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Het vignet van de stichting bestaat uit een ijsvogel met als achtergrond het rad van een watermolen
(ontwerp Marjolein Menke, Epe). De ijsvogel is het symbool van de natuurwaarden, het watermolenrad van
de cultuurhistorische betekenis van de Veluwse sprengen en beken.

Word ook donateur! Dat kan al vanaf € 20 per jaar. U ontvangt dan elk kwartaal deze
Wijerd. U kunt er ook voor kiezen om donateur voor het leven te worden voor minimaal
€ 300. Opzeggen kan natuurlijk ook: dit dient voor 1 november, voorafgaande aan het
nieuwe contributiejaar, te geschieden.
Aan- en afmelden kan via het secretariaat middels post, mail of telefoon.

De Wijerd, 35e jaargang nummer 4, december 2014

IJsvogel, Jan van Duinen.

U bent van harte welkom om iets bij te dragen aan ons kwartaalblad.
De deadline voor het inleveren van bijdragen voor de volgende Wijerd: 10 februari 2015.
Opsturen naar het secretariaat: info@sprengenbeken.nl.
U kunt ook uw stem laten horen op Facebook: facebook.com/bekenstichting.

De Wijerd is het kwartaalblad van de Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken.
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Van de voorzitter

Nieuwe bestuursleden
Nieuwe contactpersonen
Ons jubileumjaar
De economie van onze fraaie beken
Beken moeten behouden blijven

Na het vertrek van een aantal actieve ‘medewerkers’ van onze bekenstichting kunnen we gelukkig ook nieuwe
bestuursleden verwelkomen. Zij stellen zichzelf in deze december-editie aan u voor. Op onze advertenties en
ons radio-optreden hebben wel twintig enthousiaste bewoners van de Veluwe gereageerd. Zij gaan het aantal
zogenaamde contactpersonen van onze stichting verdubbelen. Contactpersonen vormen onze ruggengraat.
Ons vijfendertig jarig bestaan hebben we op een aantal manieren gevierd. Henri Slijkhuis werpt in dit nummer
een blik terug.
De economie van de beken op de Veluwe: dat beken een grote rol speelden in de economie op de Veluwe is bij u
vast wel bekend. Maar welke rol spelen ze nu? Omdat beken zo mooi en bijzonder zijn kun je ervan genieten.
Hoeveel toeristen en recreanten genieten eigenlijk van de fraaie nog bestaande beken en hun ensembles? De
mensen die op de Veluwe overnachten zijn de toeristen. Gegevens over het aantal geregistreerde overnachtingen geven dus een indicatie van het aantal toeristen. Ik kan hun aantal voor de gehele Veluwe niet vinden.
Daarom hier wat gereken met getallen die wél zijn vastgelegd.
Van de gemeente Epe is bekend dat het gaat om ruim 600.000 geregistreerde overnachtingen per jaar (en daar
zitten mijn vrienden niet bij die ik na een goede nachtrust vanzelfsprekend meetroon langs onze beken...).
De Veluwe heeft meer dan 700.000 bewoners; dat is twintigmaal het aantal in de gemeente Epe. Een groot
aantal daarvan woont in de steden, zoals Arnhem. Nemen we daarom maar eens voorzichtig tienmaal het aantal overnachtingen in de gemeente Epe, dan zijn er per jaar wel 6.000.000 geregistreerde overnachtingen van
toeristen op de hele Veluwe. Besteden die toeristen dan per dag bijvoorbeeld € 50,- p.p. dan gaat het om zo’n
€ 300.000.000,- per jaar. De fraaie sprengenbeken leveren een bijdrage aan hun plezier rond de overnachting.
Wellicht zijn ze hierlangs gaan wandelen of fietsen.
In de vorige Wijerd schreef ik: “De Bekenstichting werkt er graag aan mee om de monumentale status van sprengenbeken niet uit het oog te verliezen.” Dit is onze intentie. Hierbij willen we samenwerken met andere betrokkenen.
Maar dat was wel een vrij vriendelijke omschrijving. Eigenlijk bedoel ik: sprengenbeken moeten behouden
blijven! Hoe bepaal je nu de waarde van de monumentale status van een beek-ensemble met haar unieke ecologie en waterhuishouding? Daarvoor ontbreekt vooralsnog het instrumentarium. Wanneer dat er wél is kan je
vervolgens ook bijhouden hoe het gaat met zo’n fraai monument. Het bestuur werkt er met haar adviseurs aan
dit instrumentarium te ontwikkelen. Wellicht gaan we in de nabije toekomst zelfs een kleinschalige proef doen
samen met en gefinancierd door andere betrokkenen zoals het waterschap, een gemeente, de dorpsraad, de
historische vereniging en enkele beek-/moleneigenaren.
Uw reacties en aanvullingen op deze rubriek hoor ik graag.
U kunt mij bereiken via info@sprengenbeken.nl of via telefoon 0578 631459.

Van de redactie
We zijn al weer een jaar bezig met onze vernieuwde Wijerd. In september is er een enquête onder een
aantal donateurs gehouden over de kwaliteit. Hier kwam uit dat de waardering voor ons blad hoog is. Wij,
Elisabeth en ik hadden al besloten na dit jaar de redactie te verlaten. De hoofdredactie wordt overgenomen door Henri Slijkhuis. Hij draait al een jaar mee in de redactie en heeft daarbij veel inzet en motivatie
getoond. Wij wensen hem veel succes. We hopen dat de opengevallen plaatsen in de redactie spoedig kunnen worden opgevuld. Jacques Meijer blijft als enige redacteur over om te waken over de stabiliteit van de
Wijerd, wat met zijn kennis en kunde vast wel zal lukken. We denken ook aan Joke Vink en Lous Heine,
die ons al eerder dit jaar verlieten en Jelle Dirksen die vanwege zijn gezondheid moest stoppen. Op een
moment als dit gaan onze gedachten terug naar hoe alles begon. Voor mij is dat ongeveer 16 jaar geleden;
voor Elisabeth is dat korter.
Het begon allemaal met de verloederde Volenbeek in Putten; binnenkort verschijnt hierover een artikel in de
Wijerd. We werden ingelijfd in de Bekenstichting en ik mocht meehelpen bij het maken van de Wijerd. Jan Aalbers was toen hoofdredacteur. We vergaderden bij Henk Menke en Lenny Stelwagen en maakten de Wijerd in
het computerlokaal van de RSG in Epe. We konden daar ’s avonds gebruik maken van de aanwezige kopieer- en
computervoorzieningen. Een pagina met figuren en tekst werd na correctie in elkaar geplakt. Als alle pagina’s
klaar waren werden ze genummerd en gekopieerd. De bos kopieën werd dan diezelfde nacht nog bij Kwakkel,
toen ook al onze drukker, in de brievenbus gedaan. Eerst deed Jan Aalbers dat, later mocht ik dat doen, omdat
ik ook in Heerde woonde en Jan uit Epe moest komen. Toen de computer gemeengoed werd was handmatig
knippen en plakken niet meer nodig, dat kon nu digitaal. Na het vertrek van Jan Aalbers vond men dat ik het
maar over moest nemen omdat ik met een computer om kon gaan. Jan besteedde een avond om mij de fijne
kneepjes van de lay-out bij te brengen.
De artikelen werden nu per e-mail bij mij aangeleverd, vervolgens doorgezonden aan de redactieleden en na
lezing op een middag besproken. De dames in de redactie hadden veel gevoel voor stijl en bleken erg precies in
het signaleren van spelfouten. Soms moesten artikelen stevig onderhanden worden genomen. De printers hadden een kwaliteit die het thuiswerken mogelijk maakte. Dit had bovendien het voordeel dat Elisabeth aan de
redactie kon worden toegevoegd, en zo haar kritische taal- en schrijfvaardigheid inbracht. Na de correctiefase
maakten Jacques en ik er Wijerd-bestanden van, die als documenten naar de drukker werden gebracht. Nog
later zetten we de bestanden op een usb-stick die ik samen met een papieren Wijerd bij Kwakkel bracht.
Bij de overgang op kleurendruk afgelopen jaar, nam Eric Harleman de vormgeving en lay-out op zich; hij wist
onze artikelen in een prachtig gekleurde Wijerd te transformeren. Eric bedankt!
We zien terug op een vruchtbare periode waarin we samen met de andere redactieleden werkten aan een Wijerd die een stukje van onszelf is geworden.
Bernard Willemsen.
							
Partir c’est mourir un peu.
Bernard en ik (El) verlaten de Wijerd-redactie; de betrokkenheid bij en de belangstelling voor het welzijn van
de beken zal blijven. Voorlopig is Bernard nog AB-lid en contactpersoon voor de Volenbeek in Putten. Samen
kun je meer. Destijds was er de Commissie Voorlichting en Redactie (versmald tot Wijerd-redactie). Doordat
de Stichting toen nog veel minder gestructureerd was deelde men meer met elkaar. Elke deelnemer kon ideeën
inbrengen. Joke Vink was voorzitter en één van haar kwaliteiten was het benutten van ieders kwaliteiten.
Er werd regelmatig bij ons in de huiskamer vergaderd; de catering werd door mij verzorgd. Ik deelde allang
denkwerk met Bernard en raakte gaandeweg meer betrokken bij de commissie. Behoefte aan meer permanent
beschikbare personen droeg eraan bij dat ik, tot blijdschap van Joke, medelid van de Wijerd-redactie werd.

Vaassen (gemeente Epe), 18 oktober 2014
Jan van de Velde
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Bernard en Elisabeth Willemsen

De fraaie sprengenbeken leveren een bijdrage aan het
plezier van de toerist tijdens een verblijf op de veluwe.
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vervolg van redactie

De Volenbeek is zeker de moeite waard
om te verkennen.

Bernard volgde Joke op, maar ze bleef actief als redactielid. Behalve over de samenstelling
van de Wijerd werd er over achtergronden van onderwerpen gesproken, gebrainstormd en soms gefilosofeerd.
Joke verwelkomde elk zinnig voorstel als een positieve bijdrage en zo groeide menig idee, dat bijvoorbeeld
gestalte kreeg in een excursie. De commissie V&R was vaak inspirator of organiseerde excursies en dergelijke.
De commissie stimuleerde ook verbetering van de PR (folders, poster, verbetering van de Wijerd, die steeds
genietbaarder werd). Bernard en ik bezochten vaak samen of met anderen erbij De Volenbeek. We wandelden
daar soms uren, maakten er foto’s. Deze beek, die door een interessant gebied stroomt, is rijk aan cultuurhistorie en wordt omgeven door veel natuurschoon. Het is zeker de moeite waard om te verkennen. Recent wordt
deze beek bedreigd door verwaarlozing en verdroging. Bernard ontdekte hoe gecompliceerd het probleem van
de verdroging is –dat hydrologen onmisbaar zijn om hierin een beter inzicht te verwerven. Ook hún kennis
moet worden gedeeld met het publiek. Daarom legde hij contact met hen, en kwam zo aan interessante artikelen voor de Wijerd. De ecologie, minstens zo belangrijk, is nog voor zijn opvolger blijven liggen om in de Wijerd
onder de aandacht te worden gebracht. Ook ik wens Henri veel inspiratie en de ondersteuning van een creatief,
tikkeltje kritisch team, de spirit hiervan maakt het werk ook leuk!
Elisabeth Willemsen.
U als lezers, bedankt voor de positieve waarderingen. Wij wensen u nog veel Wijerd leesplezier tot behoud van onze
sprengen en beken.

Henri Slijkhuis

Terugblik op het najaar
De herfstbladeren zijn vrijwel allemaal al gevallen. De winter staat voor de
deur. De Bekenstichting heeft dit najaar belangrijke momenten beleefd. Op 3
oktober begint het met de opening van het waterrad te Staverden. Ruim een
week later op 11 oktober is het 35-jarig jubileum van de stichting gevierd met
een excursie langs de Leuvenumse Beek en aansluitend een receptie.
25 oktober wordt door de groep contactpersonen met een groot aantal aspirant-contactpersonen en andere belangstellenden de Wenumse Beek bezocht. Op al die bijeenkomsten is de opkomst geweldig, de sfeer prima en het
enthousiasme groot. De Bekenstichting is meer dan levendig! Bijgaand een
kleine impressie.
Opening waterrad molen Staverden op 3 oktober
In augustus 2013 heeft de Bekenstichting bij Stichting Geldersch Landschap
en Kasteelen aandacht gevraagd voor de slechte staat van het waterrad. GLK,
die eigenaar is van Staverden, heeft dit signaal voortvarend opgepakt en is in
februari met proefdraaien van het nieuwe waterrad begonnen. Vrijdag 3 oktober 2014 was het zover; het waterrad van de Staverdense korenmolen wordt
officieel in gebruik genomen door directeur Peter van den Tweel van GLK en
Jan van de Velde, onze voorzitter. Wethouder Jan van den Bosch van de gemeente Ermelo onthulde het bijbehorende informatiebord. Een bijzonder(e)
mooie dag.

Wij wensen u allen
fijne feestdagen en een
kleurrijk 2015!
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In aanwezigheid van ruim 20 mensen wordt het waterrad van de Staverdense korenmolen
officieel in gebruik genomen. Foto’s: Wiebe Kiel.
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Foto huifkar: Nel Appelmelk.

Foto’s Henri Slijkhuis

Drie nieuwe actieve mensen
Jubileumdag 35 jaar Bekenstichting en najaarsexcursie op 11 oktober
De najaarsexcursie is dit jaar naar de herinrichtingswerken aan de Leuvenumse beek
gegaan. Deze werkzaamheden worden door Natuurmonumenten in samenwerking met
het waterschap uitgevoerd. Ruim 85 mensen hebben zich aangemeld voor deze Jubileumsexcursie. Medewerkers van Natuurmonumenten begeleiden deze deelnemers op
hun tocht langs de beek. Op onderstaande foto zien we zelfs enkele deelnemers ín de
beek. Twee bovenste inzetjes getuigen onder andere van de tocht per huifkar en uitleg
tijdens de excursie van de gids. In verband met het 35-jarig bestaan van de stichting is
er na afloop een receptie bij de Zwarte Boer.
Excursie Wenumse beek op 25 oktober
Zoals onze voorzitter Jan van de Velde al in z’n voorwoord heeft vermeld, hebben wel
twintig enthousiaste bewoners van de Veluwe op onze advertenties en radio-optreden
gereageerd. Zij gaan het aantal zogenaamde contactpersonen, ‘onze ruggengraat’, van de
stichting verdubbelen. Op 25 oktober bezoekt de groep contactpersonen met een groot
aantal aspirant-contactpersonen en andere belangstellenden de Wenumse Beek en haar
watermolen. Op de onderste twee inzetjes vinden we de deelnemers bij bovenloop van
de beek en met gids in de watermolen.

Jan Koornberg, Secretaris Werkgroep Cultuurhistorie.
Bijna 65 jaar, getrouwd met Fenny, 4 kinderen en 7 kleinkinderen. Vrijwel mijn hele carrière werkzaam
geweest bij waterschappen op de Veluwe. Eerst bij het polderdistrict Noord-West Veluwe, het latere
Waterschap Noord-Veluwe. Hier begonnen als rayonleider en geëindigd als hoofd technische zaken. In
1997 ben ik sectorhoofd waterbeheer/waterkering geworden bij het Waterschap Veluwe. De laatste jaren
was ik werkzaam als senior adviseur. Toen het waterschap Veluwe in 2012 opging in het huidige WSV&V
heb ik mij gevoegd bij het grote legioen van de ‘babyboomers’. Naast het werk voor de bekenstichting
werk ik als vrijwilliger bij museum de sjoel in Elburg en ben dagelijks bestuurslid van een landelijk kerkgenootschap. De overige vrije tijd wordt besteed aan het oppassen op de kleinkinderen, mijn biologische
groentetuin en aan sport (fitness, fietsen, schaatsen en voetbal kijken).
Ron Kamperman, Algemeen Bestuurslid.
Ik ben in 1988 geboren en opgegroeid in Vaassen; het Cannenburgherbos was mijn speeltuin. Mijn
voorkeur voor het buitengebied stuwde me in de studie Bos- en natuurbeheer, met als specialisatie
cultuurhistorie. Afgestudeerd op een project i.o.v. de Bekenstichting; een haalbaarheidsonderzoek naar
het terugbrengen van een watermolen in het Renkumse beekdal. Sinds 2010 ben ik aan het werk als projectuitvoerder bij bureau Ruimte voor Advies te Vaassen. Zowel werkgerelateerde projecten als vrijetijdsbesteding op de mountainbike hebben me verbonden gehouden aan de Veluwse sprengen en beken.
Sinds 2013 studeer ik Landschapsgeschiedenis aan de RuG. Waarom dan ook nog in het bestuur van de
Bekenstichting? Omdat ik me graag bij sprengen, beken en watermolens bevind en besef dat dit erfgoed
behouden moet blijven! Een mooie mogelijkheid dus om ervaring op te doen als bestuurder en op de
hoogte te blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de sprengen en beken.
Bart Elbers, Algemeen Bestuurslid.
Je kunt Bart Elbers het best typeren als een pragmatische denker. Na een studie wiskunde en een promotie in de civiele techniek werkzaam bij Grontmij en Transpute als verkeersadviseur. Daarnaast sinds
zijn studie politiek betrokken. Raadslid in de gemeente Brummen en daarna wethouder geweest namens
de VVD. Tijdens zijn wethouderschap was hij o.a. verantwoordelijk voor financiën, enonomie, water en een
Ruimte voor de Rivier project. Als wethouder heeft hij veel contact gehad met onze stichting inzake de reparatie
van de wijerd voor de Korenmolen in Eerbeek. Bart is getrouwd, heeft 2 dochters, is pleegouder en in zijn vrije
tijd te vinden op mountainbike of aan de klimwand. Maatschappelijk betrokken via de Lions Brummen en een
loopgroep die jaarlijks de Leuvenheimse Beekloop organiseert. Bart wil zich graag inzetten voor fondsenwerving
en zich daarvoor richten op het bedrijfsleven.

PANNEKOEK GWW B.V.
Een allround aannemersbedrijf
in de grond-, weg- en waterbouw.

Talhoutweg 21, Vaassen Tel: 0578 578670
www.pannekoekgww.nl, mail: pgww@worldonline.nl
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Er worden monsters genomen van het beekwater van de Leuvenumse beek.

Cultuurhistorie
Tongerense Beekroute

Opgeleide Vlasbeek ter hoogte van de Rauwenhoffweg Epe.

Tekst en foto’s Henri Slijkhuis

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 zuiveringsinstallatie 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 Rauwenhoffweg 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 afstroomde 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 Rauwenhoffweg en bereikt het landgoed Tongeren.
IJzerhoudend water van de Vlasbeek vlak bij de bron.
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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 achttiende 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 Rauwenhoff
eigenaar van dit Tongerense bezit. Het echtpaar breidt
het landgoed uit door de aankoop van nog twee boerderijen, 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. Rauwenhoff 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 deel 2
Zijn kleinzoon Jan Hendrik (1799-1833), koopman in Amsterdam, wordt na boedelscheidingen 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 experimenteert met mest en nieuwe gewassen, ontgint en legt weidegrond en bossen aan, maar het bekendst is hij geworden 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. Nicolaas 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 Rauwenhoff 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 Rauwenhoffweg 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 eigenaren 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 Boschhuis wordt opgeknapt en voor zomerverhuur in orde
gemaakt. Later wordt het een woonhuis voor de eerder
genoemde Charles Rauwenhoff en een soort rusthuis
voor herstellende patiënten. Thans is het in gebruik als
woonhuis.

Boschhuis Tongeren aan de Rauwenhoffweg.

Tongeren “het Oude Huis en de Beukenallee”
Tegenover het Boschhuis begint de Beukenallee en zien
11
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Kamsalamander

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

De Wisselse papiermolens hebben bestaan uit een dubbele 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 papiermolen 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
Opgeknapte Achterste Molen aan de Tongerense Beek te Wissel.
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 molens 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.

Achterkant Oude HuisTongeren.

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 korenmolen 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).

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

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 belemmerd door het vele autoverkeer. Na het park met de vijver met fontein (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.

De Wisselse papiermolens
Wat verderop komen we de Wisselse papiermolens tegen.
(lees ook de aanbeveling voor de routeaanpassingen aan het eind van dit artikel.)

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.

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.
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Grote Bonte Specht

Waterval Wisselse papiermolens.
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Roodborstje

Door Wiebe Kiel en Jacques Meijer

Wisselse korenmolen in gebruik als kleuterschool
1955-1959. Foto mevrouw Boers.

In gesprek met Yolt IJzerman
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 buitenkant valt op dat er verschillende bouwstijlen voorkomen. De toren laat de drie bouwfasen zien. Het onderste 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.

*
**

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.

Meer lezen:
1.
Te voet langs stromend water op de Veluwe. Deel 1. Van Hattem tot
Apeldoorn. Info: info@sprengenbeken.nl; tel. 0578-631459
2.
J.C. Kreffer, Tongeren. Ontstaan en groei van een landgoed, Vaassen 1997
3.
H. Hagens, Op kracht van stromend water. Negen eeuwen watermolens op de
Veluwe, Hengelo 2000
4.
Menke e.a., Veluwse beken en sprengen. Een uniek landschap, Utrecht 2007
5.
Henk Menke, Ernst de Vries, Het Eper Bekenpad, 1994
6.
H. Bultman, Enkele gegevens betreffende de Nederlands Hervormde Kerk
(Grote Kerk) te Epe, Augustus 1988
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In de serie ‘mondelinge geschiedenis’ spraken we ditmaal met Yolt IJzerman, wiens doctoraalscriptie van
grote waarde bleek voor de net opgerichte Bekenstichting.
Voor dit interview reisden we af naar het Friese Oldeboarn, gelegen aan de Friese beek de Boorne of Boarn.
Daar werden we opgewacht door Yolt in zijn sfeervolle woning. Hij was de avond tevoren thuisgekomen na een
verblijf in het ziekenhuis en revalidatie, dit als gevolg van een val. Zijn onafscheidelijke hond verbleef nog in
het pension.
Yolt werd in 1950 te Amsterdam geboren. Zijn ouders studeerden daar sociologie en zijn vader werd uiteindelijk hoogleraar aan de Universiteit van Groningen. Een groot deel van zijn jeugd bracht hij door tegen de
duinen in Wassenaar waardoor het natuurgevoel, dat hij al van zijn ouders meekreeg, versterkt werd. Midden
jaren ’60 van de vorige eeuw verhuisde hij naar het Groningse Haren.
Daar ontwikkelde zijn biologische belangstelling verder, wat er toe leidde
dat hij in 1970 verhuisde naar Wageningen, waar hij biologie en bosbouw
studeerde.
In 1980 trad hij in dienst van Staatsbosbeheer. Na anderhalf jaar tijdelijke functies vanuit het hoofdkantoor in Utrecht kwam hij in Friesland
terecht. Als gevolg van een interne reorganisatie werd hij na zeven jaar
Friesland overgeplaatst naar Tilburg, maar keerde na tien jaar weer in het
Friese terug. Voordeel is dat hij het Fries goed machtig is. Yolts hoofdtaak
is relatiebeheer met Provincie en het Waterschap.
Al op zijn 7e raakte hij gefascineerd door molens. Eerst vooral windmolens, snel ook watermolens. Het eerste -nog onbewuste- contact met
Veluwse beken ontstond tijdens de lagere school, toen hij in de vakantie
speelde en dammetjes bouwde in de Renkumse Beek. Er vloeide toen nog
veel meer water door de beek. Later kreeg hij van zijn vader, die de ontluikende belangstelling van zijn zoon zag, artikelen over Veluwse beken
en molens van Moerman uit 1934 en eind jaren ’60 kwam het boek van
Hardonk over de watermolens in de gemeente Apeldoorn.
Dat triggerde fietstochten vanuit Arnhem langs de Veluwse beken.
Ondertussen had zich een levenslange fascinatie voor molens als ‘werktuigen’ ontwikkeld: in Nederland, maar ook internationaal. Het verslag
van het tweede symposium van internationale molenvereniging TIMS
(The International Molinological Society), dat in 1967 plaatsvond in Denemarken, heeft hij verslonden en sindsdien de meeste congressen van die club
actief bijgewoond.

Yolt IJzerman. Foto Wiebe Kiel.

In 1971 ontstond het idee om met een groepje Wageningse studenten wat aan beekonderhoud te gaan doen.
In Renkum gebeurde dat ook op het terrein van fam. Koker (landgoed Quadenoord) en van Staatbosbeheer.
In die tijd begon de achteruitgang duidelijk zichtbaar te worden: onderhoud bleef achterwege en sprengen en
aquaducten groeiden dicht. Tijdelijk vertrok hij voor zijn studie naar Canada om het voedselzoekgedrag van
grizzlyberen te bestuderen, maar terug in Nederland begon hij aan zijn afstudeerscriptie over eigendom en
beheer van sprengenbeken onder verantwoordelijkheid van prof. Mörzer Bruins. Daarvoor ging hij alle beken
op de oostelijke en zuidelijke Veluwe langs en verbleef dan in een oude boswachterswoning in Ugchelen. Het
kostte wel veel meer tijd dan aanvankelijk de bedoeling was, maar in 1979 was het zover: de scriptie werd
beloond met een acht en werd zeer positief ontvangen. Het bleek later ook de ingang te zijn om aangenomen te
worden bij Staatsbosbeheer.
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Wisselse korenmolen Epe 1969. Foto Vereniging Veluwse Watermolens.

Ondanks het feit dat beekherstel en -onderhoud tegenwoordig
de verantwoordelijkheid is van het waterschap ziet Yolt voor de
Bekenstichting in de nabije toekomst nog zeker bestaansrecht.
Ondertussen had Yolt het initiatief genomen om met eerstejaars studenten van de studentenvereniging Ceres,
waarvan hij actief lid was, ook onderhoudsacties op poten te zetten. De studenten deden in het kader van hun
introductietijd 4 dagen achtereen beekonderhoud. Het eerste project vond plaats bij de toen al ruim 80-jarige
baron van Palland, die woonde op kasteel Rozendaal. Later kwam er ook zo’n project in Vaassen, waar de
sprengen van de Hartensche Molenbeek opgeschoond werden en weer later in de Eper beken. Het project in de
Hartensche sprengen kon voorkomen dat de eigenaren (Piet Boon en Martijn Jaspers, beide later bestuursleden van de Stichting) met kranen in de kwetsbare sprengen aan de gang gingen.
Eén van de aanbevelingen in het rapport was te komen tot de oprichting van een stichting die het achterblijvende beheer van de sprengenbeken moest gaan oppakken. Onafhankelijk van deze aanbeveling bleken er juist
twee stichtingen te zijn opgericht. In Vaassen en Epe ontstond de Veluwse Bekenstichting op initiatief van
Yvonne Roelants en Henk Menke. Vanuit Ugchelen ontstond een Ugchelse stichting op initiatief van beekeigenaar Jan Kamphuis. Yvonne had gehoord van de scriptie van Yolt en benaderde hem. Sindsdien zit hij in
het bestuur van de Bekenstichting. Yvonne en Henk organiseerden in die jaren het eerste herstelproject met
‘professionals’. Er kwamen in die tijd subsidiegelden vrij via het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk. Het eerste project dat gereedkwam was het herstelproject Nieuwe Beek in Vaassen.
De afstudeerscriptie schreef hij in opdracht van de (Provinciale) Commissie Bestudering Waterhuishouding
Gelderland, waarvan Theo van de Nes, hoofd waterafdeling, secretaris was. De uitkomsten waren dusdanig dat
het provinciebestuur besloot een verdiepingsonderzoek uit te laten voeren. Yolt werd -als student- gevraagd lid
te worden van de begeleidingscommissie voor dat onderzoek. Het resultaat van al dat onderzoek was dat het
Provinciebestuur goed doordrongen raakte van de bijzondere waarden van de sprengenbeken.
In dezelfde tijd liep er een landelijk project om heel Nederland onder waterschapsverband te brengen. Grote
delen van Nederland, zoals de hele Veluwe westelijk van het Apeldoorns Kanaal, waren dat nog niet: het was
zogenaamd “ongereglementeerd gebied”.
Om de bijzondere waarden van de sprengenbeken, die juist in het ongereglementeerde gebied lagen, veilig te
stellen nam de provincie initiatief de beken hier een speciale status te verlenen. Dit leidde ertoe dat de beken
op de oostelijke Veluwe, tegen de zin van Waterschap Veluwe, als speciale A-watergangen op de legger werden
geplaatst: niet als “hoofdwatergang”, zoals gewoonlijk, maar specifiek om hun natuur- en cultuurhistorische
waarden.
Van groot belang was de totstandkoming van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater (1969), die uitgevoerd
werd door het net opgerichte Zuiveringsschap. Dit betekende een nagel aan de doodskist van de kleine bedrijven die zich uit de papiermolens aan deze beken hadden ontwikkeld, veelal wasserijen. Zij moesten minder
beekwater gaan verbruiken en –vooral– mochten hun afvalwater niet meer op de beken lozen. Het Zuiveringsschap, met name sectorhoofd Jan van Zellem die ook jaren bestuurslid was, was een grote stimulator van de
Bekenstichting. Na enkele schrijnende landelijke gevallen van ernstige bodemverontreiniging, zoals in de beruchte Volgermeerpolder, was de wetgeving rond bodemverontreiniging erg streng geworden. Daarom moest,
ondanks dat de arsenicumverontreiniging in de beekbodem van natuurlijke oorsprong was, bij het herstel van
de Geelmolense Beek in Vaassen de beekwal nog geheel weggegraven worden. Gelukkig is de regelgeving sindsdien aanzienlijk realistischer geworden.
In die tijd ontstond binnen de Bekenstichting en de provincie het gevoel dat door het waterschap aan de cultuurhistorische waarden van de beken te weinig aandacht werd geschonken. Om die redenen initieerden Henk
Menke, Peter Stork en Yolt een onderzoek naar de cultuurhistorische waarden van de beken. De provincie
stelde hiervoor middelen beschikbaar, de Bekenstichting droeg de verantwoordelijkheid. Het onderzoek werd
uitgevoerd door Hans Renes en begeleid door prof. Jelle Vervloet, beide werkzaam bij het Wageningse Staringinstituut, later opgegaan in wat nu Alterra is. Het rapport van dat onderzoek, dat later op initiatief van de
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Boommarter

Stichting is omgewerkt tot het eerste boek over de Veluwse beken, heeft toen de cultuurhistorische waarden bij
het Waterschap beter voor het voetlicht gebracht.
Ondanks het feit dat beekherstel en -onderhoud tegenwoordig de verantwoordelijkheid is van het Waterschap
ziet Yolt voor de Bekenstichting in de nabije toekomst nog zeker bestaansrecht.
Volgens hem wordt dit gelegitimeerd doordat de Stichting steeds een professionele opstelling kiest. Zij moet
‘de vinger aan de pols houden’ en het publiek betrokken houden, zoals met de vernieuwde Wijerd en de website. Zeker in een tijd waarin waterschappen voelen dat ze hun taakpakket moeten versmallen en de kosten
omlaag moeten brengen. Dat werkt vooral door bij het behoud van de kwetsbare cultuurhistorische waarden.
Aan het eind van het interview laat hij nog een drietal zaken de revue passeren.
Eerst de verdrogingsproblematiek. Héél geleidelijk, een proces van decennia of meer, verdroogt de Veluwe.
Objectief staat vast dat sprengenbeken daar niet de oorzaak van zijn. De bebossing van de Veluwe in de laatste
100 jaar draaien we niet meer terug. Uit het
proefschrift van Hans Gehrels blijkt verder
dat de sluipende verdroging vooral wordt
Yolt pleit ervoor het gebouw en zijn context
versterkt door ontwatering in de omgeving,
zoals de aanleg van de Flevopolders en de ont(molenbiotoop) in zijn ‘verstilde monumentenwaarde’
watering van de lage gebieden rond de Veluwe,
te laten en alleen het gebouw goed te onderhouden en
zoals in het IJsseldal en de Betuwe. Het is je
het waterrad weer draaiende te krijgen.
kop in het zand steken als je de beken daar de
schuld van geeft en het dempen van sprengen
is dan ook een slechte optie, die bovendien het
probleem niet oplost.
Als volgende noemt hij de verschillen die er bestaan tussen sprengenbeken (molenbeken) en de niet opgeleide
en met sprengen uitgebreide min of meer natuurlijke beken, zoals de Egelbeek. Bij projecten om natuur te
ontwikkelen liggen bij die beken veel mogelijkheden door de rol die het kwelwater hier kan spelen. Voor sprengenbeken ligt dit wezenlijk anders: die hebben door hun kunstmatig karakter grote, maar wel ‘gemarkeerde’
natuurwaarden, die alleen door relatief intensief onderhoud in stand kunnen worden gehouden. Projecten in
sprengenbeken die inzetten op minder onderhoud met als doel meer natuurwaarde geven aanvankelijk een
spectaculaire stijging van de natuurwaarden te zien, die later weer snel afnemen door het ondieper worden van
de beek. Uiteindelijk kan deze beek zelfs droogvallen of ‘vermodderen’ en is het afgelopen met de watergebonden natuur, terwijl de cultuurhistorische waarde dan ook is verdampt.
Tot slot komt zijn ‘molinologische liefde’ nog even om de hoek kijken wanneer we het hebben over de Kopermolen in Epe. Yolt noemt dit als monument het neusje van de (molen)zalm: de meest bijzondere molen van de
Veluwe! De stenen onderbouw is het best bewaarde restant van een kopermolen in nederland. De latere houten
opbouw voor een papiermolen met droogtouwen is nog goeddeels intact, evenals de maaltechniek van de korenmolen. Bovendien hangt er de sfeer van het bestorven verleden. Het is daarmee een heel kwetsbaar object
en restauratie naar een werkend monument houdt dan ook gevaren in. Hij pleit ervoor het gebouw en zijn
context (molenbiotoop) in zijn ‘verstilde monumentenwaarde’ te laten en alleen het gebouw goed te onderhouden en het waterrad weer draaiende te krijgen. Het echt weer willen gaan malen met de molen heeft al snel tot
gevolg dat heel veel authentiek materiaal moet worden vervangen, nog los van de haast onoplosbare problematiek van de verminderde watertoevoer.
Nadat we Yolt voorspoedig herstel toegewenst hadden, verlieten we Oldeboarn.
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Aarden wallen op de Noordberg;

Johan de Putter

mogelijk een Franse schans?

In het boek van Ruud Schaafsma over de Renkumse en Heelsumse beekdalen
trok één passage mijn aandacht: een citaat van een dagboek van Bas Noppen.
Hij schreef hier over de Heelsumse beek en de Noordberg:
“Toen in de laatste jaren der 18e eeuw de fransche Republiek den oorlog had verklaard aan den stadhouder Willem V, trokken de franschen tijdens een zware winter
over den Rijn. Zij gingen in het Hetersche rek, waar de Rijn grotendeels bij zwaren
vorst droog ligt, over het zand en ijs dat sterk genoeg was om de kanonnen en wagens
te dragen. toen hebben ze dadelik den Noordberg bezet en schansen aangelegd bij
de beek; want het prinselijke leger lag achter Wolphese en verder op de heide. De schansen zijn nog te zien van den
opmerker. Toen hadden zij last van het beekwater en hebben dezelve naar den Rijn geleid door ene geul in het weiland
te graven. Wat hadden de Hollanders, indien zij den Noordberg bezet hadden, de overtocht over den Rijn makkelik kunnen verhinderen”. Noppen schreef dit als zeventigjarige naar aanleiding van zijn dagboeken uit zijn jeugd rond
1850. Het is bekend dat de Fransen op 25 januari 1795 bij Wageningen (Lexkesveer) en Renkum de bevroren
rivier overstaken. Denk maar aan de beroemde schoolplaat van Isings ‘De Fransen trekken over de Lek’.
Toen ik het citaat uit het dagboek van Noppen las, moest
ik direct denken aan een locatie ten zuiden van Renkum,
langs de Nederrijn. Hier trof ik aarden wallen aan op de
Noordberg toen ik vanuit Renkum de Jufferswaard in
trok, de Heelsumse beek overstak en de heuvel opliep.
Deze wallen liggen precies op de bovenrand van de
heuvel, in een vierkant van ca. 50 x 50 meter met daaromheen aan de hoge zijden een droge greppel. Omdat
ik graag wilde weten of deze wallen mogelijk die franse
schans konden zijn, ben ik gaan speuren in het veld en
op zoek gegaan naar historisch materiaal. Ik vond op de
kadastrale minuutplan van 1833 een rechthoekig lijntje,
maar op topografische kaarten van die tijd stond dit niet
meer. Ook bemachtigde ik een luchtfoto uit 1939 waar
eveneens een wal in de heide is waar te nemen. Uit andere bronnen was bekend dat op de Noordberg (verbastering van Den Oortberg) een galgeheuvel had gestaan.
Deze plek ligt precies naast het ‘vierkant’.
Aarden wal op de Noordberg.
Bron: J. Habraken, gemeentelijk archeoloog Renkum.

Mijn interesse was gewekt. Stiekem heb ik een boring
gezet waaruit bleek dat de greppel tenminste 70 cm diep
geweest moest zijn; ongeveer zo diep als de wal hoog
was. Ook zochten we naar vondsten maar konden het materiaal dat we hadden aangetroffen niet goed dateren.
In ‘de Geschiedenis kroniek van Wageningen 750 jaar’ kunnen we lezen waarom de Fransen juist hier de Rijn overstaken. De Rijn botste hier eerst tegen de Noordberg aan en vervolgens ter hoogte van het Lexkesveer tegen
de Wageningse stuwwal. De onbedijkte rivier zonder kribben erodeerde de helling waardoor grote ladingen
zand in de rivier belandden. Hierdoor werd de rivier zeer ondiep en dus doorwaadbaar, met allerlei eilandjes en
zandbanken.
Ook het citaat over de beek trok mijn aandacht. Waarom zou de beek vergraven zijn en waar precies?
Ik vermoed dat de beek toen als enige niet of gedeeltelijk bevroren was omdat kwelwater minder snel bevriest.
Hadden de Fransen behoefte aan stromend water bij hun schansen of hadden ze mogelijk behoefte om zich te
verdedigen tegen een vijandelijk leger of om water in de buurt te hebben?
18

Historische kadastrale minuutplan Renkum Heelsum 1833.
Bron: watwaswaar.nl.

Historische luchtfoto Grebbelinie 1939.
Omcirkeld is de plek met de wallen.
Bron: WUR collectie.

Nu de nieuwe hoogtekaart, de AHN2, sinds vorige maand vrijelijk beschikbaar is, heb ik een reliëfkaart kunnen
maken waarop de aarden wallen goed zichtbaar zijn. Op de afbeelding ziet u het reliëf van de Noordberg, met
de rivier de Rijn net ten zuiden van de kaart. Heel duidelijk is een vierkante wal te zien met daarnaast een heuvel. Deze laatste is de galgeheuvel van Kasteel Doorwerth (aldus Ruud Schaafsma). Op de hoogtekaart zijn zelfs
de ingangen van de aarden wallen te herkennen. Mensenwerk dus.
Als u met mij mee rekent; stel dat de wal vroeger 3 m breed was en 1 m
hoog, dan komt dit overeen met 2 m3 grondverzet per strekkende meter. Uitgaande van 1 m3 grondverzet per soldaat per uur en een lengte
van 4 maal 50 is 200 meter, heeft een legereenheid van 500 man dit hier
in ca 1 uur (!) uit de grond gestampt. Natuurlijk is de bevroren grond,
het gemis aan kruiwagens en het doen van overige werkzaamheden hier
niet bij inbegrepen. Ik ben benieuwd of bij archeologisch onderzoek
er paalgaten op de wal worden aangetroffen die bewijs leveren voor de
functie van de schans. Ook kunnen er zelfs twee of drie ingangen in de
wal waargenomen worden op de hoogtekaart. Tot slot vraag ik mij af
wat de zuidwestelijke cirkel betrof van de wal. Hier is duidelijk een kuil
waar te nemen. Een verdedigings- of uitkijktoren?
AHN2 aarden wal Noordberg kleur.

Na een uitnodiging aan Ruud en de gemeentelijk archeoloog zijn we
vorige nazomer gaan kijken op locatie. De archeoloog zag de mogelijke
schans maar we konden niet vaststellen dat het daadwerkelijk om deze
Franse schans ging. Sindsdien ben ik nauwelijks verder gekomen. In
het gebied kan niet zomaar archeologisch onderzoek worden verricht
met proefsleuven omdat er geen bodemverstorende activiteiten gaan
plaatsvinden. Daarom blijft dit mysterie voor mij onopgelost en ik kan
hier niet mee leven. Wie heeft meer informatie over de legering van
de Franse troepen bij Renkum, wie heeft of kent vondsten of andere
informatie die dit verhaal ondersteunen dan wel ontkrachten? Wie wil
mij helpen om het raadsel op te lossen?
Renkum, johandeputter@yahoo.com

Aarden wallen op het hoogtebestand AHN2,
0,5 x 0,5 m pixels. Bron: nationaal georegister.
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Op 5 november is het infiltratieproject Schalterberg van Vitens bij Loenen (Veluwe) officieel in gebruik genomen.

Opening infiltratieproject Schalterberg
Het infiltratieproject
Waterwinbedrijf Vitens heeft een groot aantal pompstations op de Veluwe in werking. Het Veluws water is van
nature erg goed van kwaliteit zodat er weinig zuivering nodig is.
Eén van de putten ligt bij Zutphen aan de rand van de bebouwing. De kwaliteit van het daar gewonnen water
liep dusdanig terug dat men besloten heeft deze winplaats buiten bedrijf te stellen. Hierdoor zou mogelijk de
watervoorziening van Apeldoorn problemen gaan ondervinden. Het lag voor de hand om op winplaats Schalterberg, zuidelijk van Apeldoorn, extra water te onttrekken om het verlies van de gesloten winning bij Zutphen
te compenseren.
De capaciteit van de Schalterberg zou dan op 4,5 miljoen kubieke meter per jaar moeten worden gebracht.
Uiteraard vormt een dergelijke grootscheepse winning een zware belasting voor het grondwater, waardoor dit
aanzienlijk verder zou kunnen zakken. Door alle onttrekkingen is sterke verdroging toch al een probleem op
de Veluwe. Het leek een logische oplossing om extra water aan de locatie toe te voeren, zodat de nabijgelegen
Vrijenberger spreng en andere sprengenbeken in dit gebied niet zouden verdrogen.
Het idee is dat men in het wingebied Schalterberg een paar meertjes aanlegt, waar water ingepompt wordt dat
in de zandige bodem wegzakt en het grondwater aanvult. Ervaring met een dergelijk systeem heeft men al vele
jaren bij Epe, waar water uit de monding van de Klaarbeek wordt gepompt en via een leiding naar infiltratievijvers in de bossen achter Epe wordt geperst. Probleem is echter dat de beken en sprengen in dit gebied onvoldoende water kunnen leveren om eventuele vijvers (vennen) te kunnen voeden.

Het probleem van het inpassen van een project als
dit midden in een Veluws natuurterrein is zeker
niet alledaags.

Tekst en foto’s Bernard Willemsen

De enige mogelijkheid bleek water uit het Apeldoorns
Kanaal te halen. Dit water is voldoende schoon om direct
-dus zonder zuivering- te infiltreren, ondanks de sliblaag
op de bodem die allesbehalve schoon is. Ook de hoeveelheid is toereikend mits er in de zomermaanden geen
water wordt onttrokken. Er zou dan een buis van 6 km
lang aangelegd moeten worden naar twee vennen die op
een geschikte plaats zouden worden gegraven.
Meerdere partijen
Om een dergelijk project te kunnen realiseren is een
overeenkomst tussen meerdere partijen noodzakelijk.
Ten eerste natuurlijk de provincie die de duurzaamheidsaspecten nauwlettend in de gaten houdt. Dan Vitens,
de drinkwaterproducent, die aan zijn leveringsverplichtingen moet voldoen. De terreineigenaar, in dit geval
Natuurmonumenten, die bepaalde beheersverplichtingen
ten aanzien van zijn terreinen heeft. Dan de gemeente
Apeldoorn, die de drinkwatervoorziening van zijn inwoners veilig gesteld wil zien. En last not least het waterschap dat het infiltratiewater levert. Uiteindelijk leidde
intensief overleg tussen alle partijen tot de ‘Overeenkomst
Opening Schalterberg. Het water zoekt zijn weg.
Duurzaam Drinkwater’, waarbij ondermeer werd afgesproken dat jaarlijks 2 miljoen kubieke meter water voor infiltratie uit het Apeldoorns Kanaal mag worden gepompt.
De effecten van het project zullen zorgvuldig worden gemonitord.
De opening van het infiltratieproject
Ruim honderd genodigden werden met drie treintjes diep het terrein ingevoerd, Waarbij door de chauffeurs
op de trekkers wonderen van stuurmanskunst ten beste werden gegeven. Vele passagiers slaakten dan ook een
zucht van verlichting toen ze aankwamen bij de twee vennetjes (foto hiernaast), die deze middag in gebruik
zouden worden gesteld. Lieve Declerq, directievoorzitter van Vitens, heette de bezoekers welkom en sprak
over de noodzaak tot samenwerking van alle partijen. Peter Salverda, strategisch omgevingsmanager, ging in
op de organisatie van het project waar zoveel organisaties een rol in speelden. Jan Gorter, regionaal directeur
Oost Natuurmonumenten, hoopte dat de vennen, die zorgvuldig in het landschap gepositioneerd waren, op
den duur een natuurlijk element in het landschap zouden vormen. Te beluisteren viel dat het probleem van het
inpassen van een project als dit midden in een Veluws natuurterrein zeker niet alledaags is.
Tanja Klip-Martin, dijkgraaf Waterschap Vallei en Veluwe, vertelde nog iets over het Apeldoorns Kanaal. Dat
het een plan was van koning Willem I en na voltooiing ‘zo lek als een mandje’ bleek te zijn en dat we daaraan de
Vrijenberger sprengen te danken hebben, die dienden om het kanaal van water te voorzien.
Josan Meijers, gedeputeerde Provincie Gelderland, benadrukte de waarde van water. We lijken er veel van te
hebben, maar de kwaliteit is vaak matig; denk aan de verontreiniging met medicijnresten. Bovendien worstelen
we met het verdrogingsprobleem en we hebben te maken met klimaatsverandering. Hierna werd een reusachtige kraan door de gemeenschappelijke krachtsinspanning van bovengenoemde sprekers geopend. Na enkele
tergende ogenblikken zocht het water via een keienbed zijn weg naar de twee vennen.
Hiermee was de opening van het project een feit.

20

Voorinfiltratie.
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Deel 1. 1370-1829

De Grift op de Oost-Veluwe als een spiegel van de tijd.

Inleiding
Op de Veluwe heeft waarschijnlijk geen watergang zo’n bewogen geschiedenis als de Grift. Ooit is die begonnen
als afwateringskanaal van het beekwater op de Oost-Veluwe. De Grift krijgt daarnaast al snel een scheepvaartfunctie en wordt een belangrijke leverancier van energie voor watermolens in Apeldoorn en Vaassen. Later
is de belangrijkste functie het opvangen en afvoeren van al het afvalwater van de Oost-Veluwe. In het kader
van het inmiddels afgesloten programma 25-jarig beekherstel is de Grift grootschalig aangepakt en heeft die
nu naast een waterbeheerfunctie vooral een natuur- en recreatiefunctie. De huidige Grift start in Apeldoorn
en mondt bij Heerde uit in het Apeldoorns kanaal. In een drietal artikelen zal ik de geschiedenis van de Grift
schetsen. Dit eerste deel behandelt de periode 1370-1829. In 1370 wordt de eerste dijkbrief voor de Grift opgesteld en in 1829 wordt het Apeldoorns kanaal geopend, waardoor de Grift een andere betekenis krijgt.
Het graven van de Grift (in de 14e eeuw)
Hendrik van Kalkar wordt genoemd als de stichter
van het Polderdistrict “de Veluwe”. Deze Hendrik is
van 1368 tot 1372 abt van het klooster Monnikhuizen
bij Arnhem. Hij is de opsteller van de eerste dijkbrief
voor de Grift.1 Wat heeft een abt van een klooster uit
Arnhem te zoeken op de Oost-Veluwe? Het klooster
(gesticht in 1342) is vanaf het begin landbezitter van
het nabijgelegen Nijbroek. Om deze gronden te kunnen
gebruiken voor de landbouw is het noodzakelijk dat er
verbeteringen aangebracht worden in de afvoer van het
water.
Om dit te bereiken voert het klooster drie maatregelen
uit. Ten eerste wordt de afwatering van het Nijbroek
zelf verbeterd door het graven of voltooien van de Grote
Wetering door dit lage gebied naar een nieuw te maken
lozingssluis op het laagste punt bij Klooster Hulsbergen.
Deze lozingssluis wordt in 1370 gebouwd door de monniken. Ten tweede is het noodzakelijk om het water uit
de IJssel en de Zuiderzee te keren door het verbeteren
van de IJsseldijken (de Veluwse Bandijk). Ten derde
moet het Veluwse water gecontroleerd afgeleid worden
naar de IJssel. Hiervoor wordt de Grift gegraven. Het
Veluwse water stroomt namelijk zo dit laaggelegen
gebied in. Al deze maatregelen worden in korte tijd
uitgevoerd.2
De eerste en tweede dijkbrief
De eerste dijkbrief is opgesteld in 1370.
In deze brief wordt verwoord hoe het schouwen van dijKaartje met de huidige Grift. Bron: WV&V.
ken, weteringen, stouwgraven en bruggen moet worden
uitgevoerd. De schouw van de dijken is het belangrijkste. Er moeten drie schouwen per jaar plaatsvinden. De eerste op de dag na Sint Geerte, de tweede op de dag
na Sint Johannes en de derde op de dag na Sint Maarten. Deze schouwen worden uitgevoerd door de Dijkgraaf
met de Heemraden. Verder staat in de brief: “zal de heemraad schouwen op weteringen en op bruggen als het nood
is” (dat wil zeggen als het noodzakelijk is).3
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In 1470 wordt door de Gelderse
hertog Adolf het dijkrecht herzien. In deze dijkbrief worden
drie weteringen met naam
genoemd: de Nieuwe Wetering,
de Grote Wetering en de Grift.
Verondersteld wordt dat tot
1470 de Grift de westgrens
heeft gevormd van het Polderdistrict. Deze veronderstelling
is gebaseerd op het feit, dat de
gestichte watermolens op de
Grift eigendom zijn geweest
van het klooster Monnikhuizen. De Grift valt dus sinds
1470 geheel binnen de rechtsbevoegdheden van het Polderdistrict Veluwe. De Dijkgraaf
en Heemraden moeten erop
toezien dat deze watergang gehandhaafd blijft in de toestand,
waarin de Grift na de totstandkoming verkeert, met inbegrip
van “bruggen, vonders, wangen
(kanten), kaden en lindepaden
(jaagpaden)”.4

Door Henri Slijkhuis

Kaartje met oude Grift 1620. Bron: gemeentearchief Apeldoorn.

De eerste watermolens aan de Grift
De Monnikerhuizermolen aan de Grift is in 1392 zowel
een koren- als oliemolen. In 1434 wordt stroomafwaarts een tweede oliemolen gebouwd, de latere molen
De Vlijt. Nog verder stroomafwaarts bij Vaassen staan
de Griftse molens, die in 1412-1423 eveneens worden
genoemd als koren- en oliemolen. Oliemolens zijn op
de Veluwe nooit groot in aantal geweest, maar tot in
de 19e eeuw hebben er wel steeds enkele gestaan, vaak
als nevenbedrijf bij een korenmolen.5 De Grift is ten
gevolge van het graven van steeds meer sprengen rond
1660 zoveel water gaan voeren, dat er nieuwe molens
kunnen worden bijgebouwd. In 1648 staat het water op
een bepaald moment zo hoog, dat de papiermolen bij
Vosbergen in Heerde niet kan draaien, omdat het water
uit de Heerderbeek niet kan afstromen richting de
Grift. In deel 2 zal ik uitvoeriger ingaan op de watermolens langs de Grift.
Verklaring Hendrik van de Bergh.
Bron: gemeentearchief Apeldoorn.
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Scheepvaartverkeer op de Grift
Het is niet duidelijk wanneer de eerste boot op de Grift heeft gevaren. In 1630 dienen de ambtsjonkers
(bestuurders) en geërfden (grondbezitters) van Apeldoorn, Epe en Heerde een verzoek in bij de Staten om de
bevaarbaarheid van de Grift te verbeteren. Uit het verzoek wordt duidelijk dat de Grift wordt bevaren door
platbodems, waarop hout, steen, eek (eikenschors), turf, koren en andere goederen worden vervoerd. Door
de slechte onderhoudstoestand van de Grift is dit vervoer een lastige onderneming. De bruggen zijn te laag,
waardoor de schepen slechts beperkt beladen kunnen worden. In de winter belemmert kruiend ijs de doorvaart
en het jaagpad is door het aanwezige struikgewas nauwelijks te gebruiken. Dit jaagpad is van belang om de
schepen stroomopwaarts te kunnen trekken. Of er wat met het verzoek is gedaan is niet duidelijk, omdat een
antwoord niet in de archieven is te vinden. In 1647 wordt er in ieder geval nog gevaren, waarbij koper, zeem
en lakens worden vervoerd. De Griftdijk wordt ook als weg gebruikt, want in 1686 worden de bewoners uit de
omgeving door de dijkgraaf van de Veluwe opgeroepen om deze weg te verbreden, zodat wagens elkaar makkelijker kunnen passeren.6
Transport per water is belangrijk voor de
papierindustrie geweest. Men heeft vooral
op commissiebasis voor handelshuizen in
Amsterdam -het centrum van de Nederlandse papierhandel- gewerkt. Voor het
bulkvervoer van lompen, papier, maar ook
van koper, stenen, hout, steenkool, turf en
eek is dus grote behoefte aan vervoer over
water. We moeten hierbij bedenken, dat de
onverharde Veluwse zandwegen toentertijd
weinig geschikt waren voor het vervoer van
deze bulkgoederen.
Tussen 1650 en 1702 wordt in opdracht
van stadhouder Willem lll een plan ontwikkeld om de Grift geschikt te maken voor
de scheepvaart. Door strijdige belangen (steden versus platteland) is van de uitvoering
niets terecht gekomen. Het is hierbij echter
niet gebleven.
Aan het eind van de 18e eeuw wordt
opnieuw een plan gemaakt om beter op de
Kaartje van Justus van Broekhuysen.
Grift te kunnen varen. In 1778 gaat landmeBron: gemeentearchief Apeldoorn.
ter Beijerink aan de slag om een tekening en
een beschrijving te maken. Uit zijn beschrijving van de situatie blijkt dat hij het onmogelijk acht om te varen door de aanwezigheid van dicht houtgewas,
bouwvallige bruggen en de geringe diepte van de Grift. Hij komt tot de aanbeveling om de nodige bomen en
struikgewas te verwijderen en de Grift zelf te verbreden en te verdiepen. Zijn plan verdwijnt echter van tafel
door de hoge kosten.
Korte tijd later (1798) komt opnieuw het beter bevaarbaar maken van de Grift ter sprake. Het gaat dan slecht
met de economie en er worden allerlei plannen bedacht, die kunnen meehelpen om het tij te keren. De ambtsbesturen van de aan de Grift gelegen plaatsen komen bij elkaar in Apeldoorn om erover te praten. Het komt
echter opnieuw niet tot uitvoering. De kosten van de enorme graafpartij en de omleidingen die gemaakt moeten worden door de vele molens die aan de Grift liggen, zijn te hoog.
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Pachtovereenkomst Steenbergen.
Bron: gemeentearchief Apeldoorn.

Daar komt bij, dat in die tijd Apeldoorn een klein dorp is
en dat het dus lang niet bij machte is om een groot deel
van deze kosten te dragen. De dijkschrijver van de Veluwe,
Engelbert Brascamp heeft van deze bijeenkomst een
verslag gemaakt. Opvallend is dat hij heeft voorzien dat de
onkosten niet in verhouding staan tot de opbrengsten.7
In 1820 wordt nogmaals onderzocht of de Grift bevaarbaar gemaakt kan worden. De onderzoeker is de inspecteur van Rijkswaterstaat, W. van Ommeren. Hij komt tot de conclusie, dat alleen het graven van een nieuw kanaal over het traject
Apeldoorn-Heerde een bevaarbare waterweg zal opleveren. Deze conclusie wordt eindelijk omgezet in een
besluit en zo wordt in de periode 1825-1829 iets ten oosten van de Grift het Apeldoorns Kanaal gegraven.
Overigens is de naam Apeldoorns Kanaal van latere datum. In die tijd wordt het nieuwe kanaal de Nieuwe Grift
of het Griftkanaal genoemd. Al vrij snel na de opening van het Apeldoorns Kanaal neemt het vrachtvervoer via
het kanaal echter af. Treinvervoer en later wegtransport komen ervoor in de plaats.
De betekenis van het kanaal voor de economie van de Noordoost Veluwe is daarom gering geweest.
Vissen in de Grift
De Grift is ook eeuwen gebruikt om te vissen. Door de grote toename van het aantal molens op de grift en uitmondende zijbeken op de Grift neemt de vervuiling door de afvalwaterlozingen een zodanige omvang aan, dat
er geen vis meer inzit. Maar ten tijde dat de Grift helder water heeft en dus vis bevat, vissen de aanwonenden
graag een maaltje bij elkaar. Men doet dit zowel met sleepnetten als met fuiken. Dit is in de eerste helft van de
17e eeuw een doorn in het oog van de exploitanten van de Griftse molen, de familie Steenbergen. Deze familie
meent dat zij het alleenrecht heeft om te vissen in de omgeving van hun molen. Tevens vonden ze dat de
fuiken de doorstroming van het water belemmeren. En dit is essentieel voor het laten draaien van hun molenraderen. De gemoederen lopen zodanig hoog op, dat het zelfs tot een handgemeen komt tussen de jonge zonen
van de molenexploitant en enkele Vaassenaren. De schout van Epe is er druk mee om alle getuigenverslagen
te maken. Deze verslagen worden voorgelegd aan de richter van de Veluwe. Deze richter heeft al eerder met de
molenexploitant van doen gehad. Met de inwoners van Emst is het ook al tot een ruzie gekomen wegens wateroverlast in het Vossenbroek, doordat de molenexploitanten een dijkje hebben aangelegd, waardoor het uit het
Emsterenk stromende water over hun akkers vloeit.
De Vaassenaren stellen bij hun verweer voor de richter, dat zij van oudsher in de Grift hebben gevist. Zeker al
honderd jaar. Het visrecht behoort niet toe aan de exploitanten van de Griftse molen, maar aan de hertog van
Gelre. Daarom is het volgens hen een gewoonterecht. De richter is onder de indruk van het pleidooi, want hij
geeft de inwoners van Vaassen gelijk. Er kan gevist blijven worden.8
In deel 2 zal ik met name ingaan op twee functies van de Grift, die nu nog niet veel aan de orde zijn gekomen.
De kracht van het water en het afvoeren van afvalwater.
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Door Jan van de Velde met aanvullingen van Wim Kers

Europese rivierkreeft

Geld uit Ugchelen

Mededelingen

Veertig jaar geleden bezocht ik een papierfabriek in Ugchelen. Die fabriek was gevestigd op ‘t Voorslop op de
Steenbeek. De naam Nieuwe Molen of Bovenste Molen werd namelijk in de 18e eeuw van lieverlede verdrongen door de naam ‘Voorslop’, een verbastering van ‘vorsenslot’, oftewel kikkerpoel. Men maakte daar toen,
en nu nog steeds, waardepapier. Dat is papier met een watermerk en andere beveiligingskenmerken waarop je
bankbiljetten of cheques kunt drukken. Wat op mij destijds de meeste indruk maakte was het bewerken van de
kopergaasdoeken met de daarin geperste watermerken in een eigen afdeling, vormmakerij geheten.
Dit is een zeer specialistisch werk, wat met een grote nauwkeurigheid moet geschieden. De watermerken die
in het bankpapier zitten zijn namelijk schaduwwatermerken, die meestal een persoon of een figuur afbeelden.
Als men dit watermerk in het papier tegen het licht houdt kan men zien dat dit alle gradaties tussen lichte en
donkere tinten bevat. Dit is een grote beveiliging tegen vervalsing en zeer moeilijk na te maken.
Om dit te bereiken moet het fijnmazige koperdoek waarmee de papierbaan wordt gevormd, zelf eerst voorzien
worden van de gewenste inpersingen met behulp van matrijzen, die ook zelf gemaakt worden. Als alle vellen
voorzien zijn van de gewenste watermerken op precies de juiste afstand, dan wordt daar een gesloten mantel
van gemaakt die om een rondzeefcilinder wordt bevestigd. Deze cilinder wordt vervolgens in de stofoploopkast van de papiermachine gehesen. De sterk verdunde papierstof wordt nauwkeurig gedoseerd in deze kast.
De papierstof stroomt nu tegen de draaiende rondzeefcilinder aan, waardoor het water door de zeef valt en
afgevoerd wordt. Ondertussen wordt tijdens de omwenteling de papierstof een natte vezelmat. Na het pers- en
droogproces, vormt dit uiteindelijk het eigenlijke papiervel.
Naast bovenstaande schaduwwatermerken, kent men ook de eenvoudige draadwatermerken, zoals die vaak in
de schepramen voorkomen. Een schepraam werd vroeger in het handmatige tijdperk gebruikt voor het maken
van velletjes papier. U zult ze wellicht allen wel eens gezien hebben in het openluchtmuseum of bij de Middelste Molen in Loenen.

Rivierkreeften in Arnhem redden

Wim Kers, tot voor kort onze contactpersoon voor de regio Ugchelen, heeft (wederom) over een Ugchelse watermolen een boekje geschreven, getiteld Rondom ‘t Voorslop. Het gaat over bovengenoemde papiermolen (later
hetend Papierfabriek van Houtum & Palm en thans Arjowiggins Security). In dit zeer lezenswaardige boekje is ook
een hoofdstuk geschreven over de verschillende watermerken en het maken daarvan en bovendien voorzien
van een mooi schaduwwatermerk. Sinds 1 oktober voor € 6,95 te verkrijgen bij Primera in Ugchelen.
Nawoord redactie. Jan en Wim hebben verschillende herinneringen aan het productieproces. Jan herinnert zich vooral het handwerk,
terwijl bij Wim de mechanisatie voorop staat. Dit toont aan, dat het geheugen als historische bron met de nodige voorzichtigheid gebruikt
moet worden.

Donatie 2015
We vragen u uw donatie voor 2015, minimaal € 20, vóór 1 februari over te maken naar:
IBAN NL21 INGB 0003 5761 29 tnv St. Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken te Apeldoorn.
onder vermelding van: donatie 2015, uw naam en postcode (als op de adressticker!).
Mijn vriendelijke verzoek is als u via een andere (mij niet bekende) naam betaalt,
dan de naam en postcode die op de toegestuurde Wijerd staat te vermelden.
Dit voorkomt onnodige betalingsherinneringen.

Bij voorbaat hartelijk dank en fijne feestdagen gewenst!
Zwier Hottinga-Doornbosch, Bureausecretariaat.
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“Geldersch Landschap en Kasteelen (GLK), beheerder van landgoed Warsnborn in Arnhem, heeft samen met onderzoeksbureau
Alterra van de Wageningen Universiteit een reddingsplan gemaakt om uitsterven van de laatste Europese rivierkreeften in
Nederland te voorkomen. Zo’n 400 van deze waterdieren huizen in een vijver op landgoed Groot Warnsborn in Arnhem. Voor het
reddingsplan is zo’n 75.000 euro nodig. GLK heeft een crowdfundingsaktie gestart om dit bedrag binnen te halen. Tot de jaren ‘50
van de vorige eeuw kwamen Europese rivierkreeften volop voor in Nederland. Daarna is het snel bergafwaarts gegaan, vooral door
de opmars van Amerikaanse soortgenoten. Deze Amerikaanse rivierkreeften, die in Nederland zijn geïmporteerd, vermeerderen zich
explosief en brachten bovendien een schimmelziekte mee, waaraan de Europese kreeften doodgaan”.
Bovenstaand stukje uit de Gelderlander (Katern Arnhem 7 0ktober) vraagt om enige verduidelijking. Dat de Europese
rivierkreeften in de vijvers van Warnsborn niet zijn verdrongen door de Amerikaanse soort, is te danken aan de unieke
ligging van het sprengenbekengebied Warnsborn en Vijverberg. Deze gebieden liggen ten noorden van de Schelmseweg; de
‘waterscheiding’ op de stuwwal van Arnhem. Vreemd genoeg lag er ten zuiden van Arnhem wél ijs in de voorlaatste ijstijd
(het Saalien), maar ten noorden van Arnhem niet. De beken in het genoemde gebied stromen dus niet naar de Rijn, maar
lopen dood in de zandgronden van de Veluwe. De vijvers van Warnsborn en Vijverberg zijn daardoor niet bereikbaar voor
biologisch leven uit de open wateren ten zuiden van Arnhem. In het boek “Vliegveld Deelen, van last tot lust?” van Dick Veerman staan een paar interessante kaartjes (figuur 5 en 7) die laten zien hoe de situatie in het Saalien was rond Arnhem.
http://dickveerman.nl/vliegveld-deelen/het-ontstaan-van-de-veluwe/
Gerard Herbers

Jaarvergadering

De jaarvergadering van de Bekenstichting wordt gehouden op 26 maart 2015 in de Wenumse Watermolen,
Oude Zwolseweg 164, Wenum. Beert Volkers (moleneigenaar en contactpersoon) en Arjan Vriend (waterschap Vallei en
Veluwe) zullen presentaties verzorgen. Aanvang: 20.00 uur, vanaf 19.30 uur ontvangst met koffie.

Voorjaarsexcursie

Vooraankondiging. De voorjaarsexcursie zal gehouden worden op 25 april in Vaassen. Noteer deze datum in uw agenda.
In de volgende Wijerd zal het programma toegelicht worden.

Rectificatie

In de Wijerd 2014-3 is uit “Samen ervoor zorgen dat de Veluwe niet verder verdroogt” (pag. 18-20)
weggevallen dat het artikel met toestemming is overgenomen uit de Nieuwe Veluwe.

Lezersonderzoek Wijerd

De Wijerd is altijd spraakmakend in de Stichting: het is hét medium voor de donateurs, er wordt
veel in geïnvesteerd, en iedereen heeft er een mening over. Zeker nu PR hoog op de agenda staat
is de Wijerd vaak onderwerp van discussie: kan hij nog beter, mooier, breder ingezet? Of zou
hij misschien digitaal moeten, in deze tijd van internet en sociale media? In zo’n discussie is
het cruciaal om te weten wat de lezers vinden, want het blad is er voor hun, voor ú dus.
Daarom heeft Albert Willemsen dit najaar een onderzoek onder de lezers georganiseerd.
Op onze website vindt u een samenvatting van de resultaten van het onderzoek:
www.sprengenbeken.nl.
Het onderzoek bestond uit een telefonische enquête die door studente Marleen Duijzer afgenomen is bij
veertig willekeurige donateurs. Dat is ongeveer 10% van het totaal. Er zijn allerlei vragen gesteld om
duidelijk in beeld te krijgen hoe de lezersgroep is samengesteld. Uit de enquête blijkt dat De Wijerd uitstekend gelezen wordt en hoog gewaardeerd. Goed nieuws voor de redactie dus! We hebben echter ook wat
verder doorgevraagd, naar de rol die de Wijerd speelt voor donateurs. Daarbij bleek dat de mensen het blad
zeer waarderen, maar dat ze de doelstellingen en de activiteiten van de Stichting veel belangrijker vinden.
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