zijn beide pachters het natuurlijk niet mee eens, omdat het volgens hen niet gaat om echte koopwaar,
maar om goederen, die na bewerking weer naar de eigenaars terug gaan. De Gelderse Rekenkamer stelt de beide
heren echter in het ongelijk en er moet betaald gaan worden.4
Aan het eind van de zeventiende eeuw wordt de molen omgebouwd tot papiermolen. Er wordt ook een tweede
molen bijgebouwd, want in 1697 wordt gesproken over “twe pampiremolens waervan pagters sijn Jan de Goye en Jacob
Jacobs”. Beide molens hebben vervolgens een reeks van pachters tot 1761. In dat jaar worden Heijmen Kamphuis en
Jannetien Herms de pachters van beide molens.5 De molens zijn eigendom van de Heren van de Cannenburch (Van
Isendoorns à Blois). Als de laatste telg uit dit geslacht in 1865 kinderloos sterft, worden alle molens die onder de
Cannenburch vallen verkocht.
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Bewerking van een tekening uit 1900 van het aandrijven van
houten wastonnen door een waterrad (Archief CODA).

In de verkoopcatalogus van de Cannenburcher goederen van
1872 worden de beide Rollekootse papiermolens aangeduid
als ‘Papierfabriek de Rollekoot, thans gedeeltelijk ingericht tot
Zagerij’. Hendrik Pannekoek koopt de molens en betaalt
er 3400 gulden voor. Hendrik bouwt de papiermolen om
tot wasserij/blekerij. Zijn weduwe verkoopt in 1896 deze
wasserij aan Evert van Delden. Deze Evert is getrouwd met
Hendriks dochter. In 1904 verkoopt Evert de wasserij voor
ƒ 14.000,00. Eigenaar wordt een bleker uit Gouda, Lambertus Jaspers. We zijn dan aangeland bij de naam, waaronder veel Vaassenaren de molenplaats nu nog kennen, ‘wasserij Jaspers’. Lambertus Jaspers laat op de Rollekoot
een nieuw gebouw neerzetten. Het wordt een hoog gebouw met een mansardedak, waarin een stoommachine wordt
geplaatst. Deze stoommachine is overigens twee jaar eerder al door Evert van Delden gekocht.6 De familie Jaspers zal
100 jaar aan de Rollekoot verbonden blijven.
In de beginperiode wordt nog gebruik gemaakt van waterkracht. In een lijst van 1933 staat echter, dat in stoomwasserij ‘De Rollekoot’ geen waterkracht meer wordt gebruikt.7 In de jaren daarvoor is een nieuwe 15 pk stoommachine
en een kolengestookte stoomketel aangeschaft. De wasmachine en centrifuge worden vanaf dat moment door de
stoommachine aangedreven. De kolen worden per trein aangevoerd naar het station in Vaassen en vandaar naar de
wasserij gebracht. De klanten van de wasserij zijn in de beginperiode vooral particulieren. In 1908 wordt de eerste
grote klant binnengehaald, sanatorium Sonnenvanck in Harderwijk. Het is dan nog de tijd van paard en wagen en via
het Vierhouter Bos wordt de vuile en schone was heen en weer gereden.
In de oorlogsjaren 1940-1945 wordt een nieuw waterrad geplaatst voor de opwekking van elektriciteit en voor de
aandrijving van een raspmachine voor bieten. Veel buren aan
de Gortelseweg hebben hier gebruik van gemaakt. Overigens is
in de oorlogsjaren doorgewerkt.
In de jaren zestig van de twintigste eeuw worden technische
veranderingen aangebracht.
De kolengestookte ketel wordt
omgebouwd naar olie en de
aanwezige stoommachine wordt
vervangen door elektromotoren.
De uitbreiding van de wasserij begint vanaf 1969 vorm te
krijgen. Het tijdvak van samenwerking en fusies breekt aan.
Door de samenwerking met een
wasserij in Nijkerk is Jaspers in
staat om de grote zorginstelling
’s Heerenloo uit Ermelo binnen
te halen. Daarom wordt in 1974
een moderne wasserijstraat
geïnstalleerd. Gebouwen worden
toegevoegd en het aantal personeelsleden wordt uitgebreid
tot circa 50. Vanaf 1974 wordt
geen beekwater meer ingezet als
De wasserij in 1904. Foto Mathin Jaspers.
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Foto uit 1908 met personeel voor de wasserij.
Op de achtergrond paard en beladen wagen.
Foto Mathin Jaspers.

waswater. Gebruik wordt gemaakt
van opgepompt grondwater, dat na
behandeling in een zandfilter en een
onthardings- en ontijzeringsinstallatie als waswater dient. Ook komt
in dat jaar een einde aan de lozing
van het gebruikte waswater in de
Hattemse molenbeek.
Het bedrijf zorgt samen met de
gemeente voor de aanleg van
riolering. In 1980 wordt ook een
nieuwe stomerij gebouwd, omdat
de bestaande stomerij te klein is
geworden. Het zal niet de laatste
uitbreiding zijn. In 1989 fuseert
Jaspers met Poppe uit Vaassen en
Ten Bokkel Huinink uit Nijkerk.
De naam wordt veranderd in Rentex
Interlin Jaspers B.V. In de villa op
de Rollekoot vestigt zich de directie
van de Rentex Interlin organisatie. In 1996 werken er 70 mensen op de Rollekoot.8 In 2004 wordt het bedrijf overgenomen door een grote wasserij-organisatie uit Koudekerk aan de Rijn. In een grote organisatie als Clean Lease draait
het om efficiëntie. Dit betekent schaalvergroting en minder vestigingslocaties. In 2012 wordt De Rollekoot gesloten.
Sindsdien staat het leeg.
De omgeving
De molenplaats Rollekoot ligt in een prachtige omgeving. Het maakt deel uit van het mooist bewaarde sprengenlandschap op de Veluwe. Op oude kaarten is goed te zien dat het dorp Vaassen onder aan de helling van de stuwwal ligt.
Niersen ligt westelijker en een stuk hoger. De omgeving van het buurtschap Niersen was daardoor heel geschikt voor
het aanboren van grondwater. En dat is in de zeventiende eeuw ook op grote schaal gebeurd. Het gebied, dat bekend
staat onder de naam ‘de Motketel’, is een wirwar van sprengen, die de Hattemse Molenbeek en Geelmolense Beek
voeden. De Rollekoot wordt bij de oprichting in 1542 van
water voorzien door de toen nog natuurlijke Rode Beek.
Deze Rode Beek wordt daarvoor om- en opgeleid. Aan het
eind van de zeventiende eeuw wordt de molenplaats aangesloten op de Hattemse Molenbeek. Door de vele sprengen
en de beken die ontstaan, kunnen uiteindelijk zeventien
molens in Vaassen van waterkracht voorzien worden.
Ook vóór onze jaartelling wordt het gebied al bewoond.
Daarvan getuigen de Celtic fields in de nabije omgeving van
de Rollekoot. Deze akkertjes zijn zevenhonderd jaar in gebruik geweest, van 500 voor Christus tot 200 na Christus.
Het complex aan de Gortelseweg van meer dan 75 hectare
bestond uit akkers, boerderijen en begraafplaatsen. De omwalde akkertjes hadden een omvang van 30 bij 30 meter en
worden ook wel raatakkers genoemd. Ze zijn bebouwd met
verschillende gewassen.9 Deze Celtic fields zijn toch niet de
oudste tekenen van menselijk ingrijpen in het landschap.
Nog ouder zijn de grafheuvels uit de steen- en bronstijd.
Celtic fields. Foto Henri Slijkhuis.
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Deze Celtic fields zijn toch niet de oudste tekenen van menselijk ingrijpen in het landschap.
Nog ouder zijn de grafheuvels uit de steen- en bronstijd. We hebben het dan over de periode
5300-800 voor Christus.

We hebben het dan over de periode 5300800 voor Christus. In de omgeving van de
Rollekoot zijn er veel te vinden.

Grafheuvel. Foto Henri Slijkhuis.

De toekomst
Molenplaats de Rollekoot is aan het verloederen. De gebouwen staan al een paar jaar
leeg. Van onderhoud is nauwelijks sprake.
Het is een industrieel complex in een natuurlijke omgeving. Het is een grote uitdaging
om functies te vinden voor de gebouwen, die
recht doen aan het verleden, de omgeving en
die ook nog eens economisch rendabel zijn.
Architectenbureau SDAA heeft hierover
nagedacht. Zij hebben plannen ontwikkeld
voor dit bedrijfsterrein. Voor de Bekenstichting zijn de gedachten om in een deel van de
gebouwen een informatie- en bezoekerscentrum met een wasserij- en watermolenmuseum te maken bijzonder interessant.
Het plan zit echter nog in een heel pril
stadium. SDAA is in overleg met de huidige
eigenaar. Hopelijk ziet die er wat in.

Noten
1. De Hattemse molenbeek kent verschillende namen. De beek wordt ook Hartense molenbeek en Hattumsche molenbeek genoemd.
Zie ook W. Terwel, molens op de Hattemsemolenbeek, in: De Wijerd 4e jaargang, nr 1, 1983, p. 8-11 en G.D. Cornelissen de Beer,
De Hattumsche molenbeek, in: De Wijerd, 4e jaargang, nr. 3, 1983, p. 13-15
2. Hagens, p. 202, Th. Te Riele-ter Laak, p. 57
3. Idem
4. Hagens, p. 202
5. idem
6. Hagens, p. 203
7. idem
8. De Pers, p. 1
9. Simons, p. 11, Van Baarle, p. 39

Grauwe gans
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In gesprek met Mathin Jaspers

Door Henri Slijkhuis

voormalig eigenaar van molenplaats de Rollekoot in Vaassen
Mathin Jaspers is geen onbekende binnen
de Bekenstichting. Hij heeft in de jaren
tachtig en negentig jarenlang in het bestuur
meegedraaid. Hij is geboren en getogen op de
Rollekoot in Vaassen. Zijn opa, zijn vader en
hijzelf zijn decennia op deze molenplaats aan
de Hattemse Molenbeek aan de slag geweest
in hun wasserij. In Vaassen is wasserij Jaspers daardoor een begrip geworden.
Hij en zijn broer Gerard hebben het bedrijf
van vader Jan in 1961 overgenomen en in
2004 verkocht aan een grote wasserijorganisatie. In 2012 is de wasserij op de Rollekoot gesloten en sindsdien staat het leeg.
Mathin voelt zich nog steeds betrokken bij
het wel en wee van deze voormalige molenplaats
Inmiddels is Mathin 77 jaar en maakt een
vitale indruk. Hij woont niet meer op de Rollekoot. Het vastleggen van een afspraak is nog
niet eenvoudig want z’n agenda is bomvol.
Een jonge Mathin in de wasserij. Foto Mathin Jaspers.
Tijdens mijn eerste gesprek word ik na het bakkie koffie meegenomen naar de kelder.
Wat ik daar zie, overtreft mijn stoutste verwachtingen. Een groot deel van de kelderverdieping wordt in beslag genomen door een enorme tafel die vol ligt met
boeken en papieren over de wasserij. Naast de tafel ontwaar ik enkele goed gevulde boekenkasten. Mathin begint
me allerlei documenten en heel veel foto’s te laten zien en al spoedig breekt me het zweet uit. Het is teveel om in één
keer te verwerken. Mathin geeft aan het moeilijk te vinden om ordening in alle papieren aan te brengen. Tijdens het
gesprek wordt me dat ook duidelijk. Hij weet heel veel te vertellen over de Rollekoot. Vanaf het graven van de eerste
spreng in 1542 tot aan de dag van vandaag. Zet dat maar eens goed op een rijtje!
We spreken af, dat ik een handje ga helpen om het materiaal te ordenen en
artikelen zal schrijven voor het historisch tijdschrift Ampt-Epe en de Wijerd. De
klap op de vuurpijl moet een boekje over de bedrijfsgeschiedenis van wasserij
Jaspers worden. Mooi is zijn verhaal over het drinken van sprengenwater.
Hij neemt regelmatig mensen mee naar het brongebied van de Hattemse Molenbeek, de Motketel. Daar springt hij in de sprengkop met een lege fles in de
hand en vult die met helder bronwater. Vervolgens nemen alle aanwezigen een
slok van dit mooie, heldere water. Hij verkneukelt zich van tevoren al over de
reacties. Want wat heeft hij gedaan? In de bewuste sprengkop is van tevoren een
gelijke fles met witte wijn verstopt. Hij steekt de lege fles in het water en haalt
de fles met witte wijn ongezien tevoorschijn. Die gaat dan rond. Hilariteit alom.
Wat een geweldige smaak heeft dat Veluwse bronwater!
Mathin heeft goede herinneringen aan het beekruimen/opschonen van de Hattemse Molenbeek. Het was voor zijn wasserij belangrijk om voldoende, helder
water te krijgen. In 1977 komt hij in contact met Yolt IJzerman. Door diens
toedoen komt van verschillende kanten hulp (vrijwilligers van de Landbouw
Hogeschool Wageningen en de natuurvereniging NJN).
Mathin bij de Rode Beek. Foto Henri Slijkhuis.
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Nieuw op onze website:
Zonder vrijwilligers geen Bekenstichting
Lees het op www.sprengenbeken.nl

Uiteraard helpen ook de vier beekeigenaren mee. Het economisch belang voor helder water wordt minder als bij de
wasserij grondwater opgepompt gaat worden.
De sprengkoppen zijn daarna nog vele jaren onderhouden door de beekeigenaren. “Dat werk is best zwaar en
intensief, maar de zaterdagen in de natuur waren gezellig”,
vertelt Mathin met enige weemoed in zijn stem.
Na de MTS is Mathin gaan werken in de wasserij.
Door deze achtergrond is hij vooral gericht op de techniek.
Al snel worden dan ook de eerste technische vernieuwingen in de wasserij aangebracht. De stoommachine, die
nog tot 1960 in gebruik was, gaat eruit en er wordt overgeschakeld op elektriciteit.
Enorme spijt heeft hij van het afvoeren van de prachtige
stoommachine. In die dagen was zijn historisch besef
echter nog te gering. Gelukkig zijn er verschillende andere
voorwerpen wel ‘gered’, zodat er naast foto’s en documenten ook nog tastbare herinneringen aan de wasserij zijn.
Sanatorium Sonnenvanck in Harderwijk komt in ons gesprek ook verschillende keren aan de orde. Het is de eerste
grote klant in 1908 en meer dan 100 jaar zal Jaspers de
was doen voor dit instituut.
Sprengkop in de motketel. Foto Henri Slijkhuis.

Mathin heeft de schaalvergroting en fusies in de wasserijbranche van nabij meegemaakt. In 2004 is de wasserij
verkocht aan een groot concern uit Koudekerk aan de Rijn. Aan de directe betrokkenheid met de wasserij is toen voor
hem een eind gekomen. Wel heeft hij nog een aantal jaren een adviesrol vervuld.
Hij volgt de ontwikkelingen op de Rollekoot nauwkeurig. Het is hem een doorn in het oog dat de wasserij al drie
jaar leeg staat en de verloedering begonnen is. Hij hoopt dat veranderingen in de toekomst recht zullen doen aan de
eeuwenlange historie van de locatie en wil hieraan zo mogelijk nog graag een steentje bijdragen.

Vliegend hert

Tot op de dag van vandaag heeft Mathin spijt van het
afvoeren van de prachtige stoommachine die tot 1960
nog in gebruik was. In die dagen was zijn historisch
besef echter nog te gering. Foto Mathin Jaspers.
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Door Bernard Willemsen en Leen Olthuis

Voorjaarsexcursie 16 april 2016
Volenbeekstelsel en oude molenplaatsen Putten
Het doel van deze excursie is de omgeving verkennen van het Volenbeekstelsel, maar vooral ook om aandacht te
vragen voor de huidige slechte toestand van de twee beken. Het gaat met name om de Groevenbeek/Volenbeek
en de Schoonderbeek gelegen in Putten op de grens met Ermelo.
De naam Putten geeft al aan dat er een relatie is met water. De benaming zoals die in oude documenten voorkomt is
Puthem, dat betekent een woonplaats waar een put of putten zijn. Dat is niet zo verwonderlijk, want deze locatie ligt
op de flank van een stuwwal. De oude rijksweg 28 is in 1936 precies langs de grens van hoog en laag aangelegd.
Aan de overzijde van deze weg is het landschap van de Gelderse Vallei herkenbaar. Er waren ook kwelbeekjes en lage
gedeelten, maar ook hogere zandruggen waartussen een beek stroomde. Het is geen wonder dat op de grens van
hoog en laag en in de beekdalen zich al vroeg bewoners vestigden: een vruchtbare bodem en water! De vele grafheuvels getuigen van zeer vroege bewoning. In historische tijden ontstonden hier de parochies Putten en Ermelo, die tot
de oudsten op de Veluwe behoren. De andere kant van de Veluwe was nog nauwelijks gekerstend.
Gedeelten kwamen ook in bezit van edelen, die hun vorst van dienst waren geweest. Die schonken, als zij hun einde
voelden naderen, weer een gedeelte aan een klooster ten behoeve van hun eeuwig zielenheil. Zo’n klooster lag niet
altijd naast de deur. Het klooster Abdinckhof lag in Paderborn, dus diep in Duitsland. Om deze bezittingen te beheren werd een kelnarij gesticht, van waaruit een zgn kellenaar de bezittingen bestuurde. Dit gebouw lag op een paar
honderd meter van de kerk. Putten heeft daar zijn Kelnarijstraat nog aan te danken.
Groevenbeek en Vanenburg zijn ooit kloostergoederen geweest, waarbij de Vanenburg tot een kasteel uitgroeide.
Groevenbeek was een landbouwenclave gelegen in een heidegebied tussen Ermelo en Putten en lag in een beekdal.
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Landgoed Oud Groevenbeek.

De Groevenbeek, februari 2016. Door de hoge grondwaterstand
van dit moment ziet de beek er ongewoon goed uit.

Kasteel Schoonderbeek behoorde tot een gordel van
versterkingen, die langs de kust van de Zuiderzee was
aangelegd om het Veluwse achterland te beschermen
tegen de invallen van de roofzuchtige Hollanders. In
1519 werd Karel van Egmond, hertog van Gelderland,
eigenaar. Omdat hij het kasteel niet tijdig versterkte,
werd het in 1521 bij een inval verwoest. Karel schonk
de ruïne aan zijn natuurlijke dochter Anna van Gelder
als huwelijkscadeau bij haar tweede huwelijk met
Claes Vijgh. Wel liet hij het kasteel eerst nog op zijn
kosten herstellen. In de negentiende eeuw is Kasteel
Schoonderbeek afgebroken en het bijbehorende landgoed is afgesplitst. Delen van de kasteelgracht zijn nog herkenbaar, maar vooral het witte huis valt op. Het is een restant van de oorspronkelijke bebouwing. Hier lag de bron van
de Schoonderbeek. Later, toen men meer water nodig had, werden de sprengen aan de Schoonderbeeklaan gegraven.
Papierindustrie
Twee beken lopen over het prachtige landgoed Oud Groevenbeek en landgoed Volenbeek, grenzend aan de Groevenbeekse heide met grafheuvels en urnenveld. Het hele landgoed Groevenbeek telt 28 grafheuvels. Op deze sprengenbeken hebben vroeger drie papiermolens gedraaid. Deze beken met hun molenplaatsen zijn uniek; langs de hele
West-Veluwe zijn verder geen sprengenbeken gegraven ten behoeve van molens. Op het hoogtepunt van de papierindustrie hebben er op Veluwe 180 papiermolens gestaan. Dat er zoveel molens op Veluwe stonden, kwam door het
grote aantal beken en het heldere beekwater, dat goed bruikbaar was voor papierproductie. De molens waren bijna
altijd verbonden met een landhuis of kasteel, zo ook in Putten.
We beginnen bij de spreng van de Schoonderbeek. Deze kunnen we vinden in het bos, dat grenst aan het gedeelte
van het Groevenbeekse kerkpad. Dit bos is niet oud. Vroeger was het heide en behoorde tot het Zuiderveld (Surevelt)
dat gebruikt werd voor schapen en om plaggen te steken. Behalve Schoonderbeek hadden ook de boerderijen Colengoed en Stormbroek rechten in dit veld. Processtukken uit begin achttiende eeuw wijzen uit dat de ‘Schoonderbeek niet
uitsluitend uit sprengen in het Zuiderveld gevoed werd, maar ook met water uit sloten (grachten) van havezathe Schoonderbeek’. Op de Schoonderbeek stonden twee molens. De bovenste molen was van huize Schoonderbeek. In 1694 liet
Hendrik van Middachten deze molen bouwen. De papierfabricage wordt in 1871 gestopt en in hetzelfde jaar brandt
de molen af. Een jaar later is er op de afgebrande restanten een boerderij gebouwd. De muurankers op de gevel geven
het bouwjaar 1872 aan. Naast deze boerderij is nog een watervalletje, waar ooit de papiermolen heeft gestaan. De
Volenbeek werd oorspronkelijk naar de Schoonderbeek geleid. Het aansluitpunt lag aan de beekweg aan de overkant
van de spoorlijn. Verderop stroomafwaarts stond de molen van kasteel ‘De Vanenburg’.
Halverwege het huis Vanenburg en de spoorlijn lag vroeger de heide Weselerveld. Hier liet Hendrik van Essen, heer
van de Vanenburg, in 1666 de papiermolen bouwen. Deze molen ontving het water van de Schoonderbeek en Volenbeek. Het feit dat de molen voor een belangrijk deel afhankelijk was van water uit de Schoonderbeek, leidde in het
verleden wel eens tot moeilijkheden. De Schoonderbeek hoorde anderen toe. Werd de watertoevoer belemmerd, dan
kon de Vanenburgermolen niet of niet voldoende draaien. Deze oude molenplaats is door Puttens Historisch Genootschap gerestaureerd. Er is nu een watervalletje, met informatiepaneel en bankje met picknicktafel, geschonken door
de Bekenstichting.
Op de Groevenbeek/Volenbeek heeft ook een molen gestaan. Deze behoorde niet
toe aan landgoed Groevenbeek. In de volksmond heette deze “de Telgtermolen”.
De laatste molenaar was Horseling. Hij heeft van de gemeente Putten grond op
het Zuiderveld gekocht en daar omstreeks 1860 de diepe sprengen laten graven,
die nu de Groevenbeek van water voorziet. Mogelijk zijn dit de laatste sprengen
die op de Veluwe ten behoeve van de papierfabricage zijn gegraven! Waar de
Groevenbeek in de Volenbeek overgaat is niet helemaal duidelijk.
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De plaats van de voormalige Telgtermolen.

De beek stroomt tussen de boerderij en het bakhuis door.
Deze beek vormt de grens tussen Ermelo en Putten.

In archiefstukken, op grond waarvan Hendrik van Essen van de Vanenburg in 1660 het
recht kreeg een papiermolen te bouwen, werd de beek niet Volenbeek maar Groevenbeek
genoemd. Vast staat, dat de plaats waar de Groevenbeek zich in de Volenbeek voortzet,
voorbij de papiermolen moet hebben gelegen. Iets verder loopt de spoorlijn. Hier was
vroeger een stopplaats. Dit was halte Volenbeek. Op de plek waar de Groevenbeek onder
de spoorlijn doorgaat zal de beek dus Volenbeek geheten hebben. Leuk om te vermelden is, dat op de plaats waar de molen stond de beek tussen de boerderij en het bakhuis
stroomde. De beek vormt de grens tussen Ermelo en Putten. In vroeger tijden woonden
de mensen ‘s zomers in het bakhuis en ‘s winters in de boerderij. Er is nu nog een molengoot met watervalletje. De molen is in 1874 afgebroken en publiekelijk verkocht.
Recente geschiedenis van de sprengen en beken.
In de laatste jaren van de vorige eeuw werd de toestand van het Volenbeekstelsel steeds
slechter. De watervoerendheid werd minder en de sprengen groeiden dicht.
De Bekenstichting vroeg hiervoor aandacht bij het Waterschap Veluwe.
Het gevolg was dat een afvaardiging van het waterschap de toestand
kwam bekijken waarbij de contactpersoon van de stichting als gids
optrad. Men was unaniem van mening dat het stelsel het waard was
om gerestaureerd te worden. Niet veel later werd een commissie
ingesteld die een Beheers- en OnderhoudsPlan (BOP) opstelde. Dit
BOP beoogde sprengen en beken dusdanig te herstellen, dat er weer
stromende beken zouden ontstaan.
Nadat alle belanghebbenden gehoord waren, werd gestart met de
uitvoering van het plan. Begonnen werd met het opschonen en op
diepte brengen van de sprengen. Dit gedeelte van het plan werd goed
uitgevoerd. Met name de spreng van de Groevenbeek leverde weer
behoorlijk water. Helaas was de bodem van de sprengenbeek lek,
zodat het water wegzakte. De in het plan opgenomen belemingen
van de beekbodem werd helaas niet uitgevoerd. Uit metingen van de
grondwaterstand bij de Telgermolen bleek, dat deze zo’n 3 meter onder het maaiveld lag. Het degraderen van A- naar B- of C-watergang
doet het ergste vrezen voor het voortbestaan van dit stelsel.
De voorjaarsexcursie.
Ons ontmoetingspunt zal gebouw de Aker zijn. Hoe kan het anders,
gelegen aan de Papiermakerstraat. Een aker is de emmer die in een
put placht te hangen. Als eerste gastspreker treedt Evert de Graaf
op. Hij zal ons op zijn gebruikelijke boeiende wijze vertellen over
de bijzondere geschiedenis van Putten. Evert is in vele bestuurlijke
functies actief geweest, onder andere als wethouder. Daarna zal
Bertus Cornelissen ons het nodige vertellen over de ontstaansgeschiedenis van het landschap. Verder zal heemraad D.S. Schoonman ons melden hoe het verder moet met dit unieke sprengen- en
bekengebied. Een aantal jaren geleden werd het zelfs aangewezen
als ecologische poort naar het randmeergebied. De regio en uiteraard
onze stichting hoopt op een positieve visie. Na de lunch maken we
een uitgebreide wandeling door het sprengengebied en een deel van
het beekdal, waarbij naast de huidige problematiek ook de cultuurhistorie aan de orde komt.
Voor tijden en details: zie mededelingen en agenda op pagina 39.

De molengoot met het watervalletje.

Meanderende Volenbeek, februari 2016.

15

Nieuwe BekenAtlas Veluwe grote
Wiebe Kiel drijvende kracht achter digitaal kaartproject

De BekenAtlas Veluwe; na twee jaar intensieve inzet is het project af en vanaf 1 april staat het resultaat op de
website van de Bekenstichting. Een multifunctioneel, digitaal kaartsysteem waarin alle moderne ontwikkelingen zijn geïntegreerd en dat zowel de professional als de leek legio mogelijkheden biedt. Gebruikers krijgen
de beschikking over recent kaartmateriaal waarop ingezoomd kan worden, keuzemogelijkheden voor diverse
ondergronden en rasters , luchtfoto’s en ook nog eens informatie over bijvoorbeeld de geschiedenis van de beek
of herstelprojecten. Een gigantische stap vooruit die alleen gezet kon worden door een intensieve samenwerking van de Bekenstichting met de provincie Gelderland. Ook de Waterschappen hebben een flink aandeel in
het werk geleverd. Daarnaast was het ook een kwestie van de juiste mensen
op de juiste momenten tegenkomen. Onmisbaar in het hele project was een
enthousiaste kartrekker die alle lijntjes samenbracht en onvermoeibaar alle
hindernissen wist te overwinnen. Die man was Wiebe Kiel.
Het was maar één regeltje op zijn takenlijstje, ‘kaartmateriaal en bekenregister
website vernieuwen’, maar die paar woorden stonden voor een klusje dat uiteindelijk een heus project werd met een resultaat dat ook zijn eigen verwachtingen
overtrof. Wiebe Kiel denkt er met een glimlach aan terug. Twee jaar is hij er
uiteindelijk mee bezig geweest. “We hadden binnen de Bekenstichting geconcludeerd dat de kaarten die op de website beschikbaar waren, wel wat beter konden.
Ze waren nog analoog en klein, onoverzichtelijk en onpraktisch. Zelfs met een
vergrootglas kon je er nauwelijks de beeklopen op ontdekken. Tijd om ermee
aan de slag te gaan”, zegt Wiebe die aanvankelijk het idee had dat het anno nu
Wiebe Kiel presenteert de nieuwe
wel heel gemakkelijk zou gaan. “Bij het boek Veluwse sprengen en beken van de
BekenAtlas Veluwe.
Bekenstichting hoort een DVD met kaartmateriaal en informatie over de beken
en molenplaatsen, dus ik dacht echt dat het gewoon een kwestie van overzetten
was en op de website beschikbaar maken. Iemand zoeken die een beetje handig is met computers en klaar. Nou, zo
eenvoudig bleek dat allemaal niet”, lacht Wiebe, die sinds die tijd zijn digitale kaartkennis wel heeft moeten updaten.
Dreamteam
“Ik kwam in contact met een deskundig en enthousiast familielid, Rob Klaasen, voormalig cartograaf van Defensie en KLPD. Het overzetten van de DVDinformatie bleek een heidens karwei te zijn. Vraag me niet naar de details, maar
er moest van alles omgezet worden van het ene type bestand naar het andere en
ideaal zou het dan nog niet worden. Gelukkig kwam ik op dat moment ook in
contact met Yoland van Zanten van de provincie Gelderland. Hij had indertijd
aan ons Bekenboek meegewerkt. Zijn afdeling werkt met het softwareprogramma ArcGis, waarmee kaartmateriaal wordt gemaakt. Dat systeem biedt enorme
mogelijkheden om kaarten en informatie toegankelijker te maken. De provincie
vond ons plan een project dat op hun sympathie kon rekenen vanwege de maatschappelijke waarde op het gebied van toerisme en natuur. Om die reden boden
ze ons een account aan op dit systeem. Dat was natuurlijk al mooi, maar daarHet Dreamteam vlnr. Rob, Carel en Wiebe.
naast kreeg provinciaal medewerker Carel Stortelder de gelegenheid om met ons
samen te werken. Tot mijn eigen verbazing stond er toen ineens een dreamteam.
Een zeer gemotiveerd tweetal met heel veel kennis in huis. Rob en Carel hebben
samen een enorme klus geklaard”, vertelt een enthousiaste Wiebe. Nadat ook nog de waterschappen bereid bleken
recente shapefiles van de leggers aan te leveren, was een basis gelegd om alle bestaande informatie goed te stroomlijnen en digitaal samen te brengen. De volgende stap was om ook de mensen in het veld informatie te laten aanleveren. Wiebe: “Onze contactpersonen voor de beken weten precies welke gegevens nog wel kloppen en wat niet meer
actueel is. Dus ook daar is een enorme klus geklaard om alle beekinformatie geactualiseerd te krijgen. Verder hebben
de contactpersonen deze gegevens soms aangevuld met informatie over flora en fauna, een stukje cultuurhistorie of
met resultaten van beekherstelprojecten en zelfs foto’s.
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Door Cora Severins

stap vooruit.
Nicolette Kroon is als onze webbeheerder aangehaakt bij het project en heeft
onderzocht hoe alles gebruiksvriendelijk op de site kan worden weergegeven.
Ook hierbij speelt Rob Klaasen weer een rol want het plaatsen van alle documenten, foto’s, beken, molens enzovoorts heeft hij voor zijn rekening genomen. Ik ben echt trots op het vele werk dat is verzet.”

Bij de tijd
Wiebe vertelt hoe de BekenAtlas in de praktijk werkt. “We hebben een startknop op de site waarmee je direct bij het kaartmateriaal komt. Daarna zijn de
mogelijkheden legio. Je kunt de huidige situatie van een beek bekijken, maar
ook de beekloop in het verleden. De oudste kaarten gaan terug tot 1850. Ook
Rob legt aan een van de contactpersonen uit hoe de
is er een keuzemogelijkheid voor allerlei rasters en zijn er hoogtekaarten opgeBekenAtlas met laptop, smartphone of tablet in het veld
nomen. Verder beschikt de atlas over recente luchtfoto’s. Maar dat is nog lang
kan worden geraadpleegd.
niet alles. Je kunt ook op een beek klikken en vervolgens krijg je allerhande
informatie over die beek en de molenplaatsen.”
Wiebe is erg blij met het potentieel van dit systeem in het veld. “Als je bij een beek bent kun je ter plekke met een
smartphone of tablet over al deze informatie beschikken. Gewoon een kwestie van naar onze website gaan, de knop
BekenAtlas Veluwe aanklikken en je kunt alle vragen die je over de beek hebt opzoeken. Staat je GPS aan dan zie je
ook meteen waar je bent. Ook wordt er een QR-code aan de BekenAtlas gekoppeld die onder meer op informatiepanelen langs de beken komt te staan. Dan is het een kwestie van code scannen en voilà, daar is de informatie. Echt een
enorme stap vooruit. Zo blijven we als Bekenstichting helemaal bij de tijd. Het is een project waarmee we voor
de dag kunnen komen,” zegt Wiebe die nog legio toepassingen voor zich ziet. “Voor de professional is dit een
prachtig systeem maar ook recreanten kunnen veel plezier hebben van de BekenAtlas en we gaan er als Bekenstichting dan ook veel aandacht voor vragen in de media.”
Perfectioneren
Wie denkt dat Wiebe Kiel straks na de start op zijn lauweren gaat rusten komt bedrogen uit. “Zeker niet.
We gaan ervan uit dat ondanks onze zorgvuldigheid er her en der toch foutjes in de informatie zijn geslopen en
die willen we eruit filteren. De ligging van een beek die net ietsje anders is op kaart dan in werkelijkheid, een
herstelproject dat al weer wat verder is gevorderd, we moeten nog zoveel fijnslijpen en perfectioneren. Onze contactpersonen van de beken hebben inmiddels een instructieavond gehad waarin we hebben uitgelegd hoe ze met behulp
van de BekenAtlas mogelijkheden hebben om wijzigingen en verbeteringen met behulp van een geavanceerd systeem
in te tekenen. Maar wij hopen natuurlijk dat gebruikers
van de BekenAtlas ons de onvolkomenheden eveneens
melden en ook verbeterpunten en suggesties ontvangen
we graag.”
Zelf ziet hij nog meer mogelijkheden. “We werken nog
aan de actualisatie van het hele molenplaatsregister.
Momenteel is de bekenstichting erg druk met het inventariseren van de beekensembles, dus daar kunnen we
mogelijk ook wat mee. Verder ligt er de vraag wat te doen
met oude beeklopen die nog beantwoord moet worden.
Een wens is ook om het fotomateriaal uit te breiden. De
volgende stap is misschien dat we beekwandelingen gaan
inbouwen in het systeem. En wat te denken van GPScoördinaten van markante punten toevoegen. Voorlopig is
er nog werk genoeg en zolang we kunnen blijven rekenen
op de enthousiaste inzet van zoveel vrijwilligers, meedenkers en meedoeners, zijn er nog wel mooie stappen te
zetten rond de digitale beek”, aldus Wiebe.
Nieuwsgierig geworden? www.sprengenbeken.nl
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Waar blijft het Veluwse water?
Deel 1

Het watersysteem van de Veluwe is gecompliceerd en tengevolge daarvan slechts ten dele begrepen.
De provincie heeft een aantal experts op dit gebied uitgenodigd om de beschikbare kennis te inventariseren.
Hier is een verslag uit voortgekomen, dat we in de Wijerd in bewerkte vorm presenteren.
Inleiding
De waterbel van de Veluwe staat volop in de belangstelling. Deze waterbel zorgt voor een continue stroom naar de
beken en sprengen. Maar snappen we wel voldoende hoe het watersysteem werkt? Op basis van twee werksessies is
beschikbare kennis op een rij gezet en zijn kennisleemtes gesignaleerd. Conclusie is dat we nog lang niet alles weten
over de verdamping en het transport van water in de onverzadigde zone, twee processen die van grote invloed zijn op
de beekafvoer. Kunnen we de werking van het watersysteem op de Veluwe verklaren en beschrijven op basis van de
huidige proces- en systeemkennis en de beschikbare metingen van grondwaterstanden en beekafvoeren?
Om deze vraag te beantwoorden heeft de provincie Gelderland het initiatief genomen om het watersysteem van de
Veluwe goed onder de loep te nemen. In de afgelopen jaren is veel onderzoek gedaan naar delen van het systeem,
vaak naar aanleiding van actuele beleidsvragen. De enige manier waarop naar het geheel werd gekeken was door
modellen te ontwikkelen. Praktijkkennis, zoals via de analyse van beschikbare meetreeksen, kreeg minder aandacht.
De provincie vond het tijd om, los van de actuele vragen, met een aantal experts rond de tafel te gaan zitten om zo
tot gezamenlijke conclusies over het functioneren van het systeem als geheel te komen. En waar dat niet lukte, tot
aanbevelingen te komen om een onderzoek te beginnen.

Wulp

Modelstudies om het watersysteem van de Veluwe te begrijpen zijn uiterst waardevol. Zo is al in de jaren tachtig
een regionaal grondwatermodel opgezet ten behoeve van de systeembeschrijving van de Veluwe (Iwaco, 1992).
Het proefschrift van Hans Gehrels (1999) is een standaardwerk waarin veel van de belangrijkste principes van de
werking van het watersysteem zijn uitgelegd. In 2012 is een start gemaakt met een nieuwe regionaal grondwatermodel (AZURE) dat de gehele Veluwe en zijn omgeving bevat. Na deze modelstudies zijn we echter tot de conclusie
gekomen dat het nog steeds erg moeilijk is om de werking van het grondwatersysteem te ‘doorgronden’ en dat het
niet goed genoeg lukt het systeem op een gewenste ruimtelijke en temporele wijze te simuleren. Daarnaast blijft het
een uitdaging de waterbalans1* kloppend te krijgen. Daarom heeft de provincie een groep van 15 wetenschappers en
gebiedskenners (de namen staan aan het eind van het artikel) tweemaal één dag in werksessies bij elkaar gebracht. Tussentijds werd ‘huiswerk’ uitgevoerd op deelonderwerpen. Na dialoog en studie ontstond overeenstemming over wat
we wel, maar ook wat we nog niet weten over het watersysteem van de Veluwe. Dit artikel geeft een weerslag van de
resultaten van deze bijeenkomsten, die werden geleid door Rob Bonte (RHDHV).
Na een schets van het watersysteem volgen we
stapsgewijs de route van het water, van regen
en verdamping, via stroming in de onverzadigde zone naar het grondwater tot de afvoer
via beken en de diepere ondergrond naar de
omliggende gebieden. Voor de waterbalans en
de beschrijving van het Veluwe-systeem hebben
we keuzes gemaakt voor de systeemgrenzen.
De bovenkant is het maaiveld met de vegetatie,
een grenslaag waar vocht via de vegetatie wordt
uitgewisseld met de atmosfeer. (Afb 1).
Als ondergrens kiezen we de ondoorlatende
basis (dieper dan 100 m-NAP), als zijgrenzen de
plaatsen waar het infiltrerende water uiteindelijk aan het maaiveld kan komen. Vervolgens
treedt deze uit in een beek of spreng.
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Afb. 1: Schematische voorstelling van de geohydrologie van de
Veluwe

*1 De waterbalans is de boekhouding van de hoeveelheid aangevoerd water (neerslag) in een
bepaald gebied en de afgevoerde hoeveelheid (verdamping etc.), input is output.

Nieuw op onze website:
Jansbeek zichtbaar eind 2017 in hartje Arnhem
Lees het op www.sprengenbeken.nl

Bewerking van Bernard Willemsen

We nemen de onttrekkingen uit het grondwatersysteem mee en bespreken de transportprocessen van
water in het ondergrondse systeem.
Neerslag
Op de Veluwe valt langjarig gemiddeld de meeste neerslag van heel Nederland. De hoeveelheid neerslag
verschilt sterk per jaar. In het droge jaar 1976 viel het minste regen, voor station Deelen was dat 569 mm.
In 1998 viel daar ruim twee keer zo veel neerslag, en wel 1241 mm. De gemiddelde jaarlijkse neerslagsom per
decennium laat een opgaande lijn zien van ongeveer 750 mm in de zeventiger jaren van de vorige eeuw tot
ruim 950 mm in het lopende decennium. Neerslag is de grootste post op de waterbalans van de Veluwe, een
nauwkeurige schatting hiervan is van wezenlijk belang. De onzekerheid waarmee de neerslag op een punt van een
station bepaald kan worden hangt af van factoren als de opstelling van de regenmeter en voorkomende de windvelden (De Bruin, 1977; Buishand en Velds, 1980) en bedraagt 5 à 10%. Voor de Veluwe als gebied moeten we een vlakdekkende schatting maken van de neerslag, om de zogenaamde gebiedsneerslag te bepalen.
De onzekerheid in de gebiedsneerslag wordt vooral bepaald door de punten en daarmee gebieden waar de neerslag
niet wordt gemeten. De ruimtelijke interpolatie van de meetdata is dan van invloed op de onzekerheid. De onzekerheid kan verkleind worden door aanvullend gebruik te maken van regenradardata, die het KNMI sinds ruim 10
jaar beschikbaar heeft. Op de website meteobase.nl kunnen vlakdekkende gegevens gebaseerd op meetstations en
radargegevens vanaf het jaar 2000 worden opgevraagd.
Systeemlaag 1: Focus op Verdamping
In ‘laag’ Nederland is de vochtvoorziening van de vegetatie vaak zo goed dat de vegetatie optimaal kan verdampen.
De werkelijke (actuele) verdamping is dan vrijwel gelijk aan de potentiële verdamping. Fouten in de berekening van
het neerslagoverschot zijn daarom onder normale weersomstandigheden relatief beperkt. Op de Veluwe, met droge
zandgronden en een diepe grondwaterspiegel, kan de werkelijke verdamping door vochtgebrek in de wortelzone van
de bodem echter drastisch teruglopen. Doordat dit proces moeilijk nauwkeurig na te bootsen is, vooral door gebrek
aan kennis over het verdampingsgedrag van de vegetatie bij droogte, zijn er fouten in de grondwateraanvulling te
verwachten. Deze kunnen in modellen gecompenseerd worden door modelparameters bij te stellen, maar uiteindelijk
kan dit tot verkeerde voorspellingen leiden. Schatting van de werkelijke verdamping is een onderwerp dat de laatste
jaren weer sterk onder de aandacht is gekomen. Er wordt momenteel gewerkt aan een NHV-special waarin de meest
recente kennis over verdamping is verwerkt.
Hiernaast ziet u een versimpeld overzicht van de verschillende
onderdelen van het verdampingsproces. Afbeelding 2.
Water kan verdampen als opgevangen regenwater op de bladeren
(interceptie), via de bodem (bodemverdamping), en via de huidmondjes van bladeren (transpiratie). De grootte van de verdamping
wordt behalve door meteorologische omstandigheden en hoeveelheid beschikbaar water (die afhankelijk is van de bodemeigenschappen) bepaald door het type vegetatie of gewas.
Meten van verdamping
Verdamping kan op verschillende manieren bepaald worden.
Met remote sensing2* kan aan de hand van warmtebeelden een
schatting worden gemaakt. Of op een veel kleinere schaal kan in
een proefopstelling met lysimeters (waterbalans) of micro-meteorologische meetopstellingen (transport van gassen) de verdamping
worden bepaald. In de jaren negentig ontstond discussie over de rol
van bossen op de verdamping en de grondwaterstand.
Daarom is toen door Alterra onderzoek gedaan met micro-meteorologische metingen.

Afb. 2: Onderdelen van het verdampingsproces

*2 Remote sensing is meten op afstand zonder het object

te beroeren, bijvoorbeeld door infraroodfoto’s te maken
vanaf grote hoogte. Men kan dan daaruit gegevens over
de verdamping afleiden over een gebied.
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We weten niet zeker of we de verdamping op de Veluwe
Ringmus

Een dergelijke meetopstelling staat sinds 1994 op de Veluwe in het Loobos (nabij Kootwijk) in een gebied met grove
den (Moors, 2012). Elders op de Veluwe wordt op een beperkt aantal locaties onderzoek gedaan, zoals bij Arnhem,
het Edese bos en het Speulderbos. Met het onderzoek van de afgelopen 20 jaar is veel meer inzicht ontstaan in het
verdampingsgedrag van verschillende boomsoorten. Voor gemiddelde situaties kan in bos de verdamping redelijk
geschat worden. Maar de onzekerheid neemt toe in het geval dat de bodem sterk uitdroogt of interceptieverdamping
een grote rol speelt (Moors, 2012). De onzekerheden in de berekening van de verdamping worden geschat op 20-40%
(zie o.a. Allen e.a. 2011; Bosveld en Moors, 2014). Dit is de onzekerheid voor een goede schatting op één punt.
Voor een afzonderlijk punt is een uitgebreide meetcampagne nodig om inzicht te krijgen in het verdampingsgedrag.
Dit is slechts één punt op de Veluwe. Daarmee hebben we nog geen vlakdekkende cijfers om een betrouwbare berekening voor de totale werkelijke verdamping van de Veluwe te maken.
Berekenen van verdamping, de theorie
De werkelijke verdamping meten voor de gehele Veluwe is dus niet mogelijk. Daarom wordt in Nederland vaak teruggegrepen op een modelbenadering. Men gaat dan uit van de referentie verdamping, die gedefinieerd is als de verdamping van een referentiegewas, meestal een kort gewas (10-15 cm hoog gras) dat de bodem volledig bedekt en waarvan het bladoppervlak droog is en de plantenwortels optimaal van water worden voorzien. De potentiële verdamping
van een begroeid oppervlak wordt dan bepaald uit een combinatie van gewasfactoren en referentieverdamping.
De potentiële verdamping is de verdamping onder ideale omstandigheden en afhankelijk van het type vegetatie, de
bedekking van de bodem en bedekkingsgraad van de bladeren. In werkelijkheid zal er minder water verdampen, wanneer er onvoldoende vocht beschikbaar is voor de vegetatie. Zo ontstaat de werkelijke verdamping.
Verdamping berekend
Ondanks de hiervoor genoemde kanttekeningen is voor de Veluwe met een diepe grondwaterstand de potentiële
verdamping berekend voor enkele representatieve situaties qua bosbedekking, boomsoort en ondergroei. Deze berekening laat zien dat de potentiële verdamping van de grove den en het loofbos, de meest voorkomende vegetaties
op de Veluwe, potentieel ongeveer evenveel verdampen. Donker naaldbos, zoals sparren, kan meer verdampen, maar
dit bostype komt maar beperkt voor op de Veluwe. De mate van ondergroei of de bosbedekking heeft een grotere invloed dan het bostype zelf. We hebben vervolgens de werkelijke verdamping voor vier voorkomende land/bodemgebruiksvormen op de Veluwe berekend met een onverzadigde zone model en een diepe grondwaterstand, kenmerkend
voor de Veluwe. Het blijkt dat hoewel de potentiële verdamping tussen grove den en loofbos relatief weinig verschilt,
de grondwateraanvulling onderling veel verschilt. Loofbos geeft ruim 70 mm meer grondwateraanvulling per jaar.
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De smart lysimeter op de Veluwe. Foto: Eijkelkamp Soil & Water.

goed meten en ook niet of we de verdamping goed berekenen!

Indien er op de hele Veluwe alleen loofbos, en geen naaldbos zou zijn, zou de grondwaterstand in het centrum van de
Veluwe tot wel 3 meter stijgen (Gehrels, 1999). Kale grond en heide verdampen duidelijk minder en geven dus meer
grondwateraanvulling dan de bosgebieden.
Vergelijking tussen metingen en berekeningen
De hoeveelheden neerslag en werkelijke verdamping verschillen aanzienlijk per jaar. Voor de locatie Loobos hebben
we de gemiddelde werkelijke verdamping uitgerekend en vergeleken met de gemeten verdamping.
De berekende jaarlijkse werkelijke verdamping voor het Loobos bedraagt 591 mm voor de periode 1997-2012.
De gemeten verdamping op deze locatie bedraagt gemiddeld 557 mm per jaar, dit is 6% minder. Voor 1998, een
uitgesproken nat jaar, werd een opvallend lage verdamping gemeten in relatie tot voorgaande jaren en ook tot de
berekende hoeveelheid verdamping. Voor een meetpunt waar veel en lang gemeten is en voor meetpunten met een
vrij ondiepe waterstand kunnen we de werkelijke verdamping dus goed berekenen. Maar van andere punten op de
Veluwe is minder bekend. In 2011 is een landelijke vergelijking gemaakt van de werkelijke verdamping via remote
sensing beelden, bestaande (micro)meteorologische meetgegevens op puntniveau. De afwijking tussen het NHI en de
remote sensing data is het grootst op de Veluwe. Uit de vergelijking kwamen duidelijke verschillen tussen de remote
sensing data en de modellen. De puntwaarnemingen kwamen veel beter overeen met de remote sensing data, maar
het meetpunt met de grootste afwijking ligt bij het Loobos op de Veluwe. Conclusie is daarom dat we zowel niet
zeker weten of we de verdamping goed meten als ook of we de verdamping goed berekenen op de Veluwe.
Variabiliteit
Door de expertgroep is geconcludeerd dat er nog niet
genoeg metingen beschikbaar zijn voor een gebiedsdekkende analyse. Remote sensing, van satellieten tot drones, bieden goede perspectieven om een gebiedsdekkend
beeld van de werkelijke verdamping te krijgen.
Bij het bepalen van de verdamping moet rekening worden
gehouden met de variabiliteit van het systeem. Zoals eerder getoond, verschilt de verdamping per bostype of landgebruik. Daarnaast varieert de verdamping gedurende de
maand. Zie afbeelding 3. In de zes zomermaanden is de
verdamping in het Loobos ongeveer 400 mm; in de zes
wintermaanden ongeveer 160 mm. Voor het Loobos zit
de piek in de verdamping in juli, wanneer de bomen vol
in het blad zitten en op maximale kracht zijn. Echter voor
bijvoorbeeld grasverdamping ziet de curve gedurende
het jaar er weer anders uit, met een meer gelijkmatige
verdamping gedurende de zomermaanden.
Kortom, er is variabiliteit per type vegetatie en per tijdsperiode.

Afbeelding 3: Gemeten maandelijkse verdamping in het
Loobos in de periode 1997-2012.

15 Deelnemers werksessies:
Jan van Bakel (Bakelse Stroom), Almer Bolman (Waterschap Vallei en Veluwe), Gé van den Eertwegh (FutureWater, thans KnowH2O),
Lisette Eikelenboom (Waterschap V&V), Jolijn van Engelenburg (Vitens), Rien Helderman (student Larenstein), Frederik Jansen (student
Larenstein), Jasper Jansen (RHDHV), Eddy Moors (Alterra), Theo van de Nes (Stichting tot behoud beken en Veluwse sprengen en beken),
Teun Spek (Provincie Gelderland), Floris Verhagen (RHDHV), Bernard Voortman (KWR), Flip Witte (KWR), Erik Querner (Alterra).

Deel 2 van dit artikel volgt in de komende Wijerd.
21

De sprengenbeek van Vijverberg
Aan de noordwestzijde van Arnhem doorsnijdt de Amsterdamseweg het landgoed Ligtenbeek of Lichtenbeeck
zoals ook wel geschreven werd. Meer recent duidt men met Lichtenbeek het deel ten zuiden en met Vijverberg
het deel ten noorden van die weg aan.1 Ligtenbeek ontleent haar naam aan een spreng op de tegenwoordige
Vijverberg. Het geheel van sprengkop, sprengenbeek en vijvers is niet aangelegd als bovenloop voor een watermolen, maar zal voor watervoorziening en als parksieraad gediend hebben.
In de krant
Bij het laatste aansluitend, het stromende water vormde
meermaals ook een verkoopargument: ‘doorsneden met
loopend water, zijn oorsprong op de plaats zelve hebbende (…)’
meldt een verkoopadvertentie uit 18272 en een uit 1834
spreekt over ‘op eigen grond ontspringende...waterleidingen
(…)’.3
En soms kwam de beek zelfs in het nieuws. Zo was er in
1857 sprake van een buitengewoon langdurige droogte,
voorafgegaan door een koud voorjaar. Vele kranten maakten hier melding van, zo ook het Algemeen Handelsblad.
Te lezen valt dat ‘op het landgoed Lichtenbeek (…) slechts
een paar vijvers met water gevuld en overigens alle bronnen
en beekjes droog waren (…).’ Terwijl ‘in de lente dezes jaars
is men overgegaan tot het uitdiepen der wellen, ten einde het
fraaije landgoed weder van water te voorzien’.4
In 1858 werd Lichtenbeek verkocht en toen vervolgde het
Algemeen Handelsblad met ‘eene omstandigheid is jammer:
de smaakvolle waterleidingen en watersprongen, van welke de
conditiën der verkooping gewagen, bestaan op dezen oogenblik
alleen in het geheugen of de verbeelding, daar de uitdieping der
bronnen, door den thans overleden eigenaar (…) ten vorigen
jare bewerkstelligd, wel aanvankelijk een goeden uitslag had,
maar nu geheel nutteloos is, aangezien de wellen andermaal
beneden den bodem der beekjes gezakt zijn. In het algemeen
komt den toestand der beeken op de Veluwe niet veel verbetering en blijft het gebrek aan genoegzaam water voortduren,
tot groot ongerief en nadeel van hen, die er hun middel van
bestaan in moeten zoeken’.5
Tot enkele dagen later een hevige donderbui met ‘buitengewoon sterken stortregen’ volgde die onder andere op
Lichtenbeek ‘veel verzanding en uitdrijving van bouwland en
wandelingen’ veroorzaakte. ‘Zóó zelfs, dat (...) de waterleidingen en de fontein (...) heden avond nog in werking waren’.6

De Lichtenbeeck, anoniem circa 1740.
(Gelders Archief, 1551-GM 08576).

Wandeling rond 1800
Als parksieraad had het water nóg een rol, namelijk die van de ‘rode draad’ voor een aaneenschakeling van vroeg-landschappelijke parksieraden. In dit artikel wordt deze rode draad opgepakt. Wandelaars uit vroeger eeuwen worden gevolgd aan de hand van tekstfragmenten uit dagboeken en reisverslagen, aangevuld met enige kaarten. De wandeling
is vandaag de dag nog steeds te maken: de waterloop is nog altijd te volgen en met de tekstfragmenten en gelijkende
voorbeelden uit de omgeving is voor te stellen wat er toentertijd te zien moet zijn geweest.

Beekprik
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bij Arnhem.

Door Jan Holwerda

deel 1: Meer dan alleen een beek

Lichtenbeek
Omstreeks 1651 verkregen Willem Craeyvanger (ca. 1616-na ca. 1666)7 en Bernt Harscamp de gronden van het latere Lichtenbeeck in erfpacht, en werd hier een hoeve gebouwd. Harscamp8 ontdekte aan de overzijde van de weg, op
de latere Vijverberg, rijke waterwellen en verwierf deze gronden in 1685.9 Na de familie Harscamp en de familie Sandijk10 en erfgenamen, werd Mr. Everhard Jacob Brantsen (1708-1764), getrouwd met zijn nicht Elisabeth Johanna
Beatrix Tulleken (1716-1762), in 1741 eigenaar.11 Naast het agrarisch bedrijf was er toen sprake van ‘een commodieus
getimmer off verblijf voor den eijgenaar, met een grooten hoff en een stallinge, twee loopende vijvers, alles met sijn opgaande
boomen, ackermaal en verdere houdtgewassen.’
In 1764, na de dood van haar vader, erfde Elisabeth
Brantsen (1743-1826) Lichtenbeek. Zij huwde in 1771
Gijsbert van Hasselt (1734-1801), telg uit het Zutphense
regentengeslacht.12
Vroeg negentiende-eeuwse kaarten als die van De Man
(1802-1812)13 en het Kadastraal Minuutplan14 laten zien
dat Lichtenbeek een grote geometrische parkaanleg
kende, met een lange toegangslaan vóór en een sterrenbos achter het hoofdhuis. Gezien deze stijl lijkt het
waarschijnlijk dat deze aanleg ten tijde van Everhard
Jacob Brantsen tot stand is gekomen, dus voor 1764.
Dezelfde kaarten tonen een landschappelijke parkaanleg
op Vijverberg en direct rond het huis Lichtenbeek, de
laatste als het ware ingeklemd tussen de al genoemde
geometrische delen.
Het zal onder Elisabeth Brantsen en Gijsbert van Hasselt
zijn geweest dat deze landschappelijke parkaanleg tot
stand kwam, waarschijnlijk voor circa 1800. Gijsbert
stierf namelijk in 1801 en Elisabeth had toen inmiddels
de leeftijd van bijna zestig jaar bereikt. De parkaanleg
van Vijverberg is door het uitgebreide netwerk van
kronkelende wandelpaden op een relatief klein oppervlak en meerdere tuinsieraden, waarvan de sierkluis
(kluizenaarshut) al in 1793 wordt genoemd, als vroeglandschappelijk te duiden.
Bronnen
Wat de bronnen betreft is er allereerst het dagboek dat
Otto van Eck (1780-1798), geboren in een welgestelde regentenfamilie, van 1791 tot 1797 bijhield. Het dagboekschrijven was een verplichting opgelegd door zijn ouders,
naar de nieuwste pedagogische inzichten. Zelfinzicht en
zelfdiscipline moesten op deze wijze worden ontwikkeld, en die ontwikkeling was vervolgens door de ouders via meelezen te controleren. In het dagboek noteerde Otto van Eck een logeerpartij bij oom en tante Van Eck op Mariëndaal
(te Arnhem), in augustus 1793.15 Meerdere buitenplaatsen werden bezocht, zo ook het aan Mariëndaal grenzende
Lichtenbeek. De moeder van tante Van Eck was overigens ook een Brantsen. Op 4 juli 1807 deden koopman Daniel
Boissevain (1772-1834), zijn zwager en scheepsreder Carel Faber (1767-1813) en hun echtgenotes vanuit Amsterdam Lichtenbeek aan tijdens ‘Een Plaisir Reysje door Gelderland na Cleef en terug’.16
Nog eens zes jaar later, veel uitgebreider en gedetailleerder, komt Lichtenbeek aan bod in het verslag van de huwelijksreis van jonkvrouwe Maria Catharina Gallé (1788–1862) en notaris Nicolaas Esser Meerman (1777-1851).
De titel ‘Een uitstapje in de environs van Arnhem’ moge duidelijk zijn.17
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Jan Holwerda (1960) studeerde aan de Hogere Bosbouw en Cultuurtechnische School te Velp (huidige Hogeschool Van Hall
Larenstein). Zijn groene opleiding en interesse voor geschiedenis leidde in de loop der jaren tot verdieping in de geschiedenis
van de Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur en tot allerlei publicaties op dit terrein.

In dezelfde periode bezocht ook Willem de Clercq (1795-1844) het landgoed Lichtenbeek. In zijn beroemde dagboeken (1811-1830) doet Willem in de derde persoon verslag van een zesdaags reisje door Gelderland, in augustus
1815.18 Tot slot is er nog het boekje ‘Wandelingen in een gedeelte van Gelderland’, een succesvol werk met vijf drukken
tussen 1820 en 1836.19 De boekhandelaar-uitgever, archivaris-geschiedschrijver Isaac Anne Nijhoff (1795-1863)
beschrijft hierin een drietal wandelingen rond Arnhem. In de tweede wandeling wordt onder andere Lichtenbeek
bezocht.

Afbeelding 2. Kadastraal Minuutplan 1879-1888 met details uit Minuutplan 1821.
(Gelders Archief 1506-2603 / watwaswaar.nl).

De Hel, een aangelegde grot
Op Vijverberg beginnen hedendaagse wandelaars bij de sprengkop gelegen achter de in 1873 gebouwde woning met
de naam De Vijverberg.20 Een kleine woning die opvalt door kenmerkende neogotische spitsboog-vensters en het
kleine balkon aan de straatzijde. Net voorbij deze woning, tegenover de oprit naar het koetshuis van Lichtenbeek,
biedt een klaphek anno 2016 toegang tot Vijverberg. Hiervandaan dient men eerst terug te lopen richting de genoemde woning, naar deze sprengkop.
Ook Gallé en Esser Meerman begonnen hun wandeling bij de sprengkop. Aldaar ‘daalden [ze] af naar de grotten of
souterrains, welken 40 passen door de grond gegraven zijn, doch welke spelonken ons meer akelig dan vrolijk toeschenen.’
De Clercq spreekt eveneens over ‘eene onderaardsche gang met schone uitzichten over ‘t water.’
Nijhoff op zijn beurt is het meest uitgebreid en beschrijft de plek en de sfeer: ‘een kunstig gemaakt grotwerk, onder
hoog geboomte. Langs eenen donkeren gang daalt men in hetzelve neder, tot aan een klein vertrek, uitkomende aan eene
beek, die zich, door de hoogten, welke haar aan beide zijden insluiten, met moeite den weg schijnt te banen: het flaauwe
licht, door de opening tussen de beide heuvels doorgelaten, nog gedeeltelijk onderschept door het heestergewas, dat de beek
omzoomt, doet eene bevallige werking in dit onderaardsch verblijf, waar in den zomer de verkwikkelijkste koelte heerscht.’ 21
24

Kerkuil

Het al genoemde Kadastraal Minuutplan laat op deze plek,
‘De Hel’ genaamd, een bouwwerk met een V-vormige plattegrond zien.22 Het is mogelijk om vanaf de ene zijde af te
dalen tot het waterniveau en dan over de spreng te kijken, om
vervolgens aan de andere zijde weer naar boven te lopen en de
wandeling langs de waterloop te vervolgen.
Afbeelding 3. De Grot De Hel (watwaswaar.nl).
Het waterniveau ligt aldaar overigens meters onder het maaiveld. De grot bestaat niet meer, maar de diepliggende spreng
ingesloten door grote grondlichamen en overwelfd door hoog
opgeschoten bomen nog wel. Op deze plek is voor te stellen dat men hier vroeger kon afdalen in een grot en op het
laagste punt uitzicht over het water had. Voorheen waren aan beide zijden van de sprengenbeek paden, nu alleen nog
aan de zuidzijde.
Brug en obelisk
Nijhoff vervolgt met: ‘van dit grotwerk af loopen veelvuldige slingerpaden, over hoogten en laagten,op verschillenden
afstand langs deze beek, en langs den vijver, in welken zij zich uitstort; zij brengen den wandelaar over eenen brug, waar hij,
aan beide zijden, een streelend uitzigt geniet over eenen vijver.’
Ook Gallé en Esser Meerman komen bij deze brug: ‘Hiervandaan begaven wij ons langs een kronkelend beekje, zeer diep
gelegen, tot aan een dwarslaan, waar hetzelve zich in een kolk verloor. Daar passeerden wij eene aardige brug en het achter
ons gelaten terrein, op welker einde zich in ‘t verschiet een zeer fraaye obelisk vertoonde, terwijl wij ons oog lings af op een
watergezicht, in welks midden een grote en zes
kleinere fonteinen sprongen, wederzijds met
kronkelende wegen, met een laan lieten wijden.’
De genoemde obelisk stond mogelijk in de
laan die zich vanaf de Amsterdamseweg
in noordoostelijke richting uitstrekte en
dwars op de korte gevel van het nu niet meer
bestaande hoofdhuis stond.23 Deze locatie is
passend bij een uitzicht vanuit het hoofdhuis
door een laan op een ‘blikvanger’ zoals een
obelisk. De op de Topographische kaart van
1874 aangeduide mogelijke locatie is aan de
bovenzijde van een helling die in noordelijke
richting overgaat in vals plat. Zou een obelisk
verderop in de laan staan, dan zou deze vanaf
de brug steeds minder goed tot niet meer
zichtbaar zijn geweest.24 Overigens valt op
dezelfde kaart het grote aantal slingerende
paden op, iets wat momenteel nog steeds in
het veld waarneembaar is.
Waterval
De vijvers en de sprengbeek kunnen verder
worden gevolgd. Vanuit de tweede (meest
westelijke) vijver vervolgt het water zijn
weg via de sprengenbeek. Dan komt men
op een punt waar een hoogteverschil in de
waterloop, 2 à 3 meter, door een watergoot of
watertrap wordt overbrugd.

Detail van Topographische kaart der gemeente Arnhem,
P.K.P.J. van Sloten 1874 (Gelders Archief, 0509-217A).
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Lammergier

Op het Minuutplan valt dit terug te vinden, maar geen van
de gebruikte bronnen maakt melding van een waterwerk in
welke vorm dan ook.
Iets verderop komen Gallé en Esser Meerman bij: ‘een aardig
rustiek hutje, waaronder een souterrain als een kleine kamer met
twee open deuren ter zijde en een grote opening in ‘t midden, en
zoo dadelijk als wij daarin gezeten waren, werden wij verrascht
door eene schone waterval, die tusschen de vloer van het bovenverHutje of grotwerk (watwaswaar.nl).
trekje en de zoldering boven ons in éénen val nederviel en een zonderling gezicht opleverde, vooral daar men dezelve van achteren
beziet, daar men die anders gewoon is van voren te bezichtigen.’
De Clercq heeft gemengde gevoelens bij deze plek: ‘T geen ons het beste beviel was de intrede in een soort van grot alwaar
men voor zich een stroom water van de hoogte van twaalf voet neder zag vallen het geruisch van het water het spelen der
zonnestralen in het zelve en het daardoor veroorzaakte glinsteren der waterdroppen was verrukkend. Minder beviel ons het
gezigt van buiten terwijl het water dan door een venster stroomde, ‘t geen noch met natuur noch met goeden smaak strookte.’
Nijhoff op zijn beurt is zeer neutraal met ‘een ander meer eenvoudig grotwerk, over hetwelk zich een waterval, ter hoogte
van zes of zeven voet, in een beekje uitstort.’
Ook dit ‘hutje of grotwerk’ staat op het Kadastraal Minuutplan. Een klein, met rood aangegeven bouwwerk is te vinden op de overgang naar het volgende deel van de sprengenbeek. Ook nu nog kent het aldaar een hoogteverschil met
een cascade, dus een waterval door een bouwwerkje is daar goed voorstelbaar.
Gallé en Esser Meerman vervolgen hun weg met: ‘Van daar wandelden wij langs een goudvisvijver, omringd van hoogstammige boomen, waarbij een rustiek bank geplaatst was, door vrolijke dreefjes en kronkelende weegjes van fraai kreupelhout en bosch, waar hier en daar een fraaie bank bij een waterplas (waarover men met aardige brugjes henen gaat) gevonden
wordt.’ De Clercq laat zich in gelijkende bewoordingen uit.
De kluizenaarshut
Door het water te volgen komen alle wandelaars uiteindelijk bij wat het hoogtepunt van de parkaanleg moet zijn
geweest, de kluizenaarshut en haar omgeving.25 Otto van Eck schrijft al onder Donderdag 22 Augustus [1793] ‘op de
derde [buitenplaats, zijnde Lichtenbeek] heb ik niet veel aanmerkenswaardig gezien, als een zeer aardige hermitage met zijn
huisje van mosch, zijn graf, etc. en de hermiet zelfs stond in zijn huisje in den bijbel te leezen en was zeer gelijkenend van hout
gemaekt’.
Veel gedetailleerder is Boissevain. Te lezen valt: ‘een fraaye Hermitage met Menagerie uyt Wortelen van Boomen zamengesteld. Verder op bezagen wy het Kerkhof van den Heremiet met verschillende treffende Grafschriften, deszelfs Kapel en
Tuyn en zagen den Heremiet zelve by het leezen in een Boek, in eene beweegende houding.’
Esser Meerman voegt weer andere details toe. Met mogelijk enige bewondering schrijft hij: ‘tot wij eindelijk over een
opslaande brug henen gingen, welke ons op een eilandje leide. Bij dezen ingang lazen wij eenige inscriptiën, terwijl men
ons vervolgens eene hermitage aanwees, waarin zich een beweegbare hermijt bevondt, en welk eilandje strekt tot de
afgezonderde verblijfplaats van den hermiet en waarop zich bevondt zijn kerkhof, zijn bidvertrek, een altaar, een scelet
van een doode en vele grafplaatsen, alle voorzien van bijschriften, welke Gods heerlijkheid en de
vergankelijkheid des menschelijken levens ter beschouwing en aandenken voorstelden.’
Maar De Clercq denkt heel anders over het eiland en haar aankleding. Effectbejag is het: ‘Zoo zeer ons dit alles echter
behaagde [vanuit het huisje door de waterval kijken] zoo zeer mishaagde ons eene soort van hermitage met twee elendige
hutjes, waarin de afbeeldsels van Menno en Paracelsus een knikkende pop en een groot getal opschriften die meer vroom
als dichterlijk waren en ons om dus te spreken walgden daar deze heilige opschriften overal als uithangborden van kroegen
geplaatst waren. Eene smerige hut waar wij uitgebrande kaarssen en een kartonnen doodshoofd vonden bekroonde dit tefreel
zoo dat wij deze hermitage zochten te vergeten en verder Lichtenbeek met dankbaar genoegen verlieten.’
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De verwijzingen 1 t/m 28 zijn zó uitgebreid dat we ze niet bij het artikel hebben geplaatst.
U kunt het vinden op onze website onder ‘de Sprengenbeek bij Arnhem’.

Naast bijschriften en opschriften buiten, werd ook in de hermitage een tekst
aangetroffen, een lang gedicht dat bewaard bleef en is getiteld: Ter verdediging van mijnen afgezonderden levensstand.26 Het begint met de volgende
regels:

‘Gaa Wandelaar gaa mijn hut voor bij,
Beklaag mijn éénzaam leven
’t geen ik genieten mag derft gij,
wij leven kort straks sterven wij,
om rekenschap te geeven.’

Afb. 6. Eiland met hermitage en kerkhof
(watwaswaar.nl).

Mogelijk dat enige jaren later veel hiervan alweer verdwenen was.
Nijhoff blijft namelijk wel erg beperkt in zijn schets van dit deel van de wandeling. Hij noemt het eiland met ‘eene
smaakvol aangelegde hermitage (…)’, maar geeft geen andere details.27 Verder geeft hij aan dat dit eilandje ‘grenst zeer
gepast aan een uitgestrekt dennenbosch.’
Op het Kadastraal Minuutplan is aan de westelijke grens van Vijverberg een rondlopende gracht te zien, dus met een
eiland. Een brug biedt toegang en twee bouwwerkjes (de hutjes?) staan in rood aangegeven. Ook nu nog is deze plek
terug te vinden. Een ieder zal bij Vijverberg en het woord ‘eiland’ in eerste instantie denken aan de waterpartij en het
schiereiland met het waarschijnlijk rond 1900 gebouwde huis ’t Eilandje.28 Maar direct ten zuiden hiervan is nog een
eiland te vinden, zij het eentje binnen een drooggevallen gracht. Dit is het eiland waarover Esser Meerman en
De Clercq spreken. En tot op heden is de vorm van de gracht, dus ook die van het voormalige eiland, nog steeds
dezelfde als op het Kadastraal Minuutplan.
Einde wandeling
Van hieruit is het mogelijk om via verschillende paden of wegen terug te keren. Esser Meerman schrijft hoe ze dan bij
het nu niet meer bestaande huis komen. ‘[Een huis met] een bloemperk, in hetwelk wij den heer Brantzen aantroffen, een
achtenswaardig grijsaard, doch als een kwakzalver opgetooid, hebbende een pet op met zilver omboord, een buis van groen en
bruin gestreept goed, een grijze broek met zwarte slobkoussen, terwijl hij roode sayette handschoenen, zoo het scheen voor de
jicht, aanhadt, wordende door denzelve met een vriendelijk goeden dag begroet.’
De wandeling van Gallé en Esser Meerman eindigt tenslotte met een kopje thee bij de tuinmanswoning en zicht op
een ‘antieke koepel langs den weg (…)’. Zij verlieten vervolgens ‘deze plaats, welke, hoezeer niet mooier, ons echter vreemde
en nieuwe gezichten opgeleverd hadt.’
Dit artikel staat ook op de website: hier vindt u ook de uitgebreide notenlijst.

Wordt vervolgd in het volgende nummer.

Beekloper
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Het beekdal in Rozendaal

Gerard Achterstraat, parkbeheerder en
hovenier op Rosendael. Foto juni 2015.

Tekst en beeldmateriaal:
Marianne Poorthuis

In de uitbundig bloeiende rozentuin van het park Rosendael voor de Oranjerie en
vlakbij de vaste plantenborder komt Gerard Achterstraat (1953), parkbeheerder op
Rosendael, mij al tegemoet: “Ik mot nog even iets bespreken met de vrijwilligers
hoor…” Ik loop met één van de andere tuinbazen langs de rozenperken en we zien
daar een vers gat van een das. Dat is even slikken! Onder het genot van een kopje
koffie, in het kantoor van Gerard, vertelt hij honderduit. Uit zijn verhalen blijkt dat
er veel is veranderd in de bijna 30 jaar dat hij hier werkt als hovenier. Hij is echt een
man van de praktijk en kent het terrein als geen ander. Bij ieder onderwerp dat ter
sprake komt, zegt hij: “We motten zo maar even in het veld kijken.” Ik luister met
rode oortjes naar al zijn verhalen over het beekdal, de Koningsberg en het park.
Al eerder die week had ik van alles over het wonen in het beekdal gehoord van de
familie Van Raalte. Zij wonen naast het paardenweitje, vlakbij een voormalige molenplaats.

Nieuwe plannen en oude structuren in het Rozendaals beekdal
Niet alleen het park Rosendael staat onder beheer van Geldersch Landschap
maar ook gedeeltes van het beekdal in Rozendaal. Gerard vertelt. “Niet zozeer
het grasveldje in het beekdal, maar de Koningsberg daarnaast, hoort ook bij
ons. Het vormde ooit één geheel met het park. Onder dat gebied ligt een oude
tekening van Wattez. Dat was een hele mooie structuur. Het is geen parkbos
meer, maar het is een gewoon bos geworden in de loop van vele jaren. Eigenlijk
willen we er precies de uitstraling aan geven zoals het vroeger geweest is. We
gaan ermee aan de slag, zoveel is wel zeker. Misschien dat nog een paar details
uitgewerkt moeten worden. We gaan de oude structuur in grote lijnen weer terug
brengen en dat betekent niet dat we het hele park op de kop zetten of dat het
hele bos weg moet, beslist niet. Het betekent dat we de paden weer op de juiste
plek terugleggen. Vanuit het zichtpunt middenop wordt de heuvel hersteld en de
zichtlijnen teruggebracht. Misschien komt er wel weer een koepeltje bovenop,
maar dan in een iets modernere vorm.”
Dat stukje wei, het is er heel nat…
“Het beekdal, dat particuliere stukje weiland, dat was niet van ons in 1986 toen
ik hier begon. Dat hele beekdal was van de gemeente. Dat stuk wei dat nu wel
Het beekdal was zo nat, dat de pinken tot aan hun
van ons is, was verhuurd aan boer Onstein die hier op het landgoed woonde.
Hij had er in de zomer altijd vee in lopen, jongvee, pinken, en het was altijd
heel nat. De beesten liepen tot aan de buik zowat in de modder; ze zakten er in weg, dat ik nog wel eens dacht van:
‘Ghoe!’ Ik ben een boerenzoon, maar wat doet een boer met zo’n stukje land? Wat moe ’j d’r mee? In die tijd is de hele
bovenlaag eraf geschraapt met een kraan. Ik weet nog wel dat ze met die kraan er helemaal diep in weggezakt waren;
zo nat en drassig was het daar. Dat is nu nog zo. Nou, daar hebben ze een heel mooi natuurprojectje van gemaakt,
eigenlijk met de bedoeling om het toen over te dragen aan het Gelders Landschap, maar dat is pas later gebeurd. Het
is lang blijven liggen. Na twee, drie jaar begon er allemaal struweel te komen van berken en bramen en steeds meer
berenklauwen. Het zag er dus niet uit. Ja, als het begon te bloeien dan zag het er heel mooi uit, maar het was niks.
Wij hebben namens Gelders Landschap op eigen kracht alle berenklauwen proberen te rooien met de schop. Verschillende winters achter elkaar hebben we alle elzen en wilgen met de tractor en de lier van een afstand proberen eruit
te lieren. Stapels hout hebben we er weer af gehaald. En dat viel dus niet mee; dat snap je wel… Met de lier de bomen
eruit halen en dan alles vooraan de weg brengen. Dat was geen prettig werk. Elke stap zakte je d’r tot aan de
knieën in. Het maaien hebben we toen beperkt tot één keer per jaar. Eind jaren negentig konden we een
machine inzetten, een rupsvoertuig.
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Fuut

De Zwitsersche partij, de grote sprengkop op
Rozendaal met terrassen, meer dan tien meter diep.
Ansichtkaart omstreeks 1910.

Nu komt er een bedrijf uit Friesland: die maait het met een hele
grote machine en laadt het meteen achterop in z’n container en
brengt het dan naar de weg waar het door hen wordt afgevoerd. Het
is een heel duur stukje. Je ziet het terrein veranderen, iets meer
bloem en iets meer kleur; er zijn nu zelfs enkele orchideeën. Het is
er nog altijd heel nat en dat houden we zo.”

Extra sprengkoppen op Rozendaal. Foto juni 2015.

Sprengen, sprengkoppen
Gerard vervolgt: “Aan de andere kant van het beekdal, tegen de bosrand aan, daar zit nog een sprengkop, die loopt
niet meer zo goed af. Die spreng en de sprengenbeek gaan we opknappen, zodat we weer meer water krijgen. En ook
op het park zelf maken we sprengkoppen en sprengenbeken weer vrij.” De sprengen en sprengenbeken waren lang
geleden nodig om voldoende water te krijgen voor de elf watermolens, die op de Rozendaalse beek hebben gedraaid.
Overal waar nu een waterval te zien is heeft een watermolen gestaan en voordat
de vijvers dienden ter verfraaiing van het park deden ze dienst als waterreservoirs om een molen te laten draaien. Gerard: “Nu ik er zo over nadenk is het
misschien een overweging om die plekken op een of andere manier herkenbaar
te maken.”
De Hollander en de leermolen
Hier en daar in het beekdal zijn in de huizen de sporen van de molens nog wel te
vinden. Van de familie Van Raalte had ik daarover al het een en ander gehoord.
Thea van Raalte woont hier in het beekdal sinds 1990. “Ja, hier werd het leer
gelooid, neem ik aan, want dat weten we niet helemaal zeker; die oude tekeningen zijn er niet. Het houtskelet van ons huis, het gebinte, is ouder dan het huis
zelf. Er is ooit iemand geweest, die van de merktekens in een aantal balken af
kon leiden dat die ouder moesten zijn dan het huis zelf, want elke periode heeft
z’n eigen wijze van belettering. We mogen dus aannemen dat het gebint vroeger
elders heeft gestaan. Het kan deel uitgemaakt hebben van de molen ‘De Hollander’, die vroeger iets hogerop bij de grote vijver stond, want dat klopt met de
tijd dat De Hollander daar wegging en ons huis gebouwd werd. De muren waren
overwegend van leem. Die werden gewoon weggeslagen als de pacht niet meer
betaald kon worden en het huis geveild werd. Het hele gebint, dat met gat-enpenverbinding in elkaar zit, werd genummerd en daarna opgepakt om het elders
neer te zetten.”
buik in de modder liepen. Foto jaren ‘30.

Een groot servituut, maar
toch een paradijsje
“…en wat het beekdal betreft,” vervolgt Thea, “er ligt wel een heel
groot servituut op, als je leest wat je allemaal niet mag. Je mag
vrijwel niets maar we maken er wel wat van. Daarachter ligt nog een
paardenweitje van meneer Buitenhuis, die hier op ‘t dorp woont.
Hij had van die kleine pony ‘s, net grote honden en die liepen hier
achter bij mevrouw Van Boetzelaer en bij ons achter in de wei. Ik
was toen nog aanmerkelijk jonger en helemaal gek van tuinieren.
Op een gegeven moment heb ik gezegd: ‘Meneer Buitenhuis, ik wil
het weitje graag ontginnen en daar ook een stukje tuin aanleggen.’
Daarmee heb ik geprobeerd om aan te sluiten bij het bos. Daar is
ook nog een forellenkwekerij geweest. Ja, er is veel gebeurd in dit
beekdal”.

Hier stond links van de vijver ooit kopermolen De Hollander.
De molen is lang geleden afgebroken en het gebint is ter plekke herbruikt. In het huis van Thea van Raalte zijn de inscipties in dit gebint nog
te zien. Foto juni 2015.
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Nieuwe vereniging neemt afstand van de Klaarbeekeigenaren en gemeente Epe

‘Kist van Van Delden’ deel 4
Even terug naar het begin. Om uit de greep van de overheidscontrole op hun beken te blijven, richtten zestien eigenaren van sprengenbeken of delen daarvan in 1941 de ‘Vereeniging van Beekeigenaren in de gemeente Epe’ (VVB) op. Ze legden zichzelf onderhoudsplicht en de
controle daarop op, om een einde te maken aan klachten over wateroverlast door slecht onderhouden beken. Dat lukte maar ten dele. Enkele
beekeigenaren hadden al lang geen (bedrijfs)belang meer bij hun beek(deel) en spendeerden geen cent meer aan beekonderhoud. Met name
drie van de zeven Klaarbeekeigenaren bezorgden het VVB-bestuur voortdurend hoofdbrekens. Waren klachten over een slecht onderhouden
Klaarbeek in 1941 de directe aanleiding tot de oprichting van de vereniging, dat waren ze ook om de vereniging in 1959 op te heffen.

Even lijkt het bestuur van de Vereeniging van Beekeigenaren
de moed te verliezen. Het lukt maar niet om nalatige leden te
bewegen tot een goed onderhoud van hun beken, en dat werkt
door op de hele vereniging. Op verzoek van de Klaarbeekeigenaren zelf vindt in november 1955 een gesprek plaats tussen
hen en het VVB-bestuur in een poging de problemen nu eens
echt op te lossen. IJdele hoop: de gesprekspartners komen
niet tot overeenstemming.
Als het bestuur er ook nog achter komt dat de vereniging eind
1951 haar rechtspersoonlijkheid (die zij in 1941 voor tien jaar
kreeg) blijkt te zijn kwijtgeraakt, is het elan er eind 1955 helemaal uit. Het (dagelijks) bestuur handelt de lopende zaken in
de twee daaropvolgende jaren onderling af.
Uit een ‘krabbeltje’ van medio 1957 blijkt er dan toch weer
wat te broeien. Achter de schermen wordt in klein comité een
nieuwe organisatie voorbereid voor beekeigenaren, die hun
beek nog benutten in hun bedrijfsvoering. Op 28 augustus
1958 zit het volledige bestuur voor het eerst sinds eind 1955
weer bij elkaar. Zoals de vereniging er nu voor staat, kunnen
Wasserij de Achterste Molen in 1985.
we niet verder, concludeert voorzitter G.H. Bos. Toch blijft
Foto: J.A. van Krimpen, Vrienden van de Veluwse Waterradmolens.
voortzetting van de samenwerking tussen de goedwillenden
gewenst. Het bestuur neemt een kloek besluit: liquidatie van
de VVB en vervolgens een doorstart, maar dan zonder de Klaarbeekeigenaren en de gemeente Epe (eigenaar Eper
Dorpsbeek en de benedenlopen van enkele andere beken).
Professioneel
Zeven beekeigenaren zitten op 17 september 1958 in hotel De Cannenburgh in Vaassen bij elkaar; vier afwezige
genodigden hebben al bij voorbaat hun instemming kenbaar gemaakt. Voorzitter Bos zet uiteen waarom de Klaarbeekeigenaren erbuiten zijn gehouden: ‘omdat deze de positie van de andere beekeigenaren steeds in gevaar hebben
gebracht. De gemeente Epe is evenmin gevraagd, omdat in het verleden wel is gebleken dat deze zich veelal partij
stelt tegenover de particuliere beekeigenaren.’
De aanwezigen gaan volledig mee in de plannen van het VVB-bestuur voor een nieuwe organisatie. Er wordt al
meteen gesproken over de inzet van mechanische beekschoonmaakapparatuur,
over mogelijk een eigen schoonmaakploeg, een eigen uitvoerder, kortom: een
professionele aanpak. Een driekoppige commissie van voorbereiding krijgt de taak
de oprichting van een nieuwe club in de steigers te zetten. De commissie kiest als
naam ‘Vereniging tot Instandhouding van Bedrijfsbeken’.
De toevoeging ‘in de gemeente Epe’ plakt zij er niet meer aan vast. Ook eigenaren
van bedrijfsbeken buiten de gemeente kunnen aanhaken (later treden dan ook
eigenaren uit Heerde en Apeldoorn toe). Doel: het in stand houden van bedrijfsbeken voor aan- en afvoer van fabricagewater, krachtopwekking en andere industriële toepassingen. Voor onenigheid over bijvoorbeeld de schouwrapporten (‘wat
is schoon?’) moet er een arbitragecommissie komen.
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De voormalige wasserij van Mentink op de molenplaats ’t Kraaijennest, Vaassen.
Foto: C. Mönnich.

Door Tjada Amsterdam

In juni 1954 uit een boze inwoner van Vaassen in het
Veluws Nieuws al zijn gram over de stinkende Dorpse Beek
Eén gulden
Als half februari 1959 de zoveelste klacht van de gemeente Epe binnenkomt
over wateroverlast door een verwaarloosde Klaarbeek inclusief de dreiging de
beek onder overheidstoezicht te plaatsen, besluit te bestuur zich daartegen
niet langer te verzetten. Het trekt daarmee zijn handen voorgoed af van de
Klaarbeek.
Kort daarna krijgt de gemeente Epe grote delen van de probleembeek in eigendom. Diverse Klaarbeek-eigenaren gaan maar al te graag in op het gemeentelijke aanbod om hun beekdeel te verkopen voor de symbolische prijs van één
gulden. De nieuwe eigenaar maakt meteen een plan voor verbetering van de
waterafvoer in de beek.
Om de weg vrij te maken voor de oprichting van de nieuwe vereniging, zonder
Klaarbeek, moet eerst de oude geliquideerd. Tijdens de 16e algemene ledenvergadering op 1 mei 1959 houdt de Vereeniging van Beekeigenaren in de
gemeente Epe op te bestaan. De negen aanwezige leden, die alle zeven beken
in de gemeente Epe vertegenwoordigen, stemmen unaniem in met de voorgestelde liquidatie.
Drieënhalve maand later, op 15 september, vindt de oprichtingsvergadering
plaats van de Vereniging tot Instandhouding van Bedrijfsbeken (VIB), in
aanwezigheid van tien adspirant-leden. Zij conformeren zich aan de ontwerpstatuten en huishoudelijk reglement en kiezen ir. B.J. Helders tot voorzitter
en het drietal dat de commissie van voorbereiding vormde tot bestuursleden:
A.W.J. van Delden, A.J. te Riele en J. van Delden. De jaarlijkse schouw willen ze
weer regelen als vanouds: de leden-beekeigenaren gaan elkaars beken controleren op voldoende onderhoud. Met zo nu en dan een schouw door externen.
Op de valreep wordt G.H. Bos, die de opgeheven VVB dertien jaar als voorzitter door lastige jaren loodste, benoemd tot erevoorzitter van de nieuwe
vereniging. Op 18 januari 1960 verkrijgt de VIB haar officiële goedkeuring.
Nieuwe bedreigingen
Na een paar rustige beginjaren doemen in 1961 weer nieuwe bedreigingen op:
de aanpak waterverontreiniging door de overheid en de mogelijke oprichting
van een regionaal waterschap. Vooral het eerste onderwerp baart de vereniging
zorgen. Beekeigenaren hebben het recht het water van hun beek te gebruiken,
maar zijn ook gerechtigd hun afvalwater vrijelijk op diezelfde beek te lozen. En
het zijn al lang geen onschuldige middelen meer die met het afvalwater de beek
in spoelen.
Nieuw is de problematiek niet. In juni 1954 uit een boze inwoner van Vaassen
in het Veluws Nieuws al zijn gram over de stinkende Dorpse Beek: ‘Het begint
reeds bij de NV Van Delden’s Papierfabriek waar verschillende soorten verfstoffen en
afval worden geloosd. Dan volgt de NV Industrie met de lozing van oliën en vetten
en alle soorten afval en vuil, en de NV Vulcanus maakt met de lozing van de riolen
het geheel (vooral bij warm weer) tot een dusdanige brij en stank, dat het voor aanen omwonenden zeer hinderlijk, om niet te spreken van onhoudbaar, is.’
De aanpak van verontreiniging van het oppervlaktewater staat in het begin jaren ’60 bij de overheden, van Rijk tot gemeente, inmiddels hoog op de agenda.
Om inzicht te krijgen in de problematiek polst het VIB-bestuur in maart 1961
de leden over het afvalwater van hun bedrijf (zie tekstkader rechts), ‘ten einde
paraat te zijn bij te verwachten moeilijkheden’.

En moeilijk krijgen de beekeigenaren het. Wordt vervolgd in deel 5.

Bron: archief Vereniging van Beekeigenaren in de gemeente Epe

Beken zijn afvalputjes
Het is nu nauwelijks voor te stellen met welk een
gemak vijftig jaar geleden bedrijfsafvalstoffen
in de beken werden geloosd. Legaal overigens.
Als eigenaar van de beek (of een deel daarvan)
hadden de bedrijven niet alleen het recht om het
water te benutten in hun productieprocessen en/
of als energiebron, maar mochten zij ook hun
proceswater vrijelijk in de beek laten wegstromen.
Zo was het altijd gegaan en zo ging het nog.
Maar met dat afvalwater spoelden al lang geen
onschuldige stoffen meer in de beken.
Dat blijkt wel uit de enquête die het bestuur van
de Vereniging tot Instandhouding van Bedrijfsbeken (VIB) in maart 1961 onder haar leden houdt.
Het bestuur legt daarin de leden vier vragen voor:
loost u fabricage- of andere afvalproducten op uw
onderbeek; welke stoffen betreft dat; overweegt u
in de toekomst maatregelen te nemen om verontreiniging te voorkomen en zo ja, op welke wijze
denkt u dit te doen?
De antwoorden die daarop binnen komen, liegen
er niet om. Een bloemlezing uit de gemelde
vervuilende stoffen: overstort van septic tanks;
water van stofvanginstallaties; oliehoudend
verlieswater van hydraulische systemen; was- en
spoelwater met zeepresten, (optische) bleekmiddelen, calgon; papiervezels; anilinekleurstoffen; chemische stoffen als aluminiumsulfaat,
natronloog, chloorbleekloog, waterstofperoxide,
zwavelzuur, melkzuur.
Over de oplossing van de veroorzaakte verontreiniging hebben de bedrijven nog nauwelijks
nagedacht. Slechts één bedrijf, een wasserij,
verklaart al een waterreiniger te gebruiken: een
soort bezinkput voor het vuilste zeepwater; af
en toe wordt de put geleegd en wordt de drab op
de mestvaalt gegooid. Andere bedrijven voeren
eveneens als mogelijke oplossing aan de vervuilende stoffen in hun afvalwater vóór lozing af te
vangen, in putten of op vloeivelden.
Het bedrijf dat nota bene de meeste chemicaliën in de beek laat wegvloeien, doet dat zonder
enige scrupule: ’In hoeverre hier sprake is van
ongewenste afvalstoffen en op welke wijze men
deze uit het water kan verwijderen is ons op dit
moment onbekend. Een oplossing op het gebied
van afvalwaterreiniging kunnen wij u dus niet
geven.’
Geen wonder dat het VIB-bestuur de druk van de
overheid om een eind te maken aan die lozingen,
op zich af voelt komen.
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Tekst en beeldmateriaal: Frans Jansen (contactpersoon Harderwijk)

Herstel van de historische beek
In het kader van de herinrichting van het gebied Groot Sypel is de gemeente
Harderwijk op 19 oktober 2015 gestart met het ‘herstel’ van een deel van de
historische beek de Sypel. Dit deel van de beek ligt op ± 50 m oostwaarts van het
oorspronkelijke (gedempte) deel en meandert door het Friesegrachtpark.
De beek zal worden opgenomen in de ‘blauwe noord-zuiddrager’ van het gebied de
Groot Sypel. Tevens zal de beek onderdeel uit gaan maken van het watersysteem
van Harderwijk. Daarnaast krijgt de beek ook een belangrijke functie op gebied van
waterbeleving en recreatie. De eerste vermelding van de beek de Sypel in het archief van
Harderwijk dateert uit 1369. Ook schijnt omstreeks die tijd een molen buiten de veste
van Harderwijk te hebben gestaan bij de beek de Sypel. Gelet op het geringe debiet en
verhang is het onwaarschijnlijk dat het om een watermolen gaat. Vermoedelijk gaat
het hier over de door wind aangedreven Abel/Smeemolen (1482-1886). In de 15e eeuw
werd er gesproken van ‘de Sijpels’ of ‘Sijpelen’. Vastgesteld is dat er sprake was van
twee Sypels: de Onderste Sypel (oorspronkelijke ligging lag langs huidige Oranjelaan/
Stationslaan) en de Bovenste Sypel (oorsponkelijke ligging lag langs Graaf Ottolaan/
Hogepad). Beide beken kwamen vroeger ter hoogte van de huidige Stationslaan bij elkaar
en stroomden zo verder via de Weibeek naar de voormalige Zuiderzee: het IJsselmeer.
Een deel van de herstelde beek in het
Friesegrachtpark.
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Plattegrond Harderwijk 1940.

de Sypel
Nieuw op onze website:
Maak Gelderland mooier
www.sprengenbeken.nl

Bovenste Sypel, vlak bij de bron.

De Onderste Sypel is tussen 1900 en 1920 deels vervangen door een vuilwaterriolering en deels gedempt. Over het
laatste deel van de benedenloop van de Bovenste Sypel zijn nog vraagtekens. Mogelijke opties kunnen zijn dat deze
aansloot op de Friesegracht of op de Stadsbeek. Archeologisch onderzoek kan hierover uitsluitsel geven. Beide beken
werden voornamelijk gevoed door kwelwater.
Oostelijk van het voormalig kazerneterrein Kranenburg Noord lag de bron van de Bovenste Sypel. Deze beek droeg
vroeger bij aan het verversen van het water van het nabij gelegen natuurzwembad. Echter, door vervuiling van
deze beek is men toentertijd hiermee gestopt. In de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw is, mede tengevolge van
het droogmalen van Flevoland, de beek drooggevallen. Een deel hiervan is gedempt, een ander deel is vervangen
door vuilwaterriolering. Slechts een klein restant van de oorspronkelijke beek is nog aanwezig, echter dit deel is
opgenomen door de singel langs
de weg de Sypel.
Door een deel van de beek de
Sypel in ere te herstellen, is
tegelijkertijd ook een stukje
geschiedenis van deze oude
beek boven ‘water’ gekomen.
Harderwijk heeft door dit herstel
een stukje historie op prachtige
wijze zichtbaar gemaakt.

Wants
Restant van de Bovenste Sypel opgenomen in de singel langs de weg de Sypel.
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De betekenis van het Eper bekenstelsel
De Eper beken bestaan uit een uitgebreid en ingewikkeld stelsel, dat de Tongerense-, Paal-, Vlas- of Vles-,
Verloren- en Dorpsbeek omvat. Voor een deel gaat het om laaglandbeken, maar er zijn ook een aantal sprengen.
Laaglandbeken zijn van oorsprong natuurlijk. Ze worden gevoed door neerslag en vooral door ondiep grondwater. Sprengen zijn gegraven tot in het grondwater en dienen om een grotere hoeveelheid water in de beek te
krijgen. In dit artikel de ontwikkeling van dit bekenstelsel en de huidige betekenis ervan en recente ontwikkelingen.

Kaartje Eper Bekenstelsel met de molenplaatsen.

Ontwikkeling van het Eper Bekenstelsel
Oorspronkelijk hebben er in Epe drie beken gelopen. De Dorpsbeek, de Klaarbeek (met als bovenlopen de Vlasbeek
en de Paalbeek) en de Verloren Beek. De ontdekking van waterkracht als energiebron en de bouw van watermolens
zijn aanleiding om een flink aantal wijzigingen aan te brengen in het toenmalige vrij eenvoudige stelsel.
Het overtollige water uit het Wisselse Veen wordt oorspronkelijk afgevoerd door de Verloren Beek. Vlak bij de Berghoeve aan de Veenweg is nu nog steeds heel mooi te zien, hoe deze beek ontstaat. Deze beek is een laaglandbeek.
Tussen 1710 en 1715 wordt de Tongerense Beek in het westelijke deel van het Wisselse Veen gegraven. Deze beek
wordt naar de Paalbeek geleid, die verderop de Klaarbeek gaat heten. Hierdoor komt er minder water in de Verloren
Beek. De naam van de beek vindt waarschijnlijk haar oorsprong in het ontbreken van een toepassing van het beekwater. Aan de Verloren Beek is namelijk nooit een molenplaats gebouwd. De sprengen van de Tongerense Beek zijn
in bezit van de eigenaren van de aangelegde molenplaatsen. Van de hoofdbeek heeft een ieder een deel in zijn bezit.
Ook de verschillende zijbeken zijn voor een deel van deze eigenaren. De sprengen zijn aangelegd door bijna horizontale sleuven te graven in een helling om op die wijze het grondwater af te tappen. Het allereerste begin van een
spreng wordt een sprengkop genoemd. Vaak heeft deze een ronde vorm. De sprengkop en het aansluitende deel van
de beek liggen onder het grondwaterniveau. Hier loopt het grondwater de beek in. De sprengenbeek wordt zoveel
mogelijk horizontaal gelegd om hoogte te houden. In Epe is dit heel belangrijk omdat het verval tussen de sprengkop
en het eindpunt (de Grift) maar ca. 10 meter bedraagt en er zes molenplaatsen zijn geweest.
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Tekst en beelmateriaal: Henri Slijkhuis

De beken in Epe liggen voor een heel groot deel tussen
dijkjes. We noemen dat opgeleide beken. De opgeleide
Vlasbeek aan de Rauwenhoffweg en de opgeleide Klaarbeek
voor de Kopermolen in Zuuk zijn voorbeelden van beken,
die ver boven het omringende landschap uitsteken. Bij deze
opgeleide beken kunnen zich problemen voordoen met
weglekkend water en doorbrekende dijken.
Zeer complex is de situatie aan de bovenloop van de Dorpsbeek. De Vlasbeek is vermoedelijk de natuurlijke afwatering
in het beekdal. Oorspronkelijk is deze beek waarschijnlijk
pas in de buurt van het huidige dorp Epe in de Klaarbeek
uitgekomen. Bij de stichting van de Wisselse papiermolens
in 1615 is de Vlasbeek omgebouwd. Er wordt een spreng
gegraven en een daloverkruising aangelegd met als doel
om zoveel mogelijk water op de Klaarbeek te krijgen ten
behoeve van de korenmolens die aan de benedenloop
staan.1 De Dorpsbeek voert daarna nog maar een deel van
het water uit het Tongerense Veen af. Dit is geen probleem,
omdat de Dorpsbeek evenals de Verloren Beek geen molenbeek is. Deze beek is nergens opgeleid ten behoeve van een
watermolen. Wel bestaat het vermoeden, dat de beek deels
vergraven is voor het huis Quickborn in Epe.2
De historische betekenis van de beken is groot. Niet alOpgeleide Vlasbeek.
leen is het dorp Epe ontstaan door de aanwezigheid van
water, ook voor de ontwikkeling van de nijverheid is het
beekwater onmisbaar. Met name voor de buurtschappen
Wissel, Zuuk en het dorp Epe zijn de zes molenplaatsen van grote betekenis geweest. Ze hebben eeuwenlang directe
werkgelegenheid geboden. Per bedrijf is er sprake van 4 tot 6 arbeidsplaatsen in de papier- en koperperiode. Daarnaast zijn verschillende ambachtslieden uit het dorp en buurtschappen aan de slag geweest met onderhouds- en
restauratiewerkzaamheden op de molenplaatsen. De latere wasserijen bieden nog meer werkgelegenheid. In 1930
werken er 273 mensen in de gemeente Epe in het reinigen van kleding.3 Ook de sprengen en beken zijn een bron van
werkgelegenheid. De belangrijke economische functie van de beken heeft ervoor gezorgd, dat het onderhoud goed
is geregeld. Vooral de wasserijen hebben behoefte aan schoon water en de bovenstrooms gelegen sprengen worden
daarom prima onderhouden. De werkzaamheden kunnen plaatsvinden vanaf de walkant, maar vaak ook staan de
beekruimers in de beek.
De huidige betekenis
De huidige betekenis van de Eper beken is groot. Uiteraard niet meer voor het leveren van waterkracht. De economische betekenis is verschoven naar recreatie en toerisme. De beken lopen als aders door het fraaie landschap en zorgen er mede voor, dat de campings en bungalowparken het gehele jaar flink bezet zijn. Van de wandel- en fietsroutes
in de omgeving van de beken wordt veel gebruik gemaakt, zowel door toeristen als door de lokale bevolking. Ook de
grootste werkgever in de gemeente Epe, Veluwse Machine Industrie (VMI) is ontstaan op één van de molenplaatsen
en is uitgegroeid tot een bedrijf met vestigingen in verschillende werelddelen.
Zoals alle cultuurelementen in het landschap, moeten sprengen, sprengenbeken en opgeleide beken worden onderhouden. Gebeurt dat niet, dan zullen ze in verval raken en uiteindelijk verdwijnen. De sprengen moeten op diepte
worden gehouden om de wateraanvoer te garanderen. Dat betekent dat er regelmatig zand en modder moet worden
verwijderd. Ook wijerds zullen af en toe uitgebaggerd moeten worden om te voorkomen dat ze gevuld raken met slib
en bladeren.
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Grauwe gans
Nieuw op onze website:
Verwachtingen van klimaatrisico’s op de Veluwe
Lees het op www.sprengenbeken.nl

Bij de opgeleide beken als de Tongerense-, Vlas- en Klaarbeek vragen de wallen regelmatig onderhoud en moeten beschoeiingen en de leemlaag worden bijgehouden om te voorkomen dat de beek gaat lekken. Het Waterschap Veluwe
(nu Waterschap Vallei en Veluwe) heeft er de afgelopen jaren voor gezorgd, dat de sprengen en beken er goed bijliggen. In juni 2014 is echter het beekherstelprogramma door het waterschap afgesloten en gevreesd moet worden, dat
aandacht voor onderhoud zal verminderen.
Langs de beken bevinden zich nog een aantal cultuurhistorische pareltjes. De mooiste is de Kopermolen in Zuuk.
Deze molen staat er nog bij alsof er nog gisteren gemalen is. Het interieur geeft een uitstekend beeld van een graanmolen uit de eerste helft van de twintigste eeuw. De geplaatste elektromotor uit 1950 is een wezenlijk onderdeel van
de ontwikkeling op dit bedrijf.
Recente ontwikkelingen
Veranderingen blijven plaatsvinden. Onlangs is de Witte Beek dichtgegooid ten behoeve van natuurontwikkeling.
Deze Witte Beek was een gegraven spreng, die de eveneens gegraven Tongerense Beek van water voorzag. Goed voor
de natuur maar de keerzijde is minder water in het Klaarbeekstelsel en dus ook minder water bij de laatste nog intact zijnde molen, de Kopermolen in Zuuk. Van de Witte Beek is de sprengkop als een cultuurhistorisch monumentje
blijven bestaan.

Achterkant van de Kopermolen in Zuuk met waterval in de Klaarbeek en de tegenoverliggende schuur. Foto Henri Slijkhuis.
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Als u in Wissel vanaf de Molenweg tegenover Anna’s Hoeve het bos ingaat, stuit u al snel op een nieuw aangelegd vlonderpad. Als u deze volgt
ziet u na dit vlonderpad de sprengkop van de Witte Beek.
Ook zijn er recent kansen gemist. De bouw van de Sternpassage in het
centrum van Epe is zo’n gemiste kans. Het was een mooie gelegenheid
om de Dorpsbeek in dit deel van Epe weer boven de grond te halen en
fraai in te richten voor de inwoners en bezoekers van Epe.

Witte beek. Foto Henri Slijkhuis.

De Vlasbeek
Willen we de Kopermolen in Zuuk weer laten draaien, dan zal er meer water door de Klaarbeek moeten stromen dan
nu het geval is. Is dat te realiseren? Dat is inderdaad mogelijk. Als de spreng van de Vlasbeek weer de oorspronkelijke
lengte gaat krijgen en verdiept wordt op landgoed Tongeren, dan is de verwachting dat er veel meer water via deze
beek wordt afgevoerd naar de Klaarbeek. Het brongebied van de Vlasbeek
is nu een voorbeeld van een grotendeels dichtgeslibte spreng, die nog
maar weinig water voert.
De directeur van het landgoed Tongeren, Charlotte Rauwenhoff, zegt
te willen meewerken, dus het vooruitzicht lijkt goed. Ook in het verleIn een rapportage van de provincie Gelderland
den is door haar en haar familie werk gemaakt van het schonen van de
in het kader van de gebiedsontwikkeling WisVlasbeek. In de vorige Wijerd staan op pagina 18 en 19 twee prachtige
selse poort wordt het als volgt geformuleerd.
archieffoto’s van de beekruimers in de Vlasbeek.
De Kopermolen in Zuuk
Wellicht geeft de verdieping van de Vlasbeek ook een impuls aan de zo
noodzakelijke restauratie van de Kopermolen. De Bekenstichting wil
deze watermolen helpen restaureren en als het even kan weer draaiende
te krijgen. Aangezien de molen als laatste functie een korenmolen is geweest, ligt het voor de hand om allereerst de mogelijkheden te onderzoeken of de watermolen weer als korenmolen kan functioneren.
Het waterrad en de maalstoel hebben echter al 40 jaar niet meer gedraaid. Het laten draaien van de molen betekent onherroepelijk dat
onderdelen van de constructie vernieuwd zullen moeten worden.
Het waterrad, dat uit 1975 dateert maar sindsdien nauwelijks is onderhouden, dient in elk geval vervangen te worden. Voor het gaande werk
binnen geldt dat het onduidelijk is hoeveel er vernieuwd en hersteld
moet worden.4
Dierenpark Wissel
Dit park was tot voor kort een dierentuin in Wissel. Het park maakte deel
uit van Zodiac Zoos. Nadat deze club op 26 januari 2015 failliet werd verklaard, werden de dierentuinen van Zodiac overgenomen door Libéma.
Deze organisatie besloot om het Dierenpark in Wissel te sluiten.
De dierentuin is gelegen aan de Tongerense Beek. In het park heeft men
gebruik gemaakt van het beekwater door eilandjes aan te leggen voor
een aantal soorten dieren. Libéma is overigens nog wel eigenaar van het
terrein. Het is nog niet bekend wat daarmee gaat gebeuren. Volgens de
gemeente Epe houdt het terrein de huidige bestemming. Het voormalige
park ligt op een prachtige plek aan de beek met zicht op het Wisselse
Veen. Voor het behoud van dit beeklandschap is het absoluut noodzakelijk, dat een eventuele nieuwe functie past binnen het fraaie landschap.

“Basis in dit beeld is het inzetten op recreatieve ontwikkeling van de molens. De
Rosendaalsmolen als museum met kleinschalig herstel van bijvoorbeeld de papierfabricage,
gekoppeld aan een restaurant en recreatieve
informatievoorziening. De Kopermolen als
knooppunt in de structuur van paden langs
de beken, over de oude spoordijk en over de
oude enken. Deze ontwikkeling zou integraal
opgepakt kunnen worden met de ezelhoeve
als landelijke recreatie-activiteit. Wat deze
plek nog sterker zou maken is herstel van de
wijer. Deze dient naast landschapsversterking
ook waterbergingsdoelen en komt tevens ten
goede aan het functioneren van de molen.
Daarnaast kunnen met de wijer natuurdoelen
gerealiseerd worden gekoppeld aan de Verloren beek zoals in de
profielen is beschreven. Ten slotte zou herstel
van de wijer ook samen kunnen gaan met
ontwikkeling van recreatieve- en of woondoelen aan de westzijde, of als onderdeel van
landgoedontwikkeling aan de enkranden in
het gebied.” 5
De huidige eigenaren van de molen Jan en
Janna Rodijk-Heering staan voor de lastige
keuze om de toekomst van de molen te bepalen. Zij hebben het goede met de molen voor.
Een restauratie willen ze gefaseerd uitvoeren.
Dit jaar wordt waarschijnlijk gestart met het
herstel van het metselwerk.
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Gebied voor nieuwe landgoederen. Foto Henri Slijkhuis.

Ontwikkeling landgoederen
In het gebied tussen de Paalbeekweg, Ericaweg, Oostravenweg en
Tongerenseweg (zie foto hiernaast) zijn en worden plannen ontwikkeld voor verschillende landgoederen met mooie namen als Beekdal,
De Pirk en De Waayenberg. Grasland wordt omgezet in natuur, dat
voor een deel ook openbaar toegankelijk wordt. Als tegenprestatie
mogen de eigenaren een landhuis bouwen.6 Het is afhankelijk van
de inrichtingsplannen of het beekdallandschap in stand gehouden
wordt. De gemeente heeft hier de rol van hoeder van dit unieke
landschap. Zij moet immers de bestemmingsplannen wijzigen en
goedkeuring verlenen aan de inrichtingsplannen.

Noten
1. J. Renes e.a., p. 136-137
2. H. Menke en E. de Vries, p. 5
3. Henri Slijkhuis, Van landbouw naar industrie, p. 12
4. Huidige situatie wordt uitvoerig beschreven in: De kopermolen van Zuuk, Kopermolenweg 5, Epe.
Bouwhistorische verkenning en waardestelling, Bureau Bouwwerk, Holten/Utrecht, 2010, p. 12-18
5. Cultuurhistorische kansenkaarten voor de Wisselse Poort, juni 2011, p. 71
6. Stentor 29 augustus 2015, p. 1. Regio Epe & Vaassen
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Zandsalamander

Mededelingen en Agenda
Jaarvergadering Beken Stichting 30 maart 2016 (zie: www.sprengenbeken.nl )
U wordt uitgenodigd voor de jaarvergadering die wordt gehouden op woensdag 30 maart 2016
in de Wenumse Watermolen, Oude Zwolseweg 164, Wenum.
Wat staat er op de agenda?
Peter Bijvank geeft een lezing over de geschiedenis van het landschap rondom Nijkerk en Putten.
Na de pauze houdt Hans de Mars een lezing over zogenaamde watermolenpaspoorten:
De waardering van watermolens en hun landschap.
De vergadering begint om 20.00 uur, vanaf 19.30 uur ontvangst met koffie. De documenten zijn in te zien en te
downloaden via de website. Ook bij binnenkomst in de zaal kunt u de agenda, jaarrekening en het jaarverslag meenemen.
Voorjaarsexcursie voor donateurs en andere belangstellenden naar ‘De Puttense beken’
op zaterdag 16 april 2016
U wordt uitgenodigd voor deelname aan onze voorjaarsexcursie. Het programma begint om 11.00 uur.
Lokatie: De Aker, Fontanusplein 2, 3881 BZ Putten. Vanaf 10.30 uur ontvangst met koffie.
De deelnamekosten bedragen € 20,50 per persoon inclusief lunch. Het programma eindigt om 16.00 uur.
Inwoners van Putten worden uitgenodigd om aan de excursie deel te nemen. De kosten daarvan bedragen € 5,50.
Het programma ziet er als volgt uit.
• 10.30-11.00
• 11.00-11.10
• 11.10-11.35
• 11.35-11.50
• 11.50-12.05
• 12.05-12.15
		
• 12.15-13.45
• 14.00
• 16.00 (±)

Ontvangst met koffie
Welkom en korte inleiding over de toestand van de Puttense beken door Jan van de Velde
Een cultuurgeschiedenis van Putten en de rol van de beken door Evert de Graaf
Ontstaansgeschiedenis van het landschap van Putten door Bertus Cornelissen
De toekomst van de Puttense beken door Dirk-Siert Schoonman, heemraad WV&V
Overhandiging rondwandeling langs de Puttense beken aan heemraad Schoonman en
wethouder Koekkoek
Lunch
Start wandeling op de parkeerplaats bij het zwembad, duur: twee uur in vier groepen
Afsluiting

Opgave is vanaf nu mogelijk tot 10 april bij Zwier Hottinga:
info@sprengenbeken.nl of 0578 631459
Historisch jaarboek voor Gelderland, deel CVI/2015
In dit historisch jaarboek staat een prachtig artikel van Hans
Renes over de sprengen, beken en watermolens op de Veluwe.
Het artikel heeft als titel: ‘Ook de Veluwe kent zijn waterbouwkundige werken’. Het landschap van sprengen, beken en watermolens.
Het artikel bevat 26 pagina’s en als u de allerlaatste stand van
zaken wilt weten over onze mooie sprengen en beken vanuit
historisch perpectief moet u dit artikel zeker lezen.
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