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tel. 0578 631459

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

IJsvogel met prooi, Jan van Duinen.

Van de redactie		

4

Van de voorzitter

Jan van de Velde

5

Oliemolen Eerbeekse beek

Jan van de Velde

6

Koopermolens

Jan van de Velde

8

Gevraagd penningmeester

Bestuur

12

Intervieuw met Joop Morsink

W. Kiel en J. Meijer

13

Jaarverslag 2013

18

Financieel jaaroverzicht

Dick Wouda

19

Herinrichting Leuvenumse beek

Wiebe Kiel

20

Het Vaassense bekenstelsel

Henri Slijkhuis

24

Voorjaarsexcursie, terug naar de bron		

29

Nijkerkse waterlopen

Leendert den Boer

30

De Houtbeek

Peter Schut

34

Sporen van een oude beekloop

Gert-Jan Blankena

40

Schoonmakers gezocht

Heiko Tjabringa

42

‘Kist van Van Delden’

Tjada Amsterdam

44

Agenda jaarvergadering 2014

47

Met dank aan onze sponsors in deze editie:
Ruimte voor Advies Vaassen
Drukkerij Kwakkel Heerde
Aannemingsmaatschappij Pannekoek Vaassen
Cultuurland Advies Heerde

3

Partir c’est mourir un peu

Van de redactie
Beste lezer(es), donateurs
Hier hebt u dan De Wijerd in een nieuw maar nog herkenbaar jasje. Mogelijk treft u de volgende uitgaven aan
met telkens een andere foto op de omslag. Laat u, net als wij van de redactie, verrassen door de kleurige inhoud
en vernieuwde layout. Eigenlijk bestond de wens naar kleur in De Wijerd al lang; er waren echter diverse
obstakels die deze opzet belemmerden. En zie de oplossing kwam via modern vernuft en op dit punt goed
functionerende PR, dat wil zeggen contactuele uitwisselingen, betreffende technische, artistieke en financiële
mogelijkheden. Zo werd voor het grafisch ontwerp en de layout Eric Harleman gevonden. Hij runt al jaren z’n
bedrijfje als esthetisch vormgever en neemt met plezier deze taak als vrijwilliger op zich; hij is immers opgegroeid aan de sprengen van de Nijmolenschebeek op ‘t Loar tussen Vaassen en Emst. Dat sprankelende water,
zo uit de bron, betekent nog altijd veel voor hem en dit is een mooie gelegenheid om iets voor het water terug
te kunnen doen.
Voor Bernard Willemsen en Jacques Meijer betekent het dat ze hun taak betreffende de layout beëindigen, na
heel wat jaren daar samen aan gewerkt te hebben. Met plezier kunnen ze op deze periode terugzien; ook De
Wijerd heeft een aanzienlijke ontwikkeling doorgemaakt die heeft geresulteerd in deze transformatie.
Partir c’est mourir un peu ‘afscheid nemen is een beetje sterven’.
Gerust mag gezegd worden dat ‘de oude Wijerd’ steeds met veel aandacht en passie is gemaakt. Omschakeling
in werkwijze voelt soms onlogisch en ondankbaar. Behoefte aan verandering valt niet te negeren, maar er zijn
grenzen aan ieders persoonlijke mogelijkheden om hierin mee te gaan of erop te anticiperen.
Bernard Willemsen zal op den duur zijn werkzaamheden overdragen aan een opvolger, die effectief mee zal
kunnen draaien en technische ontwikkelingen niet schuwt, ook in de brede redactie en facebook.
De redactie wenst u hoe dan ook veel leesplezier en hoopt dat de beeldtaal van ‘de nieuwe Wijerd’ deze nog zal
vergroten.

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
4

Van de voorzitter
Nieuwe Wijerd
Interessante excursies in juni 2014
35 jaar Bekenstichting
Voor u ligt een nieuwe Wijerd. De inhoud is nieuw; het uiterlijk is
ingrijpend gemoderniseerd. Het gaat u als lezer vanzelfsprekend
om de inhoud. Dit keer leest u weer interessante artikelen zoals
die over beken in Vaassen, herinrichtingswerkzaamheden aan de
Leuvenumse Beek, Koopermolens, en veel meer.
De vormgeving is u wellicht al opgevallen. Al 12 jaren gebruikten we dezelfde omslag, die weliswaar een duidelijke presentatie
toonde, maar die we nu graag anders willen zien. Dankzij de inspanningen van het redactieteam ontwikkelde
De Wijerd zich tot een interessant blad. Het geheel had wel een klassieke uitstraling. Technische ontwikkelingen maken het mogelijk foto’s in kleur te presenteren, de vormgeving te verfraaien en we kunnen kaarten veel
duidelijker bewerken en afdrukken. Wij vinden dit verbeteringen en we hopen dat u met veel plezier De Wijerd
blijft lezen. Al uw reacties zijn overigens welkom op info@sprengenbeken.nl.
Onze website www.sprengenbeken.nl is recent aanzienlijk verbeterd. Bovendien kunt u op www.facebook.com/
bekenstichting korte berichten lezen, of zelf een reactie plaatsen, ook zonder ‘vriend’ te worden. We waarderen
het vanzelfsprekend dat u al vriend/donateur van onze stichting bent of dat alsnog wilt worden...
Op woensdag 11 juni 2014 organiseren Waterschap Vallei & Veluwe en onze Provincie voor een ieder de mogelijkheid om één van de fraaie bekenstelsels rondom Vaassen lopend of fietsend te bezoeken. Die excursies staan
onder deskundige begeleiding. U kunt zich hiervoor via een aanmeldingsbon in de plaatselijke huis-aan-huisbladen opgeven. Zij vinden plaats tussen 17 uur en 21 uur en zijn (ook voor onze donateurs) zeker aan te bevelen. Het Waterschap zal ons in de komende maanden nader informeren. Wij houden u hiervan op de hoogte
via onze site www.sprengenbeken.nl én in het volgende magazine van De Wijerd dat derhalve al in de eerste
week van juni bij u in de bus zal liggen.
Dit jaar bestaan we 35 jaar en dat mag gevierd worden! Wij beginnen dit lustrumjaar op 12 maart met de overhandiging van het 1e exemplaar van deze nieuwe Wijerd aan Heemraad Verhoef.
Veluwe, 27 februari 2014

met vriendelijke groet,
Jan van de Velde
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Water voor Oliemolen op de Eerbeekse beek
door Jan van de Velde
De watermolen op de Erbeke dateert al uit 1395 en behoorde lange tijd tot de bezittingen van het Huis te
Eerbeek. In 1942 legateerde de weduwe van professor M.W.C. Weber dit landgoed aan de Stichting het
Geldersch Landschap, het huidige GLK. Aan het einde van de vorige eeuw werd deze interessante molen gerestaureerd. Indien er voldoende water beschikbaar is kan deze ook daadwerkelijk olie persen. Wij werken samen
met een aantal betrokkenen om dat te gaan realiseren.
GLK, de Stichting Geldersch Landschap & Kasteelen, is eigenaar van
de wijerd van deze bijzondere molen die bij Huis te Eerbeek bekend is
als ‘de vijver’. Op een detail van een kaart uit 1640-1650 is te zien hoe
deze wijerd zorgt voor wateropslag om de toen zogenaamde Saetmeul
te kunnen laten werken. Wij zetten ons in om ook nú de bijzondere
Oliemolen te Eerbeek van voldoende water te voorzien om in het
toeristenseizoen regelmatig op zaterdagen de molen op waterkracht
te laten werken. De Rotary Eerbeek-Zutphen heeft daartoe destijds
het initiatief genomen en contacten gelegd met onze Provincie, GLK,
Waterschap Vallei & Veluwe, VITENS, Coldenhove Papier, Gemeente
Brummen en de Bekenstichting. Sinds 2008 werken deze partijen met
dat doel samen.

Detail van een kaart uit 1640-1650:
Thuis te Eerdtbeeck naar R.A.G., Krt. Verz. nr. 222

Deze vijver/wijerd is –zoals dat tot voor kort bij de gracht van het
Huis te Eerbeek het geval was- dringend aan onderhoud toe.
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Eerbeekse oliemolen

Om al in 2014 op waterkracht te kunnen werken zou de vijver van
Huis te Eerbeek weer als opslagplaats van water moeten kunnen gaan
functioneren. Door enkele aanpassingen in de verbindingen met de
toeleidende beek moet het mogelijk zijn meer water naar de wijerd
te leiden. Het gaat vooralsnog om de zomerperiode; want dan wil je
de oliemolen laten ‘werken’. Indien er vóór een weekeinde voldoende
water in de wijerd wordt verzameld kan de kollergang in de oliemolen
als persinstallatie in bedrijf worden genomen. De beschoeiing van
de vijver moet daarvoor wel met een vijftiental centimeter worden
verhoogd. Inmiddels is duidelijk geworden dat GLK geen fondsen beschikbaar heeft om de vijver te baggeren,
opnieuw te beschoeien en waterdicht te maken. Maar er is wel een andere tijdelijke oplossing gevonden!
Oliepersen in 2014
In januari 2014 heeft GLK water in de wijerd gepompt om te zien of die vijver niet al te zeer lek is en dat water
vast kan houden. Dat bleek mogelijk en wel zodanig dat het waterniveau gedurende een beperkte periode meer
dan 10 centimeter hoger kan staan dan gewoonlijk het geval is. Zo wordt een extra watervoorraad gecreëerd
die kan worden gebruikt om de kollergang van de Oliemolen in Eerbeek in beweging te krijgen en olie uit
lijnzaad te persen. Het is weliswaar niet de meest charmante oplossing maar zo kunnen bezoekers ook in de
zomerperiode van 2014 genieten van een werkende Oliemolen.
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door Jan van de Velde

“Hoofdzakelijk waren de platen bestemd tot het
van onzer Oost-

Koopermolens

			
Op de Veluwe is een zeer beperkt aantal kopermolens werkzaam geweest. De mooiste ligt in Zuuk, ten zuiden
van het dorp Epe. Daar heeft de woning bij de bijzonder fraaie watermolen zelfs het opschrift ‘Kopermolen’.
In Vaassen is de Geelmolen gesitueerd, en die naam verwijst direct naar het zogenaamde geelkoper. Maar ook
de linkermolen op de Grift bij Vaassen én de Dorpermolens in het centrum van Vaassen*1 én de Amsterdamse
Kopermolen op de Oosterhof bij Vaassen (nu wasserij Van Delden) én de Wenumse watermolen ten noorden
van Apeldoorn waren ooit in hun leven als door waterkracht gedreven ‘industrie’ voor een zekere periode koper
aan het slaan en verwerken.
De relatief dunne platen die uit de molens kwamen werden onder andere aangebracht op de rompen van
houten schepen. Dat zijn maatregelen die genomen worden om te voorkomen dat micro-organismen, mosselen
en algen zich onder het wateroppervlak vasthechten aan de romp van een schip*2.
Die aangroei vertraagt de snelheid van zo’n schip namelijk aanzienlijk. Ook toepassingen in de bodem van
ketels bij suikerraffinage en als bierbrouwketels kwamen voor.
Koper
Koper is een scheikundig element Cu, atoomnummer 29. Het is een rood/geel metaal dat in ongelegeerde
vorm ook als roodkoper bekendstaat. De dichtheid van koper is 8,9 g/cm³.
Transport naar en van de Veluwe
In het uitstekende boek ‘Koornmullenaers, Pampiermaeckers en Coperslaghers’ van R. Hardonk uit 1968
wordt wel gesproken over transport van grote hoeveelheden gewichtig (ruw) koper*3 van Dordrecht via Arnhem
naar Apeldoorn/Epe en van het gerede product weer terug; maar niet hoe de ruwe grondstof eruitzag. Het is
waarschijnlijk dat ruw koper werd aangevoerd als broodjes. Veel ruw metaal werd zo verhandeld. Maar het kunnen ook platte koeken geweest zijn; daar werd namelijk ook wel over geschreven. Nieuw koper werd volgens
Hardonk verhandeld in ‘baren’ (staven).
Waarom waterkopermolens?
Dé reden dat er op de Veluwe kopermolens waren en verder nergens in Nederland (hooguit nog ergens in
Limburg) is dat windmolens niet geschikt waren voor het aandrijven van de hamers. Kopermolens en andere
metaalbewerkende molens hebben ook haast altijd bovenslagraderen. Dit heeft te maken met de noodzaak om
in korte tijd over veel kracht te beschikken. Vooral voor de hamers, die steeds
kort werden gebruikt als er weer een brok metaal heet genoeg was.
Koper slaan in het verleden
Een uitvoerige beschrijving van een Veluws koperbedrijf betreft de Amsterdamse kopermolen op de Oosterhof te Vaassen en dateert uit de eerste helft
van de 19e eeuw. (citaat eveneens uit Hardonk, blz. 200):
“O, dat toenmaals een schilder of teekenaar de fabriek hadde bezocht! Wat karakteristieke koppen hadden die Veluwenaars, helpers van Paul Heering, de molenbaas!”

Met dank aan H. Hagens, die in zijn voortreffelijke boek ‘Op kracht
van stromend water’ de geschiedenis van negen eeuwen watermolens
op de Veluwe beschrijft. ISBN 90 6289 575 1. Ook dank aan Yolt
IJzerman, molendeskundige en bestuurslid van de Bekenstichting.
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bekoperen van de houten huid
en West-Indiëvaarders”
“Niet griezelige producten van bedorven stadslucht, van gehaast, morrend
verrichten van arbeid en daarna bruut genieten, maar stoere, rustige werkers,
ernstige, vrome mannen, opgevoed en levende in de vrije natuur…. Als in heilige
handeling, bewogen zich bij hun dagelijks werk in het halfduister der fabriek,
zwijgend, geruischloos en langzaam de gezellen van baas Heering. Die taak bestond uit het uitpletten van dunne platen van de platte koeken roodkoper, welke
leverden buitenlandsche smelterijen.
Hoofdzakelijk waren de platen bestemd tot het bekoperen van de houten huid
onzer Oost- en West-Indiëvaarders.”
en een tweede citaat:
“Heering zelf had iets voornaams: een peinzend gelaat, glad geschoren*4, gegroefd; hij sprak zacht, bedaard en weinig,
sober waren ook zijn bewegingen… hij had een Geldersche schommel -een echt boerekind- tot vrouw genomen, een
flinke Veluwse, die hem een zoon schonk en vele dochters, en bij feestelijke gelegenheden heer-lijke spekpannekoeken
bakte met krenten erin….”
Kabaal
Opvallend is dat er hier gesproken wordt over ‘geruischloos’ en ‘zacht spreken’. In juli 1740 wordt door een viertal Groningers, op doorreis over de Veluwe, namelijk geschreven:
“als mede de manier op welke het geel en rood koper, na eerst drie of meer malen an koeken gegoten is om taij te
worden, tot platen van allerhande groote en dikte gehouwen wierde, door een hamer van twee of driehondert pond, die
door een groot waterradt zijn werking deede, wordende daardoor zo schielijk opgeligt en weder neergeploft als geen
smidt met een kleinen hamer slagen kan, hetwelk zulk een geraas veroorzaakte, dat malkander bijna niet beroepen
kon…..” Van verre kon men dat gedaver blijkbaar horen.
Kopermolens leverden dus geslagen koper als eindproduct.
De vraag is: wat was de uitgangsvorm van dit koper?
Waren dat broodjes zoals van lood?
Hoe bewerkten de kopermolens zulke forse broodjes dan?
Verwerking
De verwerking van koper in de waterkopermolens verliep bij mijn weten als volgt:
1.
2.
3.

4.

5.

Loodbroodjes:
Vanaf onderzijde gezien
90 mm breed, 295 mm lang, 45 mm hoog
Vanaf bovenzijde gezien
50 mm breed, 270 mm lang, 45 mm hoog.

Smelten.
Uitgieten tot platen koper (gegoten, dus bros).
Uitsmeden van die platen tot smeedkoperen platen of wat men er ook van
maakte. Vermoedelijk ging dit gepaard met herhaaldelijk opwarmen om
de spanning die ontstaat tijdens het uitsmeden weg te nemen.
Bij ijzerbewerking gaat dat immers ook zo.
Als middel tot dat uitsmeden werden door waterkracht gedreven smeedhamers gebruikt. De steel van de zware hamers draait in een stoel, de
steel wordt door een nok op de wateras opgelicht. Diverse molens hadden
drie raderen, elk voor een hamer. Ook een schaar werd op dergelijke wijze
aangedreven.
Veelal werden ook blaasbalgen voor de smeltovens via nokken door
waterkracht aangedreven. In de Kopermolen te Zuuk is dat aannemelijk.
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vervolg vorige pagina

In Wenum is van het oude kopermolengebouw
niet zoveel meer over.

Inrichting kopermolens
De inrichting van kopermolens leidde tot een specifieke bouwwijze, die terug te vinden is in de twee nog overgebleven kopermolengebouwen in Zuuk en Wenum: een stevig (vanwege de zware vibraties door de hamers)
langgerekt bakstenen gebouw parallel aan de beek zodat de raderen achter elkaar konden worden geplaatst,
steeds één voor een hamer. In Zuuk is voor de ombouw naar papiermolen later de houten verdieping toegevoegd. In Wenum is van het oude kopermolengebouw niet zoveel over: het is een vergaderruimte; waar wij
van de stichting Sprengenbeken gewoonlijk onze jaarvergaderingen houden. De buitenmuren zijn er nog wel.
De korenmolen daar is er veel later vóór (bovenstrooms) gebouwd.
Economie
Al met al een hele ‘industrie’ waaraan blijkbaar zoveel werd verdiend dat het dure transport van de zware
grondstof en het eveneens zware eindproduct over water en land (naar onze begrippen via nauwelijks begaanbare wegen) lonend was. In 1723 erfde Rudolphus Knuise namelijk (in Amsterdam) “een geheel huys en erf….
mitsgaders een kooper en koornmolen, genaamd Rade, gelegen aan de Grift in den ampte van Eperkarspel, Fase”.
Het ‘Casteel van Antwerpen’ aan de Keizersgracht in Amsterdam (nu nr. 225) -waarvan hij via zijn vrouw in
bezit kwam- draagt zelfs de naam ‘Kooper Moole’. Deze naam werd vereeuwigd boven de gevelsteen waarop
een waterkopermolen en een waterkorenmolen staan afgebeeld.
Werkgelegenheid
De kopermolens en hun toeleidende beken verfraaien nog steeds ons Veluwse landschap. Toeristen (en wij)
kunnen ervan genieten. Die bezoekers leveren op deze manier een bijdrage aan de huidige economie.*5

Gevelsteen aan Keizersgracht 225, Amsterdam
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De kopermolens en hun toeleidende
beken verfraaien nog steeds ons Veluwse landschap
Koopermolen in Zuuk

*Noten:
*1

Na 1751 was het bijliggende huis in eigendom van Frans Jan Haack, ook eigenaar van de kopermolen in
Zuuk onder Epe. Naar hem kreeg het huis de naam Haackshuis. De naam Zuuk is waarschijnlijk een 		
verbastering van zuudwiek, nedersaksisch voor zuidwijk.

*2

Vanaf 1770 bezette de Royal Navy de bodem van al haar schepen met koper, wat men volhield zolang er
houten schepen in de vaart bleven. Dit succes was zo groot dat de term copper-bottomed bekend werd
voor iets dat zeer betrouwbaar en risicovrij is.

*3

Dichtheid van koper, Cu
Dichtheid van aluminium, Al
Dichtheid van lood, Pb
Dichtheid van water, H2O

*4

Glad geschoren -zoals bij baas Heering- betekent mijns inziens niet automatisch voornaam.

*5

Alleen al de gemeente Epe telde in 2012 zo’n 600.000 geregistreerde overnachtingen.

8,9 g/cm³
2,8 g/cm³
11,3 g/cm³
1,0 g/cm³
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Gezocht:

Penningmeester Bekenstichting
Op de jaarvergadering van donateurs in maart 2015 is de zittende penningmeester aftredend en niet herkiesbaar. Wij zijn daarom op zoek naar een opvolger, die zich binnen een betrokken en actief bestuur wil inzetten
voor de Bekenstichting. De penningmeester maakt deel uit van het Dagelijks Bestuur (DB) en het Algemeen
Bestuur (AB). Het DB vergadert circa zes keer per jaar; het AB vier keer per jaar.
De inhoud van de portefeuille van de penningmeester bestaat uit de volgende onderdelen:
•
•
•
•
•
•

De penningmeester is verantwoordelijk voor de voorbereiding en de uitvoering van het financiële
beleid van de bekenstichting en is binnen de stichting het primaire aanspreekpunt inzake financiële
aangelegenheden;
De penningmeester is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarlijkse begroting, het financiële
jaarverslag en de jaarrekening van de stichting en legt daarover verantwoording af aan het Algemeen
Bestuur van de Bekenstichting. De omzet ligt rond de € 20.000. per jaar;
Jaarlijks onderzoekt een kascontrolecommissie (bestaande uit twee donateurs) de financiële
bescheiden en rapporteert de bevindingen in de donateursvergadering;
De penningmeester beheert de bankrekeningen van de bekenstichting, verzorgt de betalingen en
draagt zorg voor een adequate financiële administratie. Hij/zij geeft periodiek aan het DB inzicht in
de stand van inkomsten en uitgaven;
De penningmeester verzorgt binnen het kader van zijn/haar portefeuille de contacten met derden,
zoals gemeenten en waterschappen op de Veluwe, etc.
De penningmeester is initiator voor het vinden van (additionele) subsidies en inkomsten.

De gezochte kandidaat (m/v) dient bij voorkeur te beschikken over:
-

bestuurlijke ervaring
affiniteit met financiële administratie
een collegiale instelling
affiniteit met de Bekenstichting
goede communicatieve en sociale vaardigheden
enthousiasme voor bestuurlijk vrijwilligerswerk

Het tijdsbeslag van deze bestuursfunctie is gemiddeld 1 dagdeel per week.
Indien u belangstelling heeft voor deze functie of ons op mogelijke kandidaten wilt attenderen, neem s.v.p. dan
contact op met de huidige penningmeester Dick Wouda (055-3660642) of met de voorzitter Jan van de Velde
(0578-573018).
U kunt ook een mail sturen aan de Bekenstichting:
info@sprengenbeken.nl

Het bestuur
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Joop Morsink,

een verslag van Wiebe Kiel
en Jacques Meijer

voormalig ‘beheerder’ van de Arnhemse beken
In de serie interviews met mensen die op enigerlei wijze betrokken waren of nog zijn bij de Veluwse beken
en sprengen hadden we ditmaal een gesprek met Joop Morsink, in zijn functie bij de gemeente Arnhem
jarenlang betrokken bij het beheer en onderhoud van de Arnhemse beken en molens. Zoals tijdens het interview zou blijken mogen we Joop gerust ‘wandelend watermolen- en bekenhistorieregister van Arnhem’
noemen. In dit artikel bespreken we de Begijnemolen en de St. Jansmolen.
Joop Morsink werd in 1933 geboren in het Gelderse dorpje Hengelo. Na de lagere school bezocht Joop vier
jaar de MULO in Zutphen waarna hij drie jaar naar de ambachtsschool in Doetinchem ging. Vanwege oorlogsomstandigheden verbleef hij toen in huis bij een meubelmaker in Vorden. Zijn vader zat in die tijd namelijk
ondergedoken.
Na zijn schooltijd ging hij naar het Waterleidingbedrijf Oostelijk Gelderland. Zijn dienstverband daar duurde
kort omdat hij zijn militaire dienstplicht nog moest vervullen. Die diensttijd vervulde hij bij de Koninklijke
Luchtmacht op het vliegveld Deelen waar hij zich voornamelijk bezighield met brandweertaken. Omdat hij
daar als ‘drager van Hare Majesteits wapenrok’ nog voldoende vrije tijd over had ging hij er een studie weg- en
waterbouw naast doen. Dat bleek later heel goed van pas te komen, want toen hij na tweeëneenhalf jaar op een
vrijdagmiddag afzwaaide kon hij de daaropvolgende maandagmorgen al direct aan de slag bij de Koninklijke
Heidemaatschappij in Arnhem.

Wandelend watermolen- en bekenhistorieregister Joop Morsink.
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De beek veroorzaakte veel stankoverlast, niet alleen
die vaak van later datum waren, maar vooral
Het was een prachtige tijd met veel vrijheid in het werk.
Hij werd vaak uitgezonden en zo zat hij ondermeer op Tholen en in Breda.
Na vijf jaar solliciteerde hij bij de gemeente Arnhem. Aan de bedrijfscultuur daar
moest hij eerst wel erg wennen; er zat duidelijk een verschil tussen een particulier
ingenieursbureau als dat van de Heidemij en de cultuur bij een gemeente.
De verschillen in rangen en standen waren aanvankelijk bij de gemeente veel
geprononceerder. Tegen de tijd dat Joop met pensioen ging, nu ongeveer 14 jaar
geleden, had hij zich opgewerkt tot hoofd van de afdeling Beheer en Bedrijfsvoering Riolering en Waterhuishouding. Het was in die periode dat hij in aanraking kwam met de beken en de molens waardoor zijn interesse hierin groeide.
Eigenlijk was hij van jongsaf al geïnteresseerd in geschiedenis.
Met het feitelijke herstelwerk aan de molens zelf had hij niet direct iets te maken; dat was meer het werk van
de ingenieursbureaus die door de gemeente en/of het waterschap ingehuurd werden. Maar als ‘gemeenteman’
die over het water en groen ging hoorde het wel bij zijn aandachtsveld en zag hij voormalige collega’s weer
terug in een andere setting.
Tijdens het gesprek hebben we uitvoerig stil gestaan bij de vele watermolens die in het Arnhemse gestaan
hebben; we waren immers te gast bij iemand die hier als geen ander over zou kunnen vertellen. En we werden
niet teleurgesteld, al moest hij soms terugzoeken in een uitgebreid naslagwerk dat hij tijdens zijn werkzame
periode bij de gemeente over de St. Jansbeek aangelegd heeft. Overigens zou dat typoscript, dat ook een fraaie
kaart bevat van de St. Jansbeek tussen 1750 en 1770, vervaardigd door Joop naar schetsen en tekeningen uit
het Arnhemse gemeentearchief, een publicatie misschien wel waardig zijn.
Joop begon ons te vertellen dat de stad, het Arnheym (Huis van Arno) uit de 8e en 9e eeuw hoger op de Veluwe
lag dan het huidige centrum, maar dat het later naar beneden is verplaatst, dichter naar de Rijn toe. De Rijn
stroomde in die 8e en 9e eeuw ook anders langs de stad dan tegenwoordig het geval is.
De St. Jansbeek mondde in de Rijn uit. In de Middeleeuwen werd de beek de Johannesbeek genoemd. In de
binnenstad is de beek al vroeg in een riool verdwenen, op enkele plaatsen begon men daar al mee in de 15
eeuw. De beek veroorzaakte veel stankoverlast, niet alleen zozeer vanwege de bovenstrooms liggende watermolens die vaak van later datum waren, maar vooral omdat er geen riolering bestond. Joop vertelde dat er in die
tijd op enkele plaatsen toegangskokers waren in de gewelven over de beek, afgesloten door houten luiken. Voor
het schoonmaken daalden de stadsknechten dan af naar de ondergronds stromende beek om er het stinkende
slib in manden te doen en er uit te hijsen. In het begin van de 18e eeuw moest de beek zelfs op last van de
Magistraat eenmaal per week geruimd worden en werd het streng verboden ‘secreten er in te laten uitlopen’.
Vanuit de stadspoort het beekdal stroomopwaarts inkijkend zal het vroeger een mooi gezicht geweest zijn: de
achter elkaar liggende molens, deels tussen het groen verscholen, de tabaksvelden op de rechter dalhelling,
enkele akkers en heide aan de andere zijde.
We hebben ons in het gesprek beperkt tot twee molens aan de Sint-Jansbeek. Joop vertelde dat er
daar 10 in totaal geweest zijn, waarvan zeven buiten en drie binnen de stadsmuren. Toen Joop in
Arnhem begon te werken waren er nog maar twee molens overgebleven, de Witte Molen en de
Begijnenmolen, beide in het park Sonsbeek, dus buiten de voormalige stadsmuur. De laatstgenoemde was in die tijd al een molen zonder binnenwerk. Typerend is dat er van de zeven molens
buiten de muur er vijf op de zuidelijke oever lagen, dus op de rechteroever stroomafwaarts gaande.
14

De menierode zuringspitsmuis is waargenomen in de omgeving van de Jansbeek.

zozeer vanwege de bovenstrooms liggende watermolens
omdat er geen riolering bestond.
Daarna liep Joop aan de hand van kaartmateriaal met ons langs de beek van
boven naar beneden en vertelde over de diverse watermolens. Achtereenvolgens
zouden we tegenkomen: De papiermolen van Naberman, de Geldersemolen, de
Sonsbekermolen, de St. Agnieten of Begijnenmolen, de Witte Molen, de Prümer
Molen, de St. Jansmolen, de Binnenmolen, de watermolen van Jonkvrouw
Maria van Gelre en tenslotte de Slijpmolen.
De Begijnen- of Agnietenmolen
De vierde molen van bovenaf gezien was de Begijnen- of Agnietenmolen,
gesticht in 1404. Eigenaar was het St. Agnietenklooster, een nonnenklooster
gelegen ‘Op de Beek’ (tegenwoordig Beekstraat). Er bestond in de beginperiode
een verplichting tot het leveren van een bepaalde hoeveelheid graan ‘om niet’
(gratis) voor het kasteel Doorwerth. Bij de stichting had de molen slechts één
onderslagrad, dat omstreeks 1530 vervangen werd door twee achter elkaar
liggende bovenslagraderen. Omstreeks deze tijd verwisselde de molen van eigenaar; het werd bezit van de Staten van Gelre.

Joop kan als geen ander over de Arnhemse watermolens vertellen.
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De molenaars wisten immers dat de doordraaiende maalstenen zonder graan warm
worden, bovenmatig slijten en dat de kwaliteit van het meel slecht wordt.

Omstreeks 1700 werd er ook eikenschors gemalen om run te maken voor de leerlooierijen, want de molenaar
had daarvoor een overeenkomst gesloten met het schoenmakersgilde. Dit betekende overdag run malen en
’s nachts graan voor de productie van meel. Dat nachtmalen was voor de molenaars aan de St. Jansbeek vrij
gewoon. In 1913 viel het doek voor de molen. De Heidemij verwijderde het rad en aandrijfwerk van de molen
en verbouwde het tot aquariumruimte voor de kweek van jonge vis. In de Eerste Wereldoorlog was men van
rijkswege bang dat de mensen niet voldoende eiwitten in hun voedsel zouden krijgen.
Kort na 2000 vond er verbouw en ook nieuwbouw plaats t.b.v. het Nationaal Watermuseum. Eigenlijk was
dit een initiatief van Waterschap Rijn en IJssel dat een voorlichtingscentrum wilde realiseren. Het oog viel
daarvoor op de voormalige Begijnenmolen. Al vrij snel is dit uitgegroeid tot het Nederlands Watermuseum.
Naast de renovatie van het oude molengebouw en bijgebouw ‘Aquarium’ werd een nieuw ondergronds museumgedeelte van ongeveer 2000 m2 in de voortuin van de
molen gebouwd. Door het overlijden van Juliana vond de
officiële opening iets later plaats dan eerst de bedoeling
was, namelijk op 7 juni 2004.
Bij de Begijnenmolen waren 22 jaar geleden al geen
raderen meer aanwezig. Later is er een rad geplaatst dat
draaide ‘voor de prins’. Daarna kwam de vraag waarom
men geen bakgoot en meer raderen zou plaatsen. Het
toen aanwezige enkele waterrad stond stil, werd maar aan
één zijde nat, was dus volledig uit balans en kon uiteindelijk niet meer draaien door gebrek aan onderhoud. Er
wordt een nieuw rad gemaakt dat we in productie zagen
op werkplaats De Helling. Inmiddels is het geplaatst, en
er is een nieuwe goot gemaakt. Het is weliswaar meer een
educatief element want er gebeurt verder niets mee, maar
bezoekers van het museum hebben nu vanuit het restaurant een mooi zicht op een stukje historie.
Het nieuwe rad dat in werkplaats De Helling is vervaardigd.

De Witte watermolen
Volgen we de beek verder stroomafwaarts dan komen we
al heel snel bij de Witte Molen, een korenmolen gesticht in 1281 en de enige die nog maalvaardig is.
In de molen zit een houten gaandewerk. De molen leverde hoofdzakelijk aan de markt in Arnhem. Die grote
graanmarkt lag in het centrum aan de Jansstraat. In de stad stonden diverse graanpakhuizen, maar ook daarbuiten zoals het Gulden Spieker in Sonsbeek.
In de Witte Watermolen werd ook ’s nachts gemalen. De molenaar of zijn knecht sliep dan in een ruimte of
bedstee naast de maalinrichting. Omdat de kans bestond dat de molenaar tegen de ochtenduren vast in slaap
viel had men er een weksysteem voor bedacht. De molenaars wisten immers dat de doordraaiende maalstenen
zonder graan warm worden, bovenmatig slijten en dat de kwaliteit van het meel slecht wordt. Op het verlengde
van de steenspil werd daartoe een klein pennetje aangebracht en op de vloer van de graanzolder een rond
staafje waarlangs het ratelhoutje op en neer kon bewegen. Het ratelhoutje werd enkele centimeters boven het
ronddraaiende pennetje vast gehouden met een stevig touwtje. Aan het uiteinde van het touwtje werd een lapje
bevestigd dat onder in de kaar tussen het graan werd gelegd. Als dan de kaar bijna leeg was schoot het lapje uit
het laatste graan en het ratelhoutje zakte langs het asje naar beneden. Het lawaai wekte de molenaar. Die wist
dan wat hem te doen stond, namelijk de kaar opnieuw vullen, de fijnheid van het meel controleren, ‘de wekker’ opnieuw instellen en pitten maar weer tot de kaar weer leeg is. Een dergelijke voorziening was vroeger ook
aanwezig in de Begijnenmolen.
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Een kort filmpje van deze ontmoeting is te zien op de Facebookpagina van
onze stichting www.facebook.com/bekenstichting

Molenaars hielden vroeger als beloning voor hun diensten een deel van het gemalen meel achter.
Zij maar ook bakkers namen wel eens teveel meel of deeg. Hoor maar eens wanneer Joop citeert uit zijn typoscript. Een klein stukje van wat er in de volksmond over mulders gezegd werd:

Mulder, mulder, dief,
Grote zakken heeft hij lief,
De kleintjes wil hij niet malen,
Daar kan hij niet genoeg uit halen.

Beddestee in de witte molen.

En:

Meulenaars en bakkers,
Die knoeien als rakkers.
Ook scheen het zedelijk gedrag van de mulder wel eens te
wensen over te laten. Volgens (alweer die volksmond) zou
menig mulder nog wel eens een uurtje doorgebracht hebben met ‘mooie deerns’ die komen vragen of het graan
al gemalen is. Het resultaat van die ‘molenvlijt’ werd dan
aangeduid als ‘een bestoven kind’.
Ondanks deze minder vleiende omschrijvingen moeten
we nooit vergeten dat het vak van korenmolenaar vaak
zwaar en ondankbaar was. Hij werkte dag en nacht om
alles op tijd klaar te krijgen en het iedereen naar de zin te
maken. Hij was slaaf van boeren en bakkers, en vaak ook,
als hij zelf niet eigenaar was, van de verpachter.
Terug naar de molen: het rad van de Witte Molen is inmiddels dringend aan vervanging toe maar daarvoor ontbreken momenteel de financiële middelen.
Daarna blikt Joop nog even naar de toekomst. Er zijn immers min of meer concrete plannen om de Johannesbeek weer terug te brengen in het stadscentrum, met fonteinen en overlopen. Dat is mogelijk geworden nu het
water van de beek schoon is en al het afvalwater via de waterzuivering loopt. Het zijn echter zeer ingrijpende
werken waar heel veel haken en ogen aan zitten. Zo wordt er nog gediscussieerd over een fontein en waterput
op het Gele Rijdersplein. Hier werden vroeger de paarden gewassen. Het toekomstige te volgen tracé is al wel
bepaald: via Beekstraat en Bovenbeekstraat en vóór het politiebureau linksaf in de vijver. In deze financieel wat
moeilijke tijden zijn er momenteel onvoldoende mogelijkheden.
Tot slot brengen we u nog mee naar de gemeentelijke werkplaats ‘De Helling’ waar hij vaak kwam en nu blijkbaar nog steeds kind aan huis is. In deze werkplaats is het nieuwe rad voor de Begijnenmolen (bij het Watermuseum) in elkaar gezet. Het nieuwe rad is inmiddels geplaatst en men is bezig om de situatie ter plekke te
restaureren.
Bij ons afscheid bedanken we Joop voor dit uitgebreide interview en hopen dat hij de voltooiing van dit hele
project nog zal mogen meemaken.
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Jaarverslag 2013
Excursies
Voor de donateurs van de Bekenstichting wordt elk voor- en najaar een excursie georganiseerd. Dit jaar ging het naar Bornerbroek bij Almelo waar een nieuwe beek wordt aangelegd en naar het landgoed Staverden. Uitgebreide verslagen hiervan kunt u vinden op onze
website www.sprengenbeken.nl en in ons magazine van oktober 2013.
Daarnaast verzorgen de contactpersonen, wanneer hen dat gevraagd wordt, excursies op hun terrein.
Contactpersonen bijeenkomsten
Deze vinden in het voor- en najaar plaats. De bijeenkomsten bestaan uit een overleg en een excursie. Onderdeel van het overleg is dat men ervaren problematiek of knelpunten met elkaar uitwisselt. Adviezen kunnen
over en weer gegeven worden. Kortom het moment om bij te praten. Na het overleg is er altijd een excursie
naar een beek gerelateerde plek. Dit jaar konden we het Peltonrad bewonderen dat ligt op het terrein van één
van onze bestuursleden. Vervolgens bezochten we de Heerder ‘Molen van Volkers’. Sinds kort mag Beerd
Volkers, één van onze contactpersonen, zich hier eigenaar van noemen. In het najaar werd het overleg vooral
besteed aan de PR ontwikkelingen. De excursie ging naar het Korte broek waar de Egelbeek ligt.
Dirk van Alphen liet ons het net ingerichte gebied zien. Leuk was om te zien dat midden in het terrein zich
spontaan een stroompje ontwikkelde.
PR-beleid
Vorig jaar is er een nieuw PR-plan geformuleerd. Doel hiervan was een groter publiek te bereiken en slagvaardiger te kunnen reageren op nieuwe ontwikkelingen. Dit jaar is vooral aandacht besteed aan de planuitvoering.
Er is een nieuwe communicatiecommissie benoemd waar de redactie van de Wijerd en degenen die de website
verzorgen samen in zitten. Hierdoor is iedereen beter op de hoogte van elkaars doen en laten: informatie kan
sneller uitgewisseld worden. We staan nu op facebook en de website is vernieuwd:
www.sprengenbeken.nl en www.facebook.com/bekenstichting.
Kortom er is veel werk verricht. Niet alleen om de nieuwe website te realiseren, maar ook om ervoor te zorgen
dat facebook en website goed beheerd worden. Daarnaast worden andere communicatiekanalen benut.
Zo is de Bekenstichting regelmatig te horen op radio 794. Eveneens worden er lezingen gegeven en excursies
geleid zoals in de Waterweek en tijdens de tentoonstelling ‘Watermolens in het Vaassens Historisch Museum’.
De Wijerd
Ook dit jaar zijn er 4 nummers van de Wijerd verschenen. Nieuw onderdeel hierin is de Oral History. Hierbij
worden ouderen geïnterviewd die vroeger veel voor de beken en hun molens hebben betekend. Zo blijft een
stukje historie over de beken bewaard.
Belangenbehartiging
Uiteraard is een van de kerntaken van de Bekenstichting belangenbehartiging. De contactpersonen houden
nauwgezet in de gaten wat er met ‘hun beken’ gebeurt en springen hier zo nodig voor in de bres.
Zo is de Bekenstichting erin geslaagd te voorkomen dat met de nieuwe plannen van VITENS te veel water
onttrokken wordt zonder dat hiervoor volledige compensatie plaatsvindt door infiltratie.
We slaagden erin het oude zwembad van Hattem, dat oorspronkelijk een wijerd is geweest, te behouden als
cultuurhistorisch object. Ook vervullen we een ondersteunende rol bij de verdere realisatie van de renovatie
van de Eerbeekse beek. Dit is vooral van belang om ervoor te zorgen dat de watervoerendheid van deze beek
verhoogd wordt. De hieraan gelegen oliemolen is hiervan afhankelijk. Zonder water kan het rad niet draaien.
Mede dankzij de inspanningen van de Bekenstichting is op landgoed Vosbergen een project gestart waarbij studenten van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) en Hogeschool Van Hall Larenstein (VHL) samenwerken
om met een innovatieve watermolen waterkracht om te zetten in elektriciteit.
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De Bekenstichting zet zich in voor behoud en verbetering van sprengen, beken én de (vroeger) hierdoor aangedreven watermolens.
Ook essentieel zijn de landschappelijke, hydrologische en waterhuishoudkundige eenheden waarin zij voorkomen.
Om ons doel te bereiken is de ondersteuning door onze leden, donateurs en vrijwilligers essentieel. Degenen die zich hiervoor inzetten en zich
afgelopen periode hebben ingezet staan vermeld op onze website: www.sprengenbeken.nl

Verder is medewerking c.q. inbreng geleverd in diverse gemeentelijke beleidsplannen, waterplannen en inrichtingsplannen waarbij molenlocaties en/of beken zijn betrokken. Zo worden de ontwikkelingen bij de
Killenbeek nauwgezet gevolgd.
Samenwerking met derden
De samenwerking met overheidsinstanties, verenigingen en stichtingen die eveneens een raakvlak met de
beken hebben zal de Bekenstichting stimuleren. Zo zijn er periodiek contacten met het WS V&V, de Provincie,
VITENS en cultuurhistorische verenigingen. Ook hebben we contact met diverse groene organisaties zoals het
KNNV, het IVN, de ‘Vrienden van de Veluwe’ en Stichting Landschapsbeheer Gelderland.
Met het WS V&V is de Bekenstichting in gesprek om te bekijken welke ondersteunende rol zij kan hebben nu er
een nieuw Waterplan komt. De Provincie Gelderland erkent de Bekenstichting als partner. Bij de invulling van
hun nieuwe beleid kan en wil de Bekenstichting dan ook een rol vervullen.
Ook zijn er contacten met Stichting Landschapsbeheer Gelderland. Zij zouden een
ondersteunende rol kunnen vervullen bij het inzetten van beekbeheergroepen.
Samen met ‘de Vrienden van de Veluwe’ die het tijdschrift ‘de Nieuwe Veluwe’
uitgeven is er een lezing georganiseerd over de vernatting van de Veluwe.

Financieel jaaroverzicht

Dick Wouda
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Herinrichtingswerkzaamheden Leuvenumse
door Wiebe Kiel - AB-lid Bekenstichting

Op dinsdag 7 januari jl. hebben ondergetekende, Jacques Meijer en Wanda de Winter onder leiding van
boswachter Mirte Kruit van Natuurmonumenten (NM) een bezoek gebracht aan delen van de Leuvenumse
beek, welke binnenkort en in de loop van 2014 zullen worden aangepast. Het Waterschap Vallei & Veluwe voert
deze werkzaamheden uit. Natuurmonumenten hecht veel waarde aan het informeren van ons als belangenorganisatie over de komende werkzaamheden.
Onze aandacht ging op dat moment vooral uit naar de Rode Spreng, vlakbij Landgoed Leuvenum. Deze spreng,
die begint bij de Jonkheer Dr. C.J. Sandbergweg, zal worden gedempt omdat uit onderzoek blijkt dat hiermee
een natuurlijk bronsysteem kan worden hersteld. Dit is dan ten gunste van de natuurontwikkeling in dat gebied welke vooral bestaat uit vernatting van het bosgebied door het aanwezige kwelwater.

Plankaart Gebied Rode Spreng

Wij hebben gezamenlijk de situatie ter plekke beoordeeld en begrijpen deze afweging van Natuurmonumenten.
De Bekenstichting heeft hierbij gepleit voor behoud van de oorspronkelijke beekwallen als cultuurhistorisch
relict. Eerder was een informatieavond gehouden voor bewoners en gebruikers van percelen in het gebied.
Wanda en Jacques waren hierbij aanwezig. Natuurmonumenten heeft toegezegd dat beekwallen bij de werkzaamheden niet worden aangetast. De spreng zal met gebiedseigen zand (plagzand) worden gedempt. Het gebied zuidelijk van de Rode Spreng zal hierdoor vernatten, hetgeen allerlei mooie kansen geeft voor de ontwikkeling van bijzondere planten. Deze ontwikkeling is in dit gebied al ingezet.
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oorspronkelijke situatie Rode spreng

beek 2014
Verder worden werkzaamheden uitgevoerd aan het Achterste gat, waar o.a. een vispaaiplaats zal worden aangelegd. Uit onderzoek blijkt dat tot aan de Zandmolen het
infiltratieverlies van de beek beperkt is. Hierbij is beleming
van de bodem in principe niet nodig. Men streeft ernaar
het natuurlijke karakter te behouden, waarbij nu eenmaal
soms droogval plaats vindt en soms door veel regenval
overstroming van delen van het bos plaats zal vinden.
In het gebied tussen de Zandmolen en de A28, waar de
beek langs de Poolse weg loopt, liet Mirte Kruit zien waar
oorspronkelijke beeklopen zullen worden hersteld en delen
van de huidige beek worden gedempt. Hierdoor zal een
meer natuurlijke meandering van de beek plaatsvinden.
Ook zijn we bij enkele karakteristieke plaatsen langs de
beek geweest, zoals het ‘Heyligenhuys’ en het ‘Heineken
traject’. Dit laatstgenoemde traject zal niet worden
ingericht omdat er teveel water wegzakt in de bodem.
De werkzaamheden worden vanaf week drie uitgevoerd.
Men begint met het kappen van bomen ten behoeve van
de toegankelijkheid van materieel.
De getoonde kaarten zijn afkomstig uit het rapport
‘Ecohydrologisch veldonderzoek dal Leuvenumse beek’ dat
in opdracht van het waterschap is opgesteld.
Natuurmonumenten heeft aansluitend op deze bijeenkomst de Bekenstichting opnieuw uitgenodigd voor een
excursie op woensdag 29 januari. De aannemer was nu begonnen met het aanbrengen van houtpakketten in de beek
en men wilde ons en een aantal buurtbewoners laten zien
hoe dat in zijn werk ging en met welk doel met dit deed.
We vertrokken vanaf de parkeerplaats aan het begin van
de Poolseweg en zijn lopend een groot deel van het beektraject van de Leuvenumse beek langs gegaan tot aan het
‘Heyligenhuys’ dat vroeger op de rechter beekoever was
gesitueerd, aldus de Veluwekaart 1802-1812 van kolonel
M.J. de Man. Het doel van het aanbrengen van deze
houtpakketten is een zekere ‘verstopping’ van de beek te
realiseren, waarbij dan bij normale beekafvoeren, in zowel
zomer als winter het water in het naastgelegen bosgebied
kan stromen.
Bij veel regenval zal dit ook gebeuren op andere plaatsen,
waarbij die gebieden tevens als waterberging zullen dienen.
In het begin van de beek is dit met zeer beperkte hoeveelheden takken of stammetjes gedaan, maar hoe verder we
stroomafwaarts kwamen hoe zwaarder de pakketten zijn
gemaakt.
Topografische overzichtskaart
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vervolg leuvenumse beek

Natuurmonumenten kent het gebied
van een zekere houtophoping op

Rob Gerritsen van het WS V&V heeft hierover al eens eerder in de Wijerd (zie december 2012, jaargang 33,
nr.4) geschreven. Door de houtophopingen ontstaan verschillende effecten. Zand zal deels door de houtversperring worden vastgelegd en er ontstaan nieuwe voorkeurstromingen in de beek. Het doel is dat een beter
ecologisch evenwicht ontstaat. Hierdoor zal beter aan de KRW richtlijnen kunnen worden voldaan. Zoals
weergegeven vernat het bos op een aantal plaatsen en dat kan aanzienlijk zijn. Op een aantal plaatsen zal dit
redelijk snel weer in de bodem wegzijgen, maar ook kunnen er plaatsen zijn waar het water langer wordt vastgehouden. In het bos zal dus lokaal een vernatting plaats vinden, waardoor andere planten een kans krijgen.
aangebrachte houtpakketten in de beek

De kunst nu van deze werkzaamheden is, en daar zien Waterschap en Natuurmonumenten beiden op toe,
dat niet te veel vernatting mag plaatsvinden in het bovenstroomse deel van de beek, waardoor bewoners en
perceelgebruikers langs de Oude Zwolse weg en de Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg en het gebied van Staverden van
GLGK er geen last van krijgen. Verder mag er ook weer niet zo veel water worden vast gehouden dat er structurele droogval optreedt in het benedenstroomse beekdeel in het gebied westelijk van de A28. Ook moet vis
stroomopwaarts langs de versperringen kunnen blijven komen. De verwachting is dat grindlagen vrijkomen
door de stroming, waardoor er meer paaiplaatsen voor de beekprik ontstaan. Dat betekent dat het project ook
een experiment is. Op een aantal plaatsen langs de beek zijn hopen plagzand neergelegd. Deze zandsuppletie
kan worden toegevoegd als de beek te diep wordt uitgesleten door de stroming. Hoe dit uitpakt moet de praktijk nog uitwijzen. Natuurmonumenten kent het gebied erg goed en al vrij snel kan men zien wat het effect is
van een zekere houtophoping op een bepaald beekdeel. Het werk wordt door de aannemer in regie uitgevoerd
en er wordt zo nu en dan wel eens wat aangepast in deze kunstmatige houtbarrières. De aannemer werkt met
klein materieel en ook wordt een stevig Belgisch paard ingezet om stammen te verplaatsen in het bos.
De werkzaamheden zijn voor wat betreft het aanbrengen van de houtophopingen eind februari gereed. Na het
broedseizoen zullen de werkzaamheden worden vervolg met de ontgraving van oude beeklopen in het gebied
tussen de Zandmolen en de Doorbraak en tussen de Doorbraak en de A28. De bestaande beekdelen zullen hier
worden gedempt. Ook hier zullen situaties worden gerealiseerd waarbij het beekwater bij hoge beekafvoeren
vrij het bos in kan stromen. Een ander aardig experiment vindt plaats in het gebied aan het begin van het
traject langs de Poolseweg, voor het deelgebied het Achterste Gat. In dit gebied zijn maatregelen genomen middels stuwtjes, om het beekwater tot een zeker niveau op te stuwen over het naastgelegen land.
Hierdoor zal het in hoge concentraties aanwezig fosfaat in de bodem op natuurlijke wijze worden uitgeloogd en
via de beek worden afgevoerd. Dat is een proces dat wel enkele jaren in beslag zal nemen.
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erg goed en al vrij snel kan men zien wat het effect is
een bepaald beekdeel.
Uiteraard zal in de beek en in dit gebied een monitoring worden opgezet. Natuurmonumenten zal ons van het
verloop van de werkzaamheden op de hoogte houden.
Verder heeft Natuurmonumenten aangegeven dat zij bereid zijn voor onze stichting in het najaar een excursie
te organiseren (oktober). Zij willen daarbij graag met ons in discussie gaan over hoe wij als stichting tegenover
deze vernattingprocessen staan. Ook dient zich dan de vraag aan tot hoever de Bekenstichting hiermee akkoord kan en wil gaan vanuit het behoud van de beken en sprengen als belangrijke cultuurhistorische objecten.
U hebt al kunnen lezen dat het voornemen is om de Rode Spreng te dempen. Ook hier is de aannemer inmiddels gestart met het uitbaggeren van de spreng die wordt gedempt en het aanbrengen van plagzand uit het
gebied zelf om de beek te dempen. Op de foto hieronder ziet u de werkzaamheden van het dempen van de Rode
Spreng.
Mocht u in de buurt zijn, dan is het aan te bevelen in dit gebied eens te gaan kijken om te zien welke effecten
de werkzaamheden hebben. Maar vergeet uw laarzen dan niet!
NB. Van onze bezoeken zijn foto’s en films genomen die op Facebook en You Tube
worden geplaatst, gelijktijdig met het uitkomen van dit magazine.
Van de aansluitende werkzaamheden na het broedseizoen zal in de loop van dit
jaar een vervolgartikel worden gepubliceerd.
werkzaamheden van het dempen van de Rode Spreng door Natuurmonumenten
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door Henri Slijkhuis

De historische ontwikkeling
en de betekenis van
het Vaassense bekenstelsel
Vandaag de dag ‘maken we natuur’ en we herinrichten ons stedelijk en landelijk gebied voortdurend.
Ook onze verre voorvaderen konden er al wat van. Zo is in Vaassen een complex bekensysteem gegraven
ten behoeve van de bouw van watermolens. Dit door mensenhand ontstane systeem is heden ten dage van
groot ecologisch en cultuurhistorisch belang, maar diende oorspronkelijk een zuiver economisch doel. Het
stelsel van sprengenbeken is nog vrijwel compleet aanwezig en in het omringende landschap is goed te
zien, hoe de situatie was ten tijde van de aanleg van de sprengen. Het stelsel is nog steeds van praktische
betekenis. Het wordt gebruikt voor de watervoorziening van een wasserij en voedt de visvijvers en waterpartijen rondom kasteel de Cannenburgh. In dit artikel zal ik ingaan op het gegraaf en geploeter van onze
voorvaderen en de ontwikkelingen in het gebied na de aanleg van de beken en de bouw van de molens. Ik
volg hierbij de bekende indeling in onze geschiedenis van nieuwe tijd, nieuwste tijd en onze eigen tijd.*1
Hopelijk zal dit artikel bijdragen aan het vergroten van het besef, dat we hier te maken hebben met een uniek
stukje cultuurgeschiedenis, dat we moeten waarderen en beschermen.

Sprenggebied de Motketel
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Nieuwe tijd (1500-1800)
In het begin was er een natuurlijke beek. Uit historische bronnen is bekend dat al in 1402 bij de Canneburgh
een korenmolen werd aangedreven met water van een toen nog natuurlijke beek. Dit is nu nog terug te vinden
in een deel van de Rode Beek, die door het dal van de oorspronkelijke beek loopt. Ook delen van de Geelmolenbeek wekken de indruk op een natuurlijke waterloop terug te gaan. Beide beken zijn later uitgediept en
vergraven en staan nu vrij ver van de natuurlijke situatie af. In de 16e en 17e eeuw is er flink gegraven. De
Hattemsche Molenbeek en de Geelmolense Beek (die in Vaassen Dorpenmolenbeek wordt genoemd) liggen
aan de noord- en zuidflank van het beekdal. De oudste molens aan de Hattemsche Molenbeek worden al in het
midden van de 16e eeuw genoemd. Dat geldt ook voor de onderste molen (de Dorper Molen) aan de Dorper
Molenbeek. De overige gebouwde molens aan de Dorper Molenbeek zijn in de loop van de 17e eeuw gebouwd
en het lijkt waarschijnlijk dat grote delen van deze beek in het eerste kwart van de 17e eeuw zijn gegraven.
De noordelijke tak van de Geelmolense Beek wordt ook wel de Rode Beek genoemd en vormde oorspronkelijk
waarschijnlijk de bovenloop van de natuurlijke Rode Beek. Door het water naar de Geelmolense Beek te leiden,
konden extra molens worden gebouwd en aangedreven. Als laatste werd de Nieuwe Beek gegraven.
De aanleg hiervan heeft plaatsgevonden tussen 1694 en 1698 en daardoor ontstond de mogelijkheid om twee
extra molens te kunnen bouwen. Op een kaart van 1726 wordt het complete stelsel al weergegeven en liggen er
zeventien watermolens aan de beken.
Het systeem is complex doordat er ook dwarsverbindingen tussen de beken en de overlaten werden gegraven.
Deze overlaten werden gebruikt voor de afvoer van overtollig water en periodiek om water af te voeren wanneer men onderhoud aan een beek wilde plegen of de watermolen tijdelijk buiten gebruik wilde stellen. Ook
werden en worden ten westen van de Cannenburgh verschillende beekdelen van elkaar gescheiden om ijzerarm
en ijzerrijk water uit elkaar te houden.*2
In een vorig artikel ben ik ingegaan op het doel van deze splitsing.*3 Dit ingewikkelde watersysteem was van
grote betekenis voor de lokale economie vanwege de vele watermolens die door het water konden worden
aangedreven. De eigenaren van de Cannenburgh beseften heel goed, dat de molens flink wat geld in het laatje
konden brengen.
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Kasteel de Cannenburgh

De familie Van Isendoorn
De familie Van Isendoorn à Blois was van 1563 tot 1865 eigenaar van de Cannenburgh.*4 Deze familie heeft het
water en de grond steeds in eigendom gehouden. Wel was de betrokkenheid bij de molens aan schommelingen
onderhevig. De meeste molens in Vaassen zijn namelijk gesticht door particulieren, die de gronden en water
van de eigenaren pachtten. De laatsten stichtten ook zelf verschillende molens, maar verkochten deze later aan
de pachters met uitzondering van de graanmolen bij het kasteel.
Vanaf 1715 begon echter een omgekeerde beweging en probeerden de Van Isendoorns de molens weer in bezit
te krijgen. Molen na molen werd de pacht van water en grond opgezegd, waarna de molenaar dit slechts kon
terugkrijgen door zijn molen aan de Cannenburgh te verkopen. De molenaars waren volkomen afhankelijk van
de Van Isendoorns. In enkele gevallen bood de molenaar echter flinke weerstand. Als voorbeeld kan hiervoor de
Noordelijke Geelmolen dienen. In 1735 zegde Van Isendoorn de pacht van de grond en het water op, maar de
molenaar gaf pas in 1752 toe.
Rond 1755 hadden de heren van de Cannenburgh het overgrote deel van de molens in bezit. Hun rol ging ook
veel verder dan het innen van de pacht. Ze bepaalden in feite de productiecapaciteit, regelden de watertoevoer
op de molens en het aantal hamerbakken, bemiddelden tussen ruziënde papiermakers, lieten nieuwe beken
aanleggen en zorgden voor onderhoud aan beken en bedrijfsgebouwen. In 1865 stierf de laatste Van Isendoorn
en in 1865 wees een rechtbank de erfgenamen aan. Een paar jaar later werden de molens verkocht.
Waarom haalden de Van Isendoorns het maximale uit hun landgoed? Hun handelswijze wordt wel verklaard uit
hun katholieke geloof, dat ervoor zorgde dat ze niet in aanmerking kwamen voor lucratieve overheidsfuncties
en ze werden in ieder geval tot het eind van de achttiende eeuw geweerd uit de Ridderschappen van de Veluwe.
Nieuwste tijd (1800-1945)
De Cannenburgh staat centraal in het Vaassense bekenstelsel. Drie van de vier hoofdbeken lopen langs de Cannenburgh en zijn van betekenis voor het park. Ze voeden het uitgebreide vijvercomplex en tevens de grachten
rondom het kasteel. Dit park is in de loop van de tijd regelmatig aangepast aan de dan heersende ‘mode’. Zo is
tussen 1812 en 1832 het centrale deel van het park in landschappelijke stijl omgevormd. De drie waterkommen in het bosgebied ten westen van het kasteel werden hierbij vergraven tot slingervijvers, die het centrale
element gingen vormen in het park.
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De locaties van de molens stonden in enkele
gevallen aan de basis voor grote industrieën,
die rond 1900 ontstonden.
De betekenis van de papierindustrie bleef groot in de 19e eeuw. Zo kende Vaassen omstreeks 1854 achtien papiermolens met 270 arbeiders.*5 In een andere
Wattenfabriek vlak na WOII
bron wordt gesproken over zestien molens voor de papierindustrie in 1830 op
6
een totaal aantal van twintig watermolens.* Wat het ook precies geweest is, het
was van grote betekenis voor de Vaassense economie. De watermolens leverden
ook veel afgeleid werk op. De sprengen moesten onderhouden worden. Dat betekende werk voor de minstbedeelden uit het dorp. Maar ook vervoerders, timmerlieden en smeden kregen opdrachten van de pachters en de
eigenaren van de molens.
In de loop van de tweede helft van de 19e eeuw kregen de Vaassense papierfabrieken het moeilijker ten gevolge
van de toepassing van stoommachines elders, wat leidde tot een enorme toename van de papierproduktie. Dit
betekende verlies aan concurrentiekracht voor de Vaassense papiermolens en had grote gevolgen. Sommige
bedrijven werden gesloopt, anderen omgebouwd tot wasserijen. Deze wasserijen stonden aan de basis van een
omvangrijke bedrijfstak, die vanaf het begin van de twintigste eeuw mechaniseerde en nog altijd bestaat.
In Vaassen zijn op dit moment nog steeds twee wasserijen actief, de Gelderse Stoomwasserij Van Delden en
CleanleaseFortex BV.*7 Hoewel in de naam van het eerstgenoemde bedrijf de term stoomwasserij voorkomt
zijn natuurlijk de stoommachines al lang niet meer in gebruik. In de papierindustrie wist alleen het bedrijf
Van Delden zich te handhaven door op te schalen en om te schakelen op bordpapier. Dit bedrijf is pas in 1980
stilgelegd. De locaties van de molens stonden in enkele gevallen aan de basis voor grote industrieën, die eind
negentiende/ begin twintigste eeuw ontstonden.
De Aluminium Industrie Vaassen NV (nu Vaassen Flexible Packaging) staat op de plaats van de Dorper molens.
De Wattenfabriek Utermohlen (nu Groupe Lemoine) staat op de plaats van de Nieuwe Molen.
Aan het einde van de negentiende eeuw en in het eerste deel van
de twintigste eeuw werd de economische betekenis van de beken
steeds kleiner. Waterkracht werd vervangen door stoommachines
en later door diesel- en elektromotoren.

Aanvoerbeek wasserij Van Delden

Onze eigen tijd (1945-heden)
De economische betekenis van de beken werd tenslotte zo klein,
dat het niet meer lucratief was om de beken te onderhouden.
De beken waren nog wel handig om van vervuild afvalwater af
te komen. Die functie hebben ook de beken in Vaassen nog jaren
vervuld. De erfenis in de vorm van vervuilde oevers en waterbodems heeft het waterschap inmiddels voor een groot deel
opgeruimd. Vanaf 1950 trad verval op en niet alleen in Vaassen.
In Apeldoorn werden tussen 1950 en 1980 grote delen van de
beken gedempt en overkluisd. Gelukkig is dat in Vaassen niet
gebeurd, zodat we nu iedere dag kunnen genieten van helder
stromend water door en langs het dorp. In Vaassen werkte tot in
de jaren zeventig nog een beekruimer bij de Nijmolense Beek.*8
De beekruimer had als taak de beek schoon te houden, zodat de
gebruiker van het beekwater verzekerd bleef van schoon water.
Helaas was dat in die tijd een uitzondering geworden.
In 1972 bracht de club van Rome een rapport uit over de grenzen
aan de groei.
27

De beekruimer had als taak
de beek schoon te houden.

Nijmolense Beek met koeien 1903

Dit leidde langzaam maar zeker tot een omslag in het denken over economische groei en tevens tot een herwaardering van natuur en landschap. Rond 1980 kun je spreken van een herontdekking van de beken. Vrijwilligers pakten het onderhoud weer op en gingen zich inzetten voor het behoud van het sprengenlandschap.
In Epe en Vaassen richtten een paar inwoners in 1979 de Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en
Beken op. Het ging nu niet meer om de economische betekenis, maar om de ecologische en cultuurhistorische
betekenis van de beken. In 1984 werden de beken onder beheer gebracht bij het waterschap Oost-Veluwe en
was in ieder geval weer een instantie verantwoordelijk geworden voor het beheer.
In de afgelopen jaren is in Vaassen flink geïnvesteerd door het waterschap Veluwe en de Stichting Geldersch
Landschap & Kasteelen om de beken en het kasteelpark weer op te knappen. Naast ecologische en cultuurhistorische functie van het kasteel en zijn beken spelen de renovaties ook in op een nieuwe economische functie
namelijk recreatie en toerisme. Hiermee is de cirkel van het Vaassense bekenstelsel weer rond.
*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7
*8

Veel gebruikte indeling: nieuwe geschiedenis: 1500-1800; nieuwste geschiedenis: 1800-1945; eigentijdse geschiedenis: 1945-heden
J. Renes e.a. het Veluwse sprengenlandschap; een cultuurmonument, Wageningen 2002, p. 182-201
Henri Slijkhuis. verontreinigde beken op de Noordoost-Veluwe; de Wijerd, jaargang 34, nr 2, p. 60
In de literatuur worden verschillende data genoemd. Ik ga uit van 1563 (Hendrik van Isendoorn) en 1865 (overlijden Frederik 		
Carel Theodoor van Isendoorn).
Tijdschrift voor Staatshuishoudkunde 10
De kadastrale gemeente Vaassen rondom 1830, p. 1 (www.geo.nl/historie/alghistv.html)
Onlangs vernamen we dat de activiteiten van Clean Lease Fortex in Vaassen beeïndigd zijn.
Veluws water. Tien eeuwen waterbeheer op de Veluwe, p. 112

Geraadpleegde literatuur:
-Menke e.a., Veluwse beken en sprengen. Een uniek landschap, Utrecht 2007
-E. Jonge e.a., Veluws water. Tien eeuwen waterbeheer op de Veluwe, Utrecht 2007
-Honderd jaar Epe. Grepen uit de geschiedenis van de gemeente Epe van 1878 tot 1978, Zutphen 1978
-H.Hagens, Op kracht van stromend water. Negen eeuwen watermolens op de Veluwe, Hengelo, 1998
-J.Renes e.a., het Veluwse sprengenlandschap; een cultuurmonument, Wageningen 2002
-Rapport van de club van Rome, Utrecht 1972
-Henri Slijkhuis. Verontreinigde beken op de Noordoost-Veluwe; in De Wijerd, jaargang 34, nr 2, juni, p. 59-64
-www.vaassenhistorie.nl
-www.vaassen.nu
-Sietzo Dijkhuizen, Hein Schimmel, Ontdek de Veluwe, Hilversum 1976
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Terug naar de bron

Voorjaarsexcursie naar Noordoost-Twente

Op 12 april zal de voorjaarsexcursie worden gehouden. Het reisdoel dit jaar is wederom Twente, maar we
bezoeken een ander gebied en andere beken als op de vorig excursie. Dit keer zijn veel natuurlijk aandoende
beken ons reisdoel. Maar wel beken die liggen in een zeer reliëfrijk oud cultuurlandschap.
De excursie zal worden gehouden in de omgeving van Ootmarsum, een stadje met oude stadsrechten en gelegen op de flank van de stuwwal van NO Twente. Het startpunt is hotel de Wylandrie, gelegen op de Kuipersberg net westelijk van Ootmarsum. Veel van de beken en bronnen in dat gebied zijn de laatste jaren hersteld in
het kader van het programma ‘Terug naar de Bron’.
Na koffie en een inleiding van medewerkers van het Waterschap Regge en Dinkel en van Landschap Overijssel
zullen we in een wandeling van ongeveer een uur enkele beekdalletjes en kwelmoerasjes bezoeken op onze weg
terug naar de bebouwde kom van het stadje. Het is wonderbaarlijk om vast te stellen dat tot in de bebouwde
kom het kwelwater hier naar boven komt. Als het voorjaar niet al te vroeg is zullen de kwelplekken tijdens de
wandeling goed herkenbaar zijn aan de overvloedig geel bloeiende Goudveil en Dotterbloemen.
Na afloop van deze korte wandeling gebruiken we de lunch in één van de vele gelegenheden in Ootmarsum.
Na de lunch worden we per bus vervoerd naar het bekende bekengebied van het Springendal. Hier zullen we
een langere wandeling maken langs de Springendalsebeek en naar de bronnen van die beek. De Springendalsebeek is wel min of meer te vergelijken met sommige Veluwse beken, vooral met de beken oostelijk van Arnhem:
bronbeken, maar plaatselijk wel opgeleid voor watermolens. Uiteindelijk arriveren we rond 16.30 bij de bus, die
inmiddels naar dit eindpunt is omgereden. Vanaf daar wordt de terugreis naar de Veluwe aanvaard.
De excursie is voorbereid door onze bestuursleden Jan Harmen Bosch en Yolt IJzerman.
Vertrek met de bus om 8.30 uur vanaf het Transferium
in Heerde en rond 8.50 uur vanaf het Waterschapshuis
in Apeldoorn. Rond 10.00 uur krijgen we koffie en
uitleg over de excursies in het programma.
Het juiste programma krijgt u bij opgave en op verzoek
via de mail of per post.
Opgave is vanaf nu mogelijk tot 1 april bij
Zwier Hottinga-Doornbosch, tel: 0578 631459 of
info@sprengenbeken.nl.
De kosten zijn € 35,- all-in.
Voor introducés geldt € 45,- (incl. een jaar lang donateur en 4 nummers van ons kwartaalblad ‘De Wijerd’).
Excursie Nieuwe beek Vaassen, 1980

Het transferium Heerde ligt aan de weg Epe-Heerde ter hoogte afslag 28 (Heerde-Zuid) van de A50.
Route Waterschapshuis: Afslag 25 (Apeldoorn-Noord) vanaf de A50. Bij de 2e verkeerslichten linksaf: Laan van de Dierenriem. 1e weg
rechts: Steenbokstraat 10 waar de parkeerplaats van het Waterschapshuis is.
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Nijkerkse waterlopen

Leendert de Boer.
redactie: Arie van den Berg.

Een bewerkte voorpublicatie van Landschapsjuwelen deel 2
Nijkerk kent op haar grondgebied een aantal beken, de belangrijkste daarvan zijn: de Breede Beek,
de Rubberbeek, de Appelsche Beek en het Kanaaltje vanuit Zwartebroek. Met behulp van oude en nieuwe
kaarten, geografische kaarten, hoogtekaarten, geomorfologisch onderzoek en veel veldwerk is de geschiedenis van deze waterlopen beschreven. De Breede Beek is de belangrijkste.
De Breede Beek
De Breede Beek is de levensader van Nijkerk en bracht de veste Nijkerk bloei.
Op 27 maart 1413 kreeg Nijkerk stadsrechten van de hertog van Gelre. Zeshonderd jaar later werd dat in 2013
groots gevierd, onder andere met de Nijkerkse Prentenatlas. Hierin werden 101 schilderijen en tekeningen met
toelichtende tekst opgenomen waarmee de Breede Beek beschreven werd en met een fraaie tekening afgebeeld
onder de titel: ‘De Breede Beek bracht de veste bloei’. De beek heeft een lange en ingewikkelde geschiedenis.
Er zijn vier perioden te onderscheiden:

Alle foto’s en kaartbewerkingen zijn van de auteur.

1 De oorsprong van de Breede Beek
2 Het ‘Kanaaltje dat vanuit Zwartebroek’ wordt gegraven (nadat Nijkerk op 27 maart 1413 stadsrechten 		
heeft gekregen) om de stadsgracht en de boerderijen van Slichtenhorst van voldoende water te voorzien.
3 Als er begin twintigste eeuw waterleiding wordt aangelegd en de gracht als verdedigingswerk geen functie
meer heeft, is het water uit de beek niet meer nodig. Sommige delen van het ‘Kanaaltje vanuit Zwartebroek’
worden gedempt.
4 In het eerste kwart van de twintigste eeuw worden de westelijke gronden op Appel ontgonnen. Het water
hiervan moet afgevoerd worden. Er komt een nieuwe verbinding naar de Breede Beek. Op de kaarten van
het waterschap Vallei en Veluwe wordt dit nu ook als de Breede Beek aangeduid.
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Afbeelding 1: Het dekzand is geel gekleurd. Bron: Geomorfologische kaart.

*1Het is lastig om te definiëren wat een beek is. Het is een waterweg, meestal op de grens van hoog en laag die
het water naar het laagste punt voert. Alle andere waterstromen die hierop afwateren kunnen we greppels of
sloten noemen.
Afbeelding 2 (uitsnede van afbeelding 1): Vanaf de Koperweg, (het zuidelijk deel van Slichtenhorst) gaat
er een rechte lijn vanuit het zuidoosten dwars door de geel gekleurde dekzandrug naar het noordwesten,
dit is het ‘Kanaaltje vanuit Zwartebroek’ dat een verbinding vormt met de Breede Beek.

Het belang van de Breede Beek
De beek*1 voorzag de veste van grachtwater, bluswater, waswater, water voor de
tuinen van de vele stadsboerderijen, om het vee te drenken, maar vooral voor de
tabaksteelt, die tot de intensieve tuinbouw behoorde waarvoor veel water nodig was.
Voor sommige mensen was het eveneens drinkwater. De geschilde aardappels werden
schoongewasen in de beek evenals de groente. De slager schrobde de varkenshuid daarmee
schoon en de kledingververij spoelde na het verfbad de kleding in dezelfde beek uit. Door in de
veste het water op te stuwen kon er zelfs van de waterkracht gebruik worden gemaakt door een watermolen.
Vanaf Nijkerk ging het water van de Breede Beek naar de Zuiderzee. In 1648 werd de beek vanaf de veste tot
de zee verbreed voor de scheepvaart. Tussen 1703 en 1716 werd hij nogmaals verbreed en verdiept, nu tot een
heus scheepvaartkanaal, de Arkervaart. Deze werd ook wel de Arkergrift of de Arkergraft genoemd. De handel
kon daardoor de vleugels uitslaan en Nijkerk werd opgestuwd in de vaart der volkeren.
Dit alles verklaart hoe belangrijk deze beek voor Nijkerk was.
Geen veenstroompje
Hoewel er een mooi stuk over de Breede Beek in de Nijkerkse Prentenatlas geschreven is, kunnen er toch
enkele opmerkingen bij geplaatst worden. Bij de inleiding van de tekst staat het volgende: ‘Lang geleden ontsprong dit stroompje in het veen (…) bij Zwartebroek’. Echter, de Breede Beek begon niet in Zwartebroek maar op
Slichtenhorst en bovendien is het ook geen veenstroompje. Nader onderzoek bracht dit aan het licht. Het is
namelijk onmogelijk zoals uit dit artikel zal blijken dat er een stroompje in het veen van Zwartebroek naar het
noorden liep en dat dit de oorsprong zou zijn van de Breede Beek. Op de geomorfologische kaart (afbeelding 1
en 2) is te zien dat op het landgoed Slichtenhorst van oost naar west een dekzandrug ligt waar de zogenaamde
Breede Beek dwars doorheen gaat.

Afbeelding 3: Het ‘Kanaaltje vanuit Zwartebroek’ dat door de dekzandrug gegraven is.
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Afbeelding 4. Op deze kaart staat de oorsprong aangegeven van de Breede Beek
ergens tegen de zuidkant van de Es van Schavenou. Beken liggen in het noorden van
de Vallei praktisch allemaal op de grens van hoog en laag. Midden door het woord
Nijkerk tussen de k en de e loopt het kanaaltje dat later vanuit Zwartebroek naar de
Breede Beek gegraven is.

Een beek stroomt altijd van hoog naar laag. Om door deze hoge dekzandrug heen te gaan zou het water omhoog moeten stromen en dat doet water niet. Een dekzandrug vormt voor een beek een barrière en de beek
stroomt erlangs, niet er overheen. Gaat de beek er doorheen dan moet die beek door de mens gegraven zijn.
In de wirwar van lijnen en vlakken in afbeelding 1 is met moeite te zien waar het Kanaaltje vanuit Zwartebroek
loopt. Precies in het midden ligt de Koperweg. Daarboven is een rechte streep te zien die naar het noordwesten
gaat. Dat is het Kanaaltje vanuit Zwartebroek naar de Breede Beek. Dit kanaaltje loopt ten noorden van de
Koperweg dwars door een dekzandrug. Hierdoor is duidelijk geworden dat onze voorouders de Breede Beek
die op Slichtenhorst ontsprong van meer water hebben voorzien door het water uit het moerassige gebied van
Zwartebroek hier naartoe te voeren. Een knap staaltje van de kennis van de hydrologie!
Het ‘Kanaaltje vanuit Zwartebroek’ naar de Breede Beek is door de dekzandrug op Slichtenhorst gegraven
(afbeelding 3). De beek ligt hier twee meter beneden het maaiveld. Een probleem was dat de oevers af zouden
kalven. In het verleden had men hier een oplossing voor. De oevers werden vlak boven het wateroppervlak
beplant met essen. Deze werden regelmatig gekapt. Op den duur ontwikkelden deze bomen een enorm wortelstelsel dat de oevers voor afkalven behoedde. Het merkwaardige is dat deze wortelstelsels zich alleen aan de
rechteroever bevinden. Dit is ook duidelijk te zien aan de helling van de oevers, de rechter is veel steiler dan de
linker. Het waterschap heeft aan de linkeroever beschoeiing geplaatst maar deze heeft niet veel geholpen.

Afbeelding 5/8. Topografische kaart
32 E Nijkerk. Uitgave 2010.
Hier is de Breede Beek met 1 gemarkeerd, de oorsprong ervan ligt tegen
de es van Schavenou.
2 is het kanaal dat vanuit de moerassen van Zwartebroek naar de Breede
Beek is gegraven. Om verwarring te
voorkomen kan nummer 2 beter niet
meer Breede Beek genoemd worden
maar ‘Het kanaaltje’ of het ‘Kanaaltje
vanuit Zwartebroek’.
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Afbeelding 6. Een deel van de oorspronkelijke Breede Beek. Het is kenmerkend
voor oude beken of beekloopjes dat hier bomen langs staan die soms wel een paar
honderd jaar oud kunnen zijn.

Afbeelding 7. Deze foto is genomen vlak bij de oorsprong van de Breede Beek. In de
verte de wijngaard ‘Aan de Breede Beek’ (geel gekleurd). Achter de wijngaard gaat de
beek naar links, (naar het noorden) en na vijftig meter naar rechts, (naar het oosten)
langs de es. Hier ligt ergens de oorsprong. De beek is hier recht, dat wil zeggen dat
deze gegraven of vergraven is.

Oorsprong
De oorsprong van de Breede Beek ligt op Slichtenhorst, aan de zuidkant van de es van Schavenou. De Breede
Beek moet, gezien het bovenstaande, ten noorden van de dekzandrug (afbeelding 2) zijn ontstaan. De vraag
is: waar? De Breede Beek komt op het punt waar deze het Kanaaltje vanuit Zwartebroek ontmoet van rechts,
vanuit het oosten. De wandelaar heeft geluk. Hij kan vanaf het wandelpad op landgoed Slichtenhorst zien waar
de Breede Beek en het ‘Kanaaltje vanuit Zwartebroek’ samenkomen. De oevers ervan worden geflankeerd door
eeuwenoude knotwilgen, die aan hun uiterlijk te zien zwaar hebben geleden (afbeelding 6).
Vermoedelijk is het allereerste begin van de Breede Beek een onaanzienlijk watertje dat langs de Es van
Schavenou ligt. Dit zou de bovenloop kunnen zijn. Naar het oosten toe wordt het water hierin steeds minder
totdat het tenslotte droog staat. Hier zou de oorsprong kunnen liggen. Omdat de Breede Beek in het landgoed
Slichtenhorst ontspringt werd de beek vroeger ook Slichtenhorsterbeek genoemd.
De conclusie dat de Breede Beek op Slichtenhorst is ontstaan heeft consequenties. Het Kanaaltje vanuit
Zwartebroek (gemeente Barneveld) dat naar de Breede Beek is gegraven mag eigenlijk de naam van Breede
Beek niet meer dragen (afbeeldingen 5, 6 en 7). Over het kanaaltje in het zwarte broek vindt u in de volgende
wijerd het vervolg van dit interessante artikel.

wordt vervolgd...
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De Houtbeek

een levenslijn van 14.000 jaar bewoning

door Peter Schut (regioarcheoloog)

Wie over de heide bij de Houtbeek wandelt, ziet een landschap zoals dat tot 100 jaar geleden overal te vinden was rond Garderen en Stroe. Het heeft nog steeds veel van zijn karakter behouden, maar een belangrijk element ontbreekt tegenwoordig: de schaapsherder met zijn schapen. Deze waren onlosmakelijk met
elkaar verbonden. Door de schapen werd de hei in stand gehouden. Zij werden natuurlijk vooral gehouden
voor de wol, terwijl de heide werd gebruikt om er plaggen te kunnen steken. Deze waren immers onmisbaar voor de potstal en de plaggenbemesting op de akkers. Dit enigszins romantische negentiende eeuwse
beeld verhult echter de bittere armoede waarover G.E. van der Waals-Nachenius zo treffend schrijft in
haar boek over Boeschoten. De heide is bovendien een momentopname. Het landschap veranderde in de
afgelopen millennia voortdurend als gevolg van de ontwikkeling van de natuur in samenhang met het
gebruik door de mens.
Op de heide op het Kootwijkseveld ontspringt een beek die via de Esvelderbeek 20 km naar het westen uitkomt
in de Eem. Op de heide is niet veel van deze beek te herkennen. Wel heeft Staatsbosbeheer 10 jaar geleden een
deel opnieuw uitgegraven en watervoerend gemaakt. Op het Actueel Hoogtebestand Nederland is het dal van
deze beek nog prachtig zichtbaar (afbeelding 1). Waar de Houtbeek ontspringt is niet met zekerheid te zeggen.
Sommige denken aan een sprengenbeek, terwijl anderen vermoeden dat de bron in het Kootwijkseveen lag. In
ieder geval is de beek al lang geleden overstoven en is het de vraag wanneer deze voor het laatst watervoerend
is geweest.
Intrigerend is dat deze beek al duizenden jaren een bijzondere aantrekkingskracht heeft gehad op de mens. Al
in de vroege prehistorie hebben mensen beeklopen als een soort landmark gebruikt op weg van A naar B, maar
natuurlijk ook vooral vanwege de watervoorziening. Het is dan niet verwonderlijk dat rond de Houtbeek, maar
ook stroomafwaarts langs de Esvelderbeek, veel archeologische resten in de bodem bewaard zijn gebleven en
op sommige plaatsen zelfs zichtbaar zijn. De beek vormt in zekere zin een soort tijdlijn waarbij het gebied van
oost naar west in gebruik werd genomen. Voorlopig zijn het vooral de toeristen die hier een wandeling maken,
maar 14.000 jaar geleden waren het de eerste bewoners van het gebied.
Rendierjagers aan de Houtbeek
Door de amateur archeoloog O. Thomassen werd tijdens het uitgraven van de Houtbeek een aantal vuurstenen
werktuigen gevonden die achtergelaten waren door rendierjagers van de Hamburgcultuur. Deze jagers/verzamelaars trokken in groepjes door het toendra landschap op zoek naar wild en andere voedselbronnen. Er
wordt verondersteld dat deze vroegste bewoners met de rendieren meetrokken en dus niet lang op één plaats
verbleven. Tenten gemaakt van huiden hebben daarbij een belangrijke rol gespeeld. Deze waren eenvoudig te
vervoeren op weg naar het volgende kampement. Zij trokken met de seizoenen en hun voedselbron mee. De
sporen die zij nalieten, beperkten zich tot de vuurstenen werktuigen die zij gebruikten. Bot, hout en huiden
zijn reeds lang verdwenen. Door nauwkeurig de plaats van de vuurstenen werktuigen en afval in te meten kan
soms alsnog een reconstructie worden gemaakt van hun kampement. Bij de opgraving langs de Houtbeek door
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) bleek echter dat de werktuigen door smeltwater verplaatst
waren waardoor geen informatie over de vorm van het kampement bewaard is gebleven. Wel werden er krabbers gevonden waarmee de huiden werden schoongemaakt, stekers voor hout of botbewerking en spitsen voor
de jacht. Hoeveel mensen hier korte tijd hun kamp hebben opgeslagen weten we niet. Misschien waren het
slechts enkele jagers die hier enige dagen hebben gebivakkeerd om te jagen op de rendieren voordat zij vanwege de invallende winter verder naar het zuiden trokken. Zij waren vanuit een groter kamp, waar de vrouwen
en kinderen waren achtergebleven, op zoek naar verzwakte dieren.
6000 jaar later treffen we hier opnieuw jagers aan. Inmiddels was het klimaat aanmerkelijk verbeterd en had
de toendra plaats gemaakt voor uitgestrekte bossen. De belangrijkste verandering was dat de jagers niet meer
over grote afstanden het wild achterna trokken, maar dat zij gedurende langere tijd een basiskamp opsloegen
van waaruit zij in de omgeving gingen jagen en verzamelen.
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Afbeelding 1: Rendierjagers aan de Houtbeek (P. Schut)

Een paar keer per jaar werd het kamp verplaatst want men wist precies wanneer en waar bepaalde dieren en
planten voorkwamen. Zij trokken dan ook rond in een redelijk klein gebied en troffen soms andere groepen
families die elders hun territorium hadden. Ook hun aanwezigheid had net als bij de rendierjagers nauwelijks
invloed op het landschap. Zij lieten alleen vuurstenen werktuigen na waarvan er net als langs de Houtbeek veel
zijn gevonden.
De grafmonumenten van de landbouwers
Vanaf 3500 v. Chr. zien we steeds meer aanwijzingen voor een grote verandering. De jagers/verzamelaars
economie verandert langzaam richting een landbouweconomie. Aardewerk, boerderijen en geslepen bijlen zijn
de tastbare relicten van deze nieuwe periode, maar de introductie van de landbouw had een veel grotere impact. Voor het eerst wijzigt het landschap door ingrijpen van de mens. De bijlen waren daarbij een belangrijk
werktuig. Overigens waren deze geschacht en geen vuistbijlen zoals dikwijls wordt gedacht. Deze werktuigen
werden gemaakt van vuursteen dat deels afkomstig was uit de vuursteenmijnen van Limburg en Denemarken,
maar ook van stenen die gevonden werden in de stuwwal werden bijlen gemaakt. Rond de Houtbeek zijn op
verschillende plaatsen scherven gevonden die wijzen op de aanwezigheid van deze vroege landbouwers. De
belangrijkste grondstof voor de werktuigen was nog steeds vuursteen. Aanwijzingen voor bewoning in de vorm
van boerderijen ontbreken tot op heden, maar er heeft ongetwijfeld tenminste een boerderij in de nabijheid
van de beek gestaan.
Er zijn aanwijzingen dat tussen 2800-2500 v. Chr. de eerste landbouwers van de Enkelgrafcultuur zich hier vestigden. Van deze eerste landbouwers kennen we wél hun grafmonumenten. Deze hebben dankzij hun ligging
in natuurgebieden de tand des tijds doorstaan, waarbij naast de landschappelijke ligging, respect of misschien
ook angst voor deze oude graven bijgedragen heeft aan hun behoud. Waarschijnlijk werden niet al hun doden
in grafheuvels begraven, maar alleen zij die status hadden verworven. Al in 1872 werd door de toenmalige
directeur van het Rijksmuseum van Oudheden, W. Pleijte en de burgemeester van Barneveld C.A. Nairac, een
onderzoek ingesteld. Daarbij bleef het echter niet.
35

De eerste dode werd bijgezet en kreeg een polsbeschermer
vervolg de houtbeek
Bij een opgraving rond 1927 zijn in een van de heuvels door de politie adjudant H. Westendorp twee graven
gevonden van omstreeks 2200 v. Chr. De eerste dode werd bijgezet en kreeg een polsbeschermer en een koperen tongdolkje mee als grafgiften (afbeelding 3). Deze combinatie suggereert dat het misschien wel een belangrijk krijger was die hier werd bijgezet. In ieder geval waren koperen voorwerpen zeker nog geen gemeengoed.
Het is een voorbode voor de op handen zijnde Bronstijd die formeel 200 jaar later begint. Kort na de eerste
begrafenis werd een tweede overledene begraven. Deze kreeg als grafgift een klokbeker mee. Of er een familierelatie bestond weten we niet, maar kan niet worden uitgesloten. Dankzij een klein onderzoek in 1972, toen
monsters zijn genomen om het stuifmeel te onderzoeken, hebben we een beeld van de omgeving. Een bosgebied (berk, hazelaar, linde en beuk) met kleine open stukken waar vooral grassen en heide groeiden. Daarnaast
kwamen weegbree, blauwe knoop en samengesteld
bloemigen voor.
Een prehistorische route
Deze vierduizend jaar oude heuvel maakt deelt uit
van een aantal grafheuvels die, haaks op de beekloop,
keurig op een rijtje liggen (afbeelding 2).
Mogelijk markeren zij een prehistorische weg die naar
een doorwaadbare plaats in het beekdal liep. Het is
niet voor niets dat vlak ten westen hiervan twee karrensporen zijn gevonden die eveneens parallel aan de
grafheuvels naar de beek toelopen.
Een ramp voor de boeren: stuifzand
Ook in de Midden Bronstijd en IJzertijd hebben
boeren hier hun boerderij gebouwd, akkers aangelegd en hun doden begraven. Het is nog te vroeg om
te zeggen dat er sprake is van continue bewoning,
Afbeelding 2: De Houtbeek is als een grillig verlopend lijntje
maar dit kan zeker niet worden uitgesloten. Vanaf de
zichtbaar onder de rechte lijn (autoweg). De grafheuvels zijn met
jaartelling tot ergens in de Late Middeleeuwen lijkt
witte stippen aangegeven (AHN).
bewoning te ontbreken. Deels kan dit samenhangen
met het ontstaan van onze stuifzandlandschappen.
Tegenwoordig worden deze als waardevolle natuurlandschappen beschouwd maar ooit werden zij door de mens veroorzaakt en waren de oorzaak ervan dat de
boeren weg moesten trekken. Door overbeakkering en uitdroging kreeg de wind vat op het zand van de akkers
waardoor het gebied langzamerhand onbewoonbaar werd. Een door de mens veroorzaakte milieuramp! Een
smalle zone langs de Houtbeek bleef dit lot bespaard, maar wie het Kootwijkerzand bezoekt kan zich een beeld
vormen van de ramp die zich voltrok. Ook op andere plaatsen herinnert de naam hier nog aan (Stroesezand,
Boeschoterzand etc). Veelal zijn de stuifzanden in de afgelopen twee eeuwen bedwongen door systematische
aanplant waardoor het karakter van het gebied sterk is veranderd. Het grillige reliëf in de bossen verraadt
echter nog steeds de aanwezigheid van het stuifzand. Bij de Houtbeek zijn tussen de verstoven bodems nog
stukjes teruggevonden met een oude akkerlaag: het restant van de akkers die door de boeren verlaten werden
vanwege het stuifzand. Wanneer dit proces zich precies voltrok weten we (nog) niet. Het kan al een probleem
in de IJzertijd zijn geweest, maar waarschijnlijker is dat de boeren ergens in de Late Middeleeuwen hun boerderij hebben moeten opgeven. Of zij eerst naar Stroe zijn getrokken of direct naar de lager gelegen Vallei zijn
verhuisd, weten we niet. Wel staat vast dat vanaf de elfde eeuw de ontginning van dit broekmoeras ter hand
werd genomen door de bisschop van Utrecht, de kloosters van Paderborn en Elten en wat later de graaf van
Gelre.
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en een koperen tongdolkje mee als grafgiften.
Een cirkel langs de beek
Aan de oever van de Houtbeek werd door Liesbeth Theunissen van de RCE een merkwaardig grondspoor onderzocht (afbeelding 4). Er werd een cirkelvormige greppel gevonden met rondom een serie paalkuilen.
Uit een kuil in het centrum van de cirkel werd een bodemmonster geanalyseerd. Het monster bleek grotendeels
te bestaan uit verbrande roggekorrels die nog in hun aren zaten en diverse andere kruiden waaronder akkerkruiden.
De vondst van kranswier en drijvend fonteinkruid kan erop wijzen dat deze planten gebruikt werden voor
bemesting van de akker. Uit een C14 datering bleek dat deze kuil uit de vijftiende of zestiende eeuw dateert.
Over de functie van de cirkelvormige constructie bestaat geen zekerheid, maar de onderzoekster neemt aan
dat het een bijenfort betreft. De natuur kreeg steeds meer grip op het gebied en de aanwezigheid van mensen
zal beperkt zijn gebleven tot schaapherders, bijenhouders en tegenwoordig de toeristen die van dit prachtige
gebied komen genieten.
De ontginning van de Vallei
Verder naar het westen langs de Esvelderbeek ontstonden vanaf de twaalfde eeuw de eerste boerderijen. Dit
landschap was duizenden jaren niet erg uitnodigend voor de mens. Het bestond uit uitgestrekte broek- en
veengebieden, waar enkele beken doorheen meanderden. Alleen de hogere dekzandruggen in dit ontoegankelijke gebied boden in de voorafgaande millennia incidenteel mogelijkheden voor bewoning.
Afbeelding 3: De klokbeker, tongdolkje en stenen polsbeschermer (Rijksmuseum van Oudheden).
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Afbeelding 4: De cirkelvormige greppel met paalsporen tijdens de opgraving (Rijksdienst voor het Cultureelerfgoed)
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Uit een C14 datering bleek dat deze kuil uit de
vijftiende of zestiende eeuw dateert.

Geleidelijk werd het gebied ontwaterd en verschenen de eerste boerderijen op of bij de net iets hoger gelegen
dekzandkopjes waar men de akkers aanlegde. De boeren waren horigen van de kloosters of van de graaf van
Gelre. Mogelijk hadden zij eerder op de drogere gronden rond Kootwijk en Stroe gewoond, maar werden zij
door de droogte gedwongen te verhuizen. De rentmeesters inden delen van de oogst of werk in natura. De
boeren verkochten hun producten op de markt in Barneveld of Amersfoort en het graan werd in de overal
aanwezige molens gemalen. Ook langs de Esvelderbeek en Barneveldsebeek werden in ieder geval vanaf de
vijftiende eeuw verschillende watermolens gebouwd. Door het gebruik van zogenaamde vloeiweiden werden de
graslanden en akkers langs de beken periodiek onder water gezet waardoor de vruchtbaarheid van de schrale
grond werd verbeterd.
Een archeologisch reservaat om zuinig op te zijn
De omgeving van de Houtbeek is niet alleen een prachtig natuurgebied, het is ook een archeologisch rijksmonument. Het rijke verleden van dit gebied is nog nauwelijks onderzocht en het bodemarchief ligt nog grotendeels onder de heide om ooit in de toekomst door archeologen ‘gelezen’ te worden.
Weliswaar zijn er een aantal vondsten gedaan op basis waarvan we de voorlopige geschiedenis van het gebied
kunnen beschrijven, maar grootschalig onderzoek heeft nog niet plaats gevonden. Daarmee wordt het archief
vernietigd en dat moment willen we zo lang mogelijk uitstellen. Wij willen ook toekomstige generaties de mogelijkheid bieden om met betere methoden en technieken de vroegste geschiedenis te onderzoeken.
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door Gert-Jan Blankena

Sporen van een oude beekloop
Het Korte Broek is een natuurgebied pal aan de zuidkant van Vaassen.
De naam ‘broek’ duidt op een nat, vaak moerassig stuk land. ‘Kort’ heeft in dit geval de betekenis van
smal. Het Korte broek was dus een smal, nat stuk land. Inderdaad, het Korte broek is slechts 100 tot 200
meter breed maar wel bijna anderhalve kilometer lang.
Ooit was dit een moerasgebied. Al in de zeventiende eeuw werd het veen afgegraven als brandstof en daarna
werd het als hooiland in gebruik genomen. Maar eigenlijk was het te nat voor agrarisch gebruik. Er komt veel
kwelwater uit de grond: slecht voor de landbouw maar goed voor de natuur. Dus werd het Korte broek aangekocht als natuurgebied en kwam zo in handen van de stichting Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen.
Helaas bleek er nog veel te veel fosfaat in de bodem te zitten; een erfenis van het jarenlange agrarische gebruik.
Met zo’n hoog fosfaatgehalte kan het nooit iets worden met een natuurgebied. Dus moest de vermeste bovengrond worden verwijderd. Bijkomend voordeel is dat de kweldruk toeneemt en het gebied nog natter wordt.
Vorig jaar is zo’n twintig tot veertig centimeter van de voedselrijke bovengrond verwijderd. Hierdoor werden
allerlei patronen in de bodem zichtbaar zoals banken met ijzeroer, een oude weg die dwars door het veen heeft
gelopen en misschien zelfs wel de resten van een watermolentje. Adviesbureau Oomen Landschap, dat bij de
natuurontwikkeling van het Korte broek is betrokken, heeft een aantal vliegerfoto’s gemaakt om die patronen
beter te kunnen interpreteren. In dit artikel hebben we van zijn inzichtelijke beeldwerk gebruik gemaakt.
Eén van die bijzonderheden waren de sporen van een meanderende (kronkelende) beek. Dat soort beken kennen we niet op de Veluwe. Hoe is het ontstaan? En wanneer? Zou je het weer kunnen laten stromen?
Om dit soort vragen te kunnen beantwoorden moeten we diep in de geschiedenis duiken. Terug naar het einde
van de laatste ijstijd, 11.000 BP (Before Present, dus ‘voor nu’).
De plek waar nu het Korte broek ligt werd voortdurend overstroomd door het smeltwater dat van de stuwwal
kwam. Het water voerde allerlei erosiematerialen van de Veluwe mee, zoals grint, zand en leem. Dit werd aan
de voet van de stuwwal als grote, brede smeltwater-vlaktes afgezet.

Meanderende beek:
een bijzonderheid op de Veluwe.
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Met dank aan Dirk Oomen voor de vliegerfoto’s
Het Korte Broek aan de zuidkant van Vaassen: een smal, nat stuk land.
De vermeste bovenlaag is afgegraven, om de oorspronkelijke natuurwaarden terug te laten keren.
De foto is gemaakt door Dick Oomen met behulp van een vlieger.

Deze vlaktes werden doorsneden door beekdalen, waarin het smeltwater zich verzamelde in tijden dat er
minder water van boven kwam. Het Korte broek is zo’n smeltwaterdal.
In het dal kwamen (en komen nog steeds) kwelbanen naar boven die ijzerrijk water bevatten. Eenmaal aan de
oppervlakte oxideert het ijzer en vormt op de lange duur banken van ijzeroer, een keiharde verbinding waarop
water kan blijven staan. In het Atlanticum, 8000-5000 jaar BP , ontstonden er dikke veenpakketten in de
beekdalen. Dit was een zeer natte periode met een groot wateroverschot. Daardoor groeide alles dicht met bos
(bosveen) en veenmossen (hoogveen).
Het veengebied waterde af via kleine, soms meanderende veenstroompjes, die uiteindelijk hun weg zochten
naar de IJsselvallei. Zo ook het Korte broek. Het is tot aan de ontginning, pakweg zo’n 300 jaar geleden, een
veengebied geweest met -waarschijnlijk- de gevonden meander als afwatering.
Op de oudste gedetailleerde kaart die beschikbaar is (de Man 1802-1812), is de meander van het korte broek al
niet meer te zien. Wel zichtbaar is de nog steeds aanwezige ontwateringssloot, waaruit blijkt dat de ontginning
al meer dan 200 jaar geleden moet hebben plaatsgevonden. Misschien dat in die tijd ook de Egelbeek is aangelegd. Die loopt om het veen heen langs de uiterste noordgrens van het beekdal en ligt duidelijk hoger.
Misschien is die gegraven om het meest westelijke deel van het Korte broek te ontwateren. Dat deel is de oudste ontginning geweest. Om het water vlot weg te laten stromen moet het niet eerst nog eens zijn weg zoeken
door een bestaand veengebied. Een omleiding in dit smalle beekdal ligt dus voor de hand.
De meander weer in ere te herstellen is niet mogelijk. De voorwaarden daarvoor bestaan immers niet meer.
Het veen is verdwenen, de bovenste veertig centimeter ontbreekt en er is veel minder water beschikbaar dan
toen. De meander zou al in een paar jaar tijd dichtslibben door gebrek aan stroming. Helaas!
Korte Broek was te nat voor agrarisch gebruik. Er komt veel kwelwater uit de grond.
Maar dat is juist goed voor de natuur.
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Er zijn veel oudere sloten in het
bosgebied dichtgeslibd
en daar moet iets aan worden
gedaan.
42

door Heiko Tjabringa
foto Bernard Willemsen

Schoonmakers gezocht voor beken rond Epe
De watervoerendheid van sprengenbeken blijvend op peil houden is een zaak van onderhoud. Tijd en
kennis van mensen is nodig om er voor te zorgen dat we recht doen aan de doelstelling van de stichting:
namelijk het behoud van de Veluwse sprengen en beken. Vanuit Renkum kennen we het goede voorbeeld
van een groep ‘beekschoonmakers’. En een goed voorbeeld doet goed volgen......toch?
In het gebied ten westen van Epe zijn schitterende beken ontstaan: vanuit het Wisselse gebied de Verloren
Beek, vanuit het Tongerense gebied de Tongerense Beek, de Paalbeek, de Vlasbeek, de Witte Beek en de Dorpse
Beek. De Paalbeek, de Vlasbeek en de Tongerense Beek vormen samen de Klaarbeek.
Deze beek stroomt aan de zuidkant van Epe, langs de Eperweg naar de wijerd van de Kopermolen en gaat naar
het pompstation van Vitens nabij de A50. Ook de Verloren Beek komt uiteindelijk uit bij de Eperweg (naast de
Klaarbeek) en stroomt dan door het gebied ook naar het pompstation. Het water van deze beken wordt dan
grotendeels weer geinfiltreerd in het bosgebied aan de Westkant van Epe.
Deze beken, met name die uit het bosgebied komen, hebben schitterende oeverbegroeiing. Het is een genot
om hier langs te lopen en tegelijkertijd zie je dan dat er uit de sprengkoppen van de Witte Beek en de Vlasbeek
ijzerhoudend water komt. In de toekomst zal de Witte Beek verzanden waardoor de Tongerense Beek minder
voeding krijgt. Deze beek wordt ook gevoed met water dat uit een zijbeek komt samen met diverse sloten.
Doordat Vitens in de toekomst meer water gaat infiltreren en het Wisselse gebied voor een deel wordt afgeplagd zal het grondwater weer gaan stijgen. Hierdoor zal het water in de beken ongetwijfeld toenemen.
Maar toch, en dat is het doel van dit verhaal, zijn er veel oudere sloten in het bosgebied dichtgeslibd.
Deze sloten kwamen in de eerder genoemde beken uit en zullen in het verleden ongetwijfeld veel water aan
de beken hebben ‘geleverd’. Ook zijsloten, welke nog wel wat water doorvoeren, dreigen te verzanden. Om de
beken van voldoende water te blijven voorzien zal hier iets aan moeten gebeuren. De sloten zullen schoongemaakt moeten worden, (veel blad, takken, modder) en de verbindingen naar bestaande beken dienen herstelt
te worden. Ook zullen de struiken en de bomen op de oevers gesnoeid moeten worden.
Wie gaat dit op zich nemen?!
Hiervoor zullen vrijwilligers worden gevraagd die onder begeleiding van een coördinator aan dit herstelwerk
zullen gaan werken. Mensen met ervaring en vakkennis op dit gebied zijn van harte welkom. Zij zullen dan
regelmatig ingezet worden. Ook leden van de Eper KNNV, die hiervoor voelen kunnen zich opgeven.
We moeten goed voor ogen houden dat al deze prachtige beken rond Epe, waar nu nog veel water doorheen
stoomt, ook moeten worden onderhouden waardoor ze hun waarde blijven behouden. Daarom stelt de Bekenstichting het zeer op prijs dat er vrijwilligers zijn die zich beschikbaar stellen.
Ik ben bereikbaar op 0578-620077 voor het geven van meer informatie.

Heiko Tjabringa.
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Vereniging Beekeigenaren gemeente Epe

			

Tjada Amsterdam

‘Kist van Van Delden’ deel 2

‘Een jarenlange klachtenstroom over wateroverlast door overstromende beken en lekkende beekwallen was in
1941 aanleiding tot de oprichting van de Vereeniging van Beekeigenaren in de Gemeente Epe,’ zo schetste deel
1 van een artikelenreeks over deze organisatie. Door zelf de controle over de jaarlijkse schoonmaak van
de beken uit te oefenen wilden de beekeigenaren voorkomen dat de lokale overheid zich daarmee ging
bemoeien. Het was moeilijk alle 22 beekeigenaren daarvan te overtuigen en hen binnen de boot te halen,
maar voor zo’n eerste jaar lukte dat redelijk. Hoe ging het verder? U leest het in dit tweede deel.
Gebrek aan mankracht en materiaal dwarsboomt beekruimen in WO II
Maakte het bestuur van de Vereeniging van Beekeigenaren (VvB) in het oprichtingsjaar al met succes een
vuist tegenover Rijkswaterstaat -over de plannen voor de aanleg van de rijksweg 50 en de beekoverkluizingen
daarin- in 1942 heeft het bestuur pas echt zijn handen vol aan twee heikele kwesties: verbetering van de afwatering in de Motketel in Niersen (bij Vaassen) en aanhoudende klachten over de Klaarbeek en haar moeilijk in
het gareel te krijgen eigenaren. Voorzitter ir. J.H. Müller in het bijzonder heeft er een hele dobber aan. Het is af
en toe spitsroeden lopen.
Vooral in de kwestie Motketel, waarin
de Houtvesterij Het Loo een belangrijke
partij is, lopen de spanningen tussen
beekeigenaren en houtvesters af en toe
hoog op. De VvB toont zich in de
onderhandelingen een voortreffelijk
belangenbehartiger, waarmee terdege
rekening dient te worden gehouden. De
Houtvesterij moet pijnlijk ervaren dat
aloude beek- en waterrechten nog altijd
spijkerhard van kracht zijn en dat er
met beekeigenaren niet valt te spotten.
Zíj bepalen of er wel of niet afgewaterd
mag worden op hun beken en onder
welke voorwaarden, en die eisen laten
zij in een overeenkomst waterdicht
vastleggen. Het duurt twee jaar, veel correspondentie en menige bespreking
vóór de partijen tot een vergelijk komen.
Historische opname van Wissel met links de Wisselse Korenmolen, de molen van S. de Vreede.
Rechtdoor het Molenpad richting Epe, toen tussen akkers, nu door een woonwijk.

De Klaarbeek is vooral een interne
kwestie binnen de VvB. Van de zeven
eigenaren van die beek en haar zijbeken
verzaken enkelen structureel hun
onderhoudsplichten. Dat leidt enerzijds tot een voortdurende klachtenregen van aangrenzende boeren met
wateroverlast, anderzijds weerhoudt het de goedwillende beekeigenaren ervan zich bij de vereniging aan te
sluiten. Het bestuur bemoeit zich intensief met de Klaarbeek en haar eigenaren. Aanleiding voor het zoveelste
overleg met de Klaarbeekeigenaren is meestal wéér een brief van het Eper gemeentebestuur over klachten van
aanliggende grondeigenaren, die klagen over wateroverlast. De beschuldigende vinger gaat daarbij al snel in de
richting van de beekeigenaren, die de bal echter terugkaatsen en de boeren ervan beschuldigen zelf de beekwallen door te steken en/of hun vee de wal te laten vertrappen. Het wil maar niet lukken tot een goede oplossing
te komen, zeker in de oorlogsjaren als het tekort aan mankracht en materiaal steeds nijpender wordt. Jaren
achtereen blijft de Klaarbeek de achillespees van de vereniging.
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De Vreede zal niet terugkeren uit Duitsland; hij overlijdt daar op 2 mei 1945,
de dag dat het kamp door Amerikanen wordt bevrijd.
Granaten
In zijn algemeenheid drukken de oorlogsjaren geen al te groot stempel op de activiteiten van de vereniging,
zeker niet in de eerste jaren. Vanaf 1943 voeren diverse beekeigenaren die tijdens de schouw hun beekgedeelte
onvoldoende hebben geruimd wel als excuus aan, dat zij daarvoor niet aan (goede) arbeidskrachten kunnen
komen en dat er onvoldoende materiaal zoals waterlaarzen beschikbaar is. Of dat beekruimen onverantwoord
is omdat er granaten in de beek liggen.
In 1944 leveren slechts twee van de zeven schouwcommissies een rapport in. Bij de meeste beken had schouwen geen zin, omdat ze bij gebrek aan mankracht niet zijn geschoond. Müller blijft er niettemin bij alle beekeigenaren op hameren ‘zoo goed als de omstandigheden toelaten’ de beken toch voldoende te ruimen. Eind 1945 is
het niet veel beter; beken zijn òf nog niet over de volle lengte geschoond en geschouwd, òf zijn wel geschouwd
maar niet voldoende schoon bevonden. Het stemt het bestuur allesbehalve vrolijk. Brainstormend over
afdoende oplossingen worden enkele ideeën geopperd: het aanstellen van een opzichter met verbaliserende bevoegdheid die het toezicht over de beken krijgt en zo nodig overtreders (zoals beekwal-doorstekers) beboet; of
een vaste schoonmaakploeg die namens de vereniging alle beken
schoont. Mooie voorstellen, maar er kleven te veel bezwaren aan,
stelt het bestuur tenslotte vast. Misschien zijn ze in de toekomst
uitvoerbaar.
Verlies
Geheel ongeschonden komt de VvB niet uit Wereldoorlog II. Begin
1945 verliest de vereniging haar secretaris-penningmeester.
S. de Vreede wordt wegens verzetsactiviteiten door de Duitse
bezetters opgepakt en naar een concentratiekamp overgebracht.
Zijn vrouw zorgt ervoor dat de verenigingsadministratie bij Müller terecht komt. De Vreede zal niet terugkeren uit Duitsland; hij
overlijdt daar 2 mei 1945, op de dag dat het kamp door Amerikanen wordt bevrijd.
In het verenigingsbestuur beheerde hij met name de penningen,
als secretaris fungeerde hij nauwelijks. Vrijwel alle correspondentie wordt door de voorzitter gevoerd. Maar met de molenaar uit
Wissel had het bestuur wel een vertegenwoordiger van de Klaarbeek binnen zijn gelederen, en gezien de problematiek rondom de
Klaarbeek hechtte Müller daar zeer aan. Hij had bij de verkiezing
Historische opname van de Geelmolen in Vaassen, woonplaats
van De Vreede tot bestuurslid, in 1942, zelfs een stemadvies over
van mr. Mees, mede-eigenaar van de Geelmolensebeek.
hem uitgebracht. De VvB verliest eveneens haar lid mr A.R.P.
Bron: Gelderland in beeld.
Mees, eigenaar van een deel van de Geelmolense Beek in Vaassen,
die na een aanslag op 19 juli 1944 overlijdt.
Na de bevrijding krijgt de vereniging te maken met een zaakwaarnemer voor A. van Reekum jr, eigenaar van
een gedeelte Klaarbeek in Wissel (Epe), die in een interneringskamp belandt. Zo’n beheerder op afstand maakt
de toch al moeizame onderhoudstoestand van de Klaarbeek nog lastiger.
Afscheid
Gedenkwaardig sluitstuk van 1945 wordt voor de VvB het vertrek van voorzitter Müller. In de bestuursvergadering van 12 december deelt hij mee dat hij is afgetreden als directeur van de Industrie in Vaassen; het bedrijf
is mede-eigenaar van de Dorpermolenbeek (nu Dorpse Beek) en Müller vertegenwoordigde het bedrijf in de
vereniging. Einde Industrie is dus ook einde VvB.
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De verbandwattenfabriek Ütermöhlen in Emst waarvan Heerze
omstreeks 1945 directeur was.
Foto van omstreeks 1965 met dank aan Gert van den Esschert.

vervolg kist van ‘Van Delden’ 2
Bestuurslid H.G. Heerze, directeur van de Koninklijke
Fabriek van Verbandstoffen v/h Utermöhlen in Emst en
mede-eigenaar van de Nieuwe Molenschebeek (nu Nijmolense Beek), wordt aangewezen als plaatsvervanger, tot
de volgende ledenvergadering. Heerze kwijt zich aan het
einde van de bestuursvergadering meteen van zijn taak.
Als Müller zijn medebestuurders heeft bedankt voor de
prettige samenwerking en het in hem gestelde vertrouwen, steekt Heerze een dikke pluim op de hoed van de
vertrekkend voorzitter. De vereniging is Müller grote dank
verschuldigd, meent de plaatsvervanger, voor het vele
werk dat hij op het gebied van beken en beekrechten heeft
verzet. Müller heeft een groot en werkzaam aandeel gehad
in de oprichting van de vereniging; hij smeedde er een
gedegen organisatie van.

“Nog nooit heb ik meegemaakt dat iemand die niet van ouds
met de moeilijke materie der beekrechten vertrouwd is, zich zo snel en grondig heeft ingewerkt. Dankzij uw grote
deskundigheid en toewijding is de vereniging geworden wat zij nu is. Het zal mij moeilijk vallen in deze functie op te
volgen na een zo voortreffelijk voorzitter.”
Met het afscheid van Müller sluit de VvB de eerste vijf enerverende jaren van haar bestaan af. Met Heerze stapt
de vereniging in 1946 een nieuwe periode in.
Beekrechten verwateren
Het respect dat de Vereeniging van Beekeigenaren in de Gemeente Epe in overleg met derden weet af te
dwingen blijft buiten de gemeente niet onopgemerkt. In september 1943 doet L.H. Dijkgraaf, papiermaker in
Apeldoorn, een beroep op de vereniging. Hij is eigenaar van de molen Holthuizen op de Grift en is geconfronteerd met onteigening door de gemeente Apeldoorn, die het beekgedeelte nodig heeft voor realisering van haar
rioleringsplan. Apeldoorn heeft Dijkgraaf voor zijn boven-, onderbeek en waterval 1.441,50 gulden geboden.
Te weinig, vindt Dijkgraaf en vraagt de vereniging in buurgemeente Epe voor hem een taxatierapport met de
werkelijke waarde van de beek op te stellen; dat rapport wil hij inbrengen in het proces dat hij heeft aangespannen. Het verzoek ligt buiten de reikwijdte van de VvB, moet Müller hem teleurstellen, maar hij biedt de vertwijfelde molenaar wel een handreiking. Op persoonlijke titel willen hij en zijn medebestuurders G.H. Bos
en H.G. Heerze wel meewerken aan een taxatie. Dijkgraaf voorziet de zelfbenoemde taxateurs van een portie
historische informatie. Daaruit komt Holthuizen naar voren als een respectabele watermolen, in 1830 een
zesbaks papiermolen. Bij verkoop in 1873, van Lucas Dijkgraaf aan zoon Gerrit Dijkgraaf, was de molen met
beek en waterrecht nog 8000 gulden waard. Er zijn historische foto’s waarop bij Holthuizen drie waterraderen
achter elkaar lagen.
Kleinzoon Lucas Dijkgraaf maakt voor de papierfabricage geen gebruik meer van de waterkracht en kan op
werkdagen ook geen water uit de Grift tappen voor zijn productieproces; het water is dan te zeer vervuild door
afvalwater van andere bedrijven. Maar de papiermaker lost dat op door in het weekend schoon water op te
slaan in bassins. Verder maakt hij nog wel gebruik van de Grift voor lozing van zijn afvalwater.
Bos stelt een taxatierapport op voor de waarde van het waterrecht. Zonder de doordeweekse verontreiniging
zou de beek bij Holthuizen zeker 100.000 gulden waard zijn, meent hij; door de vervuiling, die de gebruiksmogelijkheden beperkt, houdt hij de waarde op 50.000 gulden.
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Holthuizen omstreeks 1950.
Foto: archief CODA

Maar in een overleg tussen de drie heren blijkt dat te
hoog gegrepen. In een onderbouwing met veel plus- en
minpunten en gestaafd met recente voorbeelden komt
het trio op een geschatte waarde van 14.500 gulden.
De rechtbank vonnist uiteindelijk op een bedrag van
2.656,50 gulden. Verder krijgt Dijkgraaf een vergoeding
voor het verlies van zijn lozingsrecht en voor rioolaansluiting en –belasting die hij zal moeten gaan betalen. Het
verlies van waterkracht laat de rechtbank geheel buiten
beschouwing; dat mag dan in het verleden een factor van
belang zijn geweest, door de overstap op elektriciteit als
krachtbron is waterkracht geen stuiver meer waard.

wordt vervolgd...

Agenda jaarvergadering 2014
U wordt uitgenodigd voor de jaarvergadering die wordt gehouden op donderdag 27 maart 2014 in de
Wenumse Watermolen, Oude Zwolseweg 164, Wenum.
De vergadering begint om 20.00 uur, vanaf 19.30 uur ontvangst met koffie.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Opening/mededelingen door de voorzitter (Jan van de Velde).
Jaarverslag van de secretaris (Maria Bruggink).
Financieel verslag van de penningmeester. (Dick Wouda).
Kascommissie.
Gelegenheid tot vragen stellen n.a.v. de bovenstaande onderwerpen.
Ruud Schaafsma vertelt aan de hand van beelden over enkele interessante gegevens in de Renkumse
en Heelsumse beekdalen. Over bijzondere historische kaarten, over diverse opvallende watermolens
en over nog onbekende wijerds in beide beekdalen.
Pauze.
Veluws water: bron van diversiteit door Prof. Flip Witte (hydroloog).
Gelegenheid om te reageren op de lezing van Prof. Flip Witte.
‘De verdroging van de Veluwe gaat onverkort door. Extrapoleer je dit naar de toekomst, dan is dat dramatisch
voor de kwelnatuur en de beken langs de randen van de Veluwe.’

Dat zegt Flip Witte, onderzoeker bij KWR Watercycle Research Institute en bijzonder hoogleraar bij de Vrije
Universiteit in Amsterdam. Hij pleit voor een bevriezing -een standstill- van de huidige situatie, zodat de
grondwaterstand in ieder geval niet nog verder daalt.
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