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Het eerste deel “Te voet langs stromend water” bevat acht 
wandelroutes tussen Hattem en Apeldoorn. 
Eén van deze wandelingen kan ik vanuit huis starten. 
Het is de Tongerense Beekroute. In dit artikel zal ik 
ingaan op de cultuurhistorie van een aantal objecten langs 
deze route. Een groot deel van het traject loopt over 
landgoed Tongeren. Aan dit landgoed besteed ik extra 
aandacht.

In het dorp Epe heeft het verleden weinig kans gehad, de Beekstraat 

en de Grote Kerk uitgezonderd. Tijdens de route zullen we vier beken zien. 

De Dorpsbeek, Vlasbeek, Paalbeek en Tongerense Beek. De laatste drie beken 

komen bij elkaar en vormen dan de Klaarbeek.

De Dorpsbeek vind ik het minst interessant. De beek wordt gebruikt voor het voeden 

van wat vijvers in twee parkjes en voor de afvoer van het water van de zuiverings-

installatie aan de oostkant. In het dorp is de beek vrijwel onzichtbaar omdat het 

water via ondergrondse buizen loopt. De route start in het centrum van Epe bij de 

parkeerplaats van het gemeentehuis en de wandelaar verlaat via de Schotweg het dorp. 

Na het passeren van de drukke Tongerenseweg komen we op de Rauwenho�weg en  

arriveren bij het eerste interessante punt.

De Vlasbeek
We komen bij een bruggetje dat over de Vlasbeek ligt. Dit is een echte molenbeek. De beek ligt een stuk hoger 

dan de directe omgeving tussen ‘dijkjes’. Deze dijkjes zijn aangelegd om te voorkomen dat het water afstroom-

de in het dal. De Vlasbeek voedt de Paalbeek aan de andere kant van het veen. De Wisselse papiermolens en 

Wisselse korenmolen maakten gebruik van het water van de Vlas-, Paal- en Tongerense Beek.

De route volgt de Rauwenho�weg en bereikt het landgoed Tongeren.

Landgoed Tongeren
Landgoed Tongeren is een begrip in Epe. Dat is logisch 

als we naar de geschiedenis van dit landgoed kijken.

Het Landgoed is gesticht in de tweede helft van de acht-

tiende eeuw. Nicolaas Wilhelm de Meester, burgemeester 

van Harderwijk, is de eigenaar van vijf boerderijen en 

een hoeveelheid bouwland en heide in de buurschap 

Tongeren. Als  hij in 1768 overlijdt, worden zijn dochter 

Cornelia Maria en haar man Jan Hendrik Rauwenho�  

eigenaar van dit Tongerense bezit. Het echtpaar breidt 

het landgoed uit door de aankoop van nog twee boerde-

rijen, waarvan één met een spijkertje*, dat Jan Hendrik  

verbouwt tot herenkamer. Het geheel wordt later nog  

meermalen verbouwd en kennen we nu als Het Oude 

Huis Tongeren. Tijdens de wandeling passeren we de 

achterkant van het huis. Rauwenho� legt lanen aan,  

plant bomen en ontwerpt een begraafplaats, die tot op 

de dag van vandaag als familiebegraafplaats dienst doet. 

Jan Hendrik overlijdt in 1815.

Cultuurhistorie 
Tongerense Beekroute

Tekst en foto’s Henri Slijkhuis

IJzerhoudend water van de Vlasbeek vlak bij de bron.
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cultuurhistorie deel 2

Zijn kleinzoon Jan Hendrik (1799-1833), koopman in Amsterdam, wordt na boedel-

scheidingen en transacties uiteindelijk eigenaar van het gehele bezit. Hij trouwt in 1825 

met Anna van Heurn. Zij krijgen vier kinderen. Jan Hendrik overlijdt echter al op 11 september 1833. Charles 

le Chevalier, vriend van de familie, wordt dan toeziend voogd van de kinderen. Hij is koopman in Amsterdam 

en getrouwd met Jeanne Dorothea de la Fontaine Schluiter. Zij overlijdt in 1842. In 1845 trouwt Charles met 

Anna van Heurn en neemt het beheer van Tongeren op zich. Vanuit Amsterdam bestuurt hij het bezit. Hij 

koopt enkele boerderijen, laat er twee bouwen en koopt een grote hoeveelheid heidegrond van de gemeente. 

Hij doet zijn best om de boeren van deze arme zandgronden aan een beter bestaan te helpen. Hij experimen-

teert met mest en nieuwe gewassen, ontgint en legt weidegrond en bossen aan, maar het bekendst is hij gewor-

den door het stichten van een school voor de kinderen van Tongeren en directe omgeving in 1868. 

Het schooltje staat nu nog bekend als de Chevalierschool, maar is sinds 1996 niet meer in gebruik als school. 

Na zijn dood in 1881 gaat het beheer over naar zijn stiefzoons Nicolaas en Willem en stiefdochter Anna.  Nico-

laas richt in 1907 met de kinderen van Willem de Naamloze Vennootschap “Maatschappij tot Exploitatie van het 

landgoed Tongeren onder Epe” op. Alle aandeelhouders van de huidige BV Landgoed Tongeren zijn nazaten van 

Willem.

In de jaren dertig van de vorige eeuw is het landgoed verkleind. Door de crisisjaren en geldgebrek heeft de 

toenmalige landgoeddirecteur Charles Rauwenho� meer dan 200 ha grond moeten verkopen. In 2006 is 

voor landgoed Tongeren een ontwikkelingsvisie opgesteld. Deze visie kent vier pijlers. Het behouden van 

de landbouw, het ontwikkelen van natuur, het uitbreiden van de woonfunctie in voormalige boerderijen en 

het ontwikkelen van recreatie en toerisme. De eerste twee pijlers zijn in uitvoering. De route loopt over het 

erf van de gloednieuwe boerderij van de familie Abels-Pos. Deze boerderij zal de agrarische functie van alle 

andere  boerderijen op het landgoed overnemen en tevens verschillende andere activiteiten gaan ontplooien. 

De belangrijkste daarvan is het aanbieden van werk aan mensen met een beperking. Aan de zuidkant van het 

landgoed wordt de natuurfunctie uitgebreid. Dit ligt echter buiten de wandelroute.

Tongeren “het Boschhuis”
Het oorspronkelijke Boschhuis is in 1734 gebouwd en 

ligt aan de Rauwenho�weg en heeft lang als huis voor 

de bosbaas van Tongeren gediend. Toen bosbaas Van 

Nie in de winter van 1927-’28 een bevroren leiding 

wilde ontdooien met een brander, ontstond brand en 

is het gehele woonhuis afgebrand. Het nieuwe huis dat 

u nu ziet is met een verdieping verhoogd. Na de eige-

naren had de bosbaas de belangrijkste positie op het 

landgoed. Daarop volgde de meester van de school, dan 

de boeren en tenslotte de arbeiders.

De landgoedeigenaren hebben vanuit het Boschhuis 

ook geruime tijd zelf een boerenbedrijf uitgeoefend. 

In 1934 is hier een eind aan gekomen. Het Bosch-

huis wordt opgeknapt en voor zomerverhuur in orde 

gemaakt. Later wordt het een woonhuis voor de eerder 

genoemde Charles Rauwenho� en een soort rusthuis 

voor herstellende patiënten. #ans is het in gebruik als 

woonhuis.

Tongeren “het Oude Huis en de Beukenallee”
Tegenover het Boschhuis begint de Beukenallee en zien 

11

Boschhuis Tongeren aan de Rauwenho�weg.

Opgeleide Vlasbeek ter hoogte van de Rauwenho�weg Epe.
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we aan de rechterhand de achterkant van het Oude Huis. Het Oude Huis is de huidige benaming voor het huis, 

dat in de 19e eeuw huis Tongeren wordt genoemd. Het gebouw is begonnen als opzichterswoning en diverse 

malen uitgebreid. Het huis heeft thans een woonbestemming. In de voorgaande paragraaf over Tongeren is 

kort ingegaan op de ontstaansgeschiedenis van dit pand.

De Achterste Molen
Het volgende cultuurhistorische gebouw op de route is de Achterste Molen. De naam zegt het al: het ís de ach-

terste molen aan de Tongerense Beek. De eigenaars van de Wisselse papiermolens hebben in 1710 deze molen 

opgericht. Natuurlijk wordt er een papiermolen van gemaakt welke is gebruikt tot 1854. Toen is de molen om-

gezet naar een grutterij. In 1888 wordt er een wasserij van gemaakt, waarin op dat moment naast waterkracht 

ook een stoommachine in gebruik is. In 1906 vindt er een uitbreiding plaats met een stoommachine van 6 pk. 

Sinds dat jaar wordt het waterrad nauwelijks meer gebruikt. In 1980 is de wasserij omgezet naar een chemische 

wasserij. Het bedrijf bestaat niet meer en het pand is gerenoveerd en dient thans als woonhuis.

De Wisselse papiermolens
Wat verderop komen we de Wisselse papiermolens tegen. 

(lees ook de aanbeveling voor de routeaanpassingen aan het eind van dit artikel.)

De wandeling staat beschreven in het boekje ‘Te voet langs stromend water, deel 1’  dat door de Bekenstichting is 

uitgegeven. Dit boekje kunt u bestellen bij het secretariaat van de Bekenstichting: info@sprengenbeken.nl

Achterkant Oude HuisTongeren.

Grote Bonte Specht
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De Wisselse papiermolens hebben bestaan uit een dub-

bele molen: een zuidelijke en een noordelijke molen 

gelegen aan dezelfde oever van de beek. De zuidelijke 

molen is gebouwd in 1615 en is daarmee de eerste pa-

piermolen in Epe. Deze zuidelijke molen is in 1881 van 

een papierbedrijf omgezet naar houtbewerking. 

In 1888 volgt de verbouwing tot korenmolen en in 1906 

de omzetting tot wasserij. Omstreeks 1648 is tegen dit 

pand de noordelijke molen gebouwd. Deze noordelijke 

molen heeft korte tijd als korenmolen dienst gedaan. 

In 1674 fungeert deze molen echter ook al voor het 

maken van papier. Dit duurt tot 1897 en dan wordt het een wasserij. In 1910 is de molen gesloopt en door 

nieuwbouw vervangen. Een stoommachine van 15 pk vervangt hierbij de waterkracht. Tegenover de beide mo-

lens aan de andere oever van de beek heeft tussen 1823 tot ongeveer 1840 nóg een kleine molen gestaan. Als 

u de moeite neemt om langs de beek naar de waterval toe te lopen, dan ziet u thans een verwaarloosd stukje 

cultuurgeschiedenis.

De Wisselse korenmolen
Het laatste cultuurhistorische aandachtspunt vindt u vlak voordat u weer in de bebouwde kom van Epe komt. 

U ziet een cascade in de beek op de  plek van de Wisselse korenmolen.

Dit is de derde molenplaats aan de Tongerense Beek (heet hier Klaarbeek). De molen wordt in 1553 als ko-

renmolen vermeld, maar moet eerder zijn gebouwd. In het begin van de 19e eeuw wordt op de molen een 

grutmolen gevestigd. Tussen 1895 en 1925 staat bij de molen in een afzonderlijk gebouw een wasserij met als 

aandrijving een petroleummotor. Rond 1900 is de korenmolen verbouwd tot een bakstenen gebouw met een 

mansardedak**. In 1960 zijn molenhoofd, rad en binnenwerk gesloopt. Resten ervan zijn nog lang zichtbaar 

gebleven. Het molengebouw zelf is in de loop van de jaren in verval 

geraakt en in de jaren 70 van de vorige eeuw afgebroken. 

Het molenhoofd heeft in 1989 plaats gemaakt voor een waterval over 

een keistenen glooiing (cascade).

Beekstraat met Huize Beekzicht en Vijvervreugd en kapper 
Voskuil
De Beekstraat vind ik het mooiste straatje van Epe. Jammer is dat een 

deel als rondweg dienst doet en het rustig rondkijken wordt belem-

merd door het vele autoverkeer. Na het park met de vijver met fon-

tein (gevoed door de Dorpsbeek) zien we Huize Beekzicht en daarna 

Huize Vijvervreugd aan onze rechterhand.

Beide huizen zijn gebouwd in 1878-1880 door aan elkaar verwante 

families (Van de Feltz). Huize Beekzicht heeft verschillende functies 

gehad. Gestart in 1880 als privéhuis van de heer Eerdmans en freule 

v.d. Feltz, is het in 1901 in gebruik genomen als doorgangshuis voor 

verwaarloosde jongens. In 1953 wordt het een school voor moeilijk 

lerende kinderen. Vandaag de dag is het weer als woning in gebruik. 

Huize Vijvervreugd is in 1878 in opdracht van baron v.d. Feltz gezet.  

Hij was zowel burgemeester als notaris. Zijn opvolger, Jacob Lodewijk 

Jan Baptist Baron Sweerts de Landas, woonde er van 1912 tot 1926. 

Opgeknapte Achterste Molen aan de Tongerense Beek te Wissel.

Waterval Wisselse papiermolens. 13

Kamsalamander 
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De Eper Spaarbank kocht vervolgens het pand en verhuurde het aan 

de familie Beek, die er een ‘zomer- en winterpension’ van maakte. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was het een distributiekantoor. 

Verder werden er verschillende scholen tijdelijk gehuisvest, evenals 

de sociale werkplaats. In 1948 kreeg de ‘Veeartsenij-kundige Dienst’ 

er twee kamers en behield die tot 1970. In 1958 werd Vijvervreugd 

aangekocht door de kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente Epe. 

Iets verderop aan de linkerkant ziet u het prachtige pand van kapper Voskuil. Ook ín de kapperszaak lijkt de 

tijd te hebben stilgestaan.

De Grote Kerk
De grote kerk is het oudste gebouw in Epe. In een oorkonde van 1176 wordt de kerk voor het eerst genoemd. 

Kerk en toren zijn voor het grootste deel opgetrokken uit tufsteen, een zachte, poreuze kalksteen. Aan de bui-

tenkant valt op dat er verschillende bouwstijlen voorkomen. De toren laat de drie bouwfasen zien. Het onder-

ste deel is romaans uit ca. 1125. Daarbovenop een verhoging uit ca. 1350 met duidelijke gotische bogen. 

Het laatste deel van de toren is er ca. 1450 bovenop gezet.

Binnen zijn te bezichtigen: het kerkorgel, kerkelijk zegel uit 1892, het doopvont uit de 15e eeuw, de genoemde 

oorkonde uit 1176, middeleeuws raam met glas-in-lood, het koorhek uit de 16e eeuw, de kansel uit 1806.

U bent aan het einde van de wandeling gekomen. Met zijn 13 

kilometer is dit de langste route van alle 16 cultuurhistorische 

wandelingen langs de Veluwse beken en sprengen.

Wisselse korenmolen in gebruik als kleuterschool 

1955-1959. Foto mevrouw Boers.

* spijker: (ook wel spieker) is de benaming voor een voorraadschuur waar graan 

 opgeslagen wordt. Spieker is afgeleid van het woord spicarium; spicae is Latijn 

 voor korenaren.

** mansardedak: een dakvorm met gebroken, naar buiten geknikte vlakken. 

 Dit historische daktype ontstond in de Franse Barok-architectuur en is 

 vernoemd naar de Franse architect Francois Mansart (1598-1666) die deze 

 dakvorm uitwerkte. 

Suggestie om een tijdelijk obstakel op de route te vermijden:

In verband met de afzetting van de Waayenberg wordt aanbevolen om bij punt 8 

op de route bij de kruising Molenweg-Wisselseweg rechtsaf te gaan tot de Korte 

Bleekersweg. Daar linksaf de Korte Bleekersweg in en die blijven volgen. U kunt bij 

de beekovergang links de waterval van de Wisselse molens zien. Aan het einde van 

de weg rechtsaf en u bevindt zich dan weer op de beschreven route.
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Wisselse korenmolen Epe 1969. Foto Vereniging Veluwse Watermolens.

Roodborstje
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