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Word ook donateur! Dat kan al vanaf € 20 per jaar. U ontvangt dan elk kwartaal de Wijerd.
Aan- en afmelden kan via het secretariaat middels post, mail of telefoon.

Van de redactie

Henri Slijkhuis

Beken en bomen. Er moeten meer bomen in Nederland komen. Dat vindt een bonte verzameling van natuurorganisaties, papier- en kartonfabrieken, de palletindustrie, bosbeheerders, chemische industrie en timmerbedrijven. Ze willen dat er 100.000 hectare bos
bij komt. We hebben het dan over een gebied dat 2% van het oppervlak van Nederland
bedraagt. Groter dan de huidige Veluwe. Deze organisaties vinden dat het goed is voor het
klimaat, de industrie en de recreatie. Overal waar een boom (tijdelijk) kan staan, moet er
geplant worden. In de Wijerd hebben meermalen artikelen gestaan over de effecten van de
verdamping van alle huidige Veluwse bomen op de grondwatervoorraad in de bodem en de
effecten daarvan op onze sprengen en beken. Er zit dus ook een andere kant aan de bomenmedaille. Wij zijn benieuwd wat u van deze grote plannen vindt.
Reacties kunt u sturen naar Henri Slijkhuis (hgslijkhuis@hotmail.com).

Omslagprent: Hüvener Mühle
Foto: Henri Slijkhuis, 2016

Van de redactie: beken en bomen
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De Wijerd, 37e jaargang nummer 4, december 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 februari 2017.
Mailen naar het secretariaat: info@sprengenbeken.nl.
U kunt ook uw stem laten horen: facebook.com/bekenstichting.

In dit nummer veel mondelinge geschiedenis. Onze stichting heeft het
voortouw in het project historisch waterbeheer op de Veluwe van de Gelderse werkgroep oral history. De afgelopen maanden zijn verschillende mensen geïnterviewd en
de komende maanden volgen er nog meer. Het resultaat van twee interviews treft u
in dit nummer aan. Verder nemen we u mee naar de Vrijenbergersprengroute;
vertelt Gert Jan Blankena over de paaitijd van windes in de Hierdense beek en
blijkt de Hüvener Mühle wel een heel bijzondere watermolen te zijn.
We wensen u veel leesplezier toe.
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Door Peter Smits
vice-voorzitter

Van het bestuur

Hagedis

Dagelijks bestuur
De afgelopen maanden zijn wat turbulent verlopen binnen het bestuur van de Stichting, wellicht dat u daar wat van
heeft meegekregen. Er zijn een aantal personele veranderingen opgetreden vanwege uiteenlopende oorzaken en
dat heeft geleid tot onderbezetting in het dagelijks bestuur (DB). Dat heeft er weer toe geleid dat voor de zomer een
aantal algemeen bestuursleden (Jan Harmen Bosch, Yolt IJzerman, Peter Smits) en oud-bestuurslid Lia Slobbe, het
dagelijks bestuur voor een periode van een jaar tijdelijk hebben versterkt. Wiebe Kiel heeft een nieuwe rol gekregen
binnen het bestuur en gaat zorgdragen voor de coördinatie van de contactpersonen en bouwt zijn rol in de werkgroep communicatie af.
Maria Bruggink heeft aangegeven dat zij haar taken als secretaris vanwege hoge werkdruk niet langer kan vervullen
en de penningmeester Jos Noppen heeft aangegeven dat we per 1 januari 2017 een vervanger voor hem moeten zoeken. Wij danken beiden voor hun uitmuntende werk en inzet voor de Bekenstichting. We hebben dus twee vacatures
en zoeken daarvoor enthousiaste kandidaten, meldt u aan als u interesse heeft of een goede kandidaat kent!

Ondertekening van de zienswijze door de voorzitter op 19 oktober 2016
in aanwezigheid van bestuurleden. V.l.n.r. Zwier Hottinga (bureausecretariaat); Yolt Ijzerman (AB-lid en opsteller Zienswijze); Jan van de Velde,
(voorzitter); Jan Harmen Bosch (AB-lid); Peter Smits (AB-lid); Lia Slobbe
- van de Waal (DB-lid ad interim). Wiebe Kiel (DB-lid) is de fotograaf en
staat niet op de foto.

Nieuwe afspraken vergadering DB en AB
Conclusie is ook dat het voltallige bestuur (DB samen
met AB) duidelijker lijnen moeten gaan uitzetten wat het
wel en niet wil doen en welke doelen en projecten we als
Bekenstichting nastreven. Het AB zal, zoals nu, 4x per jaar
bijeen komen, 2x als AB alleen en 2x als AB met vertegenwoordiging vanuit alle werkgroepen en contactpersonen.
Dat laatste is nieuw en voldoet aan de wens van met name
de contactpersonen om meer contact te hebben met het bestuur en de werkgroepen en te weten wat er speelt en gaat
spelen. Het moet in die overleggen met name gaan over
inhoudelijke zaken en lijnen. Het DB komt minimaal 6x bijeen, voorlopig met enkele aanvullende AB-leden, totdat het
DB op sterkte is en nieuwe bestuursleden zijn ingewerkt.
Belangrijk is verder dat we de contacten tussen bestuur en
de werkgroepen Hydrologie en Cultuurhistorie versterken
en een trekker vinden voor de werkgroep Ecologie. Idealiter
heeft iedere werkgroep een coördinator en een vertegenwoordiger in het DB. Dat kan dezelfde persoon zijn maar
hoeft niet.

Communicatie met communicatie verbeteren
Bijzondere aandacht verdienen de groepen die zich bezighouden met communicatie en public relations. Daar zijn
de laatste 2 jaar grote verandering opgetreden met de intrede van sociale media, de website en vernieuwing van de
redactie en vormgeving van de Wijerd. Dat heeft geleid tot een grotere dynamiek en nieuwe ideeën. Dit vergt goede
afstemming en nauwe interactie met het DB en de communicatiegroep.
Voor iedere werkgroep komt er een coördinator die zorgdraagt dat de communicatie en afstemming binnen de werkgroep, maar ook met de andere werkgroepen en het DB en AB, goed verlopen.
Herindeling onderhoud beken en de zienswijze van de Bekenstichting
De afgelopen twee jaar is door Waterschap Vallei en Veluwe gewerkt aan het opnieuw indelen van alle waterlopen
binnen haar werkgebied. Het gaat om het onderhoud. Dat was nodig omdat het beleid van de twee oude waterschappen, voor de fusie, nogal verschillend was. Het waterschapsbestuur heeft nu voor alle waterlopen in zijn werkgebied
opnieuw vastgesteld of ze worden onderhouden door het waterschap zelf (A-watergangen), of dat dit gedaan moet
worden door de eigenaren, onder toezicht van het waterschap (B-watergangen) danwel dat de eigenaren zelf maar
moeten zien hoe ze het onderhoud regelen (C-watergangen). Tot nu toe waren bijna alle beken een A-water.
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Onderhoud was daarmee verzekerd. In de nieuwe situatie is dat onderhoud niet altijd verzekerd. Wel blijven in de
voorstellen van het waterschap verreweg de meeste sprengenbeken onder categorie A vallen. Tot 16 oktober 2016
konden op het voorstel van het waterschapsbestuur zogenaamde zienswijzen worden ingediend. De Bekenstichting
heeft, met inzet van de contactpersonen, alle voorstellen bestudeerd waar het waterschap voorstelt de status te
verlagen naar B of C en daarop een zienswijze bij het waterschap ingediend. De algemene lijn in de brief is dat we
aanbevelen om bekenstelsels in zijn geheel één status, bij voorkeur A, te geven. De cultuurhistorische eenheid moet
niet door verschillen in onderhoud worden opgebroken.
Daarnaast hebben we specifieke opmerkingen gemaakt voor een aantal beken of beekstelsels.
Hieronder een samenvatting.
Lunterense beek; bovenloop Nederwoudsebeek.
Het oorspronkelijke voornemen om deze beek naar B af te waarderen is goeddeels ingetrokken: het traject tussen Barneveldseweg en Broeksteeg blijft alsnog A-water. Hiermee zijn onze bezwaren hier weggenomen.
Putter beken; Volen- en Schoonderbeken.
In de ontwerplegger worden grote delen van de Putter beken als C- dan wel B-water geklasseerd. Het argument is de beperkte
watervoerendheid. Vooruitlopend op nieuwe lokale onderhoud initiatieven verzoeken we u voor het hele stelsel in elk geval de
B-status te handhaven, zodat het stelsel in elk geval in zijn totaliteit in beheer blijft.
Molecatense beken; Spijkerspreng.
Het voornemen is om de zgn. Spijkerspreng af te waarderen van A naar C. De eenheid van het stelsel kan hierdoor in gevaar
komen en juist dit beektracé heeft een bijzonder karakter. Een specifiek Veluws verschijnsel dreigt hiermee te verdwijnen.
We verzoeken het voornemen terug te draaien.
Uddeler – Leuvenumse - Hierdense beek.
Enkele westelijke takken van de Leuvenumsebeek die nu nog als A zijn geclassificeerd, zullen de status van B en C krijgen, met
als argument dat hier geen sprake is van bijzondere waarden. Met enige aarzeling kunnen we ons in deze opstelling vinden:
de betreffende tracés hebben te veel een sloot-karakter en vallen ’s zomers té veelvuldig droog om een bijzondere A-status te
rechtvaardigen. We houden wel bezwaar tegen het voornemen om de beek op landgoed Hulshorst (Zilverbeekje) af te waarderen naar B.
Renkumse beken
Voor de Molenbeek stelt u voor de spreng tussen de rijksweg A12 en de spoorlijn af te waarderen tot een C- watergang.
Door recente ontwikkelingen (hydrologisch evenwicht na stopzetting grondwateronttrekking ENKA Ede) is dit beektracé na
jaren van droogstand weer jaarrond watervoerend. Daar zijn wij zeer verheugd over en we achten het gewenst dat deze
situatie wordt gehandhaafd.
Heelsumse beken
Het overgrote deel van de Heelsumse beken ten noordoosten van Kabeljauw heeft de B- en vooral de C-klasse gekregen.
Het betreft de gehele Wolfhezerbeek. Alhoewel de watervoerendheid van deze beekdelen veel problematischer is blijkt uit het
werk van de vrijwillige beekruimers dat in een aantal tracés droogstand vooral te wijten is aan de grote hoeveelheid blad etc.
die in de beken is terechtgekomen. Verwijderen van dat blad levert op verschillende plaatsen stromend water op.
Voor de Heelsumse beken zou daarom wat ons betreft voor de A-status gericht moeten worden gekeken naar de tracés die
potentieel watervoerend zijn.
Eerbeekse beken
De Gravinnebeek, een zijbeek van de Eerbeeksebeek, zal in uw plannen de A-status verliezen. Deze zijbeek is ook niet meegenomen met het beekherstel en staat al jaren droog. We kunnen dan ook instemmen met de voorgenomen C-status.
Tot zover de samenvatting van onze zienswijze. Alle details kunt u zien in de complete versie van de zienswijzen die
te vinden is op de website: www.sprengenbeken.nl. We zijn nu in afwachting van een reactie van het waterschap.
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Cultuurhistorie van de
Vrijenberger sprengroute

Tekst en foto’s Henri Slijkhuis

In het boekje ‘Te voet langs stromend water op de Veluwe, deel 2, van
Apeldoorn tot Arnhem’ staan twee routes beschreven in Loenen en
omgeving.* Het betreft de Loenense bekenroute van 8 kilometer en de Vrijenberger sprengroute van 9 kilometer. Via de
Molenallee zijn beide routes gekoppeld. Een geoefende
wandelaar kan de ruim 17 kilometer in één dag afleggen.
In dit artikel ga ik in op de cultuurhistorie van
de Vrijenbergersprengroute. In een volgende
Wijerd komt de Loenense bekenroute aan
de orde. De parkeerplaats aan de
Loenense weg vlak bij de Grote
Waterval is een goede plek om
de Vrijenbergersprengroute te
starten.
Loenen
Het dorp Loenen is sterk
verbonden met sprengen en
beken. Veel van de nu nog
aanwezige cultuurhistorie
heeft hiermee te maken.
Het dorp vormt één geheel
met de buurtschappen Zilven
en Veldhuizen, respectievelijk aan
de zuid- en noordkant.
‘Lona’ en ‘Sulvenda’ worden het eerst vermeld in 838. Beide zijn flankesdorpen, ontstaan in de vroege middeleeuwen op de oostflank van de Veluwestuwwal. Aanvankelijk bestaan Loenen en Zilven uit groepen boerderijen rond brinken aan de weg van Beekbergen naar Eerbeek. De overige bebouwing ligt verspreid op de enken.

cultuurhistorie deel 8
De Vrijenbergerspreng
De Vrijenbergerspreng wordt gegraven in de periode 1874-1876.
De spreng is dus vrij recent gegraven. Doel was om het Apeldoorns
Kanaal van extra water te voorzien. De tussen 1869 en 1872 gegraven
Veldhuizerspreng, die een paar jaar eerder voor hetzelfde doel is gegraven, levert te weinig water voor dit kanaal op, zodat verder graven voor
de hand ligt.Omdat de Vrijenbergerspreng zo laat in de tijd is gegraven
zijn daar afbeeldingen van, die een indruk geven van de graafpartij.
De spreng is een vrij rechte waterloop, die tot zeven meter onder het
maaiveld is gelegen. De spreng is vanaf de koppen tot aan de Grote
Vrijenbergerspreng in de diepte
Loenense waterval 3.425 meter lang, heeft een bodembreedte van 2,5
meter en een waterdiepte van ca. 15 cm en bevat diverse watervallen.
Deze spreng wordt aangesloten op de Veldhuizerspreng.
Naast de Veldhuizer- en Vrijenbergerspreng worden voor de watervoorziening van het Apeldoorns Kanaal ook de
Oosterhuissprengen en de Zwaanspreng gegraven.
Dominee Craandijk bezoekt in 1887 Loenen en beschrijft op beeldende wijze, wat hij ziet als hij van Loenen naar Beekbergen loopt.
Hij heeft het over uitgestrekte velden met rogge en boekweit en over
golvende, purperen heidevelden. Thans is alles bebost en is er van de
vergezichten uit 1887 geen sprake meer.
Grote en kleine waterval
Craandijk vindt in 1887 de Grote en Kleine
waterval in de Vrijenbergerspreng niet
bijzonder fraai. Hij schrijft: ‘De Waterstaat
voert hier heerschappij. Stijf en regelmatig,
van steenen gemetseld is bodem en kant. Dat
schaadt de indruk. Wij zouden willen vragen
of ’t met de belangen van het werk zo gansch
onverenigbaar zou zijn geweest, als langs de
zijden wat grote veldkeien, zoals de heide er
veel opleveren zal, waren neergeworpen en opgehoopt, als wat mos en gras en waterplanten
en biezen, waarvoor de milde natuur wel zou
zorgen, de eenvormigheid en regelmatigheid
mochten breken?’

De akkers worden begrensd door een wildgraaf, een wal van eikenhout die het bouwland beschermde tegen
wild. Als de behoefte aan bouwland toeneemt, worden ook buiten de wildgraaf akkers aangelegd. Ten zuiden
van Zilven zijn ook nu nog delen van de wildgraaf in het landschap te herkennen. Westelijk en zuidelijk van
Loenen en Zilven bevindt zich bovendien nog een groot deel van de enkwal, een met hakhout begroeide lage
wal, die hoogstwaarschijnlijk de functie van de wildgraaf heeft overgenomen. De bolle vorm van de enken
zelf is vooral westelijk van het dorp, zuidelijk van de Vrijenbergweg en in de omgeving van de Nederlands
Hervormde kerk noordelijk van Loenen nog goed herkenbaar.

Natuurlijk zien de watervallen er nog steeds
niet uit, maar de ‘Grote’ is wel de hoogste
waterval van ons land. Het water valt er
in vier geledingen ruim 15 meter naar
beneden. Dat blijft indrukwekkend en trekt
daarom heel veel bezoekers.

Aan het eind van de negentiende eeuw verschuift het accent in de agrarische sector van akkerbouw naar
veeteelt. De laaggelegen weiden en hooilanden aan de oostkant van het dorp worden beter ontsloten en
drooggelegd, zodat ook dit oostelijk gebied kan worden gebruikt en bewoond. Vanaf dat moment komt ook
Veldhuizen tot ontwikkeling
In Loenen zijn meer dan twaalf sprengkoppen (kwelbronnen) ontdekt. Het water wordt via sprengen naar
een beek geleid. De beken en sprengen zijn in eerste instantie onmisbaar voor de waterhuishouding van het
agrarische gebied. Vanaf de zeventiende eeuw vormen ze een belangrijke krachtbron voor de papierindustrie.
Aanvankelijk valt de watervoorziening (en dus ook de sprengen) onder de verantwoordelijkheid van de
marken, die ook vergunningen verlenen voor het graven ervan. De sprengen zijn dan nog niet met elkaar
verbonden. Als dit waterrecht in handen komt van de Baronnen van Hackfort van Kasteel Ter Horst, worden
de verschillende sprengen naar de Molenbeek geleid, die in de eerste helft van de zeventiende eeuw wordt
gegraven.

De grote waterval

Apeldoorns Kanaal
De Grift is heel lang de waterverbinding tussen Apeldoorn en Hattem geweest. Dit in de tweede helft van de veertiende eeuw gegraven kanaaltje voldoet niet echt als scheepvaartverbinding en er zijn
eeuwenlang pogingen ondernomen om er een echte vaarweg van te
maken.
De kleine waterval
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Nieuw op onze website:
Voortgang groot onderhoud Beekhuizerbeek
Lees het op www.sprengenbeken.nl

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

Groene stinkwans

De bijbehorende onderbeek wordt gedempt en de bovenbeek
wordt naar de Grote Slatsmolen geleid. Hagens schrijft in
zijn boek ‘De kracht van stromend water’, dat de zuidelijke
vleugel van boerderij ‘De Kleine Slas’, de plek van deze voormalige molen moet zijn. De Kleine Slatsmolen wordt in de
rekeningen van Huis Terhorst 1630-1650 genoemd. In 1630
wordt Wolf Gabriëls pachter. De molen wordt dan Wolfsmolen genoemd. Het is een kleine molen met niet meer dan
twee of drie hamerbakken. Gabriëls wordt tot 1851 opgevolgd door een reeks van andere pachters en eigenaren.

Koning Willem 1 hakt uiteindelijk de knoop door en opent in 1829 het traject Apeldoorn-Hattem. In 1866 volgt het
zuidelijk deel van Apeldoorn naar Dieren. Willem hoopt hiermee de handel en industrie te bevorderen. Dit kanaal
wordt minder bevaren dan verwacht. Spoor en later de vrachtauto doen hun intrede en vervangen voor het grootste
deel het transport over water. De impact van het kanaal op de beken is aanzienlijk. Niet alleen worden er speciale
beken als de Veldhuizen- en Vrijenbergerspreng gegraven om het kanaal van water te voorzien. Er worden ook veel
beken op de oostelijke Veluwe, die uitmonden op de Grift, aangesloten op het kanaal. De Grift verandert daardoor in
een kleine watergang.
Toeristische spoorlijn
Een gedeelte van de route loopt langs de toeristische spoorlijn Dieren-Apeldoorn. Deze spoorlijn is aangelegd in opdracht van Koning
Willem lll en is in 1887 in gebruik genomen. De spoorlijn is gebruikt
voor personen- en goederenvervoer. Het hout uit de Veluwse bossen
kan vanaf dat moment vanaf het station in Loenen per trein via
Dieren naar Limburg worden vervoerd, waar het in de Limburgse
mijnen wordt toegepast. De trein heeft ook veel papier uit de papierfabrieken naar afnemers gebracht. Ten gevolge van het toenemende,
goedkopere vervoer per vrachtauto komt in 1950 aan het vrachtvervoer per trein een eind. Het stationsgebouw is gesloopt, maar op de
rails ziet u nog verschillende oude wagons staan. Sinds 1975 rijdt de
Veluwse Stoomtrein Maatschappij elke zomer met een toeristisch
stoomtreintje over deze spoorlijn.
Aquaduct
Oude wagons op de spoorlijn
Het aquaduct ziet u na het passeren van een sportterrein en het
afwijken van een klein stukje van de route. U gaat niet rechtsaf vóór
huisnummer 35, maar loopt een klein stukje rechtdoor. Aan de linkerkant van de weg ziet u een klein aquaduct, waar
de aanvoerbeek voor de grachten van Kasteel Ter Horst en de Loenense Molenbeek elkaar kruisen.
Zij worden op deze plek over elkaar heen geleid. Aan de oostkant van Loenen stromen diverse beekjes, die halverwege de zeventiende eeuw met de hand zijn gegraven om
het bekenstelsel rond Loenen te verbeteren. De beek, die
een paar honderd meter zuidelijker in de weilanden bij de
zogeheten ‘Kop van Biezeman’ ontspringt, stroomt via de
Molenallee naar de vijvers van Kasteel Ter Horst, die op
deze manier van vers water worden voorzien. De Loenense
Molenbeek heeft niet voor dit water kunnen zorgen,
omdat dit ten koste zou gaan van de aandrijfkracht van
deze molenbeek. In totaal zijn 9 papiermolens namelijk
afhankelijk geweest van deze beek. Dat is de reden dat de
beekjes elkaar kruisen, zodat ze beiden hun eigen functie
kunnen vervullen. Voorbij Kasteel Ter Horst stromen alle
beken verder samen via de Loenense Beek richting het
Apeldoorns Kanaal.
Kleine Slatsmolen (papiermolen)
Langs het Loenense bekenstelsel hebben in totaal veertien
molens gestaan. Op deze route komt u langs twee (voormalige) molenplaatsen, de Kleine en Grote Slatsmolen.
De locatie van de Kleine Slatsmolen is niet geheel duidelijk. De molen is in 1851 al buiten gebruik gesteld.

Grote Slatsmolen
Het molengebouw van de Grote Slatsmolen is vanaf de weg
nog te zien. De molen is tot 1953 met waterkracht in bedrijf
gebleven. In dat jaar zijn het waterrad en molenhoofd verwijderd.
In 1662 is de molen voor het eerst op een kaart ingetekend. Tonis Hendriks wordt daarbij als eerste pachter van
deze papiermolen genoemd. Hij is de eerste van een lange
reeks namen van pachters/eigenaren. In 1858 wordt een
geheel nieuwe molen gebouwd, die echter in 1888 afbrandt.
Herbouw vindt plaats. In 1908 wordt de pakpapierfabricage
gestaakt en de molen omgebouwd tot korenmolen.
De Heren van Hackfort hebben zich in de zeventiende eeuw
ingespannen om het waterrecht van de beken en waterlopen
in Loenen te verwerven. Stapsgewijs is het ze gelukt om dit
te realiseren. De pachtinkomsten zijn de drijvende kracht
achter deze initiatieven.

Voormalig molengebouw Grote Slatsmolen

Natuurtuin Harmanahof
Natuurtuin Harmanahof is begonnen als vlindertuin.
Eigenaresse is dan mevrouw Harmana Kolkmeijer, die woont
in de houten woning tegenover de ingang van de tuin.
Natuurtuin Harmanahof
In 1996 overlijdt mevrouw Kolkmeijer en zij laat haar onroerend goed na aan de Vereniging Natuurmonumenten.
Die vereniging draagt in 2002 het beheer van de tuin over
aan de afdeling Eerbeek en omstreken van het IVN. Een groep vrijwilligers heeft daarna de tuin omgevormd tot
een natuurtuin die een leefgebied vormt voor verschillende planten, insecten en waterdieren. In de tuin vindt u een
stukje moeras, een poel, houtwal en bloemrijk grasland.
Verder lezen
-

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 (info@sprengenbeken.nl; www.sprengenbeken.nl)
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
J. van Zellem, De Vrijenbergerspreng, in de Wijerd, 8e jaargang, nr. 2, juni 1987, p. 15-26
J. Craandijk, Wandelingen door Nederland. Oorspronkelijk verschenen tussen 1882 en 1890. Opnieuw uitgegeven in Zaltbommel 1968.
Cultuurhistorische analyse van Loenen, Ede 2005

Aquaduct
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Door Jan van de Velde

Terugblik op de najaarsexcursie
Eind oktober 2016 bezochten we het landgoed Voorstonden en de retentievijver bij het Apeldoorns
Kanaal. Daarna de oliemolen en de bijbehorende wijerd in het dorp Eerbeek. We gingen dus stroomopwaarts. Op Voorstonden letten we vooral ook op de waterlopen, waarin zo weinig water aanwezig was,
dat er moest worden ‘bijgepompt’.
De Voorstonder Beek mondde vroeger bij het Landgoed uit in de IJssel.
De havezathe is namelijk gebouwd op
een pol langs de oorspronkelijk oever
van die rivier. Het landgoed Voorstonden ligt op de overgang van de
kleigronden van het oude IJsseldal en
de zandgronden van de Oost-Veluwse
heuvelrug. Het ligt aan de ‘opgeleide’
Voorstondensebeek, die wellicht al
sinds 1294, toen de eerste watermolen in Eerbeek werd gesticht, mede
gevoed wordt door sprengkoppen aan
de Veluwerand ten westen van het
dorp Eerbeek. Daar waren 7 molenplaatsen op de toeleidende Eerbeekse
Beek.
In 1656 werd ten westen van Voorstonden de molen De Haar gesticht.
In 1732 werd benedenstrooms, bij
de havezathe, een watermolen met
de naam De Beek gesticht. Maar die
molen werd al weer in 1781 afgebroken en verplaatst naar een verder
De excursiedeelnemers krijgen uitleg van de voorzitter vanaf z’n kistje
benedenstroomse plaats aan de
Voorsterweg. Deze molen brandde
in 1857 af, alleen de naam van de
boerderij herinnert nog aan die molen. Onder inspirerende leiding van Iona Hoogenberk kregen we ook een kijkje in
de fraaie tuinen van Voorstonden. De ingenieuze park- en tuinaanleg (onder andere van L. Springer 1881) is verbazingwekkend. Rond het huis te Voorstonden staan eeuwenoude bomen zoals een tamme kastanje uit ca. 1750 en een
sequoiadron giganteum uit 1872. De grachten zijn al gegraven in de 16e eeuw; het Engelse park met landschappelijke
vormen en grote vijvers is ontworpen door J.D. Zocher jr.

Reconstructie van

Door Wiebe Kiel
Foto’s Hans van Eekelen

de Koningsberg in Rosendaal
Contactpersonenmiddag 1 oktober 2016
Met circa 20 aanwezige contactpersonen wordt gestart met de excursie naar de reconstructie van de
Koningsberg onder leiding van Ciska van der Genugten, Cultuurhistorisch medewerkster van GLK.
Marianne Poorthuis, contactpersoon van onze Stichting, gaf aansluitend uitleg over het deel van de
Rosendaelse beek, die er vlak langs loopt.
Ciska legt uit dat de Koningsberg en het omliggende parklandschap vroeger deel uitmaakte van het park bij het
kasteel Rozendaal. Omdat dit parkdeel erg verwaarloosd was, is door GLK besloten tot reconstructie van dit
waardevolle parkdeel. De reconstructie is in oktober jl. opgeleverd. Oorspronkelijk was dit ‘Sterrenbos’ bedoeld voor
jacht en houtkap. Koning Stadhouder Willem III kwam regelmatig naar een hiertoe speciaal gebouwde Belvedere
op de top van de berg. Tot 1874 waren er geen activiteiten. De toenmalige eigenaar, Reinhard baron van Pallandt,
besloot toen tot een parkaanleg en nodigde hiertoe Peter Wattez, een bekend landschapsarchitect uit voor een
ontwerp, waarbij de lanen werden hersteld en nieuwe bomen en planten werden aangebracht.
In 1990 is door GLK een nieuwe beheersvisie opgesteld omdat van de indertijd herstelde structuur vrijwel niets meer
te zien was. Hierbij is gebruik gemaakt van bestaande documenten van de parkgeschiedenis, oude bedrijfskaarten en
het actuele hoogtebestand van Nederland, waarop de oorspronkelijk lanen nog goed zichtbaar zijn.
De Omgevingsvisie is in goed overleg met de bewoners van het dorp Rozendaal tot stand gekomen. Het opgeleverde
project levert nu mooie zichtlanen op, waarin tot ver in de omgeving kan worden uitgekeken met daarbij passende
bomenstructuren, zeker vanaf de aangelegde hoogte. Er moeten nog wel kleine aanpassingen worden gedaan om de
zichtlanen het goede beeld te laten behouden.
Marianne Poorthuis vertelt aansluitend over de Rosendaelse beek en de oorspronkelijke molenlocaties, zoals
Kopermolen De Hoop, de Oude Pannenmolen en de Wijerds in dit deel van de beek (zie ook de BekenAtlas).
De sprengen van de beek ontspringen in het park achter het kasteel. De Koningsberg ligt als een waterscheiding
tussen de Rosendaelse- en de Beekhuizense beek. Vanaf half oktober wordt door het Waterschap Rijn & IJssel
onderhoudswerk uitgevoerd aan de sprengkop van de Beekhuizense beek en de vijvers.

Via de watermolenplaats De Haar, reden we gezamenlijk naar de retentievijver bij de Mariahoeve aan de Voorstondense weg, die enkele tientallen jaren geleden door het Waterschap werd aangelegd om bij overvloedige regenval als
tijdelijke opvang te kunnen dienen. De vijver is jammer genoeg steeds gevuld met water (uit grondwatervoorraad ?).
Dit water zou gebruikt kunnen worden om de watertoevoer naar Voorstonden in droge perioden te verbeteren zodat
oppompen daar overbodig wordt.
In Eerbeek gaven vertegenwoordigers van WSV&V en de Gemeente Brummen ons een inkijkje in de plannen van
deze overheden. Die zijn best veelbelovend: namelijk lekdicht maken van slechte gedeelten van de Eerbeekse Beek
en deze beek aantrekkelijker maken voor toeristen. Vervolgens kregen we uitleg bij de werkende oliemolen en liepen
we, langs een lekkend bovenstrooms gedeelte van de Eerbeek, naar de gerestaureerde wijerd. Dit is de vijver van
landgoed Huis te Eerbeek. Deze wijerd levert (net) voldoende water om de oliemolen in de weekeinden door vrijwillig
molenaars te bedrijven. Begunstigd door prachtig weer en met fraai kleurend gebladerte hadden we een interessante
excursie langs een van onze fraaie beken. Een aanrader.
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Groep aanwezige contactpersonen op de gecreëerde hoogte in het park
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door Henri Slijkhuis

Hüvener Mühle
Eind augustus tijdens een fietsvakantie door het Emsland (Niedersachsen) stuit ik plotseling op een
heel bijzonder bouwwerk. Het ligt aan een vrij drukke weg met een fietspad ernaast. Ik ben het gebouw
al lang voorbij, voordat ik me realiseer, dat ik bij doorrijden iets bijzonders ga missen. Misschien komt
dit wel door de hitte. Het is ver boven de dertig graden. Ik rijd terug om de ingang te vinden. Het blijkt
de Hüvener Mühle te zijn, een combinatie van een watermolen met onderslagrad waar een windmolen
bovenop is gebouwd. Er is zelfs een bezoekerscentrum bij, die een film toont over de restauratie in 2006.
Het blijkt dat de molen maar ternauwernood is behoed voor de ondergang.

Rosendaelse beek onderaan de Koningsberg

De voorzitter bedankt Ciska voor haar uitleg en dan vervolgt de middagbijeenkomst in het theehuis van het kasteel.
Hier werden door de aanwezige contactpersonen diverse ontwikkelingen in hun gebieden besproken en actiepunten
benoemd voor het bestuur en voor de verschillende werkgroepen.
Met veel genoegen kunnen we terugblikken op een mooie en leerzame middag, dat kunt u wel zien aan de foto’s.
Kaartje met locatie van de molen, zo’n 40 kilometer ten oosten van Emmen
Marianne Poorthuis geeft uitleg nabij de gerestaureerde Oude
Pannenmolen

Vanaf de Koningsberg heeft men via de zichtlanen een prachtig
uitzicht

De Hüvener Mühle ligt aan de weg Hüven-Lähden en die plaatsen vindt u zo’n 40 kilometer ten oosten van Emmen.
Het schijnt de laatste, compleet behouden wind- en watermolencombinatie in Europa te zijn.
Korte geschiedenis van de molen
De molen wordt voor het eerst in de archieven vermeld in 1534. Het is dan alleen een watermolen. Aan de oever van
de Mittelradde worden tegenover elkaar twee molens gebouwd. Op de ene oever een dubbele molen (olie- en volmolen) en op de andere een graanmolen. Van de geschiedenis van de olie- c.q. volmolen is maar weinig bekend. In de
dertiger jaren van de vorige eeuw zijn deze molens afgebroken en nu is er niets meer van terug te vinden.
Eeuwen hebben de raderen op waterkracht gedraaid. In droge jaargetijden kon door te weinig wateraanvoer alleen
maar het meest noodzakelijke graan gemalen worden. De molen heeft een onderslagrad en die werkt alleen goed bij
vrij grote waterhoeveelheden met een behoorlijke stroomsnelheid. Overigens wordt er ook gebruik gemaakt van een
grote wijerd. In 1801 brandt de graanmolen volledig af. Een jaar later wordt deze na herbouw opnieuw in gebruik
genomen. Johan Gertmöller is dan eigenaar.
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huisspin

Niet alleen een vleugel van
de windmolen is eraf gewaaid, het gehele gebouw is
verschoven
Doordat het zo’n bijzonder bouwwerk is, gaat de lokale ‘Heimatverein’
zich gelukkig al vrij snel om de molen
bekommeren en wordt het meest
noodzakelijk onderhoud uitgevoerd.
In 1955 wordt de vereniging zelfs
eigenaar en restaureert de molen in
1957. Daarna wordt het als cultuurhistorisch monument voor het
publiek opengesteld. De watermolen
kan helaas niet meer werken, omdat
ondertussen de bedding van het
riviertje de Mittelradde verlegd is en
hierdoor te weinig water bij de molen
komt.
In 2003 breekt tijdens een storm
een vleugel van de windmolen af.
De inspectie levert een alarmerend
bericht op. Niet alleen een vleugel
van de windmolen is eraf gewaaid, het
gehele gebouw is verschoven en tot
overmaat van ramp stelt men vast,
dat het gebouw vol zit met houtwormen en boktorren. Na een flinke geldinzameling (ruim 1 miljoen euro) kan
met de restauratie begonnen worden.
Alvorens daarmee te starten wordt
het riviertje weer in de oorspronkelijke bedding gelegd, zodat de molen
na restauratie zowel op waterkracht
als op windkracht kan draaien.

Molen voor de restauratie. Bron: Wikepedia

In de omgeving worden windmolens gebouwd voor het malen van het graan.
Een aantal waterkorenmolens worden omgebouwd tot oliemolen of afgebroken. Molenaar Abel wil zijn waterkorenmolen echter niet opgeven. Hij zoekt
samen met molenbouwer Steffen Dierkes uit Hüven naar een oplossing. Steffen
construeert bovenop het bestaande gebouw een windmolen en op 18 juni 1852
wordt de water-windmolen in bedrijf genomen. Vanaf dat moment kan zowel
water- als windenergie ingezet worden voor het malen en is het risico voor stilvallen van de molen behoorlijk verkleind. Het is een succes, want molenbouwer
Dierkes ontvangt vervolgopdrachten van andere watermolens.
In 1890 wordt de molen gepacht door Lukas Riedemann. Een markant figuur,
die in de hele regio bekend wordt. Na zijn dood wordt zijn zoon Heinrich de
molenaar. In de jaren twintig van de vorige eeuw wordt de windmolen stilgelegd.
In 1950 stort de waterstuw voor de molen in elkaar en is het ook afgelopen met
de watermolen. Het nu niet meer in gebruik zijnde gebouw begint te vervallen.

Molen tijdens de restauratie
Bron: Wikepedia
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Molen anno 2016. Foto Henri Slijkhuis

De restauratie
De restauratie wordt grondig aangepakt. Zo is bijvoorbeeld de molen op 13 meter lange, stalen heipalen gezet om
toekomstig scheefzakken te voorkomen. Ook het binnen- en buitenwerk is grotendeels vernieuwd. Hierbij is heel wat
historisch onderzoek uitgevoerd om het zo origineel mogelijk te kunnen restaureren. Gepland was een restauratietijd
van één jaar. Het zijn er uiteindelijk twee geworden. Op 16 juni 2006 wordt de molen feestelijk heropend.
Er wordt een bezoekerscentrum bijgebouwd, waar de gasten niet alleen de restauratie op een film kunnen zien, maar
tevens geïnformeerd worden over oude en moderne maaltechnieken.
Misschien komt dit artikel nog eens van pas als u als lezer in de buurt van deze molen bent en wilt gaan kijken.
Ik raad het in elk geval aan.
Geraadpleegd:
- Hüvener Mühle, Förderkreis Hüvener Mühle e.V. z.j.
- Wikipedia, Hüvener Mühle

Boktor

Nieuw op onze website:
larven tellen van de beekprik
Lees het op www.sprengenbeken.nl
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“Ach kind, ik ga hier niet weg, het is zó’n mooie plek”
Aan de Harderwijkerweg in Laag Soeren word ik binnengelaten door Frans Scholten in wat hij de ‘voorkeuken’ noemt. Het huis was vroeger een watermolen waar graan gemalen werd. De voorkeuken werd
gebruikt als gelagkamer. Daarom val je zo met de deur in huis. In 1987/1988 is het huis gerestaureerd,
maar het molengedeelte is niet meer hersteld, dat werd een té kostbare zaak. Wèl zijn de waterval en de
ijzeren klampen waar de goot over gelopen heeft bewaard gebleven. Ook in de ruimte waar vroeger de
machines stonden zijn nog veel zaken te vinden die bij de molen hoorden. In de achterkeuken vertellen
Frans en Hermien, elkaar aanvullend, de verhalen over de molen en de familie.

Mondelinge geschiedenis
Tekst: Margreet Gründemann
Foto’s: Jan van de Lagemaat
Margreet en Jan zijn beiden lid van de
Gelderse werkgroep ‘oral history’

Dat gaf weer extra watercapaciteit en dan hadden ze hier bij de graanmolen nog meer maatregelen genomen; de
‘stuwdieken’. Ze hadden iets stroomopwaarts allemaal greppels gegraven met dijkjes erlangs, stuwdijken, en het water werd vastgehouden met een stuw, ‘het schut’ bij de molen. Op het moment dat er gemalen moest worden werd die
opengezet en zo had men beschikking over meer stuwkracht. Dat is nog te zien: een begroeid gebiedje naast het witte
huis aan de overkant. Het was een heel uitgekiend systeem omdat je ook nog het huis Laag Soeren had, waar de eigenaar Van Kesteren woonde. Daar waren vijvers. Een deel van de beek werd daarheen geleid om die vijvers te voeden.
Als hier de molen moest draaien zat er een sluisje, zodat al het water hier langs de molen kon lopen. Van Kesteren
was eigenaar van alle vier de molens in Soeren. Men pachtte de molen.
Van Kesteren heeft de molen in 1805 gebouwd en mijn familie is in 1867 op de molen gekomen. De toenmalige
eigenaar was Jut van Breukelerwaard die het Badhuis heeft gesticht. Mijn familie kwam uit Angerlo. Het gezin van
Harmen Gerbrands had vijf kinderen en die gingen allemaal werken voor Jut. Eén was koetsier en één hulp in de
huishouding, één timmerde op het Badhuis en mijn overgrootvader Peter Gerbrands werd molenaar.
De reden waarom ze uit Angerlo weggingen is vaag. Daar waren ze koster en schoolmeester geweest van vader op
zoon vanaf de zeventiende eeuw. Daar is vast iets gebeurd! We weten niet wat, maar ze zijn naar Soeren gekomen.
Toen mijn overgrootvader op de molen kwam kon men het zout in de pap niet verdienen.
Van Kesteren heeft deze korenmolen gesticht als vrije molen tegen de dwangmolens van de Gelderse Toren en het
Hof te Dieren. Hij was een overtuigd patriot en heeft dit uit politieke overtuiging gesticht. Vanaf het begin moet de
bedrijfsvoering moeizaam zijn geweest. Het was armoe.
Een korenmolen is anders dan een papiermolen. Hij stond onderaan de
loop van die beken en omdat hij twee stenen had om mee te malen, is er
veel water nodig. Hier onderaan de loop kwam dat water allemaal samen.
Er zat een duiker onder de Badhuislaan, zodat de oude loop van de Soerense Beek en het gestuwde water uit de stuwdijken, bij elkaar kon komen.
Dan kreeg deze molen al het water. Het rad had schoepen van een meter
breed! Daar had je een plons water voor nodig. Als er gemalen werd hoefde
je dat sluisje niet dicht te zetten zodat de vijvers niet leeg trokken, dat ging
vanzelf. Het water liep naar de molen en dat drukte dan de sluisdeurtjes
dicht. Dat was heel ingenieus! Als je dan weer stuwde, gingen de deurtjes
onder de druk van het water weer open.

Frans Scholten

“

De Soerense beek is geen natuurlijke beek meer. Oorspronkelijk was er een natuurlijke beek die gevoed werd door
een veengebied. Vanuit dat moerassige stuk, liep een kronkelend beekje richting de IJssel. In de loop van de tijd is die
beek rechtgetrokken. Rond 1800 kwam de eigenaar van het landgoed Laag Soeren, Van Kesteren, op het idee om aan
die beek watermolens te bouwen. En om een watermolen te laten draaien heb je een waterval nodig waar het water
op een waterrad valt. Dat waterrad moet kunnen draaien, er moet een hoogteverschil zijn. Dus die Van Kesteren
heeft naast de hoofdloop van de beek zijtakken gegraven waarin hij verval aanbracht door uitgebreid graafwerk.
Op de plaats waar het rad moest komen, is de bedding dieper. Zo is het natuurlijke verval versterkt. Het water van
die aftakking komt op het rad en voegt zich stroomafwaarts weer bij de oude beek. Maar dat veengebied leverde niet
genoeg water om zo’n rad te laten draaien, dus er zijn bronnen bijgegraven, de sprengen. Waar de heuvels van de
Veluwe beginnen, is gegraven om aan het grondwater te komen.
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Toen Van Kesteren overleed, is het landgoed al snel in andere handen overgegaan. Uiteindelijk is het aangekocht door Jut van Breukelerwaard. Hij
wilde er een kuuroord van maken. Jut heeft, toen hij het Badhuis bouwde,
Sprengenoord hier tegen de gevel van de molen gezet. Dat was het pension
voor de minvermogenden die in het Badhuis kuurden. De molen was nog
gewoon in gebruik. Het was een gemengd bedrijf met meerdere bronnen van inkomsten. Niet alleen watermolen, maar ook boerderij en dus
pension. De drie kamers hier aan de voorkant waren voor de directrice en
twee verpleegsters van het nieuwe pension. Daardoor ging de huur van de
molen omlaag. De molenaarsfamilie had dus alleen nog de voorkeuken en
de achterkeuken om in te wonen. In de voorkeuken zaten bedsteden voor
vier personen. En boven zijn nog kamertjes getimmerd.
Waterrechten en molenrechten zaten hier natuurlijk van oudsher aan
vast. Wanneer het water bovenstrooms gebruikt werd, kwam hier wel eens
minder aan, maar omdat alles in het bezit was van één eigenaar werd dat
onderling geregeld en stond er niets op papier.
Er ontstond pas een probleem toen het landgoed verkaveld werd.

”
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Nieuw op onze website:
De Tuin van Chef gaat door!
Lees het op www.sprengenbeken.nl
Winterkoning

“

Ik weet dat er wel conflicten waren, omdat bovenstrooms water opgehouden werd. Maar het speelde niet vreselijk,
Het moet tamelijk harmonieus gegaan zijn. Problemen over water hebben wij wèl meegemaakt toen wij hier kwamen, in 1986. Mijn oom was de laatste molenaar. Hij is er in 1965 mee opgehouden. Toen wij kwamen was de molen
in vervallen staat, hij moest gerestaureerd worden. De gang van het water was ook helemaal versloft. Het was al
geruime tijd geen watermolen meer en er was dus geen bedrijfsmatig belang. Toch wilden wij hier wel graag water
hebben, want inmiddels had de overheid een riooloverstort gemaakt. Onder de Harderwijkerweg liep een rioolafvoer
van het dorp Laag Soeren, richting de IJssel. Maar bij hevige regenval kon het riool het niet allemaal verwerken en
daarom was er een zogenaamde riooloverstort gemaakt onder de waterval van deze watermolen, naast ons huis. Hij
is hier gemaakt, omdat zij hier verval hadden en het
riool was vlakbij, ze hoefden maar een paar meter te
graven. Bij hevige regen, als het riool het niet kon verwerken, zaten wij dus in de drek en er was niet genoeg
water in de beek om het weg te spoelen. Natuurlijk
zijn we daar over bezig gegaan. Die overstort was niet
zo maar weg, maar we wilden op zijn minst voldoende
water, zodat die rommel wegspoelde. Er kwam slechts
een minimale hoeveelheid water. Dat kwam omdat bij
het vroegere huis Laag Soeren, het riool gewoon in de
vijver loosde. Daar moest dus ook voldoende water
zijn om door te spoelen en degene die op dat hotel
woonde had de duiker onder de Badhuislaan dichtgestopt, want hij wilde graag veel water hebben.
We hebben daar een heel gedoe over gehad.
Aanvankelijk had het Badhuis het beheer over de
beken. De gemeente had het overgenomen van het
Badhuis en vervolgens ging het naar het waterschap.
En dan komt het steeds verder weg te zitten hè?
Bij de gemeente deed men moeilijk, want de gemeenteambtenaar die in die beken werkte heulde met de
man die de duiker dicht wilde houden. Die man stopte
de duiker dicht en dan moesten wij het er weer uit
halen en ’s avonds zat het wéér dicht.! Nèt een streekroman, zo’n klein oorlogje.
Toen gingen we godzijdank naar het waterschap.
De ambtenaar begreep waarom er niets vast lag: de
molen en de vijvers waren altijd in één hand. Het probleem was begonnen na de verkaveling. Mijn familie
is toen overgegaan op elektromotoren en had geen
water meer nodig. Maar voor die overstort hadden wij
wél water nodig. Er zou bij de duiker een schot komen
dat overliep en wat je kunt verzagen. Ze begonnen
redelijk op hoogte om te kijken of hij zijn vijvers in
stand kon houden. Dat was allemaal geregeld en toen:
Frans Scholten en Margreet Gründemann
vreselijk ongeluk! ging hij in Groningen werken.
Het schot zat er wel, maar op de hoogste stand en
daar bleef het bij. Zijn vervanger kwam kijken en besloot het in deze staat te laten. Wij waren wat murw en zo heeft
het nog een paar jaar gezeten. Toen kwam er een heel groot plan en zijn er in het weiland hiertegenover enorme
opvangbekkens gemaakt voor het riool. Dus bij hevige regenval kan het water opgevangen worden. De watermolen
heeft nog in de Tweede Wereldoorlog met het waterrad gedraaid, maar het rad is na de oorlog niet meer gebruikt.
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Bij hevige regen, als het riool het niet kon verwerken, zaten wij in de drek
en was er niet genoeg water in de beek om het weg te spoelen.
Ze hadden toen elektromotoren. Vóór de oorlog werd er wel met diesel gedraaid, maar krachtstroom kwam pas na de
oorlog. Er was een speciaal tarief. Die aanvoer van water moet toch ingewikkeld zijn geweest. Want zunig waren we
wèl! Dat ze toch kozen voor elektrische motoren, dat was de zekerheid.
Ik denk ook dat het rad er onderhand slecht aan toe was. Zo’n waterrad vervangen is heel kostbaar.
In 1936 hebben mijn grootouders de molen gekocht toen het Badhuis werd geliquideerd. Zij hebben het gekocht mét
dat pension Sprengenoord. Er was dus ruimte voor alle broers om hier te wonen. De zoon, die de boer was op de 10
hectare grond, woonde hier. De oudste zoon, die directeur was bij de Raiffeisenbank, woonde in een deel van Sprengen-oord en de jongste zoon woonde hier als vrijgezel, evenals die ongetrouwde oom. Zo hielden ze het met zijn allen
aan het draaien onder leiding van mijn grootmoeder.
Mijn oom is met de molen gestopt in vijfenzestig.
Het bedrijf omvatte meer dan alleen een maalderij.
Hij deed ook in kunstmest en veekoeken. Het was
een soort Boerenbond. Maar de echte Boerenbond
zat wat verderop. Dat waren concurrenten.
Mijn oom kreeg last van een slechte rug door het
sjouwen. De balans was ook niet erg gunstig en hij
dacht: ‘Eigenlijk werk ik voor niks’. Toen heeft ie het
bedrijf geliquideerd, maar het huis gehouden.
Toen mijn grootmoeder in ‘68 overleed moest er
gedeeld worden. Er is een hoop gedoe geweest over
de verdeling en niemand wilde dit huis. Want daar
was Sprengenoord tegenaan gebouwd en daar zaten
altijd huurders. Maar omdat de molenaar-oom daar
woonde nam hij dat deel.
Toen mijn oom ouder werd wilde mijn tante liever
naar haar ouderlijk huis in Dieren, wat comfortabeler was, en de molen bleef leeg staan.
Hermien vertelt hoe Frans eens over de Veluwe
fietste en watermolens inventariseerde. Hij kwam
ook hier en hij schreef hierover: ‘Er mag wel heel veel
aan gebeuren’. Toen was ik niet in zicht hoor! Wij zijn
elkaar later tegengekomen.
Toen wij trouwden zei Frans: ‘Het is prachtig daar!’
Maar het was oud en vervallen. Toen herinnerde ik
me dat mijn grootmoeder had gezegd: ‘Ach kind, Ik
ga hier niet weg, het is zo’n mooie plek’! Frans zei
dat ook, maar ik was beneveld door de sombere sfeer
die er hing. Toen bedacht ik: ‘Als we dat Sprengenoord eraf halen krijgen we de vrijheid terug en blijft
er een prachtige huis over!’.
Wij gingen met oom praten en hij begon te glimmen!
Maar het was kostbaar! Nou ja, alles uitgerekend.
Als we het huis van mijn ouders zouden verkopen en
oom zou ons ter wille zijn en als we ook nog subsidies kregen voor de restauratie… Oom vond het zó geweldig dat hij
ons enorm heeft geholpen met de berekening. En zo begon de restauratie.

”
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De Bloemendaal in Emst
De Bloemendaal 1
De naam is een prachtige aanduiding van het gebied. Want bloemen zijn er volop te vinden, met name in
het voorjaar. Het is een laag gebied waar de ‘Bloemendaalse Beek’ als een ader doorheen stroomt.2
Het gebied is gelegen in Emst ten westen van de Achterenkweg en de Kiefkamp tussen de Hanendorperweg en de Laarseweg.
In de laatste ijstijd, het Weichselien, worden dekzanden afgezet, die nog steeds als hoogten in het landschap zijn te herkennen. Tussen deze hoogten liggen lagere dalen, de zogenaamde smeltwatergeulen.
Op de hoogten liggen de oude bewoningskernen zoals Hanendorp en ’t Laar. De noordelijke hoogte Hanendorp buigt af in zuidoostelijke richting. De hoogte ‘t Laar buigt af naar het noordoosten. Het tussenliggende lage gebied heeft de vorm van een ketel. In deze ketelvormige laagte liggen, natuurlijke, door
uittredend grondwater gevoede laagten. In deze laagten ontstaan de zijtakken van de Smallertse Beek,
waarvan de Bloemendaalse Beek er één is.

door Henri Slijkhuis
(tekst, kaarten en foto’s)

Deel van het stroomgebied van de Smallertse Beek
Plannen in het
stroomdal van de
Smallertse Beek
De provincie Gelderland
heeft in haar natuurgebiedsplan de ambitie
opgenomen om het
bosgebied van de Veluwe
te verbinden met het
IJsseldal. Wild kan dan
tot de IJssel lopen,
oversteken en verder
zijn weg vervolgen in
Overijssel.
Via de Bloemendaal,
’t Handel, Kievitsveld,
Vossenbroek, langs de
Grift en het Apeldoorns
Kanaal kan het wild
naar het noorden trekken. Via het Vemderbroek en het Achterste
Broek kan de IJssel
bereikt worden.

Bloemendaalse Beek

Kaartje stroomgebied Smallertse Beek

Kaartje de Bloemendaal

Het gebied de Bloemendaal is na 1890 ontgonnen. Aan deze ontginningen komt door de economische crisis in 1929
een einde. De gronden in de Bloemendaal zijn door de lage ligging landbouwkundig gezien zeer matig. In 1990 wordt
op Rijksniveau besloten om delen van de ontgonnen gebieden weer om te zetten in natuur. De Bloemendaal komt
hiervoor in aanmerking. De omzetting van de weilanden naar dotterbloemhooilanden en het herstellen van natte
heiden en heischrale graslanden is al een aantal jaren geleden opgepakt. Geldersch Landschap & Kasteelen heeft in
de Bloemendaal al vrij veel grond verworven, maar het is nog lang geen aangesloten gebied. Er liggen nog veel percelen die in particuliere handen zijn.
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Merel

De Bloemendaal in de toekomst
In 2011 is een uitvoerige studie verschenen van Alterra over
Emst-Zuid. Voor de Bloemendaal worden in dit rapport de kwaliteiten, knelpunten en visie geformuleerd.
Het gebied wordt gezien als een groot aaneengesloten kwelgebied met fraaie beekloopjes. De Bloemendaal is landschappelijk
aantrekkelijk en heeft een historische uitstraling. Er zijn nu
al bloemrijke hooilanden in een open landschap met weinig
bebouwing. Het gebied heeft hoge potenties voor een verdere
ontwikkeling van natuurwaarden. Door de aanwezigheid van
ijzerrijk water is er geen fosfaatprobeem.
Toch wordt het gebied nog niet nat genoeg gevonden en ook
zijn de eigendommen van het Geldersch Landschap & Kasteelen
nog te versnipperd. Er is sprake van plaatselijke verpitrussing
en de beekloopjes zijn landschappelijk nog te weinig herkenbaar.
Voorgesteld wordt om extra gronden voor natuur te verwerven en waterafvoer tegen te gaan door de beekjes ondieper te
maken. Het beheer moet gericht worden op hoogwaardig nat
Cascade Bloemendaalse Beek
hooiland en de percelen moeten meer aaneengesloten worden.
Het landschap dient open te blijven. Alleen langs beekloopjes
mogen elzen groeien. Het gebied zal verder ontsloten moeten worden voor wandelaars.5

In dit gebiedsproces is nagegaan op welke wijze de voorstellen uit het Alterra-rapport gerealiseerd kunnen worden.
Via een vijftal werksessies is nagegaan of er met de belanghebbende partijen in het gebied een concreet uitvoeringsprogramma te maken is.
Dat lijkt het geval te zijn. In het programma worden een aantal aanbevelingen en deelprojecten voor het vervolg
geformuleerd.6
De toekomst zal leren of de Bloemendaal nóg mooier gaat worden.
Noten
1. Met de naam Bloemendaal duid ik het gebied aan tussen de Laarseweg, Hertenkampsweg, Hanendorperweg en aan de oostkant
Achterenkweg en Kiefkampsweg. Delen van dit gebied kennen ook andere namen als de Rieten en Hanendorp
2. De naam Bloemendaalse Beek is op geen enkele kaart te vinden. De Bloemendaalse Beek voedt de Smallertse Beek en behoort tot
dit stroomgebied. De naam wordt door veel inwoners van Emst en zeker door de aanwonenden gebruikt
3. In Ampt Epe nr. 201 van februari 2015 heb ik uitgebreid geschreven over het kleine boerenvraagstuk in de gemeente Epe.
Aan dat artikel zijn ook de genoemde getallen ontleend
4. Een bodemkartering van de gemeente Epe en een bodemkundige verkenning van een deel van de gemeente Heerde, p. 45
5. Stortelder e.a, p. 62-63
6. Concept-rapport Vaassense beken, resultaten gebiedsproces, Goor 2016, p. 27-45
N.B. het rapport spreekt over Vaassense beken, terwijl het vooral over het Smallertse beeksysteem gaat, dat in Emst te vinden is
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Het gebiedsproces
Geldersch Landschap & Kasteelen is op verzoek van de provincie in januari 2016 een gebiedsproces gestart, waar ook
het gebied De Bloemendaal onderdeel van uitmaakt.

Tijdvak van ontginningen en kleine boerenbedrijven
Na de agrarische crisis van 1875-1890 breekt in de gemeente Epe een periode van ontginningen aan.
Tussen 1895 en 1910 wordt circa 1200 hectare heide- en bosgrond ontgonnen. Het aantal kleine landbouwbedrijfjes van 1-5 hectare groeit van 379 tot 788. Deze grote toename wordt vrijwel alleen veroorzaakt door
deze ontginningen. In 1895 telt de gemeente 640 landbouwbedrijven. Dat is in 1910 toegenomen tot 1102.
Deze groei wordt voornamelijk veroorzaakt door deze kleine bedrijfjes. 71% hiervan is in 1910 kleiner dan 5
hectare en 19% heeft tussen de 5-10 hectare grond. De gemiddelde bedrijfsgrootte is 5,17 hectare.
Na 1910 neemt het aantal kleine bedrijfjes nog steeds toe. Pas omstreeks 1930 komt dit tot stilstand.
De toename in deze periode kan worden toegeschreven aan ontginning (nog circa 300 hectare woeste grond
wordt tussen 1910-1930 ontgonnen) en aan bedrijfssplitsing. Bedrijfssplitsingen komen tot 1910 weinig
voor, daarna nemen met name zogenaamde familiesplitsingen een grote vlucht. Familiesplitsingen zijn bedrijfssplitsingen, waarbij het bedrijf wordt opgesplitst door familieleden. In de periode 1910-1947 ontstaan
ten gevolge van deze splitsingen 86 nieuwe bedrijfjes. Na 1910 worden naast wat veld- en bosgrond ook lage
drassige veen- en broekgronden in cultuur gebracht.3 Aan de Oranjeweg wordt in de dertiger jaren nog een
grote ontginning uitgevoerd. Het is het laatste gebied dat nog in aanmerking komt. In een rapport uit 1955
wordt door deskundigen gemeld, dat er nog maar weinig percelen voor ontginning in aanmerking komen. Alle
grond waar nog een beetje landbouwgrond van te maken is, is ontgonnen. Wel wordt geconstateerd dat veel
villaterreinen rondom de dorpskernen gebouwd zijn op oud bouwland en dat daarmee goed bouwland voor de
boeren verloren is gegaan. Zo zijn bij het buurtschap Norel de boeren op ontginningsgrond gevestigd, terwijl
juist het oude, vruchtbare bouwland bebost is en dient als parkterrein voor de villa’s.4
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Wat doet biodiversiteit met de waterkringloop?
‘Slimme vegetatie’ tegen verdamping van water.

Als hij weer eens in het water was gevallen, kreeg Flip Witte er van zijn vader van langs. Nu werkt hij als
wateronderzoeker bij KWR Watercycle Research Institute en is hij bijzonder hoogleraar ecohydrologie
aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In zijn vrije tijd is hij wateradviseur bij de Bekenstichting en voorzitter van Vijf Dorpen in ’t Groen in de gemeente Renkum. Op een foto bij een artikel staat de breeduit
lachende ecohydroloog in zijn laarzen middenin een snelstromende beek en ik vraag hem of kleine Flip
vroeger ook met zijn laarzen aan dammetjes bouwde in beken. Wat doet water met hem en waarom wordt
iemand waterwetenschapper?

“

Hoe ik waterwetenschapper geworden ben? Ja, dat is psychologie! Ik groeide op in Overveen en daar speelde ik bij de
sloten. Daar zaten salamanders en stekelbaarsjes in en die
ving ik. Ook bouwde ik een vlot en donderde regelmatig in
dat water. Dan kwam ik thuis en zei mijn moeder: “Wacht
maar totdat papa thuis is!” en dan kreeg ik op mijn flikker!
Dat water had een enorme aantrekkingskracht en nog
steeds vind ik een sloot met waterplanten en beesten erin zo
fascinerend! Dan kan ik helemaal wegdromen.
Ik was helemaal niet van plan om waterwetenschapper te
worden. Ik was een laatbloeier: twee keer blijven zitten op
de lagere school, toen mavo, havo en 6 atheneum. Daarna
moest ik in militaire dienst en toen dacht ik, nou vooruit,
een jaartje dienst kan nog wel. Ik moest de hele ochtend in
de rij staan om een kogel af te schieten en na twee weken
dacht ik, bekijk het maar, dit vind ik zonde van mijn tijd en
mijn leven. Toen ik mij liet afkeuren, waar ik nu overigens
niet bepaald trots op ben, moest ik van mijn moeder gaan
studeren. Ik had wel van milieuhygiëne in Wageningen
gehoord en wilde in die tijd de wereld gaan verbeteren. Eerst
moest ik echter nog allemaal vakken inhalen omdat ik te
laat was. De hele dag zat ik met reageerbuisjes te pipetteren
en al die vluchtige dampen… ik vond het helemaal niks!
Toen hoorde ik dat er ook een opleiding cultuurtechniek was
en daar kon ik me specialiseren in natuur- en waterbeheer.
Daar heb ik toen voor gekozen. Tijdens de studie vergaarde
ik veel kennis en ik hoorde dat de natuur in Nederland
verdroogd was. Vervolgens ben ik toen iets met hydrologie
gaan doen.
Ik ben bij het KWR begonnen vooral om te kijken wat het
effect van waterbeheer op de natuur is en dan specifiek
Prof. Flip Witte werkt tegenwoordig als wateronderzoeker bij KWR Water
voor de drinkwaterbedrijven, omdat zij willen weten wat
het oppompen van grondwater voor gevolg heeft voor de
natuurdoelen die wij verplicht zijn om in stand te houden. Daar heb ik een model voor de Amsterdamse Waterleidingduinen gemaakt en later is dat model uitgerold over alle duinen. Dit model wordt bijvoorbeeld gebruikt voor
milieu-effect-rapportages; het gezag is verplicht om bij grote projecten die rapportages uit te voeren. Als je namelijk
flink gaat ingrijpen in het milieu door bijvoorbeeld ergens water op te pompen, dan moet daarvan eerst het effect
op de natuur onderzocht worden. Het model is nu ook toe te passen op de rest van Nederland. Het wordt nu ook
geschikt gemaakt om te berekenen wat de effecten zijn van klimaatverandering op de natuur. Het onderzoek doe ik
samen met collega’s en aio’s. Ik zit voornamelijk achter de computer, mijn aio’s mogen het veld in. Dat mag ik in mijn
vrije tijd doen.
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Mondelinge geschiedenis
Door Ingrid Maan
Foto’s: Jan van de Lagemaat
Ingrid en Jan zijn beiden lid van de
Gelderse werkgroep ‘oral history’

De verdroging van de natuur komt vooral door de landbouw, dat een laag waterpeil wil.
In de Gelderse vallei ligt een blauwgrasland dat afhankelijk is van Veluwewater dat onder het gebied omhoog
stroomt. De beste manier om dit kwelwater in het gebied te krijgen, is het peil van het riviertje de Grift met een
decimeter te verhogen. Omdat een deel van de boeren daarop tegen is, wil men nu onder het natuurgebied gaten in
de kleilaag boren, zodat het kwelwater heel lokaal het natuurgebied in kan stromen. Dit kost veel geld, is eigenlijk
totaal niet te verantwoorden en draagt alleen maar bij aan de verdroging van de Veluwe. Je wilt dat het water van de
Veluwe naar de beken stroomt. Als je die bodem lek maakt, gaten gaat graven, dan stroomt het niet naar de beken
toe, maar verdwijnt het water ergens anders. Je moet niet
overal de boel dus zomaar lekprikken!
De strategische zoetwatervoorraden onder de Veluwe zijn
van groot belang voor de drinkwaterbedrijven. De Veluwe
is de grootste zoetwaterbel van Nederland. Het is geweldig
drinkwater, maar die grote voorraden worden gevoed door
neerslag die er na verdamping nog overblijft. Omdat de
verdamping van de Veluwe slecht bekend is, ben ik me dus
op de Veluwe gaan richten. In plaats van te kijken naar wat
water doet met biodiversiteit, ben ik gaan onderzoeken wat
de biodiversiteit met de waterkringloop doet. Er is genoeg
water op de Veluwe om mensen van drinkwater te voorzien,
maar er gaat ook veel water verloren door verdamping en
dat heeft gevolgen voor de beken en ons blauwgrasland.
Deze waardevolle natuur wil ook water hebben! Sinds een
eeuw hebben we weliswaar ongeveer 30% meer neerslag,
maar er stroomt toch minder water door de beken.
Ik heb kaartmateriaal van een paar jaar geleden, waarop
geïnventariseerd is welke beektrajecten droogvallen langs de
Veluwe. Dat is aanzienlijk. Toen ik hier kwam wonen dacht
ik, die beken in Oosterbeek zijn heel leuk, die kan je makkelijk onderzoeken. Ze hebben van die kleine stuwtjes en daar
kan je een emmer onder hangen en zo de afvoeren meten.
Niks aan de hand dacht ik, totdat ik metingen bij de Gielenbeek deed: vijf liter per seconde! Er bestaat een aquarel van
die beek uit 1858, van Maria Vos. Daarop is een watermolen
te zien met een rad van zeker drie meter. Die krijg je niet
aan de praat met vijf liter water per seconde!
De lage grondwaterstand van de Veluwe wordt niet aangevuld door die plensbuien waar we steeds vaker mee te
maken krijgen. Het water dat na verdamping nog over is,
cycle Research Institute...
stroomt eerst naar beneden via de ‘onverzadigde zone’. Dat
is nog boven de grondwaterspiegel. Het kan nog lang duren
voordat het regenwater het grondwater bereikt en dan moet het nog naar de Veluwerand stromen om de beken te
voeden. De waterafvoeren van nu kun je niet meer in verband brengen met de ooit gegraven sprengbeken en de
molens die hier vroeger stonden. Enerzijds komt dat doordat er veel grondwater gewonnen wordt en doordat de
omgeving dieper is ontwaterd, zoals de Betuwe, de Gelderse Vallei en de Flevopolders. De hele omgeving is daardoor
naar beneden gegaan. De Gelderse Vallei was vroeger veel natter, je had er zelfs een uitgestrekt hoogveengebied (bij
Veenendaal). Dat is allemaal verdwenen en het hele peil is gezakt. Anderzijds is het landschap ook veel dichter geworden. Vooral in de jaren 1930 is er enorm veel naaldhout aangeplant voor de mijnbouw. Natuurterreinen zijn dichtgegroeid door bezuinigingen op natuurbeheer en de aanvoer van stikstof uit de lucht.
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Door al die begroeiing gaat heel wat van de neerslag rechtstreeks via verdamping de lucht weer in. Mensen zien
niet dat het een verlies is, maar er gaat twee keer zoveel water de lucht in, dan dat er door onze beken en rivieren
stroomt. Verdamping is onzichtbaar, maar kun je wel sturen met een ‘slimme vegetatie’.
Je moet erover nadenken. Verdamping kun je uitrekenen en daar moet de provincie in haar beleid rekening mee
houden. Het omzetten van douglasbos in loofbos, het bestrijden van vogelkers in de duinen en het bevorderen van
mossen en korstmossen in de natuur doe je niet alleen omdat het een Europese verplichting is, maar ook omdat het
zich terugverdient. Wanneer je naar de klimaatverandering kijkt, dan zou het wel eens zo kunnen zijn dat de Veluwe
belangrijker wordt voor de rest van Nederland. Vorig jaar al werd er Veluwewater naar het westen van Nederland
getransporteerd omdat ze daar een watertekort hadden.

De budgetten voor ecologisch onderzoek gaan ook niet zo ver. Je haalt geld binnen en dan kan je een tijdje vooruit,
maar dan moet je weer zien, hoe verder? Als onderzoeker ben ik afhankelijk van bijvoorbeeld drinkwaterbedrijven.
Daar kan ik als medewerker van KWR ieder jaar weer een financieringsaanvraag indienen en dat verloopt meestal wel
goed. Verder heb je subsidieprogramma’s voor het aantrekken van aio’s, maar de slagingskansen daarvan zijn niet
heel erg hoog. Tevens financieren de provincies wat en STOWA, die namens de Waterschappen onderzoek financiert en coördineert. We hebben zojuist ook een Europese subsidie binnen gehaald voor een internationaal project,
BINGO geheten. In dat project heb ik natuurlijk de Veluwe opgevoerd, dus het Veluwse grondwaterprobleem zit nu
ook in BINGO! We gaan verdampingsmetingen op de Veluwe doen. We stoppen oude landgebruiken, bijvoorbeeld de
vegetatie in 1850, in een hydrologisch model en kijken dan wat er met de bekenafvoeren gaat gebeuren.

...en is hij bijzonder hoogleraar ecohydrologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam...

...en in zijn vrije tijd is hij wateradviseur bij de Bekenstichting en voorzitter van Vijf Dorpen in ’t Groen in de gemeente Renkum.

Er zijn voorspellingen dat de afvoer van de grote rivieren in de zomer beduidend lager gaat worden. De waterkwaliteit bij die lagere afvoeren is vaak zeer slecht. Als we dus heel weinig water in onze rivieren krijgen, kan er een
inname-stop komen voor het vullen van spaarbekkens en het infiltreren van rivierwater in de duinen. Minder water
voor de spaarbekkens en de duinen zou dus best eens kunnen betekenen dat de Veluwe belangrijker gaat worden.
Vroeger had ik als student geen carrièredoel en ik heb dat ook nooit gehad. Aan de universiteit heb ik stuk voor stuk
goede studenten, aio’s. Het zijn heel gemotiveerde mensen en veel meer volwassen en knapper dan ik destijds was.
Het verbaast mij echter dat ze al heel jong willen weten wat ze later willen worden. In mijn studententijd waren we
niet bezig met carrière maken, maar met hoe we goede mensen konden worden, later. We hadden het er laatst met
vrienden nog over. Een goed mens is iemand die niet voor zichzelf kiest, geen geld of succes najaagt, maar iemand
die probeert om gewetensvol en kritisch op zichzelf te zijn, die zich afvraagt of zijn motieven allemaal wel zuiver zijn
en of hij niet alleen aan eigen belang denkt. Ook in mijn werk ben ik niet bezig met de langetermijnplanning.
Ik probeer mijn werk zo goed mogelijk uit te voeren en daar mijn plezier uit te halen.

Ik denk dat de hoeveelheid water enorm gaat toenemen. Ken je de kaart van Christiaan Sgrooten? Dat is een geweldige kaart van de Veluwe uit 1558. Je ziet daarop een beetje bebossing op de stuwwallen. De stuwwal van Renkum
naar Dieren is bebost en ook die van Wageningen naar Ede, maar daartussenin zit een grote kale zandvlakte. Een
totaal ander landschap was dat! Dat moet een enorme invloed hebben gehad op de afvoer van de beken. Verzanding
is dus goed voor het grondwaterpeil van de Veluwe. Mensen houden echter van bos, dus als je nou werkt aan verlovering van het douglasbos, dan heb je nog steeds bos, maar er verdampt 300 mm minder per jaar. Dat is 3.000 kubieke
meter per hectare. Ik kan wel overdrijven, maar dat is 3 miljoen liter en dat is gelijk aan het leidingwaterverbruik van
zestig mensen. Per hectare zestig mensen! Stel je maar eens twee voetbalvelden voor. Dan heb je 44 spelers en dan
nog scheidsrechters etc. erbij, en al die mensen kunnen we dus van water voorzien, niet alleen drinkwater, maar ook
om de auto mee te wassen en de tuin te besproeien! Ik weet dat de provincie er heel serieus mee bezig is, maar of het
goede beleid wordt uitgevoerd? Ik heb het idee dat daar nogal wat kan gebeuren.
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Paaitrek winde

door Gert Jan Blankena

In de Hierdense beek

Visclub de Prik. Het begon allemaal in 1993.
Met een aantal geestverwanten inventariseerden we beken en sprengen op de Veluwe. De gegevens
gingen naar het toenmalige Zuiveringsschap Oost-Veluwe, later gefuseerd met het Waterschap OostVeluwe. We gaven gevraagde en ongevraagde adviezen over het beheer van beken en sprengen. Een van
die adviezen was om de Oost-Veluwse beken via de Grift weer met elkaar in verbinding te brengen, zodat
er een metapopulatie zou kunnen ontstaan voor beekvissen als donderpad, elrits en beekprik. Dit idee
is overgenomen door provincie en waterschap in de beleidsnota ‘Integraal Waterbeheer Oost-Veluwe’ en
vele jaren later uitgevoerd.
Tegenwoordig monitoren we met de visclub, op
verzoek van het waterschap, elk jaar een aantal beken
op de Veluwe.
In 2014 was de Hierdense beek aan de beurt met
als speciale vraag de optrek van de winde vanuit het
Veluwemeer te onderzoeken. Dit is eenvoudiger gezegd dan gedaan: de trek vanuit het open water naar
de beken om daar te paaien duurt maar enkele dagen.
En met de merkwaardige lente van toen was dat
moment al helemaal ongewis. Maar we hadden geluk:
liefst 153 windes hebben we toen geteld bij Hierden!
Dat was nog niets vergeleken met wat een paar dagen
daarvoor gebeurde: volgens een voorbijganger was
de hele beek toen gevuld met vis, duizenden! Helaas
waren we daar niet bij. Was dit visserslatijn?
We kregen een herkansing: die man zou ons bellen
zodra de paai zou beginnen. En dat werkte: dit voorjaar hebben we in 2 uur tijd meer dan 600 windes
geteld! Een van de belangstellenden, een oudere boer,
wist te vertellen dat hij vroeger in zijn kinderjaren,
kruiwagens vol windes uit de beek haalde. Hij ving ze
met een riek! Het werd gebruikt als varkensvoer…
De optrek van de winde is zonder meer spectaculair
te noemen. De bronskleurige vissen met hun feloranje vinnen zijn tussen de 35 en 50 centimeter groot.
Ze wurmen zich in scholen van 30 tot 40 exemplaren
door de beek, op weg naar de paaiplaatsen. De beek is
in feite veel te klein voor dit formaat vis. Hij is maar
3 meter breed en slechts 15 tot 50 centimeter diep.
Met geweld vechten de windes zich over de ondieptes heen en dat levert een beeld op dat je niet meer
vergeet. Het roept associaties op over de trek van
zalmen in Noord-Amerika. Eén en al gespartel van
staarten en vinnen. Alleen de beren ontbreken nog!

Een halve kilometer voor de monding stopt de beplanting abrupt. Vanaf die plek waren
aanzienlijk minder windes te zien. Blijkbaar voelen ze zich veiliger in de beschutting van
bomen. Deze constatering kwam te pas toen we hoorden van de plannen van Natuurmonumenten om de houtwal te kappen ten faveure van de weidevogels in die omgeving.
Weidevogels hebben het immers niet voorzien op houtwallen en bosranden!
Na een gesprek heeft Natuurmonumenten gelukkig afgezien van dit voornemen.
De winde is een echte riviervis, hoewel hij ook in open water voorkomt zoals in de randmeren en in het IJsselmeer.
In de lente trekt hij in grote scholen stroomopwaarts naar de paaiplaatsen. Die liggen in
ondiepe kleine rivieren en beken met een zanden grintbodem, stenen en veel dood hout.
De paai begint bij een watertemperatuur van
8-10⁰. Het is een massaal gebeuren dat met
veel gespetter gepaard gaat, waarbij de mannetjes de vrouwtjes stimuleren tot het afzetten
van de eitjes. Elk vrouwtje legt zo’n 120.000
eitjes, bij voorkeur in stroomkommen met een
grintbodem. De eitjes hebben een diameter van
1,5 millimeter en zijn erg kleverig, waardoor
ze vastplakken aan stenen, takken en grint.
De grintbodem is na het paaien soms helemaal
bedekt met oranje eitjes!
Na 6 dagen komen de eitjes uit; de embryo’s
zijn dan zo’n 6 millimeter groot. Die doen er
vervolgens 40-50 dagen over om te veranderen
in een jong visje van 14 millimeter. De beek
zit dan vol met grote scholen jonge vis: een
belangrijke voedselbron voor allerlei andere
vissen. Ze laten zich met de stroom meevoeren naar gebieden waar ze makkelijk voedsel
kunnen vinden, zoals overstroomde uiterwaarden of, in het geval van de Hierdense beek, de
ondiepe plekken langs de Veluwemeerkust.
In de herfst trekken ze naar de grote rivieren
om daar in de benedenloop, in dieper water, de
winter door te brengen. Na 3 tot 7 jaar zijn de
jonge windes geslachtsrijp. Ze zijn dan zo’n 30
centimeter groot.

Bron: blik onder water.nl

Helaas is dit fenomeen nauwelijks op foto of film
vast te leggen en zeker niet voor een amateur zoals ik. De scholen windes zijn buitengewoon schuw en alert op elke
beweging. Ze duiken meteen weg in een stroomkom of in een onderspoelde oever.
Opvallend was dat de vissen zich uitsluitend ophielden onder de bomen van de begeleidende houtwal.
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De winde is een sterke vis en kan, net zoals zalmen en
forellen, gemakkelijk over barrières heen springen

De winde is een sterke vis en kan, net zoals
zalmen en forellen, gemakkelijk over barrières
heen springen, zoals zand- en grintbanken en
kleine stuwen. Grotere barrières kan hij niet
passeren. In dat geval is hij afhankelijk van
cascades en vistrappen.
Een alternatieve winde is de goudvis in de vijver. Dat is meestal een goudwinde, een prachtige vis. Jammer voor de
trotse vijverbezitter is dat katten en reigers er ook zo over denken!
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Lezersreacties

Door Henri Slijkhuis

Mededelingen en Agenda
Hazelworm

Nic Zuurdeeg schrijft ons het volgende.
Geweldig interview dat met Aart van Gens door
Margreet Gründemann. Heel waardevol om dit
vast te leggen.
De ervaringen van Aart met de waterschappen
in de zandgebieden zijn heel herkenbaar. Hoe
goed de intenties van een waterschap ook mogen zijn, de kennis van de boeren zelf is onmisbaar voor een herinrichting van een ecologisch
gegroeid landschap. Een landschap waar alleen
mens en dierkracht aanwezig waren om het te
gebruiken en te bewerken. Goed kijken en slimme oplossingen bedenken, dat deden de boeren
vroeger. Het is natuurlijk wel zo dat mensen
zoals Aart het gedrag van het water in hun
omgeving nog fysiek op het maaiveld konden
zien en voelen. Dat ontberen de medewerkers
van de waterschappen tegenwoordig. De zandgeSchuitenbeek met vispassage. Foto Jan van de Lagemaat.
bieden vormen weinig barrières die niet door de
hydraulische graaf en egaliseermachine kunnen
worden genomen. Zelden zien we geschreven
verhalen van de oude boerengeneratie. Ook zullen individuele boeren niet makkelijk opstaan in een zaaltje dat bijeen
geroepen is om informatie uit te wisselen met bijvoorbeeld het waterschap of bij herinrichtingsplannen.
Wat Margreet heeft gedaan is de juiste manier. Een aantal zaken in het artikel zijn buitengewoon interessant om nog
eens uit te diepen.

Restauratie waterfilterkelder in Heveadorp
Voortgang Bekenstichtingproject ‘consolidatie waterfilterkelder van de voormalige modelboerderij het Huis ter Aa’, gelegen aan de Seelbeek te Heveadorp. De Bekenstichting is zeer verheugd u te kunnen mededelen dat wij in de periode
januari tot en met oktober 2016 een tiental subsidietoezeggingen hebben ontvangen voor een totaalbedrag van
€ 46.304,50. Hiermee is het dekkingsplan op iets meer dan 100% uitgekomen!
Dit betekent dat de Bekenstichting een begin kan maken met het opstellen van het definitieve consolidatieplan voor
dit gemeentelijk monument. Vervolgens zal begin 2017 het werkbestek worden opgesteld en medio 2017 kan de uitvoering plaatsvinden. In de volgende Wijerd zal een artikel van Lodewijk Rondeboom hierover verschijnen. Lodewijk
is de grote motor achter dit omvangrijke project.
Jaarvergadering donderdag 30 maart 2017
U wordt uitgenodigd voor de jaarvergadering die wordt gehouden op donderdag 30 maart 2017 in de Wenumse Watermolen, Oude Zwolseweg 164, Wenum. De vergadering begint om 20.00 uur, vanaf 19.30 uur ontvangst met koffie.
De agenda, jaarrekening en het jaarverslag liggen voorin de zaal voor u klaar. U kunt de documenten ook inzien of
downloaden via de website. In de wijerd van maart 2017 komen we met nadere gegevens. Wat staat er deze jaarvergadering op de agenda? Hiervoor hebben we Judith Westveer weten te strikken. Judith is verbonden aan de Universiteit
van Amsterdam, afdeling Aquatische Ecologie & Ecotoxicologie. Zij doet een promotieonderzoek over het leven in
beken (Leuvenumse Beek) en probeert een toepasbare oplossing te vinden voor problemen in het natuurherstel van
de Nederlandse beekdal-landschappen. We zijn inmiddels bijna drie jaar verder. Judith zal ons op de hoogte brengen
over haar vorderingen. Judith schrijft ons: ‘Jazeker wil ik een presentatie komen geven over mijn onderzoek. Ik ben inmiddels bijna klaar met de bemonsteringen en zal tegen eind maart een compleet verhaal hebben, dus dat komt helemaal goed.
Mijn streven is om voor het eind van het jaar Natuurmonumenten en WV&V mijn onderzoeksrapport te sturen, dus we zullen
deze partijen niet passeren als ik in maart bij jullie mijn resultaten deel.’

Nic heeft dit zo ver uitgediept dat we besloten hebben er in de volgende Wijerd een speciaal artikel aan te wijden.

Voorjaarsexcursie zaterdag 22 april 2017
U kunt deze datum alvast in uw agenda zetten. Momenteel wordt nagedacht over het organiseren van deze excursie.
In het maartnummer van de Wijerd en op de website laten we u weten hoe het eruit gaat zien.

Nic vervolgt z’n lezersreactie met: Voor de rest was het weer een prachtige Wijerd. De verbluffende vondsten van Jan
Holwerda over de Dunobeek. De Memorium van die goeie ouwe Peter. Maar bespaar me in het vervolg zo’n reactie
als die van Kees Almekinders. Dat gaat toch niet over beken. Die man heeft geen enkele notie hoe je zoiets groots als
de Veluwe slim kan beheren. Ik zie liever schapen dan berkentrekkende vrijwilligers; trouwens: hoelang is men nog
bereid dat werk te doen? Mijn kleinzonen piekeren er niet over.

Donatie Bekenstichting 2016
We vragen u uw donatie voor 2017, minimaal € 20,00 over te maken vóór 1 februari 2017 naar
IBAN NL21 INGB 0003 5761 29 t.n.v St. Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken te Putten,
o.v.v. donatie 2016, uw naam en postcode (als op de adressticker, dit voorkomt onnodige betalingsherinneringen!).
U kunt ook met bijgevoegde acceptgirokaart betalen.

PANNEKOEK GWW B.V.
Ook úw drukwerk verzorgd tot in detail.
Kwak, juveniel
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Een allround aannemersbedrijf
in de grond-, weg- en waterbouw.

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