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

Word ook donateur! Dat kan al vanaf € 20 per jaar. U ontvangt dan elk kwartaal de Wijerd. 
Aan- en afmelden kan via het secretariaat middels post, mail of telefoon. 
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De Wijerd, 37e jaargang nummer 3, september 2016
U bent meer dan welkom om iets bij te dragen aan ons blad. 
Sluitingsdatum voor het inleveren van bijdragen aan de volgende 
Wijerd: 10 november 2016. 
Mailen naar het secretariaat: info@sprengenbeken.nl. 
U kunt ook uw stem laten horen: facebook.com/bekenstichting.

Henri SlijkhuisVan de redactie

Beerd Volkers uit Heerde is al zo’n vijftien jaar bezig om zijn historische watermolencom-
plex aan de Zuidelijke Heerderbeek een nieuwe functie te geven. Hij heeft in de jaarvergade-
ring van 2015 een lezing over de voornemens gegeven. Het is een groot project waarvan de 
kosten € 100.000,- bedragen. Afgelopen juli-augustus is de watergoot vernieuwd. 
Eerder zijn al een waterbelevingsplek en watertappunt gerealiseerd. Het plaatsen van een roestvrijstalen waterrad en 
apparatuur om elektriciteit op te wekken staat nog op het programma. Beerd komt nog € 40.000,- tekort. 
Om dat geld bijeen te brengen heeft hij de stichting Behoud van de watermolen Heerde opgericht. In de Wijerd van 
september vorig jaar is over dit onderwerp een uitgebreid artikel van zijn hand verschenen. 

De redactie is benieuwd van u vindt van zijn project om aan een cultuurhistorisch object de moderne functie van een 
(kleine) elektriciteitscentrale te geven. Uw bevindingen plaatsen we in de volgende Wijerd. 

Reacties kunt u sturen naar Henri Slijkhuis (hgslijkhuis@hotmail.com).

In dit nummer weer 28 pagina’s artikelen. Zo leest u over de 
Dunobeek bij Doorwerth, deel 7 van serie Cultuurhistorie en het 
laatste deel van de serie kist van Van Delden van Tjada Amster-
dam met een afsluitend interview met Hent van Delden (op de 
foto rechts). Margreet Gründeman zet de reeks ‘mondelinge 
     geschiedenis’ voort met Aart van Gens. We sluiten deze Wijerd 
       af met opmerkingen van enkele lezers die aansluiten bij de 
         vorige Wijerd. Veel leesplezier.

Omslagprent: ‘Gezigt Grotbergje 
Doornewaard’ Doorwerth, 
C. van Hardenberg, voor 1809.
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Door Jan van de Velde

Van de voorzitter

Toerisme en Recreatie op de Veluwe
Om de beken onder de aandacht te brengen van de vele bezoekers aan de Veluwe én onder de aandacht van haar be-
woners ondernemen we allerlei activiteiten. We participeren onder andere in het programma Veluws Erfgoed beleven 
wat getrokken wordt door de Gemeenten Ede, Apeldoorn en de Provincie Gelderland. (veluwserfgoedbeleven.nl)
Onze fraaie beken leveren namelijk een wezenlijke bijdrage aan het plezier van de bezoekers aan de Veluwe. 
Mede daarom moeten ze mijns inziens behouden blijven en hersteld worden. Hun omgeving kan bovendien altijd 
nog verbeterd worden. Om dit te bereiken hebben we een levendige stichting nodig.

Een levendige Bekenstichting
Een aantal leden van het bestuur heeft eind juni 2016 gesproken over dat verlevendigen van de BekenStichting. 
Er waren allerlei aanleidingen om dit onderwerp te bediscussiëren en praktische vernieuwingen te bedenken.
De Bekenstichting staat nog steeds voor het Behoud, het Herstel en de Verbetering van de Veluwse Sprengen en 
Beken in hun ensembles. Artikel 2 van onze statuten.
Wij trachten voortdurend onze vele betrokken vrijwilligers vanuit hun specifieke bekwaamheden met plezier hun 
werk te laten doen. Het Bestuur waardeert de inzet van vrijwilligers zeer. Nieuwe vrijwilligers zijn steeds van harte 
welkom. Onze omgeving is, sinds onze strategische discussie van een vijftal jaren geleden, niet wezenlijk veranderd. 
Inmiddels is het beekherstelprogramma in 2014 afgesloten en daarmee is de rol van de Provincie beperkter.

Wij blijven ons inzetten voor de sprengen en beken op de héle Veluwe, ondanks de enorme geografische gespreidheid 
van onze activiteiten die daarmee samenhangt. Wij (contactpersonen, leden van werkgroepen, adviseurs en Bestuur) 
ontmoeten elkaar zelden. Dat vereist een zorgvuldige hoogwaardige communicatie waarbij we ons bewust zijn van 
bijvoorbeeld de beperkingen van mailverkeer om genuanceerd te communiceren.
Vooralsnog gaat het bestuur van de Bekenstichting de komende anderhalf jaar zich vooral richten op de onderlinge 
communicatie. De stichting  kent namelijk naast het bestuur een aantal werkgroepen (commissies) op de gebieden 
Hydrologie, Contactpersonen, Communicatie, Cultuurhistorie en Ecologie.
Teneinde de huidige communicatie beter te laten verlopen en te waarborgen, wordt er de komende tijd gewerkt 
aan een plan van aanpak en een organogram. Op woensdagavond 14 september 2016 gaan we het conceptplan van 
aanpak en het organogram ter goedkeuring presenteren aan een aantal betrokkenen en hen vervolgens om voort-
durende ondersteuning vragen. Het stroomt uiteindelijk niet vanzelf... 

Veluwe, 3 augustus 2016     
Jan van de Velde

Een allround aannemersbedrijf 
in de grond-, weg- en waterbouw.

Talhoutweg 21,  Vaassen  Tel: 0578 578670
www.pannekoekgww.nl,  mail: pgww@worldonline.nl

PANNEKOEK GWW B.V.



De Beekbergse beekroute is een 
vrij korte wandeling van 6 km. 
De route loopt deels door het 
dorp en deels met een boog om 
het dorp heen. De beschrijving 

van deze route vindt u in het 
boekje ‘Te voet langs stromend 

water op de Veluwe, deel 2’. * 
De Beekbergse Beek, die ook wel 

Oude Beek wordt genoemd, loopt als 
een ader langs de noordkant van het 

dorp. In het dal van deze beek hebben 
ooit vijf molens gestaan, waarvan u er nog twee kunt zien. Zowel de 

Ruitersmolen als de Tullekensmolen zijn mooi gerestaureerd en zeker 
een bezoek waard. In ruim een uur wandelen ziet u niet alleen deze 
cultuurhistorische objecten, maar ook een kleinschalig landbouwgebied 
(Engelanderenk) en de sprengen van de Beekbergse Beek.

Beekbergen
Beekbergen wordt beschermd door de Rijksweg A1. Hierdoor is het nog niet 
opgeslokt door Apeldoorn. Het is van oorsprong een agrarische gemeenschap, 

en het ligt op de overgang van het hoger gelegen Veluwemassief naar de lagere 
IJsselvallei. De oudste boerderijen zijn gelegen aan de Beekbergse Beek. 

Aan deze beek is in de loop van de tijd een lint van boerderijen gebouwd. In de 
jaren zeventig is ook dit dorp niet ontkomen aan de bouw van een aantal nieuw-

bouwwijken. Het centrum bevindt zich rondom de Hervormde kerk uit de vijftiende 
eeuw en de Dorpsstraat.

De Hervormde kerk
Het huidige kerkgebouw is in de vijftiende eeuw gebouwd als vervanging van een oudere kerk uit de elfde eeuw. 
Het oorspronkelijke bouwmateriaal, tufsteen uit de Eifel, is hierbij hergebruikt. Het koor is in het begin van de zes-
tiende eeuw aan de kerk toegevoegd. Het onderste deel van de toren dateert nog uit de dertiende eeuw. 
Aan het eind van de vijftiende eeuw is de toren verhoogd 
met een bakstenen gedeelte. De huidige spits is er op gezet 
in 1867. De kerk heeft een orgel uit 1779, dat ontworpen is 
door Johan Gustav Schilling. Dit orgel heeft oorspronkelijk 
in de Oude Kerk in Apeldoorn gestaan, maar is aan de Beek-
bergse kerk geschonken. 

Het Hoogeland
U loopt over een openbaar pad dwars door de tuinen van het 
Hoogeland. Zeven tuinarchitecten hebben in 2000 elk een 
deel van de tuin ontworpen. Al sinds 1892 is het Hoogeland 
een opvangadres voor dak- en thuislozen. In ‘Te voet langs 
stromend water, deel 2’ staat een prachtig citaat uit het ge-
denkboek ter gelegenheid van het vijfenvijftig jarig jubileum 
van de Vereniging Het Hoogeland, die ik u niet wil onthou-
den. 

Cultuurhistorie van de 
Beekbergse beekroute cultuurhistorie deel 7

Tekst en foto’s Henri Slijkhuis
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‘Het was in den zomer van 1891, dat een conferentie werd gehouden ter bespreking van godsdienstige en maatschappelijke 
onderwerpen en de vraag ter sprake kwam wat er gedaan kon worden voor bedelaars, zwervers en idioten. Als vrucht van 
deze bespreking verrees in het aan natuurschoon zoo rijke Beekbergen met zijn zoo goedgezinde bewoners de stichting Het 
Hoogeland. De hoeve bergt 
-behalve het gezin van den 
directeur, tien koeien, één 
paard en een aantal biggen 
en kippen- zevenenveertig 
landloopers. ’t Is er dan ook 
even practisch ingericht als 
een bijenkorf en ge aan-
schouwt hier een wonder, 
dat bedelaars als echte werk-
bijen, ’t zij uitvliegen, ’t zij in 
de korf zelf bezig zijn.’

Het Hoogeland vangt ook 
nu nog mannen en vrou-
wen op die dak- en thuis-
loos zijn. De 130 bewoners 
wonen in kleine groepen in 
de verschillende huizen op 
het terrein. Bewoners die 
toe zijn aan een volgende 
stap stromen door naar 
een andere plek op Het 
Hoogeland of ergens in de 
buurt. 
Werk en een goede dagin-
vulling zijn belangrijke 
voorwaarden om mee te 
doen aan het ‘gewone’ 
leven. Op Het Hoogeland 
zijn verschillende vormen 
van dagbesteding en werk 
aanwezig. 
Het Tuincentrum is het 
bekendste voorbeeld, maar 
er is ook een boerderij, een 
werkplaats, een drukkerij 
en een kwekerij.

Ruitersmolen
In 1606 wordt aan de 
Beekbergse beek boven-
strooms van de dan al 
aanwezige Gasthuismolen 
(korenmolen) door Marten 
Orges een papiermolen ge-
bouwd (de Ruiters-molen). 

De naam Ruitersmolen is in de mondelinge overlevering verbonden 
met Marten Orges, die een fervent ruiter moet zijn geweest.
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Ruitersmolen
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Zowel de Gasthuis- als Ruiters-
molen zijn van de meesters van 
het Arnhemse Sint Petersgast-
huis, die de pacht zorgvuldig 
innen.
In 1625 krijgt Marten een proces 
aan zijn broek, omdat hij al een 
jaar de pacht voor beide molens 
niet heeft betaald. Hij loopt 
tegen een veroordeling aan. 
Tegenover de huidige Ruiters-
molen heeft ook nog gedurende 
lange tijd een tweede Ruitersmo-
len gestaan. Dit gebouw is 1864 
afgebrand en is nooit weer opge-
bouwd. De naam Ruitersmolen 
is in de mondelinge overlevering 
verbonden met Marten Orges, 
die een fervent ruiter moet zijn geweest. Of dit verhaal klopt is moeilijk na te gaan.

Op de beide Ruitersmolens is, door de eeuwen heen, een komen en gaan geweest van verschillende pachters. 
De erfpacht is pas in 1906 afgekocht. De huidige Ruitersmolen is in 1843 omgebouwd tot korenmolen. Ook deze 
molen is in 1920 deels afgebrand. De muren zijn toen gelukkig overeind gebleven, zodat in de voorgevel de vorm van 
de oude molen nog af te lezen is in het metselwerk. De molen is in gebruik geweest tot in de Tweede Wereldoorlog. 
Daarna is het bedrijf stopgezet waarna het verval is ingetreden. In 1977 heeft de gemeente Apeldoorn, die inmid-
dels eigenaar is geworden, de molen verkocht aan de stichtingen Het Hoogland en Hullenoord. De Vrienden van de 
Ruitersmolen (ook een stichting), heeft de restauratie opgepakt en in 1985 afgerond. De molen is vanaf dat moment 
weer te gebruiken. Op de zolder van de molen is een expositie ingericht over het papiermaken.

Tullekensmolen
De eerste versie van de Tullekensmolen is van oudere datum dan de Ruitersmolen. In 1535 verleent Karel van Gelre 
een vergunning voor de bouw van een volmolen. Meer over ‘vollen’ leest u als inzet op de volgende pagina.
De eigenaar is opnieuw het Sint Peters Gasthuis 
in Arnhem. In 1601 verpachten zij de molen aan 
de ook al bij de Ruitersmolen genoemde Marten 
Orges, die er een papiermolen van maakt. De 
huidige naam verwijst naar Willem Tulleken, die de 
molen in 1679 pacht. Na hem volgen nog diverse 
andere papiermakers. De molen brandt in 1872 af 
en na herbouw opnieuw in 1890. In 1904 maakt 
de papierfabricage plaats voor een wasserij. Deze 
wasserij G.A. Geurts blijft tot aan de opheffing van 
zijn bedrijf in 1968 waterkracht gebruiken. Het 
pand raakt na 1968 behoorlijk in verval en in 1971 
wordt het vervallen waterrad verwijderd. 
Als u nu echter bij de Tullekensmolen komt, ziet 
u een prachtig gerestaureerd pand. In 2008 koopt 
Nico Bredenoord de molen met naastgelegen 
tuincentrum en restaureert gedurende de volgende 
drie jaar het gehele complex. 

Ruitersmolen
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* Te voet langs stromend water op de Veluwe. 
 Cultuurhistorische wandelingen langs Veluwse 
 sprengen en beken, deel 2: van Apeldoorn tot 
 Arnhem, uitgave van Stichting tot Behoud van 
 de Veluwse Sprengen en Beken e.a. 2006 

grote 
spinnende 
watertor
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Er is ook weer een waterrad geïnstalleerd. Op 25 juni 
2011 wordt het molengebouw geopend en kan op een 
aantal middagen bezocht worden. Het pand herbergt nu 
een A-Ford museum.  

Beekbergse Beek
De Beekbergse Beek ontspringt in het buurtschap Enge-
land en loopt ten noorden van de enk. Vanaf de vroege 
middeleeuwen zijn de broekbossen omgezet in wei- en 
hooilanden. De weilanden zijn in smalle stroken verka-
veld en hadden in vergelijking met de enk een besloten 
karakter door de aanwezigheid van beplanting op de per-
ceelgrenzen. In 2016 is hiervan echter niets meer terug 
te vinden als gevolg van schaalvergroting. De beek is een 
natuurlijke beek, die deels is aangepast om de molens van 
meer water te voorzien. In de bovenloop zijn hiervoor 
destijds een aantal sprengen gegraven. Uiteindelijk kon-
den vijf molens van voldoende water worden voorzien. 

Vollen is het vullen of dichtmaken van het 
weefsel. De bewerking van het vollen kunnen 
alleen wollen weefsels ondergaan. De vezels 
van schapenwol hebben een opperhuid, die uit 
schubbetjes bestaat en dakpansgewijs over 
elkaar liggen. In vochtige toestand en door het 
toevoegen van bepaalde bijtende en ontvet-
tende stoffen, kunnen deze deeltjes in elkaar 
krimpen en vervilten. Het vollen -waarbij het 
doek soms vijfentwintig tot vijftig procent van 
zijn oorspronkelijke grootte verliest- bevordert 
de soliditeit, het warmtehoudend vermogen en 
de elasticiteit van het weefsel en laat de stof er 
mooi uitzien.

Het pand raakt na 1968 behoorlijk in verval. Als u nu echter bij de Tullekensmolen komt, ziet u een prachtig gerestaureerd pand.



Het is niet bekend, wanneer deze 
sprengen zijn gegraven. De oudste 
molens op de Veluwe hebben aan 
natuurlijke beken, zoals de Beek-
bergse Beek, gelegen. De oudste 
molen aan deze beek is de Gasthuis-
molen uit 1294.
De Beekbergse Beek is één van de 
weinige Oost-Veluwse beken waar-
van het oorspronkelijke beektracé 
nog goed te herkennen is. Het bezit 
ook fraaie, voor de Oost-Veluwe on-
gebruikelijke, natuurlijke bronnen.

Engeland en Engelanderenk
Engeland heeft als buurschap gro-
tendeels zijn agrarische oorsprong 
behouden. De naastgelegen Engelanderenk is een van de oudste en best bewaarde enkenlandschappen op de Veluwe. 
Kenmerkend voor de enk van Beekbergen is de weidse openheid en het reliëf, gelegen tussen beekdal en het bos. 
Het reliëf is opgebouwd uit natuurlijke hoogteverschillen van de oorspronkelijke grond. Door de ruilverkaveling 
bestaat de enk tegenwoordig uit grote blokvormige percelen. Oorspronkelijke was de enk verdeeld in stroken die elk 
een andere eigenaar hebben gehad.

De oude beek.
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Enken 
In de late middeleeuwen worden de akkers intensiever gebruikt door de toepassing van plag-
genbemesting. Om de mest op te slaan gaan de schapenkooien tevens dienst doen als potstal. 
De schapen worden ’s avonds bijeengebracht in de kooi, waar heideplaggen als vloerbedekking 
hebben gediend. De bemeste, vertrapte heideplaggen zijn voor de boeren uiterst kostbaar, want 
door deze bemesting kunnen akkers permanent gebruikt gaan worden. Ze zijn niet meer ge-
dwongen om voortdurend bossen te kappen om vruchtbare grond te vinden. De akkers groeien 
langzaam maar zeker uit tot een groot complex, een enk. De enk is heel lang beeldbepalend 
geweest voor Beekbergen en omgeving. De enk strekt zich uit van Beekbergen tot het naastge-
legen dorp Lieren en de directe omgeving. De enk wordt in het zuidwesten begrensd door een 
hakhouten enkwal om het ontsnappen van vee, het binnendringen van wild en het binnendrin-
gen van opstuivend zand te voorkomen. 

Verder lezen:

- H. Hagens, Op kracht van stromend water. 
 Negen eeuwen watermolens op de Veluwe, Hengelo, 1998
- R. Hardonk, Koornmullenaers, Pampiermaekers en Coperslaghers. 
 Korte historie der waterradmolens van Apeldoorn, 
 Beekbergen en Loenen, Apeldoorn 1968
- Henk Menke e.a, Veluwse beken en sprengen. Een uniek landschap, 
 Utrecht, 2007
- Wikipedia, Beekbergen
- www.hoogeland.nl
- www.tullekensmolen.com 

Het verborgen verleden van het Engelan-
derholt, SAGA-rapport, nr. 8, Apeldoorn 
2016 (150 pagina’s). 
Te bestellen bij de gemeente Apeldoorn, 
(archeologie@Apeldoorn.nl) en is ook te 
downloaden op de website van 
Stichting Probos www.probos.nl 

hommel
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Ik ben op bezoek bij Aart van Gens op boerderij Ons Genoegen op landgoed Oldenaller in Putten. 
Aart heeft me al over het zandpad zien aankomen en wacht me op, voor het oude boerderijtje naast het lege 
hondenhok onder de boom. Ik kijk uit over een weiland, met het bos van Oldenaller in de rug. Over de deel, 
waar m’n jas mag hangen, gaan we naar de keuken. Zijn vrouw Hennie zet sterke koffie die met veel melk wordt 
opgediend. In de loop van het gesprek zal ze alvast de aardappels opzetten, want het loopt uit. Aart heeft heel 
veel te vertellen. Hij woont al zijn hele leven op Oldenaller. Hij kan zich in detail herinneren welke veranderin-
gen in de loop van de jaren in het landschap en de waterlopen rondom zijn boerderijtje hebben plaatsgevonden. 
Hij is niet altijd overtuigd dat deskundi-
gen en beleidsmakers werkelijk de goede 
beslissingen nemen. Er komen papieren 
op tafel die zijn argumenten versterken. 
En hij vertelt met verve over zijn overwin-
ningen bij het Waterschap en bij Natuur-
monumenten.

Natuurmonumenten heeft mij al eerder bij 
de waterhuishouding ingeschakeld. Om de 
hele bekenloop en zo te leren. En dan weet 
je hoe snel d’r een fout gemaakt wordt. Een 
voorbeeld van ’t Waterschap. D’r loopt een 
beek achter langs de Broekermolenweg, 
dus op de grens van Natuurmonumenten. 
Die komt uit het Hellerveld en voert naar 
de Schuitenbeek. Maar hij ligt achter een 
zandrug. Daarboven hebben ze bij een 
mechanisatiebedrijf een duiker gelegd van 
een meter. Maar een duiker kan lang niet zo 
veel water vervoeren als de beek vervoert 
dus kregen we een waterprobleem. Wat deed 
’t Waterschap? Ze groeven een sloot hier 
langs de weg en sloten die rechtstreeks aan 
op de Schuitenbeek. Ik zei: ‘Jongens dat kan 
niet want dan loop ik onder water’. ‘Nee hoor’, 
meldde die deskundige, ‘dat zal niet gebeuren 
want daar leggen we grote duikers in’. 

Die ouwe boeren vroeger waren zo gek nog 
niet, dat water moest achter die zandrug 
blijven. Ik wist zeker dat ik direct onder wa-
ter zou staan, want hier heb ik een verloop 
van zestig centimeter op honderd meter, zo 
hard gaat dat. Nou de eerste de beste keer 
dat het enorm had geregend, kwam ik ’s 
avonds om 11 uur thuis en alles wat ik hier 
zag was één en al zee. Er stond een halve 
meter water. Dus ik heb die man uit z’n 
bed gebeld. ‘Nou’, zei hij, ‘Wat moet ik daar 
mee aan?’ Ik heb gezegd dat ze er een dijk 
langs moeten gooien en dat hebben ze ook 
gedaan, maar niet hoog genoeg! 

“Jongens dat kan niet, want dan   loop ik onder water”

“

Aart van Gens.

icarusblauwtje



“Jongens dat kan niet, want dan   loop ik onder water”
Toen heb ik het zelf maar opgelost. Als er hoog water kwam, ging ik naar de plek waar hij die duiker ingelegd had en 
dan zette ik d’r een schuif voor. Dat ging goed, tot de Broekermolenweg er zowat uit spoelde. Toen kregen ze in de 
gaten wat ik deed. Maar ik had destijds goed genoeg aan de bel getrokken. Ik betaal pacht en ik betaal waterschaps-
lasten, ik laat me niet onder water zetten. Hun beleid is verkeerd. 
Uiteindelijk kwam ’t best goed. Die dijk is hoger gemaakt en nu heb ik er geen last meer van. Alleen verleden jaar 
ging het een keer mis. De oorspronkelijke duiker bij dat mechanisatiebedrijf hebben ze maar laten zitten want daar 
stond inmiddels een gebouw boven. 

Natuurmonumenten kwam en vroeg hoe dat nou kon, dat het water met zo’n sneltreinvaart hierheen loopt. Ty-
pisch een fout van technische ambtenaren van het Waterschap, zei ik. Die hebben in ‘t achterland een nieuwe beek 
gegraven, waar vroeger de boeren verzopen van het water, omdat het een te klein slootje was. Ze hebben daar een 
sloot van twee meter diep gegraven. Dat water gaat in éne rotgang hiernaartoe, en dan kan ‘t niet verder en dan gaat 
‘t  uitvloeien. Ze hadden in die beek trappen moeten maken. 
Inmiddels is dat gebeurd. Maar waarom moet ik er eerst aan te pas komen om het uit te leggen? Het Waterschap 
heeft er blijkbaar van geleerd, want ze gaan weer dingen herstellen. Ze willen het water in het gebied vasthouden, 
zodat het rustig wegstroomt en niet alle voedingsstoffen meeneemt. Ze zijn nu een retentiegebied aan het maken. 

De Zuiderzee kwam, als de 
dijk doorbrak, niet verder 
dan de Oldenallerbrug. 
Mijn moeder vertelde me 
dat in 1916 de dooie koeien 
bij de brug dreven. Aan de 
zeekant van de Schuiten-
beek zit een dijk en daar 
kwam het water niet over. 
In elke weg die de beek 
doorkruiste zat zo’n paal 
met een gleuf d’r in. Daar 
zetten ze schotten in met 
mest ertussen en zo hielden 
ze het water tegen. 

Op een gegeven moment in 
’87 moest ik een gieropslag-
kelder bouwen en kreeg een 
vergunning van Natuur-
monumenten voor een 
ondergrondse kelder. Dat 
was voor ons een enorme 
kostenpost, want dat ding 
kostte 60.000 gulden. 
Natuurmonumenten be-
taalde er maar 5000 gulden 
van, de rest moest ik zelf 
betalen. Toen kwam ik erachter waarom de boerderij de laatste tijd zo ging scheuren. 
We moesten bronbemaling hebben om te kunnen graven zonder last van het water te hebben, want de kelder zou 
1,75 meter diep worden. Ik kreeg ’m niet droog. Het water bleef maar komen. Wat bleek nou? Op 2,20 meter diep 
zat een veenlaag van 80 centimeter. En daar zat die bronnering onder, die haalde daaronder het water weg, maar van 
boven deed-ie niks. Te diep gestoken! 
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Mondelinge geschiedenis
Tekst: Margreet Gründemann
Foto’s: Jan van de Lagemaat

Margreet en Jan zijn beiden lid van de 
Gelderse werkgroep ‘oral history’

”

Vistrappen in de Schuitenbeek.



Natuurmonumenten zei dat het veen eruit moest. Dus dat werd helemaal lek gespoten. En toen het droog was kon-
den we die veenlaag van 80 centimeter d’r uit halen. Toen kon je zien dat het hier vroeger moeras is geweest. 
Je had mooi die afgestoken kant. Dat was zwarte grond, dan kreeg je rooie grond, en dan ijzeroer. Men dacht dat die 
rooie grond, waar het huis op is gebouwd, de vaste oergrond was. Maar daaronder zat 80 centimeter veen. 
Hier vóór het huis had de jonker, die het huis gebouwd heeft, een vijver gegraven. Hij had grond nodig omdat 
hij zijn huis op een hoogte wilde hebben staan want het was een landhuis, geen boerderij. 

Alle boerderijen hier staan zo’n beetje in een kuil. Ze zijn allemaal onder peil gebouwd. Hoe dat komt, dat weet ik 
niet, maar bij elke ouwe boerderij stond ’s winters water op de deel. Dit huis staat een meter boven het landschap. 
Dáárvoor is die vijver hier voor het huis gegraven. In de oorlog zijn er twee bommen in gevallen en dat ding is zes, 
zeven meter diep. Als het nou ’s zomers mooi weer wordt, begint die vijver uit te drogen. Het veen gaat inklinken. 
Ja, als je op veen bouwt en je hebt niet geheid tot op de ondergrond, dan gaat ’t veen inzakken. Met name bij een 
droge zomer. Vandaar dat die muren zo zijn gaan scheuren. Boven het veen zit eerst zwarte grond. Dan zit er een 
heel dikke oerlaag boven. Daar komt eigenlijk geen water door, daarom zijn de landerijen hier zo nat. Want ’t water 
kan niet door die verdichte laag ijzeroer naar de ondergrond zakken. 

Er zit enorm veel ijzeroer in de grond. Vroeger werd hier, zoals overal op de Veluwe, ijzer gewonnen. Ik kan je stuk-
ken ijzer laten zien die uit de grond gekomen zijn. Op een gegeven moment stond een opzichter van de gemeente op 
de stoep. ‘Meneer van Gens, u krijgt een boete van me voor het lozen van gier want de hele sloot bruist ervan!’. 
Ik vroeg toen of hij de natuur wel eens van dichtbij had gezien. ‘Ja, natuurlijk!’ Maar hij had ’r blijkbaar weinig van 
opgestoken want het is ijzererts. ’s Zomers gaat dat bruisen en dat geeft éne blubberzooi. Het is puur roestwater. 
Eerst geloofde hij ’t niet, maar na een onderzoek kwam hij zijn excuus aanbieden. 
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“
Boerderij Ons Genoegen op landgoed Oldenaller in Putten.

kleine vos



Dat ijzerhoudend water komt van de Veluwe af. Hier om Oldenaller heen, dat is de enigste plek in Nederland waar 
je, als je minimaal veertig meter diep boort, door de eerste kleilaag schoon drinkwater krijgt. Winterdag komt ’t 
drie meter boven de grond. Vroeger moest je veertig meter diep, nu moet je al naar honderd meter toe. Dat is water 
dat bij Apeldoorn ontstaat, door de grindlagen hiernaartoe zakt en hier aan de oppervlakte komt door de enorme 
druk van ’t zandmassief. Dat is een artesische bron. Er zijn nu nog bronnen hier, die veertig meter diep zitten en die 
winter en zomer doorlopen. Ook de fontein op Oldenaller. De ouwe fontein zit dicht. Zo’n filter slaat dicht, maar die 
ene bij ’t koetshuis loopt op de ouwe bron. Toen moest er een nieuwe geboord worden van 120 meter. Nou, die gaf 
een enorme hoeveelheid eerste kwaliteit drinkwater. Dat ging zo de gracht in. Wij boeren vonden dat, als Natuur-
monumenten toch zo voor de natuur was en ze zo zuinig op drinkwater waren, ze dat niet konden doen. Ze hebben 
hem afgeknepen tot het maar een klein straaltje was. Ze willen toch zo graag de natuur z’n gang laten gaan? Láát dan 
de natuur z’n gang gaan. Die gracht is vroeger ook wel eens droog geweest en nu moet ’ie zo nodig vol blijven. Nou, 
pomp dat voor mijn part uit de sloot, maar dat mag niet, want dat is oppervlaktewater. Nu gaat dat dure drinkwater 
de gracht in om die op peil te houden. Dat drinkwater wordt overal in de buurt gebruikt. De watermaatschappij heeft 
hier overal boringen waar ze het drinkwater uithalen. Melkfabriek Campina bijvoorbeeld heeft ook boringen die op 
honderd meter ‘t schone drinkwater oppompen. Dat is het beste drinkwater wat je hebben kunt in Nederland! 

In Putten hebben we sprengkoppen. Ook hier bij Natuurmo-
numenten. Zij hebben even geprobeerd om ’m open te maken, 
maar hij loopt niet meer. Vroeger ging die sprengsloot hier 
langs de Withagersteeg onder de Schuitenbeek door. 
Die sprengsloot voorzag de gracht van water, maar Natuur-
monumenten geloofde mij niet. Als kleine jongens kropen wij 
de duiker in en trokken we die schuif wel eens open. 
Dan stroomde al de landen onder water. Zo voorzag de jonker 
vroeger al, vanuit de Schuitenbeek, ’t kasteel van water. 
Rijkswaterstaat heeft die duiker dichtgemetseld. Er zitten nog 
sporen van de houten beschoeiing, waar hij vroeger onder de 
Schuitenbeek door ging. Ze gooiden hier in de laan nieuwe 
duikers in de sprengsloot. Ik zei dat die veel lager kunnen want 
vroeger ging dat water er een meter dieper uit. Maar volgens 
hun bestond dat niet! Ik zei: ‘Weet je wat we doen? Eén zo’n plek 
graven we uit en dan zoeken we de ouwe duiker op. Die moeten d’r 
liggen, want die ging onder de Schuitenbeek door’. Ja hoor, toen 
kwamen ze hem zó tegen. 

De Schuitenbeek ontstaat bij Voorthuizen, bij de fabriek van 
Struik. Dat is oppervlaktewater vanuit de hele omgeving. Kalm 
aan komen allerlei beekjes, de Veldbeek en de Blarinckhorster-
beek, allemaal in die Schuitenbeek en die voert het gezamelijk 
af in het Randmeer. Vroeger ging de Schuitenbeek dwars door 
de Appelse heide. Hij voerde te weinig water af dus die hebben 
ze afgesloten en een nieuwe beek gegraven die langs de Nieuwe 
Voorthuizerweg loopt en dan richting Oldenaller. Maar nou 
maken ze weer retentiegebieden en ’t kost weer miljoenen! 
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Als kleine jongens kropen wij de duiker in en trokken we 
die schuif wel eens open.  Dan stroomden al het land onder water. 

”

Mergreet Gründemann en Aart van Gens op landgoed Oldenaller.

Boerderij Ons Genoegen op landgoed Oldenaller in Putten.

Nieuw op onze website:
Waterbeheerprogramma WV&V 2016-2021 
Lees het op www.sprengenbeken.nl
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Wat eraan vooraf ging: Wateroverlast door overstromende of slecht onderhouden beken zal er altijd wel zijn geweest. Als 
begin ’40 in de gemeente Epe de druk van gemeentewege toeneemt om de beken onder overheidstoezicht te plaatsen, beseffen 
de beekeigenaren dat het nu menens is. Om de volledige zeggenschap over hun beken te behouden, bundelen zij in 1941 
hun krachten. Ze richten de Vereeniging van Beekeigenaren (VVB) in de Gemeente Epe op, die haar leden onderhoudsplicht 
oplegt. Met een onderlinge schouw houden zij zelf de controle daarop in handen en weten zij ‘baas over eigen beek’ te blijven. 
Dat gaat goed, tot voor een aantal leden hun beek(deel) niet meer van (bedrijfs)belang is en zij deze laten verwaarlozen. 
Bestuursbemiddeling en -dwang werken uiteindelijk niet meer. In 1959 zetten de goedwillende beekeigenaren hun 
verzakende collega’s buitenspel door de oprichting van een nieuwe ‘club’, de Vereniging tot Instandhouding van Bedrijfsbeken 
(VIB).  

Regelgeving wordt beekeigenaren te machtig
De nieuwe vereniging begint met tien leden. Het zijn de eigenaren van zes beken in de gemeente Epe: in Epe de Beek 
aan de Noordzijde, in Emst de Smallertse Beek en de Nieuw Molense Beek, in Vaassen de Hogebeek, de  Nieuwe Beek 
en de Dorpermolenbeek.* Later sluiten zich enkele beekeigenaren uit Apeldoorn en Heerde aan. Het beekonderhoud 
(en vooral het ontbreken daaraan) is niet langer het allesoverheersende thema binnen de vereniging.  
‘In het algemeen is de onderhoudstoestand van de beken goed’, meldt secretaris J. van Delden in achtereenvolgende jaren. 
Nieuwe vraagstukken die zich aandienen, komen van buitenaf. Verontreiniging van het oppervlaktewater wordt een 
maatschappelijk probleem, waarvoor overheden door middel van wet- en regelgeving een oplossing zoeken. 
In de gemeente Epe zijn de bedrijven die over een eigen beek kunnen beschikken, bepaald niet de minste vervuilers. 
Door het toenemend gebruik van chemische stoffen in het productieproces maakt hun afvalwater de beek, waarop zij 
vrijelijk mogen lozen, niet zelden tot een open riool. Het VIB-bestuur ziet de bui hangen en inventariseert in maart 
1961 welke stoffen en in welke mate de leden in hun beek laten wegvloeien. (Zie Kist van Van Delden, deel 4, maart 
2016). Ook signalen over regelgeving op het gebied van de waterhuishouding verontrusten de vereniging. Een in te 
stellen waterschap zou dan het toezicht krijgt over alle watergangen, de beken niet uitgezonderd. 

Kunstbeken
Het bestuur vraagt in 1962 een onderhoud aan met burgemeester en wethouders, en brengt daarin ‘de bijzondere 
positie naar voren die de industriebeken innemen in het geheel van watergangen in onze gemeente’. Daar valt onder 
meer de term ‘kunstbeken’, om nog maar eens te benadrukken dat het niet om zo maar natuurlijke watertjes gaat. 
Doordat ambtelijke molens maar langzaam malen, duurt het echter nog jaren voor de overheid daadwerkelijk 
rioolaansluiting verplicht, rioolbelasting heft, een zuiveringschap en een waterschap van de grond krijgt. 
De vereniging neemt een afwachtende houding aan. Vanaf 1962 schrijft het bestuur geen ledenvergadering meer 
uit en zelf vergadert het bestuur in september van dat jaar voor het laatst. Het contact met de leden in de jaren 
daarna beperkt zich tot de jaarlijkse schouw en het verzoek de contributie te voldoen. Vanaf 1967 blijven zelfs die 
betalingsverzoeken uit. 

Opleving
Pas in mei 1972 roept het bestuur de leden weer bij elkaar ‘om deze te polsen over hun mening t.a.v. het voortbestaan 
van de vereniging, die de laatste jaren min of meer slapende is geweest’, verklaart voorzitter ir. B.J. Helders de 
oproep. Jazeker is het voortbestaan van de vereniging nog van groot belang, oordelen de beekeigenaren of 
hun vertegenwoordigers, evenals een actieve opstelling. Ook de behoefte aan onderlinge samenwerking blijkt 
sterk aanwezig. Vastgesteld wordt wel dat de statuten enige wijziging behoeven, om beter ingespeeld te zijn op 
maatschappelijk omstandigheden; ook niet-beekeigenaren moeten bijvoorbeeld (bestuurs)lid kunnen zijn om 
zo een bredere expertise in huis te hebben. Dat jaar volgen nog twee ledenvergaderingen waarin de statuten 
worden aangepast en het bestuur deels wordt ‘ververst’ tot een mix van oudere, ervaren en jongere, nieuwe 
bestuursleden. De contributie-inning wordt (eenmalig) weer ingevoerd. De opleving is van korte duur. 
Van een actieve opstelling is al meteen na 1972 geen sprake meer. Pas in maart 1975 benadert het bestuur de 
leden weer eens. Aanleiding is een discussie tussen de Aluminium Industrie Vaassen (AIV, nu Vaassen Flexible 
Packaging) en het Zuiveringschap Veluwe over de betekenis die de historische beekrechten dan nog hebben. 
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De kist van Van Delden  deel 5

Nieuwe beekeigenaren krijgen het moeilijk
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Met name het recht op vrije lozing speelt daarbij. Beide partijen willen in een proefproces tot een gerechtelijke 
uitspraak komen op de vraag of uit het eigendomsrecht op de beek (nog) het lozingsrecht voortvloeit. VIB-voorzitter 
Helders woont op verzoek van de AIV (eigenaar van een deel van de Dorpermolenbeek en VIB-lid) het overleg tussen 
AIV en Zuiveringsschap bij, maar de vereniging pakt haar rol als belangenbehartiger niet op. Het bestuur besluit dat 
het in deze zaak geen partij wil zijn, volstaat met het informeren van de leden over de kwestie en nodigt hen stuk 
voor stuk uit aan de discussie deel te nemen. De belangstelling daarvoor is minimaal. Het proefproces komt er niet. 

Opheffing
Daarna vervalt de vereniging opnieuw in een slapend bestaan. 
In november 1984 doet het bestuur de leden het voorstel de 
vereniging op te heffen: ‘niet zinvol meer, mede gezien de voor 
veel leden sterk afgenomen economische betekenis van de beken’.  
De middelen die de vereniging in kas heeft, zo’n 5800 gulden, wil 
het bestuur schenken aan de Stichting tot Behoud van de Veluwse 
Sprengen en Beken, die zich vanaf 1979 om de verwaarloosde beken 
bekommert. Vrijwilligers van de Bekenstichting verrichten onder 
meer onderhoud aan de beken van Vaassense beekeigenaren, die 
daarvoor 25 gulden per mandag onkostenvergoeding betalen. 
Negen leden gaan meteen akkoord, de tiende na een nadere uitleg 
ook. Eén lid reageert niet, één lid wil de vereniging handhaven maar 
in een gewijzigde, aan de tijd aangepaste vorm. 
Zonder ledenvergadering houdt de vereniging in 1985 op te 
bestaan. De Bekenstichting krijgt het kapitaal van de vereniging op 
haar rekening gestort.
Eind december 2009 ontvangt de laatste secretaris van de 
voormalige VIB, Hent van Delden, de heren Henk Menke en Jacques 
Meijer, resp. mede-oprichter en documentalist van de Veluwse 
Bekenstichting. Een oude belofte wordt ingelost: Van Delden draagt 
het archief van de Vereniging tot Instandhouding van Bedrijfsbeken 
en voorganger Vereeniging van Beekeigenaren in de Gemeente Epe 
over aan de Veluwse Bekenstichting. Al die jaren heeft de Vaassense 
beekeigenaar en oud-bestuurder de paperassen zorgvuldig bewaard 
in een antieke kist: de Kist van Van Delden.  
De kist krijgen de vertegenwoordigers van de stichting niet mee, de 
inhoud ervan wel. Het archiefmateriaal is inmiddels ondergebracht 
in het Streekarchief N.O. Veluwe, in het gemeentehuis in Epe.  

Door Tjada Amsterdam
Bron: archief Vereniging van Beekeigenaren in de gemeente Epe

Een beek voor een paar piek, 
een sprengenkop voor 15 mille.

Ze waren er maar wat blij mee, de eigenaren van de 
Klaarbeek in Epe. Eén gulden kregen zij in 1959 voor 
de overdracht van hun beekgedeelte aan de gemeente 
Epe. Een schijntje natuurlijk. Want hoeveel zouden zij 
zelf of hun (voor)ouders niet ooit voor de rechten op een 
deel van de Klaarbeek hebben betaald? Goudgeld waren 
ze waard geweest, die beekrechten; ze vormden immers 
bedrijfskapitaal. 
Maar die tijd was voorbij. Voor wie het water niet 
meer bedrijfsmatig benutte, was de beek een blok aan 
het been geworden. Een geldverslinder, want behalve 
rechten schiep beekeigendom ook plichten: onderhoud. 
En dat kon aardig in de papieren lopen. Vandaar dat de 
beekeigenaren maar al te graag voor een krats van hun 
ooit zo kostbare eigendom af waren. 
De kentering van waardevol naar waardeloos was 
al voor 1900 ingezet. Stoommachine en elektriciteit 
namen de energievoorziening over van waterkracht.  
Voor bedrijven die het water benutten in hun productie-
proces, zoals wasserijen, bleef schoon beekwater van 
waarde.  
In april 1966 telde de gemeente Epe dan ook nog 
15.000 gulden neer voor de sprengenkop van de Beek 
aan de Noordzijde (nu Zuidelijke Horsthoekerbeek), tot 
dan eigendom van J. Bagerman van wasserij De Ade-
laar aan de Heerderweg. Bagerman bleef wel eigenaar 
van het deel tussen sprengenkop en zijn wasserij. 
De overdracht van het eigendomsrecht betrof alleen het 
water; de beekwallen en het omringende bos waren al 
in het bezit van de gemeente. 
Het brongebied van de beek, bekend als de Sprengen 
met daarover houten bruggetjes, ligt aan de noordgrens 
van de gemeente Epe, tussen Bijsterbosweg en Koepel-
weg. Recreatief aantrekkelijk en van historische en 
natuurhistorische waarde, verklaarde de gemeente Epe 
destijds haar belangstelling voor het gebied. 
En dat mocht wat kosten. 

laatste deel

*De namen van de beken zoals de vereniging hanteert. 
De beken heten nu resp. Zuidelijke Horsthoekerbeek, 
Smallertse Beek, Nijmolensebeek, Hartense 
Molenbeek, Nieuwe Beek, Dorpse Beek.  

Bron: Archief van Vereeniging van Beekeigenaren in 
de gemeente Epe (1941-1959) en van Vereniging tot 
Instandhouding van Bedrijfsbeken (1959-1986).

De kist van Van Delden.
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Ontwikkelingen waren niet tegen te houden 
Hoe kon het gebeuren dat de verenigde beekeigenaren in Epe en omgeving aanvankelijk (begin ’40 van de vorige 
eeuw) zo strijdvaardig en succesvol opereerden en twee decennia later al langzaam buiten beeld verdwenen? 
Hent van Delden heeft als verklaring voor de teloorgang maar een paar woorden nodig: “Maatschappelijke ontwikke-
lingen.” De Vaassenaar was de laatste secretaris van de Vereniging tot Instandhouding van Bedrijfsbeken (VIB).  
In 1972 nam hij de pen over van zijn vader, die deze functie 27 jaar vervulde. De Van Deldens waren eigenaar van een 
deel van de Dorpermolenbeek en runden aan die beek een kartonfabriek. Van Delden jr. maakte ten volle mee hoe de 
beekeigenaren hun beekrechten zagen verwateren, zonder dat zij daartegen een vuist konden maken.  

“Voor beekeigenaren was de beek altijd een essentieel onderdeel van hun bedrijf. Zij hadden vooral belang 
bij het schone water dat het bedrijf binnenkwam. Het afvalwater dat op de beek werd geloosd, daar 
bekommerde niemand zich om. Tot de overheid zich ermee bemoeide.”  
Hent geeft een sprekend voorbeeld. “Ik ging naar de mulo en onze beek liep langs de school. 
Als het speelkwartier was en de andere jongens zagen dat er schoon water door de beek liep, 
dan zeiden ze tegen mij: da’ giet niet goed met oe. Schoon water betekende dat het bedrijf stil lag. 
Er hoorde vuil water in de beek te stromen; dan draaide het bedrijf. Zó anders werd er toen over 
beken gedacht.” Van Delden laat een foto zien van Mocabo, constructiespeelgoed met kar-
tonnen elementen waarmee huisjes, torens, hekjes, boompjes konden worden gebouwd; 
een voorloper van Lego en Duplo. “Als wij het rode karton voor de dakjes maakten, dan was 
de beek rood. Als we boompjes maakten, was de beek groen.”

Wetgeving
Vervuilend waren sommige watermolens (vol- en leermolens) al zo lang zij bestonden. Maar kleinschalig. Toen de 
bedrijven, vooral na WO II, door mechanisatie konden uitbreiden en bij hun productieprocessen (meer) chemische 
stoffen inzetten, nam de verontreiniging van het afvalwater toe, in ernst en omvang. Tegelijk groeide ook de maat-
schappelijke druk daartegen. 
De overheid greep in. Een eerste ontwerp-Wet Verontreiniging Oppervlaktewater (WVO) lag er in 1964. In 1970 trad 
de wet, die rechtstreekse lozingen van ongezuiverd afvalwater op oppervlaktewater verbiedt, in werking. De provin-
cie Gelderland vertaalde de WVO in drie zuiveringsschappen, waaronder Zuiveringsschap Veluwe. 
Op lokaal niveau sleutelde de gemeente Epe al in 1963 aan een verordening voor de zuivering van rioolwater. 
Voor Epe voorzag dat plan in een biochemische (oxydatief-biologische) zuiveringsinstallatie, in Vaassen kon worden 
volstaan met mechanische zuiveringsinstallatie, want ‘voor Vaassen is er immers van uitgegaan dat geen industrieën op 
de gemeentelijke riolering en zuiveringsinstallatie zullen worden aangesloten, omdat deze industrieën hun afvalwater lozen 
op beken, welke zij zelf in eigendom en beheer hebben, zodat een verbod op lozing op deze beken moeilijk kan worden opge-
legd’ omschreven B&W hun standpunt.   
Gedeputeerde Staten hechtten echter geen goedkeuring aan de verordening. Zij wilden dat ook Vaassense bedrijven 
die op eigen beken lozen, hun afval t.z.t. via riolering en zuiveringsinstallatie zouden lozen en al meteen gingen mee-
betalen aan rioolbelasting en –heffing. Hun beken mondden immers uit op de Grift , waardoor zij met hun afvalwater 
daar een deel van vervuiling veroorzaakten. De gemeente Epe maakte bezwaar tegen de onthouding van de goedkeu-
ring.  Besloten werd dat de kwestie een zaak voor het toekomstig waterschap of zuiveringsschap zou worden. 

Heikel
Het Zuiveringsschap Veluwe kwam pas in 1971 tot stand, maar al eerder waren de gemeenten Apeldoorn, Epe en 
Heerde een gemeenschappelijke regeling aangegaan voor de afvalwaterzuivering (1969). Bij een eerste verkenning 
daartoe, in 1966, kreeg een Utrechtse jurist de opdracht onderzoek te doen naar de historische beekrechten. 
Kennelijk een heikele kwestie, want drie jaar later ‘is het onderzoek nog niet beëindigd’, aldus B&W van Epe.
Waarschijnlijk kwam de jurist er niet uit, want in 1975 overwogen de Aluminium Industrie Vaassen (AIV) en het 
Zuiveringsschap een proefproces ‘om vastgesteld te krijgen of het lozingsrecht (als historisch recht) uit het eigendom 
van de beek voortvloeit’, schreef VIB-secretaris Van Delden aan de leden; hij nodigt hen uit zich als medebelangheb-
bende bij de AIV aan te sluiten. Geen van de leden zag daar heil in en het proces kwam er niet. 

In gesprek met Hent van Delden
Laatste secretaris Bedrijfsbeken Hent van Delden schetst teloorgang

wielewaal

Mocabo



Niet zo vreemd. “Zelfs indien dit recht zou komen vast te staan, kan het Zuiveringsschap zonder meer, krachtens de 
wet op de verontreiniging van het oppervlaktewater, beperkende maatregelen opleggen en eisen stellen aan de lozer, 
c.q. de lozing niet toestaan”, citeert voormalig secretaris Van Delden uit zijn toenmalige brief. 
“De ontwikkelingen op het gebied van sanering gingen vanaf begin jaren zeventig zó snel’’, kijkt hij terug. “Bespre-
kingen met het zuiveringsschap verliepen voor ons in een onaangename sfeer. De bedrijven zagen het zuiverings-
schap niet als partner, maar als vijand. En you can’t fight the devil. We waren niet zo onnozel dat we niet beseften dat 
tegen die ontwikkelingen niet te vechten was.” 

Stoppen
Voor zijn eigen bedrijf waren de gevolgen van deze maatschappelijke ontwikkelingen evenzeer onafwendbaar. 
“Toen ik in 1974 in het management van het bedrijf kwam, was er al een lozingsverbod. We mochten nog wel lozen, 
maar een beperkte hoeveelheid en alleen van een goede kwaliteit. Eigenlijk beseften we toen al dat we het niet voor 
elkaar zouden krijgen water van een goede kwaliteit te lozen. We hebben het geprobeerd door de vezelstoffen die we 
loosden, af te vangen. Maar het gebruik van retourwater leidde tot een aaneenschakeling van problemen. Een klein 
familiebedrijf als het onze was niet in staat hooggekwalificeerde ingenieurs in de arm te nemen, of afvalwaterreini-
gers aan te schaffen. Het lozingsverbod heeft er, samen met de malaise in de sector, toe geleid dat we in 1980 zeiden: 
we stoppen er mee.”
Van Delden droeg zijn beekgedeelte en bijbehorende beekrechten over aan de Bekenstichting, voor het symbolische 
bedrag van één gulden. “De Bekenstichting was destijds de meest voor de hand liggende nieuwe eigenaar.”  
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Door Tjada van Amsterdam

           “We waren niet zo onnozel 
dat we niet beseften dat tegen die ontwikkelingen 
                           niet te vechten was.”

Hent van Delden bij de Dorpermolenbeek. Foto Tjada Amsterdam.

mug



Inleiding
Langs de voet van de stuwwal van de westelijke Veluwezoom, bij Doorwerth, loopt de Fonteinallee. Halverwege het 
oostelijk deel van de Fonteinallee, van kasteel Doorwerth naar Heveadorp, buigt de allee om een vijver. Het is deze 
plek waar een sprengenbeek, de Dunobeek, uitmondt. En het is dit dal, met zijn cascades, dat hierna met cascade-
dal en met ‘de plek’ zal worden aangeduid. De ouderdom van ‘de plek’ lijkt onvoldoende onderkend. Een schets uit 

1780 en een lithografie uit 1904 worden als oudst 
bekende afbeeldingen opgevoerd. Maar een tekening 
uit het midden van de zeventiende eeuw met een op-
schrift en een voorstelling die enkel het cascadedal 
met de Dunobeek bij Doorwerth kan zijn en kaarten 
uit de zestiende en zeventiende eeuw maken duide-
lijk dat ‘de plek’ als parksieraad van oudere datum 
is. In deze bijdrage vormt die tekening de eerste van 
een aantal tekeningen en foto’s die ‘de plek’ door de 
eeuwen heen afbeelden.

De Dunobeek ligt in een kort erosiedal in de stuwwal 
van de Veluwezoom. Bijzonderheid is de lengte van 
slechts een honderdtal meters en gelijktijdig het 
grote verval van zo’n tien meter. In de bron zit een 
metalen buis diep de stuwwal in. Het water dat hier-
uit stroomt vervolgt zijn weg via een drietal casca-
des en vijvers naar de beek langs de Fonteinalle. Van 
een watermolen lijkt nooit sprake te zijn geweest en 
navolgende afbeeldingen lijken weer te geven dat 
het geheel altijd een parksieraad vormde. Bovenaan 
de oostelijke dalhelling ligt nog een spreng in de 
vorm van een kleine vijver. Dit vormde het drukvat 
voor een fontein in de bovenste vijver in het dal. 

En in de onderste vijver in het dal zouden nog eens drie fonteinen hebben gestaan; op diverse plaatsen moeten nog 
resten van de metalen buizen te vinden zijn. 

Kaarten
Het Nationaal Archief in 
Den Haag bezit een serie 
kaarten van de Heerlijk-
heid Doorwerth van de 
hand van Dirk Klin-
kenberg (1709-1799), 
gedateerd 1756.  
Op een overzichtskaart 
en een tweetal detailkaar-
ten worden een spreng en 
een kleine vijver weerge-
geven. 
De spreng en vijver liggen 
aan het einde van een 
meer dan kilometer lange 
laan die is aangelegd na 
1715  en voor 1722.  
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De Dunobeek te Doorwerth            

Gezicht vanaf de Fonteinallee. Foto Jan Holwerda, februari 2009.

Uitsnede kaart van de Heerlijkheid Doorwerth (1756), door Dirk Klinkenberg. Linksonder kasteel 
Doorwerth, in het midden de huidige Fonteinallee en rechts, aan het einde van de laan, de toenma-
lige ‘helle kolk’ en de spreng. Bron: Nationaal Archief, OSK D12II.



Dat de laan daar eindigt, heeft ongetwijfeld met terreinomstandigheden te maken, maar een gerichtheid op en een 
beëindiging bij ‘de plek’ als ‘daar moet je heen’, ‘daar is iets te zien’ is ook zeer wel denkbaar. De detailkaarten van 
Klinkenberg laten de toponiemen ‘De Fonteijn’, de ‘helle kolk’ en ‘De Els Pas’ zien. Op latere kaarten (van Conrad & 
Engelman uit 1793 en De Man uit 1802-1812) staat bij deze plek de aanduiding ‘cascade’.

De ligging van ‘De Fonteijn’ hoog op of in de helling komt in de meest gebruikelijke betekenis van het woord fontein 
misschien wat wonderlijk over, maar ook bron -naast buis bedoeld tot neervloeien van water- is een betekenis van 
het woord ‘Fonteijn’. Twee veel oudere kaarten, door Bernard Kempinck (?-1630), uit waarschijnlijk 1601 en 1616,  
geven deels dezelfde onderdelen weer. Te lezen zijn: ‘Dorenwert’, ‘wegh ondert Bergen’ en ‘hell Colck’. 

Afbeeldingen
Maar ‘de plek’ is niet alleen op oude kaarten te vinden, 
ook tekeningen geven ‘de plek’ weer.
De National Gallery of Scotland bezit een tekening met 
op de achterzijde het opschrift ‘[buit]e Doorewaert’.  
De huidige toeschrijving is aan Anthonie Waterloo 
(1609/10-1690), maar ook Lambert Doomer (1624–
1700) wordt genoemd. Zowel Waterloo als Doomer 
maakte reisjes, onder andere langs de Rijn. Waterloo 
waarschijnlijk rond 1650 en Doomer circa 1663. 
Beiden maakten gezichten van -en in de omgeving van- 
Rhenen, Arnhem en Nijmegen, en Doomer tekende ook 
de buitenpoort van kasteel Doorwerth. 
De tekening ‘[buit]e Doorewaert’ toont een dal waarin 
water trapsgewijs stroomt, via buizen of holle boom-
stammen. De bijbehorende vijvers zijn voor te stellen. 
En rechts op de tekening wordt de oostelijke dalhelling 
met traptreden weergegeven.

al eeuwen verbeeld
Door Jan Holwerda

Uitsnede [De heerlijkheid Doorwerth, gelegen tussen Renkum en Oosterbeek], [7-8 september 1601?], door Bernardt Kempinck.
Bron: Gelders Archief, 0012-K259.
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[buit]e Doorewaert, Anthonie Waterloo of Lambert Doomer ca. 1650.
Bron: National Gallery of Scotland, Edinburgh, D 1066.

Nieuw op onze website:
de Puttense beken door Jan van de Kraats
Lees het op www.sprengenbeken.nl



Een tweede tekening geeft eenzelfde beeld weer: meerdere niveaus en twee buizen of holle boomstammen waaruit 
water stroomt. Deze tekening, ‘Gezicht bij den doorewaard na ’t leven getekend’, is van de hand van Jurriaan An-
driessen (1742-1819), dateert uit 1780 en is dus 120 tot 130 jaar na de eerder genoemde tekening gemaakt.  
Een derde tekening van ‘de plek’ is van de hand van Cornelis van Hardenbergh (1755-1843). 
Op de achterzijde valt te lezen ‘Gezigt van een Gedeelte van het Bosch bij het Grotbergje van de doorneWaard in 
Gelderland C. van Hardenberg ad viv: del:’ Wat betreft de datering komt men niet verder dan ‘in zijn werkzame pe-
riode’; dat wil zeggen ergens tussen 1770 en 1809. Op de voorgrond is de middelste vijver afgebeeld; daarachter de 
trappartij tegen de oostelijke dalhelling.
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Detail van Gezicht bij den doore-
waard na ’t leven getekend (1780), 
Jurriaan Andriessen.
Bron: Particuliere collectie.

Gezigt van een Gedeelte van het Bosch bij het Grotbergje van de doorneWaard in Gelderland (1770-1809), 
Cornelis van Hardenberg[h]. Bron: British Museum (AN376223001).

spinnende 
waterkever

tapuit
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Tot slot nog een vierde afbeelding, ‘Hermitage bij Doorwerth’, uit een schetsboek met dertig gezichten van dorpen 
en buitenplaatsen in Gelderland, door een onbekende Duitse kunstenaar en gedateerd circa 1790. Het schetsboek 
omvat onder andere afbeeldingen van Hof te Dieren, Middachten, Rhederoord, Biljoen, het Oude Loo, Doorwerth en 
deze hermitage (kluizenaarshut).  

Op grond van beide voorgaande tekeningen lijkt ook hier ‘de plek’ afgebeeld te worden. Een beeld met water, een hel-
ling, een trap en daar onder een werk dat de hermitage moet zijn. Hoe zeer past dit niet bij de voorgaande afbeeldin-
gen en bij het onderschrift ‘Grotbergje’ van het eerder genoemde werk van Van Hardenbergh.

[Hermitage Doorwerth] (ca. 1790), anoniem. Bron: Gelders Archief (GM 14179).

Nieuw op onze website:
wandelen langs beken en sprengen
Lees het op www.sprengenbeken.nl
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Er is wel gedacht dat de cascaden mogelijk in 1783 en 1784 onder de tuinarchitect Johann Georg Michaël (1738-
1800) tot stand zijn gekomen. De tekening van Waterloo of Doomer van meer dan een eeuw eerder ontkracht deze 
gedachte. Duidelijk is dat ‘de plek’ een veel langere historie kent. Ook de eerder genoemde kaarten maken dit duide-
lijk.

In 1880 vond door vererving een opsplitsing van heerlijkheid Doorwerth plaats. Het cascadedal werd, met alles oos-
telijk van de Italiaanse weg, onderdeel van landgoed De Duno (tot dan nog vaak Duinoog genoemd). Na in verschil-
lende handen te zijn geweest werd het in 1898 eigendom van Joseph Willem Frederik Scheffer (1847-1917).  
Het was Scheffer die rond 1900 of kort erna (hoogstwaarschijnlijk) Hendrik Copijn (1842-1923) opdracht gaf tot het 
verfraaien of herinrichten van De Duno. Ook langs de Dunobeek vonden werkzaamheden plaats. 
De lithograaf en schilder Simon Moulijn (1866-1948) maakte vervolgens in 1904-1905 in opdracht van Scheffer een 
serie van tien lithografieën. Een van de lithografieën toont het cascadedal met een waterval vanaf rotswerk en een 
stroompje vanaf de voet van het rotswerk naar een vijver. 

Cascadedal met waterval. Litho van Simon Moulijn 1904-1905.

De rotsblokken, die de lithografie van Moulijn laat zien, zijn niet meer te vinden. 
Nog wel vindt men vandaag de dag enkele kleinere cementrustieke rotsblokken 
langs de waterloop en bij de vijvers. 



In 1910 publiceerde het weekblad Buiten een artikel over 
landgoed De Duno, geïllustreerd met foto’s van onder andere 
een cementrustieke trap tegen de oostelijke helling van het 
cascadedal. Met cement op gaas of ijzerwerk was een trap 
met leuningen in rustieke stijl ‘geboetseerd’ (als ware de leu-
ningen ruwe boomtakken, maar dan van cement). Bovenaan 
eindigde de trap bij een plateau waar een bank stond, naar 
het lijkt halfrond. Vanaf dat punt zal er een fraai zicht over 
het cascadedal zijn geweest. Nog steeds zijn de restanten van 
deze trap tegen de dalhelling te vinden.
Van Copijn is bekend dat hij cementrustiek toepaste en dat 
hij daarvoor samenwerkte met de Utrechtse firma F.J. Moer-
koert, een firma voor ‘Aanleg van rots- en waterwerken’, zo 
ook op De Duno. Over het gehele landgoed De Duno kwamen 
cementrustieke elementen als trappetjes, keien en gootjes 
tot stand en vandaag de dag zijn er nog steeds restanten van 
te vinden. In het cascadedal zijn dit restanten van de trap 
tegen de oostelijke dalhelling en cementwerk langs en in de 
bovenloop van de spreng. De bron ontspringt als het ware uit 
cementrustieke rotsen. Het water stroomt vervolgens door 
een cementrustiek waterloopje (gootje) en via een cemen-
trustieke cascade in de bovenste vijver. De rotsblokken, die 
de lithografie van Moulijn laat zien, zijn niet meer te vinden. 
Nog wel vindt men vandaag de dag enkele kleinere cemen-
trustieke rotsblokken langs de waterloop en bij de vijvers. 

Tot slot ligt onder aan de restanten van de trap en tegen de laagste vijver een kleine verhoging of ‘bult’. Ook hier 
liep een kleine cementrustieke trap omhoog, naar opnieuw een klein plateau met een zitje. In 1916 en 1917 kocht 
de Indische theeplanter Odo van Vloten (1860-1931) De Duno in delen. De tuinarchitect Samuel Voorhoeve (1880-
1948) was zijn rentmeester. Van de hand van Voorhoeve bestaat nog een kaart, getiteld ‘reorganisatie der wandelwe-

gen in het Dunobosch te Doorwerth’ (1924). De kaart, of het ontwerp, geeft 
bestaande en nieuwe wegen weer, zo ook in het cascadedal. 

Een situatiekaartje met de Dunobeek in een proefschrift uit 1929 toont 
het bestaan van niet drie, maar vier vijvers. Waar nu het cementrustieke 
waterloopje ligt, lag eerder een kleine vijver. De bijbehorende omschrijving 
spreekt ook van een ijzeren buis waardoor het water vanuit deze eerste vij-
ver stroomde, een meter naar beneden in een ‘steenen bak’ viel en vandaar 
uit naar de volgende vijver vloeide (water vallend uit een buis, net als op 
voorgaande afbeeldingen). Hetzelfde kaartje maakt ook duidelijk dat de 
fontein in de tweede, huidige bovenste, vijver stond. De ijzeren buis en de 
‘steenen bak’ zijn niet meer te vinden, ter plekke ligt nu het cementrustieke 
waterloopje. In 1931 overleed Van Vloten. Bij legaat liet hij landgoed De 
Duno na aan de Stichting Het Geldersch Landschap, Huize De Duno werd 
een hotel. Gedurende de Slag om Arnhem, in september 1944, en in de 
navolgende periode waarin de Veluwezoom de frontlinie vormde, werd heel 
veel kapotgeschoten en geplunderd. 
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Situatiekaartje met de Dunobeek in een proefschrift uit 1929.
Bron: Alexande David Voûte, De Nederlandsche beektricladen en de oorzaken van haar verspreiding.

Cementrustieke trap tegen de oostelijke helling van het cascadedal, 1910. 
Bron: weekblad Buiten 1910.

Gedurende de Slag om Arnhem waarin de 
Veluwezoom de frontlinie vormde, werd heel 
veel kapotgeschoten en geplunderd.



Huize De Duno en vrijwel alle andere villa’s en gebouwen 
op het landgoed werden verwoest. Ongetwijfeld heeft het 
cascadedal ook artillerie-inslagen gekend.
In 1983 werd de cascade hersteld, omvorming tot een water-
trap was het resultaat. Ook in 1989 en 1991 hebben er nog 
werkzaamheden aan de cascades plaatsgevonden. 
In 2002 startte het Waterschap Vallei & Eem met onderhoud 
en herstelwerkzaamheden aan de Zuid Veluwse beken in 
Renkum, Heelsum, Doorwerth en Oosterbeek. In 2005 wa-
ren de Oosterbeekse beken aan de beurt. Gezien de cultuur-
historische rijkdom en veelheid aan restanten werd voor het 
cascadedal nader onderzoek noodzakelijk geacht en besloot 
men de Dunobeek vooralsnog niet aan te pakken. Slechts bij 
de onderste vijver werden, als onderdeel van de aanpak van 
de beek langs de Fonteinallee, werkzaamheden uitgevoerd.

Toekomst
Wat de uiteindelijke herstelwerkzaamheden voor de Duno-
beek en het cascadedal zullen inhouden is nog niet duidelijk. 
Geldersch Landschap & Kasteelen is sinds 2015 bezig met 
het opstellen van een plan en het bijeenbrengen van gelden. 
In december 2015 is men al wel begonnen met het ‘leegkap-
pen’ van het dal.
Als alle werkzaamheden eenmaal achter de rug zijn zul-
len we weten wat de volgende afbeelding in de serie van 
tekeningen en foto’s van de Dunobeek in het cascadedal zal 
weergeven.
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De verwijzingen zijn zó uitgebreid dat we ze niet bij het artikel hebben ge-
plaatst. U kunt het vinden op onze website onder ‘Dunobeek Doorwerth’. 

Uitzicht over het cascadedal richting de Nederrijn (februari 2009).
Foto: Jan Holwerda.

Nieuw op onze website:
Samenwerking voor natuur in het Wageningse 
Binnenveld krijgt vorm
Lees het op www.sprengenbeken.nl

Ook úw drukwerk verzorgd tot in detail. 
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Op 14 juli dit jaar overleed Peter Stork op 84-jarige leeftijd. 
Peter was secretaris van de Bekenstichting in de periode 1999 tot 2007. 

Ik kwam in contact met Peter in de jaren zeventig van 
de vorige eeuw. Hij was toen werkzaam bij de provincie 
Gelderland, als hoofd van het projectbureau Proefgebied 
Nationaal Landschap Veluwe. In dat kader werd een  
onderzoekprogramma Beken en Sprengen uitgevoerd, 
waarbij nauw samengewerkt werd met o.m. het zui-
veringsschap Veluwe, alwaar ik werkzaam was. Ik heb 
Peter toen leren kennen als een authentieke, bijzondere 
persoonlijkheid, die persoonlijk contact belangrijk vond 
en de mensen om hem heen op zijn bescheiden wijze 
wist te stimuleren door zijn passie voor het Veluwse 
landschap en de Veluwse cultuurhistorie.

Na zijn pensionering trad Peter toe tot het bestuur 
van de Bekenstichting en vroeg hij mij ook zitting te 
nemen in dat bestuur. Ik heb hem daar vele jaren van 
nabij meegemaakt en leren waarderen. Peter is voor de 
Bekenstichting van grote betekenis geweest door zijn 
diepgaande kennis van de Veluwse cultuurhistorie en 
zijn vasthoudendheid bij het nastreven van de gestelde 
doelen. Hij wist daarbij door zijn goede contacten met 
de provincie, de gemeenten en de waterschappen de Be-
kenstichting als belangrijke partner in beeld te brengen 
en te houden. 

Naast de vele activiteiten die het stichtingswerk met 
zich meebracht, was hij ook nauw betrokken bij de 
realisatie van het schitterende boek: Veluwse beken en 
sprengen; een uniek landschap. Hij schreef daar in samen-
werking met onder anderen de ons eerder ontvallen 
Henk Menke, meerdere hoofdstukken voor en voerde de 
eindredactie. Hij had oog voor de kwaliteiten en com-
petenties van zijn medebestuursleden en verstond de 
kunst om het beste uit mensen te halen. Met oog en res-
pect voor vakmanschap, met humor en een kwinkslag.

Peter was, zoals de rouwkaart weergeeft, een man van de wereld, van de Veluwe, van Epe. Eerst was deze wereld zijn 
huis, later toen zijn gezondheid afnam, was zijn huis zijn venster op deze wereld. 
We herdenken een bijzonder, aimabel en betrokken mens, die we node zullen missen.

In memorium: Peter Stork
Door Dick Wouda

September 2014 hebben we Peter thuis in Epe geïnterviewd 
voor de Wijerd. Dit artikel van Wiebe Kiel en Jacques Meijer 
wilt u wellicht nog eens nalezen? Wijerd 3, september 2014.

Op 20 mei dit jaar overleed Theo van de Nes. 
Theo was vanaf 2006 tot eind 2015 lid van het algemeen bestuur van de Bekenstichting. 
Op onze website heeft Yolt IJzerman Theo herdacht met een bericht.



Reactie Gert Jan Blankena
Gert Jan Blankena schrijft, dat in zijn artikel over de Vitensbeek in het vorige 
nummer een foto ontbreekt: die van fase 4: een breed, wijd dal met massatransport 
van zand en fijner grint. De foto die er nu bij geplaatst is slaat op de doorbraak van 
bekken 1 naar bekken 2. Hierbij alsnog de goede foto van fase 4.

Reactie van Kees Almekinders op ‘Van de redactie’ uit de vorige Wijerd
“De ‘noot’ van de redactie is precies datgene wat mij als liefhebber van de Veluwe 
verontrust. Mijn zorgen die ik hier kenbaar maak, heb ik in woorden van gelijke 
strekking ook aan Staatsbosbeheer gestuurd. De Veluwe dreigt, als we niet oppas-
sen, te verworden tot een soort ‘pretpark’ waar biologen, natuurclubs, onderne-
mers ieder hun eigen lievelingsprojectjes kunnen starten zonder dat deze op elkaar 
zijn afgestemd of zelfs maar enig raakvlak hebben.

Enige samenhang hebben ze in die zin wel dat het veel geld en publiciteit moet hebben, en last but not least, unusual moet 
zijn. De Veluwe is een prachtig natuurterrein maar het is geen ongerepte wildernis. Waarom dan bijvoorbeeld Staatsbos-
beheer met landrovers, huifkarren en ander rollend materieel de mensen massaal bij de herten en zwijnen moet brengen 
is mij volkomen onduidelijk. Het brengt geld in het laatje! Laat de mensen zelf de fysieke moeite doen om d.m.v. een 
mooie wandeling hetzelfde doel te bereiken. Behalve de door u geschetste klimbanen, klimparcoursen en paaltjesroutes, 
kiosken en smulhuisjes waar niet de echte natuurliefhebbers op afkomen, of op zitten te wachten, zien we nog een ander 
vreemd fenomeen: het introduceren van dieren die hier van nature niet thuishoren! We hebben inmiddels een soorten-
rijkdom aan grazers in onze Veluwse natuur geïntroduceerd waar menig dierentuin jaloers op kan zijn. Na de prezalski-
paarden, heckrunderen, shetlandponies, Schotse hooglanders en nog vijftig soorten andere grote en kleine grazers, zoals 
schapen in allerlei soorten en maten, is nu tot overmaat van ramp ook de Wisent verschenen. Dag rust op de heide bij 
Hoog Buurlo! Uiteraard moeten deze beestjes ook weer opgesloten worden achter hekwerk. Onder leiding van een ‘gedi-
plomeerde ranger’ kunnen mensen deze volkomen gedomesticeerde oerrunderen bekijken, uiteraard tegen fikse betaling.
Samenvattend wil ik zeggen: laten wij het kind niet met het badwater weggooien! Laten we de Veluwe zo puur en mooi 
mogelijk houden. Pamper de mensen niet hoe zij de natuur moeten ontdekken maar laat ze dat zelf doen. Mijn wandelin-
gen over de Veluwe zijn juist bijzonder door hun eenvoud. Als ik alleen, of met goede vriend, na urenlang zwerven over 
onze onvolprezen Veluwe weer thuis kom dan geeft me dat een voldaan en tevreden gevoel waar ik de rest van de week 
van genieten kan. Deze ervaring gun ik iedereen!”

Reactie van  Gerlof Luehof op ‘Van de redactie’ uit de vorige Wijerd
“Je vraagt aan het begin wat de lezer denkt van de ideeën van Van Dam en van zoveel provin-
ciale en regionale bestuurders. Ze denken allemaal -althans voor zover ze invloed op het beleid 
kunnen uitoefenen- in termen van werkgelegenheid, van economische groei en van geld ver-
dienen. Een tragische ontwikkeling, die wereldwijd meer en meer tot een geweldige verarming 
van de natuur heeft geleid. Kortom: ik deel je mening, kenbaar tussen de regels door”. 

Reactie van Henk Weltje 
op Het Clundermolentje in Niersen uit de vorige Wijerd
Op pagina 21 wordt een vraag gesteld over het waterrad van het Clundermolentje in Niersen: 
is dat een bovenslag- of onderslagrad geweest? Henk Weltje die het archief van de Apeldoornse 
historicus Hardonk rubriceert, stuurt de redactie naar aanleiding van die vraag een document 
toe, waarin Hardonk zijn bevindingen verwoordt over het Clundermolentje. ‘Het Clundermo-
lentje is reeds lang verdwenen; omstreeks 1937 wees een gemetseld stuwtje met een miniatuurwater-
valletje de plek aan waar het had gestaan. Door de toegenomen begroeiing is de juiste ligging thans 
moeilijk te vinden’. Verder spreekt Hardonk over ‘...aan de beek beneden het Clundermolentje...’ 
Bij een opgeleide beek spreekt men van een boven- en benedenbeek. De bijbehorende foto 
laat het watervalletje zien. Tekst en foto tonen zo aan, dat er ten tijde van het gebruik van de 
molen waarschijnlijk ook sprake moet zijn geweest van een hoogteverschil. 
Dit betekent mijns inziens, (Henri Slijkhuis) dat het Clundermolentje een bovenslagrad heeft 
gehad. 

Lezersreacties
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Door Henri Slijkhuis

Molenplaats Clundermolentje

Fase 4 Vitensbeek



Uitreiking RABO Stimuleringsfonds
Het Rabo Stimuleringsfonds heeft aan Lodewijk Rondeboom, contactpersoon van de 
Bekenstichting voor de Doorwerthse en Oosterbeekse beken, een cheque van € 2.500,- 
uitgereikt als bijdrage aan het project ‘herstel Waterfilterkelder van de voormalige Modelboerderij 
Huis ter Aa aan de Seelbeek in Heveadorp’.

Twee beken in Orden klaar voor de toekomst 
Het klimaat verandert. Inwoners en bedrijven in Apeldoorn hebben steeds meer te maken met extreme buien. 
Deze grote hoeveelheden worden in Orden vanaf nu opgevangen in de Beek in het Orderveen Noord en de Rode Beek 
Noord. Gemeente Apeldoorn en WV&V herstelden de twee beken in het stedelijk gebied. Daarmee zetten zij opnieuw 
een stap in de opvang van hevige regenval. Woensdag 6 juli openden inwoners van Orden de herstelde Beek in het 
Orderveen Noord en de Rode Beek Noord. Dat deden zij samen met wethouder Mark Sandmann en heemraad Frans 
ter Maten in het Waterbronpark tussen de Pieter de Hooghlaan en de Govert Flinckstraat.

Bekenstichting zoekt secretaris (m/v)
Wegens het vertrek van onze huidige secretaris zoeken wij voor de Bekenstichting een secretaris (m/v).
Iemand die affiniteit heeft met sprengenbeken en water/natuur en bij voorkeur ervaring heeft als secretaris.
Informatie wordt gegeven door voorzitter Jan van de Velde. Telefoon: 0578 573018. Mobiel: 06 46575308 
Schriftelijke reacties kunt u sturen aan: 
Stichting tot behoud van de Veluwse Sprengen en Beken, t.a.v. Bureausecretariaat.
Kerkweg 10,  8193 KK  Vorchten. Of onze email: info@sprengenbeken.nl.

Najaarsexcursie Bekenstichting op 29 oktober 2016. Vanaf 13.15 uur tot ongeveer 17.00 uur.
We bezoeken de (verdwenen) molenplaatsen bij het huis Voorstonden. Daarna gaan we stroomopwaarts langs de 
resten van de Haar te Tonden, de retentievijvers en de chiffon naar de Oliemolen in Eerbeek (Grand café 
De Korenmolen in Beekbergen, Kanaalweg 3 6961 LW Eerbeek). U kunt zich tot ongeveer 15 oktober opgeven 
bij het secretariaat: Zwier Hottinga-Doornbosch: 0578 631459, info@sprengenbeken.nl.
Voor nadere gegevens check onze website: www.sprengenbeken.nl

Recent uitgekomen
Onlangs zijn enkele mooie boeken gepubliceerd die we u niet willen onthouden. 
Op deze pagina een kleine introductie. Door Henri Slijkhuis. 
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Ria Efdée, e.a., Valleiveen en Veluwezand. Geschiedenis van een water-
schap in zes verhalen, WV&V, Apeldoorn 2016 (111 pagina’s).
Geschiedenis van het beheergebied van dit waterschap. In zes hoofd-
stukken wordt ingegaan op de geschiedenis van een kenmerkend 
element in het beheergebied. De Bekenstichting heeft een bijdrage 

geleverd doordat Henri Slijkhuis het hoofdstuk over de Vaassense 
sprengenbeken voor zijn rekening heeft genomen. Het 

boek is bedoeld als relatiegeschenk, het is ons 
niet bekend of het besteld kan worden bij 
het WV&V. 

Wim Huijser en Harry Harsema, Wandelboekje van natuur-
vrienden. Een uitnodiging om de natuur aan den lijve te 
ervaren in 40 wandelingen, van de Helderse duinen 
tot het Limburgse Eyserbos, en van de Hoeksche 
Waard tot het Haaksbergerveen. Jan van de Velde 
loopt zijn favoriete wandeling in zijn woonplaats Vaassen 
door het prachtige sprengenlandschap. uitgeverij blauwdruk, 
juni 2016, 256 pag paperback. Prijs € 20,–.

Martijn Horst, De buurtschappen 
Gortel en Niersen. Een landschaps-
biografie over boeren, bosbouwers en 
forensen, Mathijn heeft in opdracht van de 
vereniging Gortel Niersen gewerkt aan de buurt-
schappenvisie en heeft tevens historisch onderzoek verricht naar het 
gebied. Fraai geïllustreerd, gebonden boek. Cultuurland Media, Wapenveld, 
2016 (144 pagina’s). Het is te bestellen bij Cultuurland Advies (www.cultuur-
land.com) of te koop bij de Bruna’s in Epe en Vaassen voor € 19,90. 
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