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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

Omslagfoto: Vitensbeek,
Het bekenlandschap op de Veluwe heeft veel te bieden. Naast de vaak kronkelende beekjes
Gert Jan Blankena.
gelegen in een fraai landschap met een rijk natuurleven zijn er de nodige sporen terug te
vinden van onze voorvaderen. In dit nummer nemen we u mee naar beken en sprengen in
Niersen, Arnhem, Putten, Rozendaal, Hattem, Loenen en het Deelense Zand.
We leven in een tijd, dat natuur leuk moet zijn. Nederland kent twintig Nationale Parken, die volgens staatssecretaris
Van Dam van Economische Zaken aantrekkelijker en toegankelijker moeten worden. Op de Veluwe hebben we de
Nationaal Parken De Hoge Veluwe en Veluwezoom. Mensen moeten worden verleid om de natuur te beleven en daarom
wordt er een verkiezing gehouden over welk Nationaal Park de titel verdient van ‘Nationaal Park van Wereldklasse’.
Zijn klimbanen, klimparcoursen, nog meer wandel- en fietspaden, op iedere hoek kopjes koffie, overnachtingen in
lodges, picknickmanden met streekproducten etc. de toekomst van onze Nationale Parken en daarna de overige
natuurgebieden? Waar blijven de stilte, rust en ruimtebeleving?

Wat vindt u als lezer van ons blad van deze ontwikkelingen? We willen het graag weten. Uw reactie kunt u sturen
naar hgslijkhuis@hotmail.com. Wij wensen u veel leesplezier toe.

Van de redactie

Henri Slijkhuis
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De Wijerd, 37e jaargang nummer 2, juni 2016

U bent meer dan welkom om iets bij te dragen aan ons blad.
Sluitingsdatum voor het inleveren van bijdragen aan de volgende
Wijerd: 10 augustus 2016.
Mailen naar het secretariaat: info@sprengenbeken.nl.
U kunt ook uw stem laten horen: facebook.com/bekenstichting.

In deze Wijerd o.m. een mooi artikel van
Nic Zuurdeeg met prachtige foto’s van zijn hand.
Ook hebben we een artikel gewijd aan ‘de Motketel’
waarvan u hiernaast een antieke ansichtkaart ziet uit
het archief van Frans Schumacher.
Veel over het water deze keer... een drassig nummer
dus. Als dat maar geen voorteken is voor de komende
zomer.
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Door Jan van de Velde

Van de voorzitter
Meer water in de Veluwe?
We verwachten een klimaatverandering. Dan valt er waarschijnlijk meer neerslag op de Veluwe, vooral in heftige
buien. Wat betekent dat (voor onze beken)?
De Veluwe is een van de gebieden in Europa waar onderzoek wordt gedaan naar ‘a better future under Climate Change’.
Het bijbehorende doel is: ‘bringing innovation to ongoing water management BINGO’. Zie: www.projectbingo.eu
Onlangs maakte ik een bijeenkomst mee waar daarover werd gesproken. Nu ben ik mijn hele leven al geïnteresseerd
in en bezig mét innovatie. Dit bracht me als leek op dit gebied tot de volgende redenering.

Belemen, onderhouden en genieten; een toekomstbeeld dat werd
gepresenteerd op 16 april 2016 in Putten.
Beken in Putten					
“De sprengenbeken zijn voor onze gemeente Putten zowel cultuurhistorisch als ecologisch van groot belang en vormen een onmisbare schakel in ons landschap” aldus de Stichting voor Natuur- en
Milieubescherming Putten en het Puttens Historisch Genootschap.
Deze -in oorsprong fraaie- relicten zorgden in ieder geval vanaf
de 17e eeuw voor de toevoer van waterenergie aan de molens in
Putten.
Momenteel geven ze een interessante bijdrage aan de beleving van
ons gebied door toeristen. Toerisme en recreatie zijn een dragende
economische pijler voor de Veluwe.
Ons Waterschap beoordeelde dat delen van het Puttense stelsel in
de toekomst de status C krijgen op basis van de huidige situatie.
Die situatie is inderdaad bedroevend; acties zijn dringend nodig.
Huidige situatie
In de omgeving van de sprengkoppen vindt wateronttrekking
plaats. Dit zorgt regelmatig voor leegstand van de bovenste delen
van de bijzondere sprengenbeken.
Onduidelijk is op welke gronden door WSV&V vergunning wordt
verleend voor die onttrekkingen. Beperking van de onttrekking zou
leiden tot (enige) watervoerendheid in de Puttense beken.
Het stelsel in Putten is destijds (in de vorige eeuw) binnen het beekherstelprogramma van de Provincie en de Waterschappen slechts
beperkt beleemd, uit allerlei toen vigerende overwegingen.
Nieuw herstel is nodig.
Mijn toekomstbeeld
Met het oog op de toekomst zou het Puttense bekenstelsel snel alsnog op zo’n manier moeten worden beleemd dat de beken werkelijk
enigermate water gaan voeren. Dat herstel kan zó worden uitgevoerd dat het stelsel relatief onderhoudsarm wordt. Vrijwilligersgroepen kunnen onder leiding van WSV&V worden ingezet voor het
noodzakelijke handmatige onderhoud. Op deze manier besparen we
(voor WSV&V) op de onderhoudskosten van deze watergangen.

“Door de onontkoombare klimaatverandering zullen de
extremen toenemen. Naast een toenemende kans op perioden
van droogte zal er op de Veluwe waarschijnlijk aanzienlijk
meer neerslag gaan vallen; vooral in heftige buien. Misschien
wel 30% meer.* De verdamping van die neerslag zal, indien
er geen maatregelen worden genomen, niet toenemen. Of de
verdamping zal zelfs wat kunnen dalen omdat de neerslag
vooral in de winter valt. Er zijgt vervolgens méér water naar
de grondwaterlagen op de Veluwe. Misschien wel 30% meer.*
Dat is niet slecht. Ook voor onze fraaie sprengenbeken.”
Een toekomst(-beeld) voor de Puttense beken.
Ons Waterschap Vallei en Veluwe wil leren van de ervaringen van anderen. Ze doet dat vanuit een proactieve open
houding met adaptief vermogen, waarbij ze er bewust
voor kiest om van buiten naar binnen te denken en te
werken. (Waterbeheerprogramma 2016-2021 - Partnerschap
als watermerk).
Onder het motto: belemen, onderhouden en genieten
heb ik voor een bekenstelsel in Putten een toekomstbeeld
geschetst en dat voorafgaand aan de voorjaarsexcursie op
16 april gepresenteerd (zie kanttekst). Het is mijn bedoeling dat WSV&V op deze wijze onze behoeften kan identificeren om vervolgens gezamenlijk kansen te benutten.
Van ons waterschap vraagt dit robuustheid, flexibiliteit en
juiste timing: adaptief vermogen.
Vooral omdat het exacte eindresultaat
niet op voorhand bekend is.

Op 20 mei 2016 is ons oud-bestuurslid
Theo van de Nes

Kortom:
1.
belemen
2.
onderhouden
3.
genieten

*Wie weet het beter?
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overleden op de leeftijd van 74 jaar.
Theo heeft van 1 april 2006 tot begin 2016
in het Algemeen Bestuur gezeten
en zijn professie als Hydroloog
ten dienste van de Bekenstichting gesteld.
Wij denken aan hem met veel waardering
voor zijn inzet.

Tekst en foto’s Henri Slijkhuis

Cultuurhistorie van de
Molecatense beekroute Hattem
cultuurhistorie deel 6

De Molecatense beekroute is
7 kilometer lang. Tijdens deze
wandeling komt u langs een groot
aantal prachtige cultuurhistorische
objecten. Deze zijn ingebed in een
bijzonder fraai landschap, zodat het
een feest is om daar te wandelen.
Na de start met een blik op de IJssel begint
u aan een tocht door het mooie stadje, waarna
u de natuur intrekt. Hattem kent een lange
geschiedenis en heeft verschillende prachtige
gebouwen in de oude binnenstad. Omdat het een
beekroute is, besteed ik slechts aandacht aan een
paar van die panden. De volgorde van de beschrijving van de cultuurhistorie volgt de route zoals
die beschreven wordt in het boekje ‘Te voet langs
stromend water op de Veluwe’ deel 1.

De Dijkpoort
Via de Dijkpoort loopt u Hattem binnen. De Dijkpoort
is een veertiende-eeuwse stadspoort. In 1908 is de
poorttoren gerestaureerd. Architect P.J.H. Cuypers heeft
toen een weergang, kap- en hoektorentje bijgebouwd.
Deze toevoegingen zijn goed zichtbaar, omdat ze van
een andere steensoort zijn. Hattem krijgt in 1299 het
stadsrecht van graaf Reinoud I van Gelre. Er wordt
echter nog steeds naarstig gezocht naar de zogenaamde
stadsbrief. Dus of het jaartal 1299 correct is...? Er wordt
in ieder geval in die periode een versterkte stad gesticht
op de noordrand van de Veluwe. De kerk en het kasteel
‘De Dikke Tinne’ (zie Het Spookhuis) hebben hun oorsprong in deze beginperiode.
Op weg naar de kerk komt u uit op de markt. Werp ook
even een blik op het stadhuis. Het is het voormalige
‘Heilige Geest’ gasthuis uit de veertiende eeuw.
Het gebouw is in 1618 in renaissance-stijl verbouwd en
in 1871 gerestaureerd. Het vormt één geheel met het
voormalige Waaggebouw uit 1625.

De Dijkpoort. Bron: Wikipedia.
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Een ovaalvormige natuurstenen raamomlijsting
geeft het jaartal 1640 aan en de spreuk
“Wie zaait, die maait”.

De Grote Kerk of Andreaskerk
Het belangrijkste gebouw aan de markt is
de kerk. Op de plek van de huidige kerk is in
1225 een romaanse voorloper gebouwd.
Dit is nog zichtbaar bij het onderste deel van
de toren. In het eerste kwart van de vijftiende
eeuw is het gotische gebouw neergezet, dat u
hier nu ziet.
Het gotische koor is in 1407 voltooid en het
schip is van 1420-1425. De toren is rondom
1420 verhoogd.
Het doopvont (uit de oude romaanse kerk)
en de twee orgels uit respectievelijk 1677
en 1974 zijn voor liefhebbers het bekijken
waard.
Hierna verlaat u het oude centrum en gaat
richting landgoed Molecaten, waar u ook
fraaie cultuurhistorie zult aantreffen.
Spijker Watervliet
Een spijker is een opslagplaats van koren. Spijker Watervliet is omstreeks 1640
gebouwd. De naam Watervliet zal te maken
hebben met de locatie. Het spijker is op
één van de laagste plaatsen van Molecaten
gebouwd.
De Dijkpoort.

In 1960 is het pand gerestaureerd. Tijdens deze restauratie is veel
hinder ondervonden van het water. Het spijker kenmerkt zich door
de rechthoekige vormgeving.
De aanbouw uit de achttiende eeuw contrasteert met het zeventiende-eeuwse spijker. De opslagruimte in een spijker wordt soms
vergroot met een houten schuur achter het gebouw.
Ook in Hattem is dit het geval geweest volgens een afbeelding van
1840. Het gebouw heeft een opvallende topgevel met gebogen lijsten. Een ovaalvormige natuurstenen raamomlijsting geeft het jaartal
1640 aan en de spreuk “Wie zaait, die maait”.
Naast het spijker staat een klein Veluws boerenhuisje, dat het
bekijken meer dan waard is. Het dateert uit het midden van de negentiende eeuw en bestond oorspronkelijk uit een woonkamer met
bedsteden en een stalletje achter. In tegenstelling tot de romantische uitstraling van het boerderijtje was het interieur primitief.
De eiken naast het boerderijtje staan er al 300 jaar.
Bij het spijker moet ook een papiermolen hebben gehoord. In 1696
krijgt de Hattemse burgemeester Johan Greve toestemming van de
Gelderse Rekenkamer voor het bouwen van een molen met één rad.
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Schilderij van gotische Grote Kerk of Andreaskerk. Bron: Wikepedia.

Een lang leven is de molen echter
niet beschoren, want in de periode 1751-1753 heeft de afbraak
plaatsgevonden.
Spaanse Graven
Het woord graven duidt in dit
geval op loopgraven. We staan hier
voor een Spaans Schanswerk uit
de Tachtigjarige Oorlog (15681648). In 1629 wordt Hattem
belegerd door de troepen van de
graaf van Salazar. Het is goed
mogelijk dat de troepenmacht van
de graaf een onderkomen heeft gezocht bij een plaats waar water en
Het spijker Watervliet. Een spijker is een opslagplaats voor koren.
beschutting is. Bovendien is Hattem vanaf de Spaanse Graven goed
te bespieden, omdat het op de heuvelrug ligt. Nu wordt het uitzicht belemmerd door bomen,
maar in die periode hebben we te maken met een heidelandschap. Over de oorsprong van de
Spaanse Graven tasten we in het duister. In de literatuur wordt verwezen naar de Romeinse
en Frankische tijd. Maar of dit juist is...?
Sprengkoppen met de Mariabeuk
De Mariabeuk moet ruim 300 jaar oud zijn. Mogelijk is de beuk geplant om het gereedkomen van de sprengen te vieren. Het is de vraag of ze dat in die periode ook al op deze manier
deden. Het is in ieder geval een indrukwekkend geheel, deze monumentale beuk bij de kop
van de spreng*. Aan de voet van de Trijsberg liggen de meeste sprengkoppen van de Molecatense Beek. De Trijsberg is de noordelijkste punt van de Oost-Veluwse stuwwal. De Trijsberg
is de galgenberg van Hattem. Na de terechtstelling werden de lijken hier opgehangen. Zal de
Mariabeuk ze nog hebben zien bungelen?
Huis Molecaten
Van de bouwgeschiedenis van het
Huis Molecaten is weinig bekend.
Eind 1400 moet het gebouw klein en
rechthoekig geweest zijn. In die tijd
telt het één verdieping met daaronder
Spaanse Graven, Spaans Schanswerk uit
de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648).
een royaal opgezette kelderruimte met
kruisgewelven. Het huis lijkt op een
voorraadruimte met een woongelegenheid. Bouwtekeningen worden in die tijd niet of nauwelijks
gebruikt en rekeningen zijn ook niet terug te vinden. In de
geschiedenislesboekjes gaat het in die periode over ridders,
tienden, het hofstelsel en strijd.

Sprengkop en Mariabeuk.
* Een spreng is een gegraven bovenloop van een beek.
De meeste sprengen op de Veluwe dateren uit de zeventiende
en achttiende eeuw. Ze zijn gegraven in de watervoerende
lagen aan de randen van de Veluwe. Een beek die gevoed
wordt door dit grondwater noemen we een sprengenbeek.
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Huis Molecaten. Het huis lijkt op een voorraadruimte met een woongelegenheid.

Op een kaart van 1630 wordt het huis niet meer aangegeven. Er wordt vermoed dat het dan een bouwval is. Tussen
1638 en 1647 wordt het huis vergroot tot ongeveer de huidige vorm. Het rechthoekige gebouwtje uit de vijftiende
eeuw is het centrale deel van het vergrote huis. Een gracht heeft voor de broodnodige veiligheid gezorgd, er wordt
veel geplunderd op de Veluwe in die periode. Een reisbeschrijving van 1740 vermeld dat Huis Molecaten onbewoond
en vervallen is. In 1718 komt het huis in handen van Evert van Heeckeren. In 1826 wordt het opgeknapt en wordt
grond aangekocht. In 1955 worden de gevels van een pleisterlaag ontdaan en komt het metselwerk en de bouwstijl
beter tot zijn recht. De gele sluit- en aanzetstenen van Bentheimer zandsteen in de rollagen
boven de ramen steken nu fraai af tegen het metselwerk. Molecaten is tot 1987 in eigendom
gebleven van de familie Van Heeckeren. In dat jaar komt het in handen van een verzekeringsmaatschappij.
Watermolen met herberg Molecaten
De naam Molecaten komt al in de veertiende eeuw voor en duidt op een ‘cote’ of hoeve bij
een watermolen. Op Molecaten hebben vier watermolens gestaan. Naast de molen bij het
spijker Watervliet zijn er de bovenste molen (Bovenste Papiermolen), de middelste molen
(Onderste Papiermolen) en de onderste molen (De Korenmolen). Van de vier molens is alleen de middelste molen van Molecaten nog te zien. De rest is verdwenen.
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De middelste molen, (Onderste Papiermolen) is één van de vier
watermolens die op Molencate heeft gestaan.

Het kapelachtige stenen gebouwtje is gebouwd in 1859
als korenmolentje. Het is in
de plaats gekomen van de
in 1857 afgebrande papiermolen. Twee kleine houten
raderen worden vervangen
door het huidige gietijzeren
rad met een diameter van
3,80 meter. De molen is
tot 1914 als korenmolen in
bedrijf gebleven. Later zijn
nog pogingen ondernomen
om elektriciteit op te wekken
voor het Huis Molecaten,
maar dit is geen succes geworden. De molen is daarna
niet meer gebruikt en verval
ligt op de loer. In 1967 is de
molen gerestaureerd.
Er is één koppel maalstenen
in gezet. Bij de laatste restauratie in 1996-1997 is een
tweede koppel aangebracht.

Herberg Molecaten. Volledig herbouwd na een felle brand in 1967.

Op de huidige plaats van Herberg Molecaten heeft eind negentiende eeuw een boerenkroegje gestaan. De boeren
kwamen met hun graan naar de korenmolen en lustten tijdens het wachten wel een borreltje. Geleidelijk aan wordt
het kroegje ook ontdekt door wandelaars en verandert in een uitspanning. Na de Tweede Wereldoorlog vindt de
omzetting plaats in een hotel-restaurant. In 1967 komt hieraan een eind als een felle brand het gebouw volledig in de
as legt. Het gebouw dat u nu ziet, is de herbouw na deze brand. De architect heeft gepoogd om het te laten passen in
de omgeving. Terug door het centrum van Hattem komt u opnieuw langs een aantal fraaie panden.
Het Spookhuis
Het pand Adelaarshoek 18, dat in Hattem bekend staat als Het Spookhuis, is een restant van het kasteel ‘De Dikke
Tinne’. Deze Dikke Tinne is begin vijftiende eeuw gebouwd door hertog Reinoud IV van Gelre en heeft bestaan
uit twee enorme torens met spitse leien daken, twee kleinere torens en een grote slotgracht. De twee grote torens
hebben het kasteel z’n bijnaam gegeven. Op het dak van één van de torens heeft een koperen windvaan gestaan,
die tijdens opgravingen is teruggevonden. Na de Spaanse tijd komt het kasteel in handen van Hattem. Een deel is
gesloopt en twee torens worden in de stadsmuur opgenomen. In 1778 worden die torens voor afbraak verkocht en
komt, behalve het stukje Adelaarshoek 18, een eind aan het kasteel. Op het Tinneplein zijn de opgegraven contouren
van de muren weer zichtbaar gemaakt.
Daendelspoortje
Aan het eind van de wandeling komt u langs een gedeelte van de oude
stadsmuur, waar zich het Daendelspoortje bevindt. Herman Willem Daendels (1762-1818) is in Hattem geboren en is in de geschiedenis een opvallende figuur. Hij is een patriot, militair, politicus en gouverneur-generaal van
Nederlands-Indië van 1807-1810. De patriotten zijn de tegenstanders van de
orangisten. In 1783 wordt Willem advocaat in zijn geboorteplaats. Zijn vader
is lid van de magistraat in Hattem en hij wil dat zijn zoon hem gaat opvolgen.
Het Spookhuis. Bron: Wikepedia.
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Op het dak van één van de torens heeft een koperen windvaan gestaan,
die tijdens opgravingen is teruggevonden.

Daar steekt stadhouder Willem V een stokje
voor door een orangist te benoemen.
Willem Daendels laat het er niet bij zitten en
roept in 1786 op om het stadsregeringsreglement buiten werking te stellen. Er komt een
opstand. In september 1786 weten de troepen
van Willem V de orde in Hattem te herstellen.
Het verhaal vertelt, dat Willem Daendels en
zijn geliefde Aleida van Vlierden door het
Daendelspoortje de stad uitvluchten. Doet u
dat vooral zelf niet, want ook het Daendelshuis aan de Kerkhofstraat 11 is de moeite van
het bekijken waard. Daendelshuis is wel een
misleidende naam, want Willem Daendels
heeft hier zelf nooit gewoond. Wel de ouders
van zijn vrouw, de eerder genoemde Aleida
van Vlierden. Het Daendelshuis heeft een rijke
renaissancegevel uit 1618.
Het Daendelspoortje. Bron: Wikipedia.

Verder lezen:
- Te voet langs stromend water op de Veluwe. Cultuurhistorische wandelingen langs Veluwse sprengen en beken, Stichting tot Behoud
van de Veluwse Sprengen en Beken, 2012
- H. Hagens, Op kracht van stromend water. Negen eeuwen watermolens op de Veluwe, Hengelo, 1998
- E.C. van Heeckeren van Molecaten, Een wandeling door het Landgoed ‘Molecaten’, Hattem, 1975
- G. Kouwenhoven e.a. In eenen aangenamen oord… een bundel opstellen bij 700 jaar Hattems stadsrecht, Kampen, 1999
- Henk Menke e.a. Veluwse beken en sprengen. Een uniek landschap, Utrecht, 2007
- W. Oosterloo, De molen van het kwartaal. De watermolen nabij Huis Molecaten. De Wijerd, 7e jaargang, nr. 3 oktober 1986
- Wikipedia, Hattem

Kleine modderkruiper.

Ook úw drukwerk verzorgd tot in detail.
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Door Bernard Willemsen en Leen Olthuis

Voorjaarsexcursie 16 april 2016
Een korte terugblik

Zaterdag 16 april hield de Bekenstichting haar jaarlijkse voorjaarsexcursie in
Putten. Voor de excursie was een geweldige belangstelling. Een groot succes met
meer dan 70 deelnemers, een gezellig welkom in ‘de Aker’, een prachtig informatief
programma en, zoals we op deze dag gewend zijn: stralend weer.
Jan van de Velde opende de bijeenkomst met een korte inleiding over de toestand van
de Putter beken. Evert de Graaf trakteerde het publiek op een helder, compact overzicht
van de cultuurhistorie van Putten. Bertus Cornelissen gaf een inleiding over de ontstaansgeschiedenis van het Putter landschap. De toekomst van de Putter beken werd
Meerdere aanwonenden waren in voor een
besproken door Dirk-Siert Schoonman, heemraad WV&V. Jeugddijkgraaf Johannes van
praatje en een hoop enthousiasme.
der Poel van het Nationale Jeugdwaterschap riep de aanwezigen op om als ouderen in
gesprek te gaan met jongeren om hen te activeren om mee te denken over de toekomst
van het waterbeheer. Helaas kon wethouder Koekkoek niet aanwezig zijn bij de presentie van de rondwandeling en
het model van het nieuwe bord bij de ingang van Oud Groevenbeek. Om 14 uur startte de excursie. Vier groepen
wandelden langs het Volenbeekstelsel en twee oude molenplaatsen, veelal vergeten door het grote publiek en mede
daardoor bedreigd in hun voortbestaan. Onderweg werd uitvoerig stilgestaan bij de oude landgoederen, waartoe de
beken behoorden. Zo verteld Leen Olthuis hoe de vijver bij landhuis Oud Groevenbeek op peil wordt gehouden door
het water uit de oude sprengkop van de Goevenbeek. Mocht de vijver overstromen dan komt het water later in de
oude bedding van de Groevenbeek, die samen met de door Gerrit Horseling gegraven nieuwe spreng naar de oude
molenplaats stroomt. ‘s Morgens regen en ‘s middags zon. Een oud Puttens gezegde kwam deze zaterdag dus uit:
“Volle knapzakken en donkere luchten ‘s ochtends worden ‘s middags steeds lichter.”
In de groep die Leen rondleidde zat een man die was geboren op boerderij ‘Klein Norden’. Deze ligt aan de Schoonderbeek. ‘Norden’ was vroeger de papiermakersbuurt. Meerdere aanwonenden waren in voor een praatje; één toonde
zelfs een paar bekende bekenboeken als bewijs van zijn kennis en sympathie. De bekendheid met de cultuurhistorie
van het terrein van de groepsleider werd soms aangevuld met kennis van de groepsleden, wat het geheel nog levendiger maakte. Na de wandeling bezochten velen het theehuis van Natuurmonumenten op Oud Groevenbeek om bij een
drankje gezellig na te praten en ervaringen te delen. Om 17.00 uur sloot het theehuis en daarmee ook de excursie.

Yolt IJzerman kijkt even of de beek nog op de goede plek ligt.
Misschien controleert hij of het verhaal van Leen Olthuis klopt.
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De sprengenbeek van Vijverberg
Deel 1 leest u in de vorige Wijerd, maart 2016.

De omgeving
Of er een architect verantwoordelijk was voor de vroeg-landschappelijke parkaanleg van Vijverberg is niet bekend.
Wel kan er iets gezegd worden over de omgeving van de buitenplaats in fysieke zin en over de eigenaren.
Brantsen, Tulleken en Van Hasselt stamden uit regentengeslachten en maakten deel uit van het regentenpatriciaat
van Arnhem en Zutphen. Geslachten en een regentenklasse met veel functies, invloed en grondbezit, onder andere
buitenplaatsen. In het vorig artikel genoemde geslacht Van Eck behoorde ook tot het regentenpatriciaat van Arnhem.
Gedurende de zeventiende en een deel van de achttiende eeuw werd bezit van een buitenplaats binnen het regentenpatriciaat haast gemeengoed. De buitenplaatsen van de vier gebroeders Brantsen in Arnhem en directe omgeving
illustreren dit: Johan kocht Mariëndaal in 1735 en liet er rond 1740 een huis bouwen en erfde Huis Hulkestein in
1742; Willem Reinier erfde in 1742 Rhederoord bij De Steeg en liet er in 1745-1746 een huis bouwen; Hendrik Willem kocht in 1741 Zypendaal, en in 1757 het aangrenzende Gulden Bodem, en liet in 1762-1764 het nog bestaande
huis Zypendaal bouwen. Everhard Jacob kocht Lichtenbeek in 1741. Via vererving bleven al deze buitenplaatsen in
ieder geval voor wat de volgende generatie betrof nog binnen de (schoon)familie. De opsomming van bezittingen van
de vier broers Brantsen en de aanschafjaren laten wederzijdse beïnvloeding of inspiratie vermoeden. Mogelijk geldt
dat ook voor de parkaanleg en parkinvulling van de verschillende buitenplaatsen.
Rond Arnhem ligt een uitgebreide landgoederenzone. Dit blijkt al uit de vijf gebruikte bronnen. De schrijvers beperkten zich in hun wandelingen niet tot alleen Lichtenbeek. Allen bezochten meerdere buitenplaatsen, Nijhoff zelfs
tientallen, van Wageningen tot Dieren. Uit de reisverslagen blijkt dat Lichtenbeek thuishoorde in het rijtje van rond
Arnhem te bezoeken buitenplaatsen. Het was blijkbaar een buitenplaats die je hoorde aan te doen; een buitenplaats
die er destijds toe deed. Het is zeer goed mogelijk dat parkinvullingen uit de regio een inspiratiebron voor Lichtenbeek vormden of vice versa. Hier volgt een aantal voorbeelden, overigens veelal op buitenplaatsen met ook een
sprengenbeek.

Het grothuisje van Laag Oorsprong (Oosterbeek), circa 1900. Collectie auteur.
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bij Arnhem.

Door Jan Holwerda

deel 2: Meer dan alleen een beek

Grothuisjes en hermitages in de omgeving
De beschrijving van de waterval van Lichtenbeek, ‘eene schone waterval, die tusschen de vloer
van het bovenvertrekje en de zoldering boven
ons in éénen val nederviel (…)’ roept een beeld
op van wat decennia later op Laag Oorsprong
te Oosterbeek was te zien. Een bouwwerkje
dat het grothuisje heette. Het was een huisje
waar het water door de gevel viel en wat was
opgebouwd uit misbaksels afkomstig van de
steenfabriek in de Rosandepolder. Dit huisje
heeft een voorganger gehad. Boissevain zag
op ‘den Oorsprong een klyn Huysje waar boven
uyt is vlietende een fraaye Cascade als een heldere
Spiegel met rand er om, zynde het gesigt daar op
en daar in, meede allersomberst’. Ook Jacomina
Scheltema-van Nijmegen verhaalt in haar
reisjournaal uit 1799 van ‘een grot waarin men
het water over zig heen ziet storten’.
Verder schrijft Scheltema-van Nijmegen dat
Voorbeeld van een kluizenaarspop: Albertus Quintus van Fogelsangh State (Veenklooster).
op ‘de Oorspronk een Hermitage is met hetgeen
Een eerdere versie was vernield en werd in 2005 door deze nieuwe pop vervangen.
daarin behoort (…)’ (wat ‘daarin behoort’ beFoto: Aly Westra - van der Mark.
hoefde schijnbaar geen toelichting, die kennis
zal toentertijd gemeengoed zijn geweest).
Aan de zuidelijke Veluwezoom waren naast die van Vijverberg en Laag Oorsprong meer hermitages te vinden.
Zo was er een in het cascadedal nabij kasteel Doorwerth, bekend van een tekening uit circa 1790. Een grotachtig
gebouw, onder een tegen een helling oplopende trap, aan de rand van een vijver en met uitzicht over het water.
Ook in Velp was er een, op Overbeek. Dit blijkt uit de aangifte door de tuinman van Overbeek, van een inbraak in
september 1808. Hij meldde dat in het ‘zogenaamde Hermiete huisje Le père Heremite in ’t tweede gemak lag en een
donker bruinachtige peije jas of rok, waarmede het beeld, of den zoogenaamde Hermiet in de Hermitage (…) onlangs nieuw is
gekleed geworden, welke aan dat beeld is uitgetrokken en medegenomen’.
De hermitage van Rhederoord (De Steeg) is het vijfde voorbeeld in de directe omgeving.
Eigenaren zijn een neef en een nicht van Elisabeth Brantsen van Lichtenbeek, Derk Willem Abraham Brantsen
(1742-1808) en zijn volle nicht Gerhardina Abigael Agatha Brantsen (1744-1819), die in 1766 met elkaar trouwden.
De tuinarchitect Johan Philip Posth (1763-1831) maakte, waarschijnlijk in 1797, een vroeg-landschappelijk ontwerp voor een westelijk deel van Rhederoord. Op de ‘Caart van een stuk heide veld, gelegen agter de Bauwerij De Kluijs
genaamt’ wordt deze hermitage met haar directe omgeving gedetailleerd verbeeld.
Beekhuizen model voor Vijverberg
Tot slot zijn er de hermitages van Biljoen en Beekhuizen te Velp. De hermitage in het park van Biljoen is bekend door
een ets die Christian Henning circa 1790 maakte: gezicht op een cascade met Hermitage en Chinese brug, in het park
van Biljoen. Beekhuizen, het overpark van Biljoen, kende ook een hermitage. Truitje van Hogendorp vermeldt deze
in haar dagboek, onder 21 september 1787. Ook kende Beekhuizen een kluizenaarsboom. En waar bij Vijverberg
over een kluizenaarspop wordt gesproken, kende Biljoen of Beekhuizen de overtreffende trap: een levende ‘hermiet’
verbleef aldaar. Het rekeningenboek (1772-1792) van Johan Frederik Willem baron van Spaen (1746-1827) vermeldt
namelijk ‘1 mey 1798: geleent aan Hermiet Jan Gartsen ƒ10,-.’ Ook zou er op Beekhuizen sprake zijn geweest van een
houten heremiet die via een mechaniek met zijn hoofd knikte en met zijn houten arm naar een staande doodskist
met de tekst ‘Memento Mori’ wees.
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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.

Bij verder inzoomen blijkt Vijverberg meer overeenkomsten met Beekhuizen te hebben, want ook hier wordt over
‘inscriptiën, bijschriften en opschriften (…)’ gesproken. Op de tekstborden van Biljoen en Beekhuizen stonden teksten
in dichtvorm, van klassieke en moderne schrijvers. Het waren geïdealiseerde landschapsbeschrijvingen en beschrijvingen van verschillende gemoedsgesteldheden en -stemmingen in het Frans (Delille en Rousseau), het Latijn (Petrarca en Virgilius) en in het Nederlands (Elisabeth Maria Post en Dirk van der Loo).
Tekst en locatie moesten elkaar wederzijds beïnvloeden. De plaats van
een tekstbord moest de tekst een hoger waarheidsgehalte geven en de
tekst gaf richting aan de associaties die de plek moest oproepen.
Een ander tekstfragment over de hermitage van Beekhuizen doet op
haar beurt aan de gangen van de grot van Vijverberg denken. In het
reisjournaal van Jacomina Scheltema-van Nijmegen staat dat men
de hermitage door ‘een souteryn’ binnen kan gaan en ‘men heeft daar
twee ingangen onder de grond, waar in het stik donker is, zoo dat men met
moeiten de uytgang kan vinden’.
Boissevain bevestigt een en ander als volgt:
‘frappeerde ons de fraaye grot, onder een berg geheel met Mosch bedekt,
en waar uyt men door een venster op een Beek met springende fontyn ziet;
dees Grot is zeer somber en afgeleegen (…) Wy kwamen uyt deze Grot door
een zeer donkeren en naauwen gang aan de andere zyde’.
Een laatste fragment over onderaardse gangen op Beekhuizen komt
uit de Kleefse krant Der Clevische Zuschauer van augustus 1792.
Onder de titel ‘Ueber Arnheims Gegenden’ staat in briefvorm een verslag van een wandeling van Arnhem naar Rozendaal en Beekhuizen.
De betreffende zinsnede luidt:
‘bey einer andern Grotte .. einen Fall von etwa 10 Fuss hatte; dafür war sie
aber auch hinter dem fallenden Wasser mit einem Durchgange versehen,
der etwa 10 bis 15 Schritt unter der Erde an der andern Seite des Baches
auf einen kleine Höhe des ostwärts angränzenden Berges führte (…)’.
Twee andere op elkaar lijkende tuinsieraden: de watertrap en het
watergordijn. Op Beekhuizen kon men achter zowel de grote als de
kleine waterval lopen en door het watergordijn kijken. Verder kende
Beekhuizen een cascade waar water over 22 traptreden stroomde.
Net als op Vijverberg is de wandeling op Beekhuizen ook ‘opgehangen’
aan de sprengenbeek.
De meer of minder aansprekende overeenkomsten van Vijverberg
met Beekhuizen laten vermoeden dat Vijverberg geïnspireerd is door
Beekhuizen. Op veel kleinere schaal, minder indrukwekkend, maar
blijkbaar wel met veel gelijkenissen. Inspiratie kan alleen zijn opgedaan door bezoek. En daar is ook een aanwijzing voor gevonden.
Op 29 augustus 1790 werd Beekhuizen officieel geopend. In de hermitage van Beekhuizen lag een gastenboek, de ‘Lijste der Personen’, die de
Grote Cascade van Biljoen in Beekhuizen met hun bezoek vereert hebben. Deze lijst begint met 29 ‘aout’ 1790. Een maand later, onder 29
‘sept’ 1790, zijn de namen van onder andere H. Brantsen, W.R. Brantsen en hun zwager G. van Hasselt te vinden. Mogelijk volgde daarna
een parkaanleg op Vijverberg met als resultaat de eerste vernoeming
in 1793 door Otto van Eck.
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De hermitage van Rhederoord (De Steeg):
‘detail van Caart van een stuk heide veld, geleegen agter
de Bauwerij De Kluijs genaamt’.
J.P. Posth, in of voor 1797.
Bron: Gelders Archief 1510-0452-AKV711.

Lichtenbeek moest het met een kluizenaarspop stellen,
dus van levende stoffering van het landschapspark
was hier geen sprake.

Misschien is Vijverberg te zien als klein Beekhuizen.
Dan is het op sommige punten een mager aftreksel daarvan, maar
wat de hermitage betreft lijkt het Beekhuizen te overtreffen.
De Vijverbergse tekstfragmenten tezamen geven namelijk het
beeld van een ensemble. Een ensemble bestaande uit een eiland
met een hefbrug
en op het eiland
een hermitage
Ter overname aangeboden: Van Laar’s Afbeeldingen.
als een huisje van
Bron: Floralia 1880.
mos met daarin
inscripties, een
kartonnen doodshoofd en een houten beweegbare heremiet die bijbel
staat te lezen. Is dat in een bidvertrek? Of staat dat bidvertrek op het
kerkhof op hetzelfde eiland met skelet en graven met bijschriften?
Ook andere inscripties zijn op het eiland te vinden, net als twee hutjes met afbeeldingen, beelden of afgietsels van Menno en Paracelsus.
De hermitage is volgens de regels der kunst geplaatst in een afgelegen
deel van het park, op een donkere plek omgeven door naaldhout,
verwijzend naar melancholie, eenzaamheid, duisternis en dood.
Maar in dit geval wel een plek met een overdadige aankleding. Overdaad schaadt, lijkt het oordeel van De Clercq. Gelijktijdig is het toch
ook, zij het wel heel rijk, een ensemble volgens het boekje, of beter
gezegd, volgens het voorbeeldenboekje, zoals bijvoorbeeld Magazijn
van tuinsieraaden (1802-1809) van Gijsbert van Laar (1768-1820).
De opmerkingen van Otto van Eck uit 1793 maken echter duidelijk
dat de hermitage met haar aankleding al een tiental jaren bestond
voor het eerste katern van het Magazijn verscheen.
Levend verleden
Binnen een ensemble als hierboven geschetst, en in een landschapspark in het algemeen, was ook wel eens sprake van levende stoffering.
Denk aan de eerder genoemde levende ‘hermiet’ van Biljoen.
Lichtenbeek moest het met een kluizenaarspop stellen, dus van
levende stoffering van het landschapspark was hier geen sprake.
Hoewel, mogelijk niet zo bedoeld, maar de beschrijving van ‘den heer
Brantzen als een kwakzalver opgetooid (…)’ doet wel aan levende stoffering denken.
Tot slot, het waardeoordeel van De Clercq mag dan niet positief zijn:
‘Deze plaats is schoon aangelegen doch wat de vercierselen betreft dezelve
zijn juist niet door den besten smaak ingeboezemd.’
Toch, na een wandeling anno 2016 waarbij de structuren en patronen
nog steeds zijn als die van tweehonderd jaar geleden, de toenmalige
vroeglandschappelijke invulling ingekleurd wordt door de tekstfragmenten en met name het ensemble van de hermitage indruk maakt, is de afsluiting van Esser Meerman misschien wel het meest passend: ‘verlieten [wij] deze plaats,
welke, hoezeer niet mooier, ons echter vreemde en nieuwe gezichten opgeleverd hadt’.
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’.
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De Motketel

Tekst en foto’s: Henri Slijkhuis

Een sprengenlandschap in Niersen*

Er zijn maar weinig gebieden in de gemeente Epe, waar in een bijzonder fraai landschappelijk decor de
cultuurhistorie zo rijk aanwezig is als het gebied, dat ‘de Motketel’ ** genoemd wordt. We vinden het in het
buurtschap Niersen. Het gebied zit vol met sprengen en op een aantal plaatsen zijn nog restanten te ontdekken
van oude molenplaatsen. De Motketel ligt op de helling van de belangrijkste Veluwse stuwwal op een hoogte
van ongeveer 25 meter boven NAP. In dit artikel ga ik in op het ontstaan van de Motketel en de ontwikkeling
van het gebied. Je kunt er heerlijk ronddwalen en je fantasie de vrije loop laten over hoe het leven geweest kan
zijn in de tijd dat de sprengen worden gegraven.

Topografisch kaartje van het gebied.

Het ontstaan van het sprengenlandschap
In het ontstaan van de Motketel speelt het adellijke geslacht Van Isendoorn à Blois een belangrijke rol. Zij zijn de
bezitters van kasteel Cannenburch. Het genereren van inkomsten uit de verpachting van het waterrecht van papieren andere molens gaat een belangrijk deel van hun inkomsten uitmaken. Dit begint met Maarten van Rossem in
1542.1 Hij wordt in 1543 eigenaar van kasteel de Cannenburch met bijbehorende molen (Cannenburger watermolen)
en beken. In 1541 heeft hij al het molenrecht verkregen en hij wil direct twee molens met een wijerd bouwen op
de Rollekoot in Vaassen. Hij vraagt daarvoor toestemming aan Hertog Willem van Gelre. Deze hertog geeft deze,
want Maarten is belangrijk voor hem als bevelhebber van het leger. Om water te krijgen op de nieuwe molens op
de Rollekoot wordt de natuurlijke Rode Beek om- en opgeleid om voldoende verval te krijgen. In 1542 zijn beide
molens gebouwd. Johan van Isendoorn à Blois is getrouwd met Maartens zuster Margaretha. Zij erft na de dood van
Maarten de Cannenburch. Daarmee is de Cannenburch in handen gekomen van de Van Isendoorns en dat zal tot
1865 zo blijven.
In 1616 verpacht Marten van Isendoorn op de huidige locatie van de Geelmolen het waterrecht voor vierentwintig
jaar aan Jaques Heymeriks. Deze Jaques moet echter wel op eigen kosten een beek gaan graven.
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De huidige Motketel, voorjaar 2016.

Hij krijgt ook toestemming om twee molens met bijbehorend waterrad te bouwen. Een hele investering. Heymeriks
is blijkbaar in staat om dit te doen, want het werk wordt uitgevoerd. Momenteel zijn er in de Motketel 50 sprengen
te vinden. Hoeveel sprengen daarvan Jaques Heymeriks al in het begin van de zeventiende eeuw heeft laten graven is
niet bekend.
Veel graafwerk heeft na 1660 in de Motketel plaatsgevonden. In dat jaar krijgen de heren van de Cannenburch van
de Gelderse Rekenkamer het waterrecht in heel Vaassen en Emst.3 Dat kost deze heren vier ponden per jaar.4
Ze hebben van hun nieuwe recht flink gebruik gemaakt. Veel molens zijn na 1660 gebouwd.
Vooraf aan deze molenbouw zijn er in de Motketel en ten zuiden van de Motketel tientallen sprengen gegraven en
ontstaan twee nieuwe beken: de Hattemse Molenbeek en de Nieuwe Beek.5
Het kaartje op de volgende pagina laat het eindresultaat van al die graaf- en bouwwerkzaamheden zien.

16 oktober 1616 2
De dagen lengen en het meeste veldwerk op de akkers is achter de rug. De dagloners Gait Camphuys en Hendrik Haerleman zijn op
zoek naar werk. Zij en een aantal anderen worden tot hun vreugde aangenomen door Jacques Heymeriks. Deze heeft toestemming
gekregen van de heer van de Cannenburch om een beek te graven. Ook mag hij twee molens bouwen. Hij zit hard verlegen om
mensen.
Een buitenkans voor Gait en Hendrik, want het valt in dit deel van het jaar niet mee om een paar cent te verdienen. Ze moeten wel
hun eigen schop meebrengen. Jacques stuurt beiden met een paar anderen naar Niersen, waar ze in een nat gebied moeten gaan
graven. Het is ploeteren voor de mannen. De met water verzadigde grond is zwaar. Ze moeten sleuven maken en de uitkomende
grond op de kant gooien. De hele dag natte voeten en met een zere rug werken valt niet mee. Gelukkig heeft moeder de vrouw voor
tussen de middag een paar plakken roggebrood meegegeven, zodat ze even kunnen rusten en eten. Bij het opkomen van de zon
zijn ze al aan de slag gegaan. Het werk vordert gestaag. Dat is ook noodzakelijk, omdat wat verderop richting het dorp al begonnen
is met de bouw van de watermolen. Verschillende ambachtslieden zijn daar aan het werk en de contouren van de molen beginnen
al zichtbaar te worden. Op de terugweg naar huis lopen Gait en Hendrik iedere dag langs de bouwplaats. Zo ook weer deze dag.
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Situatie in 1726.

Een molen in de Motketel
In de Motketel bevinden zich de sprengkoppen en de bovenlopen van de Vaassense beken. Om een molenrad aan
het bewegen te krijgen is naast voldoende water minstens twee à drie meter verval nodig. In een brongebied is dat
laatste niet makkelijk te realiseren. Het is dan ook opvallend, dat er in de Motketel toch een molen is gebouwd.
Deze molen wordt ‘het Clundermolentje’ genoemd. Wanneer het molentje precies gebouwd is, is niet bekend.
In 1643 klaagt pachter Henrick Jans, dat zijn pachtheer Thijmen Jacobs een belofte niet nakomt. Henrick rekent
er namelijk op dat Thijmen een drooghuis voor papier gaat bouwen.6 Als deze klacht betrekking heeft op het
Clundermolentje, dan betekent het dat dit molentje al in 1643 bestond en dat ook dat gedeelte van de sprengen voor
dat jaar in de Motketel gegraven moet zijn. Zeker is dit echter niet. Wel zeker is, dat het molentje er in ieder geval
vóór 1672 stond. In dat jaar erft Fijtje Maurits de molen van haar moeder Anna Coerts.
Het Clundermolentje kent geen florerende geschiedenis. De huur voor
grond en water aan de heren van de Cannenburch (Van Isendoorn à
Blois) kan nauwelijks betaald worden en de molen wordt daardoor al
snel beschouwd als behorend bij de Cannenburch. In 1690 wordt door
de heer van de Cannenburch de molen verkocht voor 900 Caroli guldens
aan Berent Abrahams. Deze Berent Abrahams is al eigenaar van de
meer benedenstrooms gelegen Hattemse molen, die hij in 1681 heeft
laten bouwen. In 1695 bouwt hij zelfs nog een derde molen tegenover
de Hattemse molen. Al de drie molens komen na een proces voor de
taxatieprijs in handen van de vrouw van Jan Hendrik van Isendoorn à
Blois, Margaretha van Reede. We zijn dan in 1721.7 Het Clundermolentje is
van weinig betekenis. De pachtprijs voor water, grond en molen bedraagt
vanaf 1725 ƒ 100,- per jaar, wat voor die tijd een gering bedrag is.
Dat het een slechte plek voor een molen is, blijkt ook uit het feit dat al in
1749 het molentje buiten gebruik wordt gesteld. Het wordt nog lang als
woning gebruikt. Bij de veiling van de eigendommen van de Cannenburch
in 1871 wordt ‘Het Molentje’ bewoont door J. Harleman. In 1937 is alles
Molenplaats Clundermolentje.
verdwenen. De molenplaats is lastig terug te vinden. Een gemetseld stuwtje
met een miniscuul watervalletje is het enige wat nog rest.
De spreng waaraan het stuwtje ligt is nauwelijks opgeleid en bevat tegenwoordig zo weinig water dat het niet meer
voor te stellen is dat daar eens een waterrad heeft gedraaid.
De sprengen in de Motketel
De sprengen in de Motketel zijn eeuwenlang van grote betekenis geweest voor de Vaassense economie.
Maar liefst 17 molens werden vanuit dit gebied van water voorzien.
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* Dit artikel is ook gepubliceerd in Ampt Epe, nr. 207, april 2016.
** Motketel wordt op oude ansichtkaarten ook geschreven als Motkeeten of Motketen.

Vrijwel alle molens zijn vanaf het midden van de achttiende eeuw in handen van de heren van de Cannenburch.
Omdat deze eigenaren en pachters er groot belang bij hebben dat de watertoevoer flink en constant is, wordt het
onderhoud op zorgvuldige wijze uitgevoerd. Sprengkoppen en sprengen worden schoongemaakt door zogenaamde
beekruimers. Deze werken vanaf de walkant, maar staan ook wel in de sprengen. Iedere winter worden bladeren,
takken en omgevallen bomen verwijderd.

Sprengen en sprengkoppen volgens het kadastrale minuutplan van 1832.

Foto’s uit het begin van de twintigste eeuw van de Motketel laten zien, dat zorgvuldig met het gebied wordt
omgegaan. De economische betekenis van de Vaassense beken
neemt na de Tweede Wereldoorlog zover af, dat het niet meer
lucratief is om de beken te onderhouden. Verval treedt op.
De beken dienen nu vooral om vervuild afvalwater af te voeren.
De sprengkoppen en sprengen in de Motketel worden aan hun
lot overgelaten. De eigenaren hebben geen belang meer bij het
schoonhouden. Het gevolg laat zich raden: een grote laag zand
en slib op de bodem, begroeiing tot in de sprengen, takken en
omgevallen bomen. Het wordt een behoorlijk ontoegankelijk
gebied. In 1972 brengt de Club van Rome het rapport ‘Grenzen
aan de groei’ uit. Dit leidt tot een herwaardering van natuur en
landschap. Rond 1980 is er sprake van de herontdekking van de
Vaassense beken. Een paar inwoners uit Vaassen en Epe richten
in 1979 de ‘Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken’
(Bekenstichting) op. Het kantoor wordt gevestigd in Vaassen.
Deze stichting stoort zich ook aan de verloedering van de
Motketel en komt in actie.
De Motketel begin twintigste eeuw. Bron: archief CODA.
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‘Vaassen, De Motketen’ 1910-1930. Ansichtkaart uit archief Frans Schumacher.

Na 1984 wordt het herstel, onderhoud en beheer van de sprengen
overgenomen door het waterschap. Na een paar jaar begint het
waterschap aan een beekherstelprogramma met een looptijd van
25 jaar. In 2003 is Vaassen aan de beurt en wordt een beheer- en
onderhoudsplan (BOP) voor de sprengen en beken opgesteld.9 In
oktober 2008 gaat de eerste schop de grond in. Niet in de Motketel
maar stroomafwaarts aan de Emmalaan waar de Rode Beek en Nieuwe
Beek parallel aan elkaar stromen.
De Motketel wordt in januari 2010 aangepakt. De sprengkoppen
en sprengen van de Geelmolense Beek worden ontdaan van takken
en bladeren. Het slib wordt eruit geschept. Verder wordt een
nieuwe overstort gemaakt bij de overgang naar de Rode Beek en
asbesthoudende beschoeiing wordt verwijderd. Na het weghalen van
een paar duikers en het plaatsen van bruggetjes ligt de Motketel er
weer prachtig bij.

Het schoonmaken van de
sprengkoppen en sprengen
van de Nieuwe Beek, de
Geelmolensebeek en de
Hattemse Molenbeek zijn
grote projecten, die met
behulp van subsidie door
de Bekenstichting worden
uitgevoerd. In 1980 wordt
begonnen met de Nieuwe
Beek. Het schoonmaken
van de sprengkoppen en
sprengen van de Hattemse
Molenbeek volgt in 1982
en tenslotte in 1983 de
Geelmolensebeek.8

Aan de Emmalaan stromen de Rode Beek en de
Nieuwe beek parallel aan elkaar.

Noten
1.
Prof. Dr. W. Jappe Alberts noemt in zijn bijdrage in het boek ‘Cannenburch en zijn bewoners’ 1543 als jaar van aankoop (p. 156),
terwijl H. Hagens in ‘Op kracht van stromend water’ spreekt over 1542 (p. 202) . Op p. 161 schrijft dezelfde Hagens echter, dat
Maarten in 1541 het molenrecht verkrijgt en in 1542 daar al direct gebruik van maakt (De Rollekoot). Hij stelt op die pagina ook
dat Maarten in 1543 met de Cannenburch wordt beleend.
2.
Gefingeerd verhaal. Nergens is beschreven door wie en hoe de sprengen in de zeventiende en achttiende eeuw in Vaassen zijn
gegraven.
3.
De Gelderse Rekenkamer was een instelling waar de domeinen en andere rechten van de landsheer werden beheerd.
4.
Hagens, p. 163
5.
Geen beek heeft zoveel verschillende benamingen als de Hattemse Molenbeek. Hartense Molenbeek, Hattemsche Molenbeek,
Hattumsche Molenbeek en Hogebeek zijn namen die gebruikt worden (Terwel, p. 11; Hagens, p. 166)
6.
7.
8.
9.
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Hagens, p. 163
Terwel, p. 9
Wijerd, jaargang 5, nr. 4, december 1984, p. 10-14
Officieel heet het plan: Raamplan BOP Vaassense Beken; dit plan is in november 2007 door het Algemeen Bestuur van het
Waterschap vastgesteld.

Meivliegnimf.

Vraag van de auteur
Op de voormalige molenplaats
van het Clundermolentje is geen
opgeleide beek te bespeuren. Dat
suggereert een molentje met een
onderslagrad. Maar voor een
onderslagrad is veel water met
een hoge stroomsnelheid nodig.
Dat lijkt op die plaats dicht bij de
sprengkoppen nooit voorhanden
te zijn geweest. Alleen een
bovenslagrad lijkt op die locatie
te kunnen draaien, maar waar is
dan de opleiding voor het nodige
hoogteverschil?
Alle onderzoekers en schrijvers over
het Clundermolentje melden niets
over het gebruikte type waterrad.
Wie weet hier meer over?

De huidige Motketel, voorjaar 2016.
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Kabbelende beek op het Deelense Veld
Zondagmorgen 14 februari bracht boswachter Henk
Ruseler van het park de Hoge Veluwe de reporter van
het programma ‘Vroege Vogels’ bij een luid kabbelende
beek op het Deelense Veld.
Er was alle reden tot dit bezoek aan het Deelense Veld
omdat zich hier na een periode van overvloedige regen
(118,8 mm in januari en 89,0 mm in februari) zoveel
water heeft verzameld dat het als een heidebeek is gaan
stromen naar een lager deel van het park over een afstand van enkele honderden meters. Een opmerkelijke
ervaring op een hoogte van 47m +NAP en een werkelijke grondwaterstand van, naar ik schat, 22m +NAP.
In het radio-interview vertelde hij dat door het dempen
van enkele afwaterende greppels uit het verleden dit
effect van vernatting met succes op gang is gekomen
en na natte periodes 2 tot 4 keer per jaar optreedt in
verschillende omvang. De vernatting concentreert zich
in de zone van oude smeltwatergeulen die dateren uit
de periode van de ijstijden. Door het inspoelen van
humus samen met de ontijzering van het bodemzand
ontstaan laagjes in de bodem die het wegzakken van
het regenwater naar het diepere grondwater stagneren.
Het is één van de oorzaken van de schijngrondwaterspiegels die de vale kleur van de vegetatie op de Veluwe
zo prachtig kleuren. In dit geval het pijpestro en de
dopheide die direct op deze vochtige situaties reageren.
Dat ik al direct dinsdag 16 februari naar de locatie in
het park ben gefietst heeft alles te maken met de korte
duur dat deze, als woestijnbeken reagerende beeklopen,
water voeren. Ik schat de afvoer van de heidebeek tijdens mijn bezoek op 20 liter per seconde. De vitaliteit
van de bomen die in de grote plas staan, wijst erop
Locatie op kaart Hoge Veluwe.
dat deze inundaties nooit langdurig zijn. Deze bomen
verdragen inundaties van een tiental dagen. De plas
verliest dus 20 liter per seconde en dat water gaat via
een labyrint van bodemlagen op weg naar het diepere grondwater. Wisten we maar welke sprengenbeken met dit
water gevoed worden.

Dopheide.

Mijn nieuwsgierigheid naar het fenomeen van een heidebeek sluimert al 44 jaar. Met name de geschiedenis van
voorbereiding en aanleg van de A50 op het Terletse Veld hemelsbreed op enkele kilometers van het Deelense Veld.
Deze autosnelweg doorsnijd namelijk twee keer de droge bedding van de bovenloop van de Heelsumsebeek.
Het is 1972, Rijkswaterstaat bestudeerde met Staatsbosbeheer (Afdeling Verkeerswegen waar ik toen werkte) de
milieugevolgen van de aanleg van de A50 Waterberg richting Terlet. Er waren ambitieuze plannen voor een ingraving
met afmetingen zoals die van de A1 bij Assel om daarmee de verkeersoverlast op het open Terletse Veld te verminderen. Een van de redenen waarom uiteindelijk hier niet voor een ingraving kon worden gekozen was de onbekendheid
met het waterregiem van de droge bovenloop en brongebied van de Heelsumsebeek op het Rozendaalse Veld. “Een
beek?”, was de vraag toen dit onderwerp ter sprake kwam. Technici zagen geen beek en de wegbeheerder had nog
nimmer wateroverlast gehad op de oude Apeldoornseweg. Om de snelweg verdiept aan te leggen moesten enkele
droogdalen diep doorsneden worden.
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Tekst en foto’s Nic Zuurdeeg

van het park de Hoge Veluwe
Niemand kon zich herinneren ooit water te hebben gezien in de droge bedding van de bovenloop van de Heelsumsebeek. Deze beek laat pas water zien in het lager gelegen Wolfheze 6 km stroomafwaarts en ook nog pas nadat daar in
het verleden enkele sprengkoppen in de droge bedding waren gegraven. Toch wilde Rijkswaterstaat weten hoe groot
het risico was dat er ooit nog water zou stromen in die oerbedding uit een ver verleden met imposante zandwaaiers
en meanders. Gedacht werd daarbij aan een risicosituatie van een diep bevroren grond waarop een dik pak sneeuw
door plotselinge invallende dooi de bedding met water zou kunnen vullen. Daarbij was er ook de angst voor het
veroorzaken van een ongewilde spreng bij het ingraven van het knooppunt Waterberg. Dit gebeurde namelijk bij de
spooringraving bij Mariëndal en Oosterbeek. Dat deze vrees niet ongegrond was, vertelt ons de nooit opdrogende
waterpoel op 60m +NAP naast de kruising Apeldoornseweg en de A12. Stiboka (stichting bodemkartering) te Wageningen kreeg in 1973 opdracht hiervoor advies uit te brengen. Naast een gedegen geomorfologisch rapport werd er
een studie naar de geschiedenis van het gebied gedaan. Men constateerde dat er in de Koningsweg in het verleden
een duiker/brug is gebouwd over de hier droge bedding van de Heelsumsebeek op de Arnhemse Heide.
De heidebeek Deelensezand met +20 liter/sec.

23

We vonden de vermoedelijke plek waar dominee Martinet
waarschijnlijk met zijn koets is vastgelopen op die kabbelende beek.
Bij de aanleg van de spoorlijn Utrecht-Arnhem (anno 1843) in de hoge spoordijk door het droge Heelsumsebeekdal was ook al voor de zekerheid een forse duiker gebouwd. Ook de ervaringen van Dominee Martinet die in zijn
Katechismus der Natuur (1729-1795) meldde dat hij reizende via de Eerbeekseweg op het Terletse Veld werd verrast
door een kabbelende beek die hem de weg versperde. Al met al hebben deze bevindingen er uiteindelijk toe geleid dat
de A50 ter plaatse van de bedding van de Heelsumsebeek niet is ingegraven en zelfs iets verhoogd is aangelegd en er
preventief een forse duiker onder de snelweg is aangelegd. Sinds de openstelling van de snelweg in 1982 heeft er, bij
mijn weten, nog nooit water gestroomd door deze duiker die daardoor meer lijkt op een Dassentunnel. En de brug
in de Koningsweg is notabene bij de aanleg van fietspaden eind jaren tachtig van de vorige eeuw afgebroken en nu
wordt de Koningsweg met een dichte dam zonder duiker over het droogdal van de Heelsumsebeek gevoerd. Ook hier
is sinds 1963 nooit meer water gezien.
Voor het boek over de Heelsumsebeek, geschreven door Ruud Schaafsma, heeft hij samen met mij de droge bovenloop van de Heelsumsebeek op het Rozendaalse Veld verkend. Ik ben die dag met hem meegefietst en we vonden de
vermoedelijke plek waar dominee Martinet waarschijnlijk met zijn koets is vastgelopen op die kabbelende beek.
We vonden een heuse diep en scherp ingesneden geërodeerde bedding (erosiedal) waar nog duidelijke recente sporen
waren van stromend water in de vorm van door afstromend water platgelegd pijpestro en kleine zandwaaiers. Maar
geen water. Ook hier op 95m +NAP zitten we tientallen meters boven de echte grondwaterspiegel van de Veluwe.
De periodieke beek kabbelt hier over de boomwortels.
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Voortkabbelende periodieke beek.

U zult begrijpen dat ik na mijn ervaring met de kabbelende beek op het Deelense Veld nu ook wel eens deze bedding
wilde zien stromen. 24 februari ben ik naar het diep ingesneden erosiedal (uit de ijstijd) op het Rozendaalseveld
gewandeld. Helaas hier geen kabbelende beek maar wel een behoorlijk met water gevulde bedding op het punt waar
vermoedelijk dominee Martinet stuitte op een beek. Stroomopwaarts stroomde en sijpelde zowaar water met kleine
watervalletjes in het diepste deel van dit erosiedal. Overigens een afvoer die niet te vergelijken is met die van de
heidebeek op het Deelense Veld. Hooguit eentiende liter per seconde. Het
stroomde nog wel maar dat was ook te verwachten want het was al 24
dagen na de zeer natte maand januari. Ik volgde het stroompje in het erosiedal stroomopwaarts. Daar waar de erosiegeul begint met haar insnijding op het plateau-achtige Rozendaalse Veld verzamelt zich water uit de
kletsnatte heide van het plateau dat iets afhelt naar de erosiegeul.
Soppend door tientallen hectaren open heide op het plateau belandde ik
weer op het punt waar het bos begint en waar de beworteling van het dennenbos ervoor zorgt dat al dat stagnerende water van de heide hier zonder storende lagen direct naar de diepte zakt. Of het dan nog ten goede
komt aan de Heelsumsebeek weten we niet. Het voedt in ieder geval de
diepere waterbel van de Veluwe. En dat is altijd goed.
Zelfs water op de fietsroute.
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Zuiver bronwater, direct aan de deur geleverd

Waterwin-station De Pinkenberg in
Vanuit zijn huis –de voormalige beheerderswoning– op de Pinkenberg kijkt Johan Hofstede
(*1944) neer op het waterwincomplex in het buitengebied van de gemeenten Rheden en
Rozendaal. Tot zijn pensionering was hij beheerder van het drinkwaterpompstation de Pinkenberg
in Rozendaal. Al vanaf 1894 wordt hier water gewonnen, water van uitstekende kwaliteit.
De zogenaamde Kluizenaarsbron heeft zelfs bronwatererkenning gekregen.
Tussen twee beeksystemen in, te weten de Rozendaalsebeek en de Beekhuizensebeek, bevinden zich ter hoogte van
de Pinkenberg in Velp/Rozendaal diverse bronnen die gepulst zijn voor de winning van drinkwater. In deze bosrijke
omgeving, aan de rand van de Veluwe, komt het grondwater op verschillende plekken als kwel aan de oppervlakte.
Door het waterleidingbedrijf werden in de loop der jaren steeds diepere grondwaterlagen met grotere reservoirs aangeboord. Het drinkwaterpompstation ligt hier op de Pinkenberg dan ook diep verzonken in het glooiende landschap.
Geschiedenis
Om dichter bij het grondwater te
komen is de grond op deze plek
al aan het einde van de 19e eeuw
afgegraven, waardoor op de Pinkenberg een laaggelegen terrein
van meer dan 10 meter onder
het maaiveld ontstond. Hoefde
het waterleidingbedrijf het
drinkwater aanvankelijk slechts
van 5 meter diep op te pompen,
vanaf de jaren ’30 werd dit al
gauw 11- 20 meter. Tegenwoordig wordt het drinkwater zelfs
van een bron op 200 - 220 meter
diepte weggehaald.
Al in 1894 is de drinkwatervoorziening gestart als een particulier
initiatief. In 1899 werd het waterwinstation op De Pinkenberg
met de prise d’eau (letterlijk:
voedingsplaats voor waterleiding) officieel geopend. Het
Johan Hofstede.
water sijpelde als kwel langzaam
naar beneden vanaf het Veluwemassief. Vóór die tijd kwam het water uit putten, regenwaterreservoirs en oppervlaktewater. Uit die tijd bestaan
nog verschillende bedrijfsgebouwen, die de monumentale status hebben. Het complex bestaat uit een pompstation,
ruimte voor wateropslag, een noodstroomstation en een voorziening om de waterdruk te verhogen.
In 1919 heeft de gemeente Rheden het waterleidingbedrijf overgenomen. Johan Hofstede kwam dus in 1976 in
dienst van de gemeente Rheden; hij was de uitverkorene uit tweehonderd sollicitanten. In 1986 stootte de gemeente
het bedrijf weer af en kwam hij in dienst van NUON. Vervolgens heeft Vitens het waterbedrijf in 2006 overgenomen,
die vanaf die tijd intensief geïnvesteerd heeft in watertechnologie.
Waterzuivering: eigenlijk overbodig?
Destijds moest je veel meer dingen handmatig doen. Johan Hofstede vertelt: “Heel langzaam is het veranderd; de
besturingen zijn vernieuwd en zo is het nu dus wel een ultramoderne installatie.”
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Tekst en beeldmateriaal:
Marianne Poorthuis

Rozendaal

Pompstation in 2015.

“Eerst had je de grote BLG kasten en dat is allemaal veel kleiner geworden. Destijds moest
je wel aanwezig zijn en moest je veel meer dingen handmatig doen. We hebben een gesloten
filtersysteem. Er is een filter bijgebouwd, zodat er voldoende capaciteit is om het water te zuiveren. En zuiveren, daar bedoel ik dan mee dat het water ontzuurd wordt. Het water is kwalitatief zo goed, dat het een te lage pH-waarde heeft. pH is een maat voor de zuurgraad van een
waterige oplossing. Door die lage pH-waarde is het water eigenlijk te agressief voor metalen.
Het water zou bruin worden en dat is niet fijn voor de schone was. We voegen daarom via de
filters marmer uit de Dolomieten toe. Met dat kalkhoudende materiaal maken we het water
dus eigenlijk harder.”
De meeste pompstations hebben tenminste één bron die de bronwatererkenning heeft.
In Rozendaal is dat de Kluizenaarsbron. De bronnen op de Pinkenberg zijn zo goed watervoerend dat het voorlopig niet nodig is om nieuwe bronnen te pulsen. Het water biedt hier
zuiverder mineraalwater dan het bronwater uit de flessen in de winkel.

Interieur pompstation in 2012.
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Tekst en foto’s: Gert Jan Blankena

Vitensbeek
Aan de voet van de bijna 80 meter hoge Schalterberg, tussen Loenen en de A50, heeft Vitens
enkele jaren geleden een infiltratiebekken gegraven. Het wordt regelmatig gevoed met water uit
het Apeldoorns kanaal, dat via een 6 kilometer
lange leiding wordt aangevoerd. Ruim 40 meter
omhoog.
Het bekken bestaat uit twee delen: een hoger en
een lager gelegen terrein. Van elkaar gescheiden
door een lage stuifzandrug die met een sleuf van
enkele meters breedte doorgraven is. Het hoogteverschil voor en na het stuifzandrugje bedraagt
minstens vier meter en vormt dus een drempel.
Ik heb me altijd afgevraagd waarom de bekkens
met zo’n niveauverschil zijn aangelegd. Vooral
omdat er in het laagste bekken nooit water stond.
Daarvoor was de drempel veel te hoog. Het tweede
bekken is pas later aangelegd en veel minder goed
ingepast in het landschap. Ook naderhand, toen
er water kwam, hebben er merkwaardige aanpassingen plaatsgevonden. Zo is het eerste bekken
verkleind door het aanleggen van een dijkje. Het
water stroomde vanuit dit sub-bekken door het
bos naar de lagere plekken. Merkwaardig, het is me
niet helemaal duidelijk, al zal het allemaal wel zijn
uitgedacht.
In het najaar van 2015 was het zover. Er werd
zoveel water in het eerste bekken gepompt dat de
sleuf door het gat in de zandrug ging stromen.
En toen gebeurde het!
Bijna de hele genese van een rivier, met zijn vijf
opeenvolgende fasen, speelt zich op mini-niveau
voor je ogen af! Over een lengte van 135 meter zijn
zichtbaar: een kloofdal, een V-vormig dal, meandering, een wijd dal en tenslotte een delta. Het rugje
bestaat uit stuifzand. Dat werd dus snel afgevoerd
met het stromende water. Daarna werd een veel
consistentere bodem bereikt: de compacte stuwwal
met veel grof grind en zelfs grotere stenen.
Maar ook deze bodem bleek niet bestand tegen het
watergeweld. Er ontstond een prachtige waterval
van wel 1,5 meter!
Vanaf deze plek begint nu een diep ingesneden
beek met een lengte van zo’n 80 meter met soms
loodrechte wanden. Een schitterend voorbeeld van
achterwaartse meandering! Dat kennen we in ons
vlakke landje niet.
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De waterval.

Achterwaartse meandering!
Dat kennen we in ons vlakke landje niet.

Achterwaartse meandering ontstaat door een groot
verhang, dat vaak plotseling is ontstaan.

Fase 1: kloofdal

Fase 1:
Het beekdal is nauw: een zogeheten kloofdal.
De bochten zijn hoekig, scherp en onregelmatig.
De oevers zijn steil, bijna loodrecht.
In een rivier noemen we dit fase 1.
Fase 2:
Een tiental meters verder neemt de stroomsnelheid
wat af. Het dal heeft hier een V- vorm gekregen.
De wanden zijn niet meer zo steil; je kunt nu beter
spreken van hellingen.

Fase 2: V-vormig dal

Fase 3:
Daarna verbreedt het dal zich. We zijn bijna in het
tweede bekken aangeland. De erosie vindt nu in de
breedte plaats en er ontstaan heuse meanders.
Fase 4:
Weer een tiental meters verder is de bedding uitgegroeid tot een breed, wijd dal waarbij een massatransport plaatsvindt van zand en fijner grind.
Fase 5:
Tenslotte is er nagenoeg geen verhang meer.
De bodem van het bekken is bereikt. Het minilandschap is vlak en er is een delta ontstaan wat bij
een laag waterniveau goed zichtbaar is. Honderden
kubieke meters zand zijn hier gesedimenteerd en
zelfs een laagje leem en slib.

Lang niet altijd wordt er water aangevoerd.
Meestal staat er een bescheiden laagje water in
het bedijkte stukje. Het is al heel wat als het eerste
bekken vol staat. En al helemaal als het overstroomt
naar het tweede bekken. Alleen dan kun je getuige
zijn van een bijzonder geomorfologisch proces.
Gecomprimeerd in tijd en in afmeting.

Fase 3: meanderfase

Fase 4: doorbraak

Bijzonder.

Roodborst.

Fase 5: delta
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Historisch waterbeheer op de Veluwe
Door Henri Slijkhuis, Marianne Poorthuis en André Kaper*

De werkgroep cultuurhistorie van de Bekenstichting en de Oral History Werkgroep Gelderland willen samen
een project oral history gaan uitvoeren. Het project heeft als thema historisch waterbeheer op de Veluwe.
In Gelderland zijn al meerdere projecten oral history uitgevoerd die bijvoorbeeld gaan over het leven op en rond
het boerenbedrijf en op landgoederen. Historisch waterbeheer is het thema, waarvan beide vrijwilligersorganisaties graag de levensverhalen willen vastleggen met betrekking tot water. Zeventig jaar levende watergeschiedenis op de Veluwe. De Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) zal het project faciliteren.
Wat is oral history?
Oral history of mondelinge geschiedenis is het vastleggen wat mensen vertellen over hun ervaringen en belevingen.
In mondelinge vorm dus. Om het anders te formuleren: het vastleggen en ontsluiten van de persoonlijke getuigenis van mensen in hun omgang met het landschap. Levende geschiedenis en hun levensverhaal. Oral history is wat
iemand vertelt uit eigen ervaring. Als iemand vertelt wat zijn vader heeft meegemaakt waar zij zelf niet bij was, is
dat dus geen oral history maar ‘hearsay’. Als iemand schrijft over haar eigen ervaringen, is dat ook geen oral history,
maar zogezegd ‘written history’.
Oral history legt nieuwe of aanvullende inzichten vast. Nieuwe inzichten als het gaat om levende geschiedenis die
alleen in de hoofden van mensen zit. Oral history kan ook aanvullende inzichten opleveren op het onderzoeksmateriaal verzameld uit literatuur en archieven, waarbij die bronnen worden verrijkt of genuanceerd door de ervaringen
van de mensen zelf. De gegevens die een oral history-onderzoek oplevert zijn per definitie kwalitatief van aard.
De verzamelde uitspraken in het interview zijn anekdotisch en subjectief, zelfs fenomenologisch als de beleving
centraal staat. Afhankelijk van het gekozen doel van een project of onderzoek is vaak aanvullend bronnenonderzoek
nodig om te toetsen wat wordt gezegd in de interviews. Het subjectieve karakter vinden onderzoekers vaak een probleem, maar het levert ook fascinerend materiaal op als oral history en schriftelijke bronnen elkaar goed aanvullen in
een onderzoek.
Inbreng vrijwilligers werkgroep Oral History Gelderland
De Oral History werkgroep Gelderland telt ongeveer 30 mensen. Het is een gevarieerd gezelschap van interviewers,
twee fotografen en twee vrijwillige coördinatoren. Een deel van de werkgroep zal de interviews gaan uitvoeren en
omzetten in pakkende verhalen. De interviews zullen gaan over historisch beheer van met name de kleine, lokale
watersystemen en ruimtelijke ontwikkelingen uit de periode vanaf 1930 tot en met het heden. Dat kan gaan over
sprengen, beken, weteringen, bevloeiing, bedrijvigheid rond beken, schouw door eigenaren e.d. Maar ook over historisch beheer van waterschappen en de ontwikkelingen rond ruimte voor de rivier in de IJsselvallei
Inbreng vrijwilligers Bekenstichting
De vrijwilligers van de werkgroep cultuurhistorie van de Bekenstichting stellen een lijst op met onderwerpen, die in
de interviews aan de orde kunnen komen. Tevens stellen ze een lijst op van geschikte personen om te interviewen.
Het kan gaan om voormalige molenaars of hun kinderen, boeren, landgoedeigenaren, hun vrouwen, gepensioneerd
personeel van (voormalige) waterschappen, vrijwilligers die al jarenlang beken onderhouden, etc.
Komende maanden
De komende maanden zullen de leden van de werkgroepen cultuurhistorie en Oral History Gelderland met elkaar
kennismaken en vervolgens aan het project werken. Het is de bedoeling om voor de vakantie de eerste interviews
uit te voeren. Tevens zullen sponsoren benaderd worden die mogelijk een financiële bijdrage aan dit project willen
verlenen. Lopende het project zal worden nagegaan of de resultaten in boekvorm kunnen worden gepubliceerd.
Dat laatste kost nogal veel geld en het is niet zeker of daarvoor voldoende subsidies worden verkregen.
U zult in ieder geval in de Wijerd de komende jaren van de verhalen kunnen gaan genieten.
We houden u op de hoogte.
* André Kaper zal namens SLG dit project gaan faciliteren.
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Mededelingen en Agenda
Zaterdag 25 juni: viering van het 1ste lustrum van het Klompenpad, het Schaverensepad, Smallertse Beek
De werkgroep Klompenpaden Emst viert dit met een ingekorte wandeling. Op landgoed ‘t Hanendorp aan de Hanendorperweg 85 komt een rustplek. Deze locatie is het privéterrein van Gert en Hermi Pannekoek en ligt aan de route. Er wordt een
streekmarkt(je) georganiseerd met standjes van plaatselijke en regionale ondernemers, horeca, een aantal oude ambachten en
organisaties die een binding hebben met landschap en natuur. De Bekenstichting zal op deze streekmarkt aanwezig zijn.
Om 10.00 uur is de officiële opening en start van de wandeling bij het startpaneel bij de Hezebrink.
Excursie Kopermolen Zuuk
Op 8 juli, 5 augustus en 2 september om 13.30 uur vindt o.l.v. de Bekenstichting een excursie plaats van museum Hagedoorns
Plaatse naar de Kopermolen in Zuuk.
Jaarplan 2016 werkgroep Cultuurhistorie
Sinds enkele jaren bestaat binnen de Bekenstichting een ‘Werkgroep Cultuurhistorie’ die zich richt op de geschiedenis van de
sprengenbeken. De werkgroep heeft zich ten doel gesteld om historisch onderzoek te doen, cultuurhistorische waarden van
sprengenbeken te beschermen en dit erfgoed (opnieuw) te benutten. Vanaf 2016 heeft de werkgroep een jaarplan waarin de
projecten staan beschreven waar ze aan werken. De werkgroep heeft de projecten ingedeeld binnen vastgestelde kerndoelen.
In 2016 zal de werkgroep zich onder andere met de volgende activiteiten bezig houden:
- Uitvoeren en publiceren van onderzoek. Leveren van artikelen met cultuurhistorische wandelroutes voor ‘De Wijerd’
- Schrijven van een hoofdstuk over sprengen en beken in een boek van het WV&V
- Voorstel voorbereiden voor de uitvoer van het project ‘Oral History’, waarbij verhalen over sprengenbeken en watermolens worden
‘gevangen’ door middel van interviews
- Voorjaarsexcursie in Putten
- Verzekeren behoud cultuurhistorische waarden sprengenbeken. (Door haar speciale ontstaanswijze behoeven sprengenbeken
een apart onderhoudsregime waar volgens de werkgroep binnen vigerend beleid van het Waterschap onvoldoende rekening
mee wordt gehouden. Door middel van beleidsbeïnvloeding en het uitvoeren van onderzoek probeert de werkgroep dit te
verbeteren. Het gebrek aan watervoerendheid van de Puttense beken wordt onder aandacht gebracht tijdens de jaarexcursie)
- Cultuurhistorisch waardevol erfgoed benutten. (In de Seelbeek is een bijzondere waterfilterkelder die de werkgroep door
middel van fondsenwerving wil restaureren en voor publiek zichtbaar wil maken; aan de Oorsprongbeek en de Slijpbeek
hebben ooit watermolens gestaan. Aan de Oorsprongbeek is een molengoot aanwezig. De werkgroep gaat zich inzetten om
het watermolen gerelateerde verleden samen met Geldersch Landschap en Kasteelen nog beter zichtbaar te maken).
Bekenstichting stelt Werkgroep Hydrologie in
Sinds begin dit jaar is binnen de Bekenstichting een werkgroep Hydrologie actief. Deze werkgroep bestaat uit een aantal
bestuursleden, deskundige adviseurs van binnen alsook adviseurs van buiten de Stichting, die werkzaam zijn bij bedrijven of
organisaties die zich richten op de problematiek van het water op en in de bodem van de Veluwe.
De reden tot het instellen van deze werkgroep is het feit dat de Bekenstichting actief wil inspelen op het beleid van overheden
ten aanzien van de hydrologie op de Veluwe. Twee hoofddoelstellingen voor de Bekenstichting:
1 De Bekenstichting heeft als werkwijze om door middel van het contact met overheden in te kunnen spelen op het door
overheden gevoerde beleid. Hierbij is het van belang dat de bekenstichting voor waterschappen/provincie een gesprekspartner is welke meer wordt gezien als een groep professionals dan als een actiegroep.
2 De publiekskant. Kennis ontwikkelen en delen, van theoretisch tot praktisch. Hierbij is het van belang dat de Beken stichting
(soms ingewikkelde) materie in klare taal naar buiten kan brengen voor het publiek. De Bekenstichting geeft de Veluwse beken
(in eerste instantie) een gezicht. Het speelveld van de werkgroep ligt primair op het vlak van de eerste doelstelling.
Het naar buiten brengen van deze ingewikkelde materie zal plaatsvinden in samenwerking met de Communicatiecommissie.
Waar blijft het Veluwse water?
In Wijerd 2016-1 is een deel van een bewerkt verslag gepubliceerd over het onderwerp ‘Waar blijft het Veluws water?’.
Via een tip is de redactie erachter gekomen, dat de bewerking zodanig gering bleek dat beter verwezen kan worden naar het
oorspronkelijke verslag. Via de volgende link kunt u het gehele verslag ‘expertdialoog Veluwe’ lezen en eventueel downloaden:
http://www.nhv.nu/stromingen/jaargang/2014.
Bekenatlas Veluwe
De Bekenatlas is het nieuwe digitale kaartsysteem dat de Bekenstichting samen met de provincie Gelderland heeft ontwikkeld.
Het systeem is vanaf begin april gratis voor iedereen beschikbaar via onze website: www.sprengenbeken.nl.
De geavanceerde bekenatlas is te gebruiken op de pc, tablet en smartphone zodat zowel thuis als in het veld alle informatie binnen handbereik is. De verwachting is dat zowel de professional als de beekliefhebber hier enorm profijt van zullen hebben.
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