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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. 



Van de redactie Henri Slijkhuis   3

Van het bestuur Jaap Postma 4

De tragiek van de Verloren Beek in Epe  Henri Slijkhuis 5

De dam in de Eerbeekse Beek  Bert van der Saag 6

De opening van de waterfilterkelder in de Seelbeek  Désiree Damsté 9

Wie de jeugd heeft... op excursie met basisschool ‘De Sprenge’ Désiree Damsté 11

Oral history: interview met Bert Harmsen Marianne Poorthuis 12

Contactpersonen en hun beek: Marianne Poorthuis  Désiree Damsté 18

De natuur van de ‘beeckewallen’ Harm Werners 22

De Apeldoornse Grift en haar stroomgebied  Henri Slijkhuis 25

Frans Jan Haack, ontvanger van het Ampt Epe en molenaar Jan van de Velde m.m.v. Fer Jantszen 26

Presentatie gids Vaassens bekenpad  Désiree Damsté 30

Mededelingen en Agenda   31

3

Henri SlijkhuisVan de redactie
Wat een droogte. Veel bomen lieten hun bladeren in juli al vallen en weilanden inclusief mijn eigen 
grasveld zagen er uit als een savanne. Het zijn zware maanden voor alles wat leeft in en rondom 
de sprengen en beken op de Veluwe. Bijzondere zaken als de redding van uitzonderlijke visjes als de 
elrits halen uitgebreid de pers. Dit zeldzame visje komt op de Veluwe alleen voor in en rondom de 
Verloren Beek bij Epe en laat daar nu net de situatie dramatisch zijn. 
De kweldruk van deze min of meer natuurlijke beek is zo laag, dat er bij de kwel nauwelijks nog water uit de grond komt. Ook de 
omliggende beken als de Paalbeek, Vlasbeek en Klaarbeek staan droog. Hoeveel dieren en planten die afhankelijk van het water 
zijn, hebben alleen al in dit gebied het loodje gelegd? Journalisten proberen er nog iets moois van te maken met krantenkoppen 
als ‘Vissers vangen enthousiast beschermde vissen’. Het is natuurlijk uitermate  treurig, dat dit redden nodig is. In het volgende 
nummer van de Wijerd kunt u van mij het artikel verwachten: ‘Hoe verloren is de Verloren Beek?’ 

In dit nummer van de Wijerd treft u weer een reeks van interessante artikelen aan. In opdracht van papierfabriek Coldenhove in 
Eerbeek heeft professor Kraijenhoff van de Leur begin jaren ’60 een plan gemaakt om een dam aan te leggen in de bovenloop van 
de Eerbeekse beek. De dam is in 1962 geplaatst om het teveel aan water in de winter als een soort buffer ondergronds in een bel 
op te vangen. Het voordeel hiervan is, dat in droge zomers dit water gebruikt kon worden en de fabrieken dan voldoende water tot 
hun beschikking kregen. Bert van de Saag vertelt het verhaal van de betekenis van deze dam, waarvan de laatste resten in 2010 
zijn verwijderd. Een actueel thema. 

De Verloren Beek bij Epe.
Foto: Henri Slijkhuis.

De Wijerd, 39e jaargang nummer 3, september 2018
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 2018. Mailen naar het secretariaat: info@sprengenbeken.nl. 
                                 U kunt ook uw stem laten horen: facebook.com/bekenstichting.

Harm Werners vertelt in zijn bijdrage over de planten en insecten op de zogenaamde 
‘beeckewallen’ langs de Schuitenbeek in de gemeente Putten. Frans Jan Haack is de centrale figuur 
in een artikel van Jan van de Velde en Fer Jantszen. Désiree Damsté interviewt contactpersoon Marianne 
Poorthuis. Verder vindt u korte bijdragen over het verschijnen van het fiets- en wandelboekje Vaassens 
bekenpad; een boek over de Apeldoornse beken; de opening van de gerestaureerde waterfilterkelder  bij de 
Seelbeek en de excursie van basisschool De Sprenge.



Lid van het Dagelijks Bestuur is leuk en nuttig. 
Natuurlijk zijn er ook allerlei inhoudelijke zaken 
van belang maar leuk en nuttig is mijn drijfveer. 
Bestuurswerk boeit mij: kijken of je met een groep 
mensen goede dingen kunt bereiken voor onze 
sprengenbeken. Mensen helpen om samen din-
gen op te pakken of te enthousiasmeren. Dus als 
je ideeën, wensen of zorgen hebt, mail mij vooral. 
Het bestuur kan overigens altijd versterking ge-
bruiken!

Soms zijn de nuttige dingen heel zichtbaar binnen het 
bestuurswerk. Het herstel van de Waterfilterkelder in 
Heveadorp of het inrichten van een kleine tentoonstel-
ling over beken bij de Middelste Molen te Loenen zijn 
twee recente voorbeelden van hoe we als Bekenstichting 
mooie dingen met elkaar kunnen bereiken. Soms zijn 
de nuttige dingen minder zichtbaar. Onze vinger aan de 
pols bij de grondwaterwinning in Epe is zo’n voorbeeld. 
Deze vinger aan de pols heeft twee kanten die elkaar 
versterken. Onze werkgroep hydrologie zorgt voor de 
inhoud, overlegt met collega hydrologen bij Vitens, wa-
terschap en provincie en probeert zo het inzicht in het 
grondwatersysteem te verbeteren. Daarnaast is er een 
procesmatige kant. Zo heeft de Bekenstichting in 2012 
een visie ingediend op een door Vitens aangevraagde 
vergunningswijziging. Dit ging om de inname van op-
pervlaktewater en de infiltratie hiervan bij het drink-
waterpompstation te Epe. Mede hierdoor zijn er aan 
deze vergunning extra voorwaarden verbonden, zodat 
de netto-onttrekking niet méér bedraagt dan de toe-
gestane hoeveelheid. In de jaren erna heeft de Beken-
stichting de aanleg en het opstarten van de infiltratie 
gevolgd. Dit ging met de nodige praktische problemen 
gepaard, maar ook in 2017 was de netto-onttrekking 
nog steeds groter dan de vergunde hoeveelheid. Hierop 
is er in april 2018 een vriendelijke brief aan de provincie 
gestuurd, waarin de Bekenstichting vragen stelt over de 
handhaving. Zowel de provincie als Vitens hebben hier 
zeer adequaat op gereageerd. Vitens gaat op korte ter-
mijn zijn inspanning vergroten om er voor te zorgen 
dat vanaf 2018 aan de vergunningsvoorwaarden wordt 
voldaan en specificeert een aantal concrete acties. De 
Bekenstichting houdt haar vinger natuurlijk aan de pols 
en hoopt dat door deze gezamenlijke acties van bestuur 
en hydrologen de watervoerendheid van de sprengen 
ook op de lange termijn gewaarborgd blijft.

Jaap Postma, secretaris.

Actualiseren e-mailadressen donateurs
Als Bekenstichting beschikken wij over onze prachtige 
Wijerd en actieve redacties van Facebook en de web-
site. Toch zijn er zaken die per e-mail gecommuniceerd 
worden.  Bijvoorbeeld om u op een actualiteit te wijzen 
die op de website of op Facebook staat, met de vraag of 
jullie deze willen delen met geïnteresseerden. Om onze 
lijst met e-mailadressen up to date te houden, hierbij 
een verzoek of u een mailtje kunt sturen aan: 

info@sprengenbeken.nl. 

Doorlopend hulp gewenst
Het dagelijks bestuur is enthousiast en slagvaardig, 
maar kent een beperkt aantal handen. Wij hebben  
doorlopend hulp nodig op allerlei fronten. Wij zoeken 
nog mensen die het bestuur willen versterken. Maar 
ook de werkgroep ecologie moet nieuw leven ingeblazen 
worden.  Verder willen we meewerken aan nieuwe ten-
toonstellingen en in 2019 activiteiten organiseren voor 
het lustrum van De Bekenstichting, want dan bestaan 
we 40 jaar! Dus mocht u tijd en zin hebben om naast 
uw donateurschap ook fysiek of mentaal de handen uit 
de mouwen te steken: Mail ons op eerder genoemd e-
mailadres en geef aan waar uw voorkeur naar uitgaat. 
We zeggen niet voor niets in onze slogan dat het niet 
vanzelf stroomt. 

Alvast bedankt voor uw enthousiasme! 

Oproep aan onze donateursVan het bestuur
Door Jaap Postma Door Jaap Postma
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Dat het niet vanzelf stroomt bleek deze zomer maar weer eens. 
Werkgroep ‘De Prik’ samen met een beroepsvisser uit Terwolde in 
actie bij het redden van vissen uit de opgedroogde beken. Goed om te 
vernemen dat ook het waterschap haar verantwoordelijkheid neemt. 
Foto: Adrie Hottinga.



De tragiek van de Verloren Beek
Door Henri Slijkhuis
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Woesterweg

In de Verloren Beek bij Epe komt de elrits 
voor. Het is één van de twee vindplaatsen 
van dit visje in Nederland. In Zuid-Limburg 
wordt het visje ook in de Geul aangetroffen. 
Dit visje wordt over het algemeen 7 tot 9 cm 
lang maar kan zelfs 13 cm worden. De elrits 
leeft in scholen in beekjes met een geringe 
waterdiepte en een behoorlijke stroomsnel-
heid. 

Over het algemeen houden ze zich in de bovenste 
waterlagen op, in de winter verplaatsen de scholen 
zich naar diepere gedeeltes. Het zuurstofgehalte 
moet ‘s zomers minimaal 8 mg/l zijn en de tem-
peratuur mag ‘s winters niet lager dan 3°C en ‘s 
zomers niet hoger dan 26°C zijn. 
De Verloren Beek voldeed aan deze eisen tot deze 
zomer. Hier ziet u een aantal foto’s die in juli 
2018 gemaakt zijn. Het wordt daarmee duidelijk 
waarom de reddingsactie van deze visjes meer 
dan noodzakelijk was. Naast de elrits zijn ook be-

schermde soorten als de beekprik en rivierdonderpad overgeplaatst naar de Grift. De 
foto’s die u hier ziet van de Verloren Beek vertellen van de tragiek van de droogte. 

De Verloren Beek bij het fietspad over de voormalige spoorlijn.

Bekenwalweg
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De voor- en achterzijde van de dam bestond uit zes hoe-
kige stenen, welke je ook in dijken tegenkomt. Vóór de 
dam, dus aan de zuidkant, kwam soms een vijver van 
wel 5 meter breed te liggen. Door de dam liepen 2 bui-
zen, de onderste op zo’n 10 cm van de bodem en de bo-
venste op zo’n 1,5 meter van de bodem. Deze buizen 
noemde men de afsluiters, van welke de bovenste niet 
te regelen was. De onderste buis was om de doorstro-
ming te regelen middels een afsluiter. Deze was met een 
Engelse sleutel te bedienen en deze sleutel lag verstopt 
bij de varens naast de beek, want dat wist toch niemand.
 
Bij nacht en ontij moest er soms een werknemer naar 
de beek om de afsluiter te openen. Vaak was dit dhr. de 
Vries, hij was kleurder. Dit is iemand die moest zorgen 
dat het papier de juiste kleur kreeg. Door het kleuren 
van het papier kwam die kleurtoon ook in de beek te-
recht en daardoor konden de bewoners van Eerbeek tot 
bij Zutphen zien wat er voor papier gemaakt werd. Was 
het blauw, dan waren het de belastingenveloppen enz. 
Maar ook dhr. Greeve, hoofd van de technische dienst, 
was regelmatig de pineut. Zij moesten ook  wel ’s nachts 
met een zaklamp naar de dam en dan kijken of de sleu-
tel er nog lag. Dhr. Van Kuipers was directeur van In-
dustriewater BV Eerbeek, het IWE. Door zijn werk had 
hij ook met de beek te maken. De familie Van Kuipers 
had op een gegeven moment een soort zomerhuisje vlak 
bij de stuw. Zondags ging de familie als regel, bepakt en 
bezakt, vaak met laarzen aan naar de koppen van de 
Eerbeekse Beek. De kinderen speelden heerlijk in de 
mooie omgeving en pa en ma genoten van de rust. In 
het huisje stonden allerlei spullen en ook stoelen en een 
tafel. In die tijd kon dat nog! 

De gezinsleden van de familie Van Kuipers spraken 
meestal over de stuw en niet over de dam. 

In opdracht van papierfabriek Coldenhove heeft 
professor Kraijenhoff van de Leur in de jaren ’60 
een dam uitgedacht en aangelegd in de bovenloop 
van de Eerbeekse Beek. De dam is in 1962 ge-
plaatst om het teveel aan water in de winter als 
een soort buffer ondergronds in een bel op te van-
gen. Het voordeel zou zijn dat in de droge zomers 
dit water gebruikt kon worden. Door een meer 
constante stroom zouden de fabrieken water ge-
noeg krijgen. Prof. Kraijenhoff moet wel haast 
D.A. Kraijenhoff van de Leur zijn die werkzaam 
was aan de Landbouwhogeschool in Wageningen, 
echter helemaal zeker weten doe ik dat niet.
 

 
Zowel de Eerbeekse Beek als de Zuid-Eerbeekse Beek 
zijn eigendom van de fabriek. Om de dam te kunnen 
bouwen moest de beek droog komen te staan. De be-
drijfsbrandweer pompte het water uit de beek het bos 
in en het werk kon beginnen. De dam werd vervaardigd 
van onverwoestbaar eikenhout, geleverd door de firma 
Twickel uit Delden. Van de overgebleven houtresten 
heeft dhr. Sanders een paar vogelhuisjes gemaakt, die 
nog steeds voldoen. De dam was zo’n 2 meter breed en 
aan de bovenzijde bedekt met grind. Er kwam bij hoog 
water een enorme druk op te staan. Om die druk te kun-
nen weerstaan werd de dam verstevigd met stenen. 

De dam in de Eerbeekse Beek

Controle van de dam.

Opa Van Kuipers ( Opa Beek voor zijn kleinkinderen), 
lekker ’s zondags aan het vissen.
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Toch werd er een plan de campagne gemaakt en in de 
beginjaren ’70 ging het van start. Over de beek kwamen 
drie vlonders waar netten onder hingen om de vissen 
tegen te houden. De vissen waren uit Kampen afkom-
stig en het waren, volgens Dhr. Van Kuipers, prachtige 
zalmkleurige, goed eetbare vissen. De directeuren wa-
ren nog steeds niet enthousiast, maar een schaaltje net-
jes opgemaakt met geurige forellen, deed wonderen.
Enkele jaren voldeed de dam, maar na verloop van tijd 
kregen campinggasten ook in de gaten dat er lekkere fo-
rel in de beek te vinden was. 

Er was regelmatig wat te doen bij het huisje, dat dhr. 
Van Kuipers van een aannemer had gekregen. Hij kreeg 
deze eigenlijke schaftkeet in ruil voor een paar keer vis-
sen in de mooie vijver. De fundamenten van de keet 
moeten er nog steeds te vinden zijn. Zo werden er vis-
wedstrijden gehouden en de Eerbeekse ruitervereniging 
heeft er een paardencross georganiseerd.

Nog een leuk verhaal: Kick Van Kuipers ging met zijn 
vriendje Dolf Bulthuis, zoon van de toenmalige huis-
arts, bij de vijver spelen. Ze waren rond de zes jaar oud. 
De vijver was breed en Kick ziet dat Dolf deze niet kon 
overzwemmen. Voor 5 gulden doe ik het, antwoordde 
Dolf en hij zwom naar de overkant. Kick mocht echter 
niet wedden van zijn moeder. In plaats van 5 gulden 
kreeg Dolf daarom een kopje thee en een koekje. Dat 
was ook goed.

 

Er kwam een stel studenten van de Heidemij uit Wa-
geningen kijken bij de dam wat er allemaal te beleven 
viel. De heren bedachten een plan om forellen in de vij-
ver te gaan kweken. Het was tenslotte prachtig helder, 
schoon, stromend water met een constante tempera-
tuur van 10ºC. Studenten van de Heidemij deden al-
lerlei metingen en kwamen toen met het voorstel om 
op deze prachtplek forellen uit te zetten. Dhr. Van Kui-
pers zag wel wat in het plan, maar de papierdirecteuren 
dachten er anders over. 

Tekst Bert van de Saag
Afbeeldingen Kick Van Kuipers

Studenten van de Heidemij.

Controle.

Prachtige zalmkleurige, goed eetbare forellen.



Ook werd regelmatig het talud beschadigd of vernield 
waardoor het water toch door de overloopbuis liep. Vol-
gens Dhr. Van Kuipers waren het altijd “die rotte cam-
pinggasten...  ze vernielen de boel en stropen de vissen”. 
Daarbij kwam ook nog dat er te weinig voer in de beek 
zat, waardoor de forellen steeds moeilijker konden over-
leven. Na 4 jaar was het over met de hobby en niet veel 
later werd de dam afgebroken. De fabriek Coldenhove 
liet een vijver aanleggen op het fabrieksterrein, die ook 
dienst deed als blusvijver. Die vijver bestaat nog steeds. 

In 2008 werd besloten om de beek te renoveren vanaf 
de bron tot aan de Boshoffweg. Bij de renovatie van de 
beek is ook een nieuwe blusvijver aangelegd en is de 
beek omgeleid. Men is in 2010 begonnen om de resten 
van de dam te verwijderen. Ook is in die tijd de brug 
gebouwd, die we nu kennen als het ‘Hans Wensink brug-
getje’. Het zomerhuisje van de familie Van Kuipers was 
toen allang verdwenen, omdat vandalen al meerdere 
malen het huisje opengebroken hadden en vernielingen 
hadden aangericht. Opmerkelijk blijft het dat bijna nie-
mand echt iets weet van de dam en dat er ook nauwe-
lijks foto’s zijn uit die periode.

Mijn dank gaat uit naar Wim Blom en C. Brink, de familie 
Sanders en familie Van Kuipers. Mochten er mensen zijn die 
meer van de dam weten, dan verneem ik dat graag.

Droogte in sprengen en beken:
Adrie Hottinga verteld meer op de website   
www.sprengenbeken.nl

Viswedstrijd in de beek.

De oogst van een dagje vissen.

Bij het zomerhuisje, na afloop van de paardencross.Eerbeekse Beek in de winter.
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De voltooing van een mooi project. Vrijdag 6 juli was het dan zover. De conso-
lidatie van het waterfiltergebouw aan de Seelbeek in Heveadorp werd met een 
feestelijke bijeenkomst voltooid verklaard. Dit unieke project werd ‘getrokken’ 
door Lodewijk Rondeboom, verbonden aan de Bekenstichting. De benodigde 
sponsorgelden werden verzameld en de klus kon beginnen. Drie jaar heeft het 
in beslag genomen, maar het resultaat mag er dan ook zijn.

Op de bijeenkomst kwamen verschillende sprekers aan bod. Onze voorzitter, Jan van de 
Velde, sprak zijn bewondering uit voor het doorzettingsvermogen en de toewijding van 
de initiatiefnemers. Datzelfde deed ook de wethouder Joa Maouche van de gemeente  
Renkum: “Alles wat met natuur en met ons erfgoed te maken heeft hebben wij hoog in het 
vaandel staan. Dit mooie project is daarvan een voorbeeld”.  Frans ter Maten, heemraad  
van WV&V, benadrukte dat kinderen vooral moeten kunnen buitenspelen. Bijvoorbeeld 
in bomen klimmen en een keer vallen of in het stromende water van een beek spelen. 
Bij het waterschap zijn er daarom plannen in de maak om bij het waterfiltergebouw een  
waterspeelplaats voor kinderen te maken.
Geert van der Straaten (auteur van het boek ‘Willem Scheffer en modelboerderij Het Huis 
ter Aa’) gaf een boeiende presentatie over de geschiedenis van de modelboerderij, het 
waterfiltergebouw en de waterkelder. Het was allemaal begonnen met een idee van J.W. 
Scheffer. Hij had bedacht dat met de juiste hygiëne, de tuberkelbacterie uit de melk zou 
wegblijven. Tuberculose was in die tijd een serieus probleem en onder andere het pas-
teuriseren van melk was één van de oplossingen.   Lees verder op de volgende pagina.

Waterfilterkelder Selbeek
Door Désiree Damsté in samenwerking met Lodewijk Rondeboom

Het waterfiltergebouw van boven gezien. Foto: Lodewijk Rondeboom jr.

Het boek van Geert van der Straaten.
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De Bekenstichting werd houder van het ‘recht van op-
stal’ en kon dus, met de binnengehaalde subsidies, de 
bouwkundige herstelwerkzaamheden laten uitvoeren.
Met het onthullen van het informatiebord is de voltooi-
ing een feit. Geldersch Landschap en Kasteelen neemt 
in 2019 het recht van opstal over, zodat het onderhoud 
de komende 10 jaar gegarandeerd is.

Het project van de Bekenstichting zal naar verwachting 
een vervolg krijgen!  Dus wie weet, over enige tijd weer een 
stukje in de Wijerd. 

Scheffer koos voor een andere oplossing: de hygiëne. 
En, om een lang verhaal kort te maken, daarvoor was 
schoon water nodig. Hiermee was het idee voor het wa-
terfiltergebouw en de waterkelder, geboren. Deze wijze 
van water zuiveren is uniek in Nederland, dus het was 
zeker de moeite waard om het waterfiltergebouw te 
consolideren. Veel gebouwen in Heveadorp zijn tijdens 
Operatie Market Garden in de Tweede Wereldoorlog 
verloren gegaan, maar het waterfiltergebouw heeft het 
overleefd, alhoewel het uiteindelijk in een bijzonder 
slechte staat is geraakt.

Een portret van J.W. Scheffer met zijn vrouw Tru van Houten en pleegzoon Franz 
rond 1860. Bron: Heemkunde Renkum.

Onthulling van het informatiebord door Jan van de Velde, 
wethouder Joa Maouche en Peter van den Tweel (directeur 
GLK). Foto: Desirée Damsté.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door de hierboven vermelde fondsen en organisaties.
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Veel kinderen op de Veluwe 
groeien op in de nabijheid 
van een beek. Het is zo’n  
gewoon, alledaags feno-
meen dat ze er verder eigen-
lijk niet zo over nadenken. 
Wij vinden het natuurlijk 
wel belangrijk dat de jeugd 
informatie krijgt over het 
belang van beken in verle-
den, heden en toekomst. In 
Vaassen is onlangs, om dit 
aan te moedigen, een fiets-
tocht gehouden met leer-
lingen van basisschool ‘De 
Sprenge’. 

Op een mooie maandagoch-
tend vertrekt het gezelschap 
onder begeleiding van Jan van 
der Velde en Heiko Tjabringa. 
Heiko is contactpersoon van 
de Eper beken. Ook in Epe 
heeft hij al een aantal keren 
een dergelijke excursie gege-
ven. Ze gaan op weg naar de 
Geelmolen en het aquaduct 
aan de Gortelseweg. 

Daar wordt verteld over de Kopermolen en over het be-
lang van beken gescheiden houden. Ze kunnen het met 
eigen ogen aanschouwen. Dan de fiets weer op... via het 
Emmalaantje, langs de Rode en de Nieuwe Beek en aan 
de andere kant de Hartense Molenbeek. Door naar de 
watermolen bij het park van kasteel de Cannenburg. 
Vol enthousiasme vertellen Jan van der Velde en Heiko 
Tjabringa over de molen en de kinderen mochten zelfs 
even binnen in de molen kijken. De watertoevoer van 
de bovengoot staat ‘aan’ en het klaterende water uit de 
wijerd dat het rad in beweging zet doet het natuurlijk 
goed bij de kinderen. 

Een leuke en leerzame excursie. Na afloop maakten de 
kinderen een flyer. Op de foto hiernaast ziet u hoe en-
thousiast ze geworden zijn. Er is zelfs sprake van het 
maken van een ‘Beekie’. In de vorige Wijerd staat een arti-
kel over ‘Beekie’ in Arnhem.

In de volgende Wijerd meer...

Het stromende water fascineert niet alleen de leiders Heiko Tjabringa en Jan van der Velde. 

Flyers gemaakt door de leerlingen. 

Wie de jeugd heeft...
Tekst en foto’s:  Désiree Damsté.



Historisch landschap is hier bepalend
De invloed van het biologische boeren op het historisch landschap, de waterhuishouding en de ecologie van landgoed Middachten.

“

Hoe het begon
Bert lacht: Oh, dat is een omvangrijk verhaal. Ik kende 
dit bedrijf al meer dan dertig jaar, omdat een vriend 
van mij hier op de boerderij zat. In het verleden heb ik 
hier samen met hem geboerd in een maatschap. Na drie 
jaar zijn we daarmee gestopt, omdat het geen haalbare 
kaart bleek om er twee gezinnen van te laten leven. Ik 
ben toen andere dingen gaan doen. In 2006 zei hij tegen 
mij: ‘Ik stop ermee. Ik ga naar Ierland’. Ik schrok me een 
hoedje. Ik dacht: het is altijd zo’n plek geweest waar ik 
naartoe kon gaan, een vanzelfsprekendheid eigenlijk. 
Toen ben ik gaan kijken of ik het kon overnemen, maar 
ik was inmiddels al 56 jaar. Dat is geen leeftijd om zo-
maar te beginnen op een boerderij. Ik was op de hoogte 
van een aantal maatschappelijke claims die hier lagen 
en in mijn eigen hoofd had ik al een plan geformuleerd. 
Toen ben ik gaan solliciteren. Van de acht kandidaten 
kozen ze mij uit. Graaf Franz gaf aan dat er een klik was. 
Ik was een van de weinigen die een plan had en ik was er 
ook helder over dat als hij mijn plan niet zou zien zitten, 
hij mij niet moest kiezen. 

Bert Harmsen kende de boerderij ‘De Wolfskuil’ 
op Middachten al meer dan dertig jaar toen hij 
in 2007 verkozen werd om daar te komen boe-
ren. Bert heeft zich altijd op een bijzondere 
manier verbonden gevoeld met deze boerderij. 
Het landgoed met alle culturele invloeden uit 
het verleden hebben hem van het begin af aan 
geïnteresseerd. De plek van de boerderij, op de 
overgang van de stuwwal van de Veluwezoom 
naar de uiterwaarden van de IJssel, zorgt voor 
dynamiek. Bert is zich ervan bewust dat hij 
met het boeren de verschijningsvormen van 
die historische landschapstypen kan beïnvloe-
den. Het is een uitdaging om in deze dynamiek, 
met respect voor het verleden en rekening 
houdend met maatschappelijke belangen, een 
renderend boerenbedrijf op te zetten.
 

“

De boerderij pacht bij elkaar ongeveer 90 ha en boert op een extensieve, biologische manier.12
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grond hebben, waarop een gangbare boer eigenlijk niet 
goed kan boeren. Mijn uitgangspunt bij het bedrijfsplan 
is: als het toch slechte grond is, maak het dan nóg slech-
ter. Misschien hebben we dan nog een inkomen. Het is 
maar hoe je het bekijkt: wat slecht is in de ogen van de 
een, is geweldig in de ogen van de ander. Als je meer 
richting maatschappelijk belang gaat boeren dan is dat 
wel lastig. Iedereen wil biologisch eten, maar mensen 
kopen het niet genoeg. Als je rekening wilt houden met 
een maatschappelijk belang, dan moet je dat nog wel 
vertalen in een concreet verdienmodel , zodat de boer-
derij overeind blijft.

In mijn plan zitten een aantal ingrediënten. Eén van die 
ingrediënten is dat ik voor Middachten ga. Dat bete-
kent dat ik voor maximalisatie van de pacht ga. Als je de 
pacht niet maximaliseert dan houdt het verdere pach-
ten op. Als pachter moet je zorgen voor de verpachter. 
Maar als verpachter moet je ook zorgen voor de pach-
ter. Dus dat is een samenspel. Mijn ondernemingsplan 
is een presentatie daarvan met het doel om de neuzen 
van diverse partijen, zoals het waterschap, de provincie 
of de gemeente, dezelfde kant op te krijgen. Wil je met 
een maatschappelijk belang aan de slag, dan heb je Mid-
dachten keihard nodig. Zo’n grote partij is beter in staat 
om de belangrijke spelers in het veld mee te krijgen.  

Het was ook wel gecompliceerd; het was niet gemakke-
lijk. Je moet het traditionele boeren van maximalisering 
compleet loslaten. Eigenlijk is hier het uitgangspunt dat 
het landschap bepalend is en dat je de economische ac-
tiviteiten daarbinnen moet zien te vervlechten zonder 
dat je het landschap aantast. Meestal zegt een onderne-
mer dan: ‘Ik heb dat en dat nodig; en daar moet dat en 
dat voor wijken en dan kan het gebeuren’. En dat kan 
hier niet.
 
De landschappelijke inpassing en de monumen-
tale status
Deze boerderij is onlosmakelijk verbonden met de be-
schermde buitenplaats Middachten. Een beschermde 
buitenplaats heeft een begrenzing, de zogenaamde bol-
letjeslijn op de kaart. Ik denk dat het zo’n 80 hectare in 
een cirkel om het kasteel heen is geweest. Alle boerde-
rijen aan de Veluwezoom hadden een hoge en een lage 
gradiënt. De lage gradiënt was de uiterwaarde, die regel-
matig onder water kwam te staan en daardoor verrijkt 
werd met slib van de rivier. Daar liep vee op, daar werd 
gehooid en het hooi ging weer naar het vee toe. Het vee 
produceerde mest en die mest ging naar de hoge gradi-
ent. Daar kwamen de salderende gewassen als bieten, 
aardappelen en graan vandaan en alle andere gewassen 
die in de loop van de tijd verbouwd werden. De Wolfskuil 
is de enige boerderij in deze omgeving waar deze traditi-
onele verdeling in stand is gehouden. De boerderij is wel 
groter geworden, doordat de landerijen van de andere 
boerderijen aan de Wolfskuil werden toegevoegd.

Alles wat we hier doen moet getoetst worden aan de 
Monumentenwet vanwege de landschappelijke inpas-
sing. We hebben hier nogal wat monumenten, bijvoor-
beeld de schaapskooi en zijn ligging aan de Oude Boe-
renweg. De rest is in feite alleen maar landschappelijke 
inpassing. Dat betekent in de praktijk dat je gewoon te 
maken hebt met de Monumentenwet. Je kunt je erf bij 
de weg niet zomaar verbreden of versmallen of de weg 
zomaar ergens op laten houden. Het aanvragen van ver-
gunningen daarvoor en alles wat daaraan vast zit geldt 
hier ten volle en neemt veel tijd in beslag. 
 
Het bedrijfsplan en het maatschappelijk belang.
Wij pachten bij elkaar ongeveer 90 ha en boeren op een 
extensieve, biologische manier. Dat heeft ermee te ma-
ken dat we aan de onderkant van de bronbossen (waar 
de uiterwaarden beginnen) hele natte, veenachtige 

Mondelinge geschiedenis
Tekst: Marianne poorthuis
Foto’s: Jan van de Lagemaat
Marianne en Jan zijn verbonden aan de Gelderse 
werkgroep ‘oral history’

In gesprek met Bert Harmsen 
eigenaar van boerderij ‘De Wolfskuil’ op Middachten.

In de praktijk heeft Bert veel te maken met de Monumentenwet.



De sloten in de uiterwaarden zijn weer ondiep gemaakt en beleemd,  
hierdoor blijft nu 90% van het bronwater in de bronbossen.

Als je daar een verbinding mee hebt dan komen de be-
leidsambtenaren van de provincies en waterschappen 
sneller over de brug; dan heb je meer invloed. 
De provincie en het waterschap, met name de hydrolo-
gen en ecologen, zeiden naar aanleiding van het plan: 
‘Als jij dat wilt... is dat oké! Het is ook wat wij willen.’ 
De neuzen stonden dus dezelfde kant op. Zo is dat hele 
proces in een stroomversnelling gekomen. Als ik nu na 
10 jaar naar het ondernemingsplan kijk, is er nauwelijks 
iets aan het plan veranderd. Er zijn alleen wel andere 
gewassen gekomen.
 
De verdroging van de bronbossen en de vernat-
tingsplannen
Alles wat er bedacht is voor het vernattingsproject van 
2017, is bedacht vanuit modellen. Ondergrondse water-
stromen zijn niet gemakkelijk in kaart te brengen; die 
zijn grillig. Hoger op de stuwwal zakt het water de grond 
in en gaat via ondergrondse stromen, langs keileemla-
gen, naar lager gelegen plekken. 

Onder druk of op een plek waar het makkelijk gaat komt 
het water als kwel weer aan de oppervlakte. Zo was de 
situatie altijd al in de bronbossen. In de jaren zeventig 
was de watertoevoer in de bronbossen nog heel be-
hoorlijk. In die jaren is er geprobeerd om de landbouw 
productiever te krijgen en zijn afwateringssloten in de 
uiterwaarden dieper gemaakt, zodat je een ontwatering 
kreeg van het weiland en de gronden begaanbaar wer-
den. Ook het proces van kleiwinning en zandwinning in 
de uiterwaarden heeft de grondwaterstanden verlaagd, 
waardoor het maaiveld zakt en het grondwater en het 
water in de sloten ook lager komt te staan. Aanvanke-
lijk hebben die sloten hoger gelegen, maar díe situatie 
terugbrengen is technisch niet haalbaar. 
Het bronwater van de Veluwezoom kwam door die ver-
laging pas voorbij de bronbossen aan de oppervlakte en 
werd te snel werd richting IJssel afgevoerd, waardoor 
de bronbossen verdroogden.  Karel Hanhart, hydroloog, 
heeft deze situatie in kaart gebracht en in modellen op-
getekend. 

14 Dat hele spel in het ecologische systeem is een enorme verrijking.



Er viel wel te boeren in die 10 jaar, maar de grond bleef 
nog wel nat. Aan de jaarlijkse economie verandert op 
zich niet zoveel met die vernattingsplannen; alleen de 
bestaanszekerheid op langere termijn verandert. 
Als het grondwater 10 cm hoger staat betekent het dat 
er andere chemische processen plaatsvinden in de bo-
dem. Je kunt je voorstellen dat als er een meter veen 
zit en je gaat dat droogleggen dan komt er enorm veel 
stikstof vrij, gewoon door de verbinding met zuurstof, 
die zorgt voor de omzetting van het materiaal. Als de 
grondwaterstand omhoog gaat, stopt voor een gedeelte 
die nitrificatie.

Nitrificatie is een belangrijke stap in de 
stikstofkringloop van ecosystemen, waarbij 
de in dood organisch materiaal vastgelegde 
stikstof weer beschikbaar komt voor de le-
vende planten.

 
Dat betekent dat er ook minder op het land gaat groei-
en. En ja, elke boer wil meer. Voor mij staat vast dat je 
kostenneutraal kunt handelen als je het gras eraf haalt. 
Ten behoeve van het beheer (van die graslanden) moet 
ik maaien en hooien. Ik ben tevreden als ik terug kan 
krijgen wat het mij gekost heeft. Het verschil zit hem 
in wat ik betaal aan pacht aan Middachten en welke 
vergoeding er tegenover staat om dat beheer te doen. 
Daar zit ook een stalvergoeding in en dat geeft mij wat 
armslag. Dat is een beetje moeilijk om te snappen voor 
heel veel mensen. Je kunt minder doen en toch het-
zelfde geld krijgen. De meeste boeren willen iets doen 
om winst te behalen en ik moet juist iets laten. Er moet 
natuurlijk wel een moment komen dat je kunt oogsten. 

Vanuit die modellen is naar een oplossing gezocht voor 
het vernatten van de bronbossen op Middachten. 
De sloten in de uiterwaarden zijn weer ondiep gemaakt 
en beleemd en hierdoor blijft nu 90% van het bronwater 
in de bronbossen. Naar verwachting wordt de grondwa-
terstand in de bronbossen 20 cm hoger en dat heeft een 
enorme invloed op de vegetatie. De verdamping door de 
vegetatie op de Veluwe, de onttrekking van drinkwater 
door Vitens en deze huidige droogteperiode hebben na-
tuurlijk ook een grote invloed op de verdroging.
 
Biologisch boeren op Middachten
De bronbossen hebben landelijk gezien een grote zeld-
zaamheidwaarde. Het maatschappelijk belang, het be-
houd van de bronbossen, is zo groot, dat ik toen beslo-
ten heb om mijn lot eraan te verbinden. Maar het grote 
nadeel voor een boer is dat het land altijd nat blijft. De 
uitdaging voor mij was om te bedenken wat ik als boer 
zou kunnen doen om beter te zorgen voor die bronbos-
sen en toch mijn eigen bestaanszekerheid vergroten. 
Omarmen van een maatschappelijk belang heeft enorm 
veel voordelen, maar ook heel veel nadelen. Het is een 
dilemma: je moet het maatschappelijk belang als uit-
gangspunt nemen, maar toch ondergeschikt maken aan 
je eigen verdienmodel. Als je niets verdient kun je het 
bedrijf niet in stand houden; dat is je ondernemersver-
antwoordelijkheid. ”

De bronbossen hebben landelijk gezien een grote zeldzaamheidswaarde.

Beukenlaan langs de velden van het landgoed. 
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Dat heeft hier allemaal niet plaatsgevonden. De gras-
soorten die hier staan, hebben zich door de jaren heen 
aangepast aan deze omgeving. Ze staan er al heel lang 
en wortelen diep. Ze hebben niet zo gauw last van teveel 
vocht of van droogte. Als boer heb je door het beheer 
een enorme invloed op het landschap en zijn verschij-
ningsvorm.
 
Een duurzaam, renderend boerenbedrijf
De gronden van de hoge en de lage gradiënt zijn beide 
renderend. Ik haal het gras er wel kostenneutraal af, 
maar ik heb ook nog een stal. Tussen wat ik rendeer en 
wat ik betaal aan pacht zit wel wat bandbreedte waar 
ik wat mee kan spelen. We hebben hier pensionpaarden 
en vleeskoeien van een sober ras, die dat gras eten. Zo 
krijgt het gras een meerwaarde doordat het wordt om-
gezet in waardevol vlees. Ik maak vlees zonder dat ik 
soja nodig heb uit Zuid-Amerika. Ik doe dat hier vanuit 
natuur in de omgeving. Dan krijg je dus een gemengd 
bedrijf. De ene tak eet de andere tak niet op, maar er is 
een synergie; je hebt dan een stapelend effect. 

De inrichting van die graslanden in de uiterwaarden 
heeft al in 1700 plaats gevonden. Aan die structuur van 
sloten en greppels is eigenlijk nooit iets veranderd. Heel 
veel percelen zijn nooit vernieuwd in het grasland. Het 
zijn dus hele oude graslanden. Die hebben op zichzelf al 
een waarde; ze worden inmiddels zeer zeldzaam. Dat al-
leen is al van belang, los nog van die bronbossen.

Een moderne melkveehouderij heeft één keer in de vijf 
tot tien jaar last van de ‘koppen en kommen’, die al in 
een ver verleden ontstaan zijn in het landschap door de 
meanderende rivier. Het gaat om stukken ingeklonken 
klei of verdroogd veen en verhoogde zandruggen die el-
kaar snel afwisselen. In het Middachterbroek is die situ-
atie met ‘koppen en kommen’ heel grillig. Een moderne 
boer zou daar veel last van hebben. Die wil graag gras-
sen van hybride rassen als Engels raaigras en andere di-
ploïde soorten en die groeien het beste op een bepaalde 
grondsoort. Hier zou het land er heel schraal door wor-
den. In die grassen vinden genetische veranderingen 
plaats om maar meer productie te halen. 

Als boer heb je door het beheer een enorme invloed 
op het landschap en zijn verschijningsvorm.

De nieuwe ontsluitingsweg door de weilanden van het Middachterbroek.16
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Voor die bronbossen is namelijk geen instrument om 
dat te doen. Daar ligt dus een spanningsveld, waarin je 
opereert. Samen met Middachten lukt het wel om de 
neuzen dezelfde kant op te krijgen en om de provincie 
hiervoor te interesseren, en tot actie komen. In die 10 
jaar is de systematiek van beheersvergoedingen drie, 
vier, vijf keer veranderd, dus daar moet je je steeds weer 
op instellen. Het lijkt heel vanzelfsprekend om zo te 
boeren, maar het is toch heel bijzonder.
 
 
E:   Biologische boerderij De Wolfskuil 
W:  wolfskuil@planet.nl
T:   0313 414328; 0313 496252
 

Van de koeien alleen kun je een stal niet betalen, maar 
in combinatie met natuurbeheer krijg je een ander ver-
haal. De mest heb je nodig om de mineraalstroom op 
je bedrijf te regelen. Die mineralen moeten weer aan-
gevuld worden en dat doe je via de uiterwaarden. Het 
is het traditionele patroon tussen wat van oorsprong, 
voor het kunstmesttijdperk, altijd zo geweest is. Die ui-
terwaarden zorgen voor de verrijking en die verrijking 
zet je om in mest en die mest gaat naar de bodem. Daar 
heb je je salderende gewassen. Dat is de minerale eco-
nomie waardoor het hele proces van boeren duurzaam 
is. Het mesten doe ik met gecomposteerde vaste mest, 
waardoor je dus geen uitspoeling in de bodem hebt. De 
nutriënten spoelen niet uit naar de ondergrond en ver-
ontreinigen het grondwater niet. Het zit complex in el-
kaar, maar om die reden probeer ik de regels naar mijn 
hand te zetten. Als je intuïtief weet dat je ideeën goed 
zijn en je initiatief kunt nemen dan zoem je in en zie je 
mogelijkheden. 
 
Beheersvergoedingen
Beheersvergoedingen gaan meestal over botanisch be-
heer, dus hoeveel soorten planten wil je hebben. Daar 
heb ik mij altijd tegen verzet. Er zijn nooit alleen maar 
planten; er zijn ook nog beesten; er zijn ook nog insec-
ten; er zijn ook nog wormen... en nou... dus die hele 
huishouding die eromheen zit. Ik heb continue het ge-
voel, dat de politieke aandachtsvelden steeds achter mij 
aan komen hobbelen. De ene keer is het speerpunt in-
secten terwijl het hier al tien jaar stikt van de insecten, 
simpelweg door de manier waarop je het land bewerkt. 
Als je de gewasplanten en het gras tot bloei laat komen, 
ontstaan er zaden en creëer je een dekje voor muizen. 
Die muizen trekken weer roofvogels aan. Nou ja, dat 
hele spel in het ecologische systeem is een enorme ver-
rijking. Maar ja, ik krijg alleen maar een beheersvergoe-
ding omdat het boeren botanisch van belang is. 

Binnen het Havikerwaardproject van het Waterschap 
Rijn en IJssel is ook een nieuwe ontsluitingsweg door 
de weilanden van het Middachterbroek gerealiseerd ten 
behoeve van het boerenbedrijf. Het was wel een beetje 
lastig om dat voor elkaar te krijgen, want die uiterwaar-
den hebben een bergingscapaciteit in het kader van 
‘Ruimte voor de rivier’. Uiteindelijk is dat wel gelukt.
Er moeten ook kunstgrepen uitgehaald worden om mij 
te betalen ten behoeve van het beheer van de bronbos-
sen. 

”

Als je niets verdient kun je het bedrijf niet in stand houden; 
dat is je ondernemersverantwoordelijkheid.

Als je intuïtief weet dat je ideeën goed zijn en je initiatief kunt nemen 
dan zoem je in en zie je mogelijkheden. 



De sprookjesachtige Beekhuizerbeek.
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Contactpersonen en hun beek: 

Marianne Poorthuis
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Tekst en foto’s: Désiree Damsté

Spaen (1746-1827), die het kasteeldomein Biljoen een 
grondige opknapbeurt geeft en ingrijpend wijzigt. De 
vijvers in het park waren meer zompige moerassen en 
het omtoveren tot mooie vijverpartijen maakte ook uit-
breiding van het sprengenaantal noodzakelijk.”

Marianne Poorthuis heeft een cultuurhistorische ach-
tergrond. Door haar werk voor Edu-Art, een organisa-
tie voor kunst en cultuur die educatieve programma’s 
voor scholen ontwikkelde, kwam ze in aanraking met 
beken. Aanvankelijk in Heerde, maar het was de bedoe-
ling om het educatieve bekenprogramma breder uit 
te zetten. Op verzoek van de gemeente Rheden, waar 
Marianne deel uitmaakte van de Commissie Cultuurhis-
torie (Monumentencommissie) zijn er folders met veel 
informatie gemaakt van de wandelingen langs de beken 
van Beekhuizen en Biljoen en de beken bij Spankeren 
en Laag-Soeren. 

Hoe meer ik met contactpersonen van onze beken 
praat hoe meer ik onder de indruk kom van hun 
bevlogenheid, hun toewijding en hun liefde voor 
hun beek of beken. Zo ook bij Marianne Poorthuis. 
Zij is contactpersoon voor verschillende beken: de 
Beekhuizerbeek, de Rozendaalse beek, de Spreng 
op Daalhuizen, Heuven en Rhederoord, de beek op 
Larenstein en Rozenhagen, de Middachter beken 
en de Ruitersbeek. Een hele lijst, en haar kennis 
en kunde is al net zo uitgebreid.

Voor dit interview focussen we op de Beekhuizerbeek. 
Deze mooie beek was oorspronkelijk een natuurlijke 
bronbeek en later werden er sprengen gegraven. “De 
meest waarschijnlijke verklaring hiervoor”, aldus Ma-
rianne, “is dat er in de 17e eeuw aanzienlijk meer wa-
termolenindustrie was die het water uit de beken ge-
bruikte. In de 18e eeuw is het Johan Frederik Willem 

Kaart van de Beekhuizerbeek. Bron: bekenatlasveluwe.nl (BAV).
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slagmolen waar niets van bewaard is gebleven; alleen 
de plek is bekend. Vanaf hier stroomt de beek langs 
de oostzijde van de bebouwde kom van Velp. Verder 
stroomafwaarts staat aan de voet van de Keijenberg een 
witgepleisterd molenaarshuis. Aan de achterkant is nog 
een molengoot met een waterval.

Marianne Poorthuis vertelt: “Eén van mijn belangrijk-
ste taken is om de ogen en oren open te houden of de 
beek goed beheerd wordt en nog watervoerend is. Ver-
schillende instanties zijn daarbij betrokken. Het is mooi 
dat de verschillende organisaties waar de Beekhuizer-
beek (in dit geval) mee te maken heeft, met elkaar in 
gesprek zijn geraakt. Een contactpersoon kan daar een 
duidelijke rol in spelen. Een goed overleg, een goede af-
stemming van wie wat doet is van groot belang en niet 
altijd even makkelijk.” Sinds 2008 is Biljoen eigendom 
van GLK en is de helft van Beekhuizen onderdeel van 
Nationaal Park Veluwezoom van Natuurmonumenten. 
De andere helft heeft de gemeente Rheden in eigendom. 
“Gelukkig streven we allemaal hetzelfde na, een mooie, 
goed onderhouden watervoerende beek. Maar verschil-
lende organisaties betekent verschillende visies en dus 
is overleg onontbeerlijk. De beek wordt beheerd door 
het Waterschap Rijn en IJssel. Het is fijn dat de contac-
ten van de Bekenstichting met dit waterschap goed zijn. 
In Arnhem is o.a. uit deze overlegvormen een Beken-
plan ontstaan, en dat is ook een wens voor Rheden. Het 
Waterschap heeft toegezegd een ‘Visie op beken’ te ont-
wikkelen, als eerste voor de Beekhuizerbeek. Dus dat is 
even afwachten.”

Ook zijn er apps met extra informatie te downloaden. 
Van het één kwam het ander en zo maakte ze kennis 
met de Bekenstichting. In eerste instantie als donateur 
en later als contactpersoon. Aan de intake met Maria 
Bruggink voor de nieuwe contactpersonen heeft ze goe-
de herinneringen. “Ik was erg onder de indruk van het 
hoge professionele niveau. Ik heb veel gehad aan contact 
met andere contactpersonen en ook hard getrokken aan 
netwerkversteviging. De ondersteuning van Wiebe Kiel 
bij de uitvoering is steeds zeer welkom.”

De Beekhuizerbeek ontspringt in een grote, diep inge-
graven sprengkop in het bosgebied ten noordoosten 
van Velp, bij de Beekhuizense Weg. Stroomafwaarts is 
ter hoogte van het paviljoen Beekhuizen een waterval 
met daarna een smalle vijver. Verderop gaat het water 
opnieuw over in een waterval en voedt dan de grote 
siervijver te Beekhuizen. Dit water werd gebruikt voor 
de voormalige Papiermolen op Beekhuizen, een onder-

De beek door het mooie beukenbos. 

En kijk eens: we kwamen medewerkers van Natuurmonumenten en het 
Waterschap tegen. Meteen even een afspraak maken...

BekenAtlas Veluwe  
diverse aangepassingen en verbeteringen ingevoerd  
www.bekenatlasveluwe.nl



“Voor de kwetsbare plekken in de bronbossen van Mid-
dachten hebben we een groep vrijwilligers om de beken 
op te schonen; dat zijn plekken waar je niet met machi-
nes kunt of moet komen. Die groep is nu drie jaar bezig. 
Het zou fijn zijn ook voor de Beekhuizerbeek zo’n groep 
te hebben, al zijn sommige organisaties niet happig op 
inschakelen van vrijwilligers vanwege het onzekere ka-
rakter ervan. Je kunt vrijwilligers wat professionalise-
ren met behulp van Landschapsbeheer Gelderland, zo-
dat ze ook de waterschappen en de eigenaren tot steun 
zijn, een win-winsituatie.”
Voorbij de Keijenberg liggen aan de opgeleide Beekhui-
zerbeek nog de resten van watermolen ‘Het Horstje’. 
Dit is misschien de enige tastbare herinnering aan de 
oudste watermolen van de Veluwe, de korenmolen van 
Broekerhave.
     
Net over de spoorlijn Arnhem-Dieren ligt na een korte 
opleiding een waterval met molenhoofd, de Papiermo-
len aan het Kaarsemakersgat. 

Vervolgens voedt de beek de vijver en slotgracht van 
Kasteel Biljoen. Tenslotte stroomt het water door de 
uiterwaarden richting Rheden en eindigt daar in de 
hank. In het verleden, toen de snelweg er nog niet was, 
stroomde vanaf Biljoen de Beekhuizerbeek samen met 
de Rozendaalse Beek als één beek richting IJssel.

Marianne Poorthuis gaat stoppen met haar contact-
personenwerk in verband met werkzaamheden voor de 
werkgroep Cultuurhistorie, ook van de Bekenstichting. 
Het zou fijn zijn als er voor de verschillende beken een 
nieuw contactpersoon zou komen. 
Belangstelling? Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met het secretariaat van de Bekenstichting. 

info@sprengenbeken.nl

Mocht je na het lezen van dit stuk enthousiast geworden zijn over 
het contactpersonenwerk: er zijn nog vacatures. Kijk hiervoor op de 
website van de Bekenstichting. Ook aanmeldingen voor ander vrij-
willigerswerk zijn zeer welkom. 
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Marianne Poorthuis bij haar beek. 

“Eén van mijn belangrijkste taken is ogen en 
oren open te houden of de beek goed beheerd 
wordt en nog watervoerend is.”



De Beekswal (in 1609 aangeduid als ‘beeckewallen’) is 
overgegaan in een heuse dijk, de Duikerdijk. In het boek 
Landschapsjuwelen* wordt uitgebreid verhaald over 
deze waterkering, die een dubbele functie had. Ener-
zijds moest deze bij overvloedige regenval het lager ge-
legen polderland behoeden tegen het water vanuit het 
ontgonnen gedeelte van de Gelderse Vallei. Anderzijds 
diende het als buffer voor het achterland als de voorma-
lige Zuiderzee het weer eens op z’n heupen had en de 
polder onder water zette.  

Het bekenstelsel, de cluster Veldbeek en Schuitenbeek, 
vervult naast de waterhuishouding een belangrijke 
functie als ecologische verbindingszone. Mede door de 
groene omlijsting wordt zo’n lint door het landschap 
door veel diersoorten benut om zich te verplaatsen en 
kunnen door de beschutting van beekbegeleidend bos 
en houtwal andere aantrekkelijke gebieden bereikt wor-
den. Met dit gegeven in het achterhoofd leek het mij de 
moeite waard eens een kijkje te nemen in het gebied 
langs de Beekswal. In mijn verwachtingen werd ik be-
paald niet teleurgesteld. Zowel op het gebied van fauna 
als floristisch waren mijn struintochten langs de beek 
een waar genoegen. Teveel interessante zaken zelfs 
om in dit artikel allemaal te vermelden. Ik beperk mij 
daarom tot enkele meer of minder opvallende waarne-
mingen. Op verschillende plaatsen langs de beek neemt 
het fluitenkruid een prominente plaats in. Deze, in het 
voorjaar met opvallend witte schermbloemen getooide 
plant, behoort tot de meest algemene inlandse soorten 
en groeit bij voorkeur in slootranden en bermen. Een 
fraai aanzicht al die witte bloemen als een ragfijn weef-
sel in een lint langs de weg. Treffend ook wel ‘Hollands 
kant’ genoemd. Het zal tegenwoordig niet veel meer 
gedaan worden, maar van de ribbelige stengel kan een 
fluitje gemaakt worden. Daarmee is meteen verklaard 
hoe het fluitenkruid aan z’n naam komt. 

In de bloeitijd van het fluitenkruid vliegt een dagvlin-
dertje, dat naast de voorjaarsgeneratie een zomergene-
ratie kent met een opvallend kleurverschil. De vlinders 
foerageren bij voorkeur op scherm-
bloemen. Van de generatie in 
het voorjaar is de grondkleur 
oranjerood met zwarte vlekken. 
De tweede generatie is meer zwart-
kleurig met enkele oranjekleurige 
streepjes en een witte band. 

De natuur van de ‘beeckewallen’
Tekst en afbeeldingen: Harm Werners  

Enkele tientallen meters voor de plek waar de 
Schuitenbeek onder de Meskampersteeg door 
stroomt wordt de Tintelersteeg begrensd door 
een minuscuul walletje. Dermate onopvallend, 
dat slechts een geoefend oog de kleine verhoging 
opmerkt. Het walletje is dan ook slechts 30 cen-
timeter (!) hoog en nauwelijks een meter breed. 
Wie zou vermoeden hier aan het begin (of aan 
het eind, ’t is maar net van welke kant je het be-
kijkt) te staan van een beekwal, die vier kilome-
ter noordwaarts ruim twee meter hoog is en een 
breedte heeft van dertig meter. 

Dagvlindertje, 
voorjaarsvorm.

Fluitenkruid, ook wel ‘Hollands kant’ genoemd.22



Deze merkwaardige gedaante- 
verwisseling wordt met een moeilijk woord seizoen-
dimorfisme genoemd. De vlindernaamgever heeft zich 
laten inspireren door het lijnvormige en vlekkerige pa-
troon aan de onderzijde van de vleugels. De monofage 
rupsen eten uitsluitend grote brandnetel en deze waard-
plant is algemeen aanwezig op stikstofrijke plekken en 
net als het fluitenkruid veel te vinden langs beken. 
Komt dat even goed uit voor dit vlindertje, waarvan het 
vrouwtje haar eitjes keurig in een strengetje onderaan 
het brandnetelblad bevestigt.

Als we dan toch bij de insecten zijn aangeland kunnen 
we niet om de prachtige weidebeekjuffer heen. Het wa-
ter van de Veldbeek heeft een hoge ecologische kwaliteit 
en in de nabijheid van het punt waar deze beek samen-
smelt met de Schuitenbeek vliegt deze fraaie libel. Het 

beekherstelproject dat een 
aantal jaren geleden is uitge-
voerd blijkt z’n vruchten af te 
werpen want zo’n kilometer 
stroomopwaarts is recent ook 
de nog zeldzamere bandhei-
delibel waargenomen. Het is 
de vraag of dit een zwerver 
was of dat zich hier een po-
pulatie heeft gevestigd. Hoe-
wel het verleidelijk is om op 
nog veel meer ‘aangetroffen 
natuur’ in detail in te gaan, 
volsta ik met het aanstippen 

van enkele waargenomen bijzonderheden. De krenten 
uit de natuurpap zogezegd. Uiteraard verdient het paar-
tje ijsvogels een eervolle vermelding. Enkele jaren ge-
leden is een deel van de hoge beekwal vrijgemaakt van 
begroeiing zodat een ideale nestelplek ontstond voor 
deze ‘blauwe schicht’. Kennelijk hebben de tropisch 

aandoende vogels die weten 
te vinden en zit er voldoen-
de vis in de beek om ze van 
voedsel te voorzien. 

Daarbij mag niet voorbij ge-
gaan worden aan de meest 
recente ingreep. Nabij de Ol-
denallersebrug is dit jaar een 
zogenaamde vistrap aange-
legd. 

Hierdoor kunnen vissen het meer stroomopwaarts ge-
legen deel van de beek bereiken. En daar profiteert dan 
ook weer de blauwe reiger van, die er z’n vaste visstekjes 
heeft. Een meer bescheiden beekbegeleidend plantje, 
dat eveneens in het voorjaar bloeit, is het veel zeldza-
mere verspreidbladig goudveil. Gelukkig nog niet ver-
dwenen. Het grijpt z’n kans op een vochtig plaatsje aan 
de waterkant wanneer daar, als bomen en struiken nog 
niet in blad staan, voldoende zonlicht doordringt. Ver-
heugend is dat op een enkele plek het paars gekleurde 
kruipend zenegroen nog te vinden is. Bomen en struik-
gewas op de beekwal biedt ook aan tal van zoogdieren, 
van muis tot ree, een schuilplaats. 

‘Blauwe schicht’. 

Vistrap Schuitenbeek.

Dagvlindertje, 
zomervorm.

Bandheidelibel.

Het vrouwtje bevestigt 
haar eitjes keurig in een 
strengetje onderaan het 
brandnetelblad.
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hoog water te voorkomen dat deze bres in de dijk het 
achterland noodlottig zou worden. Grappig is, dat in de 
herfst één van deze palen wordt omzoomd door rode 
paddenstoelen met witte stippen, waarop volgens het 
bekende kinderlied kabouter Spillebeen heen en weer 
zit te wippen. Het ondergrondse deel van de zwam, de 
zwamvlok, verbindt zich met de fijne haarworteltjes 
van bomen en vormt op deze wijze net als andere my-
corrhiza een symbiotische samenleving, hetgeen wil 
zeggen dat zowel schimmel als plant er baat bij hebben. 
De vliegenzwamsoort is bij voorkeur te vinden in de 
buurt van berken. 

Ach ja natuur... daar krijg je toch nooit genoeg van.

Langs het eindpunt van de 
Waterweg staat aan de oost-
zijde een dubbele rij eiken. 
Buurtbewoners weten dat het 
hier tussendoor via een smal 
voetpad prettig wandelen 
is. Een beek voegt naast z’n 
waterhuishoudelijke functie 
en ecologische betekenis een 
belangrijk element toe aan 
de landschapsbeleving. Dat 
geldt ook als die beek, zoals 
de Schuitenbeek, is gegraven 
en dus door menselijk hande-

len is ontstaan. Op het punt waar de Leembruggerweg 
aansluit op de Waterweg bevinden zich ter weerszijden 
van de brug twee betonnen palen met een gleuf. Hierin 
konden vloedbalken worden geplaatst om in tijden van 

* Natuur-cultuurhistorie van het noorden van de Gelderse Vallei 
(Leendert de Boer) IVN Nijkerk

De Tintelersteeg is een lust voor het oog en biedt fantastische doorkijkjes.

De dubbele rij eiken langs de Waterweg.

Vloedpaal en paddestoelen.
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Beken die niet op de Grift maar in het Apeldoorns Ka-
naal uitmonden, worden ook kort beschreven.
Het is jammer, dat de schrijvers de lezers, die naar meer 
diepgang zoeken of meer willen weten over een bepaald 
aspect van een beek, niet helpen met verwijzigingen 
naar literatuur en rapportages. Het boek is duidelijk 
gericht op lezers, die voldoende hebben aan een kort 
overzicht van een beek.
 

Door de sponsoren en door het feit 
dat het boek grotendeels door vrij-

willigers is gemaakt, is de prijs 
heel aantrekkelijk. Voor € 13,50 
kunt u het boek aanschaffen bij 

de boekwinkels in Apeldoorn 
of bestellen bij de KNNV af-
deling Apeldoorn. Het boek 

is een succes, want al een 
maand na de eerste uit-
gave is er al een tweede 

druk uitgegeven! Het 
boek wordt door en-
kele kenners zelfs al 

bestempeld als hét na-
slagwerk van het Apeldoornse 

bekenstelsel. 
  Na de gebruikelijke borrel duik ik na anderhalf uur 

doorgebracht te hebben in de lekkere koele ontvangst-
hal (airconditioning) weer de warmte in met het boek 
onder mijn armen. Misschien wat verkoeling zoeken 
langs de Grift? 

25 mei 2018. Het is zover. Het boek van Hans van Eeke-
len, Henk Weltje en Theo Kuipers wordt gepresenteerd 
in de ontvangsthal van het Stadhuis van Apeldoorn.
Het weer is prachtig. Allerlei weerrecords staan op het 
punt om gebroken te worden. De gemiddelde tempera-
tuur van mei lijkt boven de 16 graden gemiddeld uit te 
gaan komen en dat is in driehonderd jaar temperatuur-
metingen niet eerder waargenomen. Mei is geen voor-
jaarsmaand maar een zomermaand. Het deert Hans, 
Henk en Theo niet. Ze zijn trots op het resultaat 
van jaren werken aan hun boek. 
Daar is alle reden toe, want 
hun boek De Apeldoornse 
Grift en haar stroomgebied ziet 
er bijzonder fraai uit. Voor mij 
is de hand van onze vormgever 
Eric Harleman, direct te herken-
nen. Daar is hij vast weer weken 
mee zoet geweest.
 
 
In de ontvangsthal hebben zich om 
16.00 uur ’s middags circa 40 men-
sen verzameld, die luisteren naar in-
terviews met de net aangestelde Apel-
doornse wethouder Jeroen Joon, de 
vertegenwoordiger van het Waterschap 
Vallei en Veluwe Peter Duteweerd en de 
voorzitter van de KNNV afdeling Apel-
doorn Jacob Ruijter. Eindredacteur van het boek Henk 
Weltje doet de interviews zelf en weet dat op een bij-
zondere vermakelijke wijze te doen. Alle mensen, die op 
enerlei wijze hebben bijgedragen aan het boek worden 
door Henk in het zonnetje gezet. Dat geldt ook voor alle 
sponsoren.
Hoogtepunt voor mij is de overhandiging van een exem-
plaar van het boek aan de vier kleinzonen van Henk 
Weltje. Aan de binnenkant van het boek zijn de vier jon-
gens te zien gebogen over de leuning bij een bruggetje 
over een beek, turend naar beekprikken. De liefde voor 
het water weet opa Henk goed over te brengen.
 
Het boek biedt een overzicht van alle Apeldoornse be-
ken, die op de Grift uitmonden. Via korte stukjes wordt 
iets verteld over de geschiedenis, het gebruik, de hui-
dige situatie, de flora en fauna, de waterkwaliteit en de 
toegankelijkheid van de betreffende beek. Het overzicht 
wordt geïllustreerd met mooie kaarten en foto’s. 

De Apeldoornse Grift en haar stroomgebied

Door Henri Slijkhuis

Henk Weltje met het boek dat in een maand tijd al was 
uitverkocht en inmiddels een tweede druk heeft.
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Molenaars op het Haackshuis?
Hendrik Backer en Maria Anna Weultjes, de ouders 
van Catharina Elisabeth, erfden eerder het huis bij de 
Dorpermolen in Vaassen van ene mejuffrouw Steenber-
gen. Dit huis (op de plaats van het huidige zogenoemde 
Haackshuis uit 1842) aan de Dorpsstraat 88 was er al 
rond 1710. Aleida Steenbergen bewoonde het namelijk 
in 1709. Nu nog is het fraaie huis te bewonderen op de 
plaats waar de Dorpsstraat de beek kruist.
 
Hendrik Backer was een neef van Aleijda Steenbergen 
en hij was haar universeel erfgenaam. Hij was wijnkoper 
in de Keizerskroon te Zutphen en woonde daar.
Werd Frans Jan Haack uit Vaassen zo lid van een mo-
lenaarsfamilie (dan wel pachtersfamilie); en wel via de 
vrouwelijke lijn?
 
Wat is eigenlijk een molenaarsgeslacht?
Bij een onroerend goed zoals een watermolen kun je 
verschillende rollen onderkennen:
1. Er is altijd een eigenaar van de molen.
2. Er is (soms) een pachter.
3. Er is een molenaar, dat is degene die de molen kan 
bedrijven.

Het duidelijkste is als die drie samenvallen in één per-
soon. Vooral als de kinderen (zonen!) zo’n molenaar ook 
opvolgen. Haack werd in 1735 pachter van de zuidelijke 
Dorpermolen; wellicht ook de molenaar. [kader3, 4]

Ook in deze warme zomer zijn door de Beken-
stichting weer excursies* georganiseerd vanaf Ha-
gedoorns Plaatse naar de prachtige Kopermolen 
te Zuuk. De deelnemers kruisen dan op hun wan-
deling het Haackpad en vragen zich waarschijnlijk 
af: Wie was die Haack? En waarom is er een pad 
naar hem vernoemd? Waarom juist dit weggetje?
 
In het vroege voorjaar hebben velen weer genoten van 
het prachtige bloeiende krokussenveld aan de oplo-
pende oever tussen de Dorpse Beek en het zogenaamde 
Haackshuis in Vaassen. Heeft dezelfde Haack daaraan 
zijn naam gegeven? En waarom? 
Het vergroot onze nieuwsgierigheid want het levert nog 
steeds vragen op naar de persoon van Haack. In dit arti-
kel willen we enkele zaken uitlichten.  

 Huwelijk en aankoop in Vaassen
Over de geboortedatum van Frans Jan Haack hebben 
we geen gegevens kunnen vinden. Vermoedelijk is hij 
in Zutphen geboren. Een eerste vermelding over hem is 
van 1735. Dan trouwt hij namelijk in Vaassen met Ca-
tharina Backer. [kader1]
Catharina was een dochter van de eigenaar van de zui-
delijke Dorpermolen. Frans Jan was “ontvanger des Ampt 
Epe”. Hij werd pachter op de molen. Later (in 1751) 
kochten hij en zijn vrouw het huis bij de molen voor de 
aanzienlijk som van drieëntwintighonderd gulden! Hoe 
komt een ambtenaar aan zoveel geld?

Frans Jan Haack ontvanger van het Ampt Epe en molenaar

Waar trouwden Frans en Catharina?
Op 15 december 1735 trouwden Frans Jan Haack en 
Catrina Elisabet Backer in de hervormde kerk van Vaas-
sen. Daarbij staat aangetekend dat beiden geboren 
zijn in Zutphen en nu in Vaassen wonen. Drie dagen 
daarvoor vond in de slotkapel van de Cannenburgh het 
Rooms Katholieke huwelijk plaats: Franciscus Johan-
nes Haack en Catharina Elisabeth Backer. Beiden waren 
zeer waarschijnlijk in Zutphen RK gedoopt. (Het RK-
doopboek van Zutphen begint pas in 1726). Catharina 
was blijkens een aantekening in het begraafboek van 
Vaassen geboren omstreeks 1716.

Het echtpaar liet in Vaassen 15 kinderen Rooms Ka-
tholiek dopen. Frans Jan overleed in 1789, Catharina 
in 1809.

[kader1]

Het Haackshuis in Vaassen.



Dat is de vakman, die de molen kan bedrijven. Maar 
daar moet je wel de juiste specifieke kennis en vaardig-
heden voor hebben. Die hebben we gevonden in een 
overzicht van de eisen die momenteel aan (vrijwillige) 
molenaars worden gesteld. [kader2]
 
Andere aankopen door Haack:
Frans Jan heeft zich ook watermolens in Zuuk aange-
schaft. We noemen er een drietal:

1e aankoop
In 1745 kocht Frans Jan Haack de Rosendaels Molen 
in Zuuk voor zevenduizend en negentig gulden en ver-
bouwde die tot Kopermolen. Blijkbaar was er toen goed 
geld te verdienen met het bewerken van koper.
In de 18e en de eerste helft van de 19e eeuw hebben 
de (water-)kopermolens op de Veluwe een bloeiend be-
staan gekend. Rijke families uit Rotterdam en Amster-
dam investeerden erin; vandaar de namen zoals Rotter-
damse en Amsterdamse kopermolen.

Door: Jan van de Velde m.m.v Fer Jantzen

Wat moet een molenaar kunnen? 
Momenteel zijn er vrijwillige molenaars op enkele wa-
termolens op de Veluwe actief, zoals op de Oliemolen 
in Eerbeek. Zo blijven die cultuurhistorische parels in 
hun beekensembles ook draaien. De betreffende vrij-
willigers volgden een opleiding bij het gilde van vrijwil-
lige molenaars.

Dat gilde schrijft op www.vrijwilligemolenaars.nl/
opleidingen/watermolens:

Het molenaarswerk is zwaar. Wie mentaal of fysiek 
niet in staat is om de molen onder alle omstandighe-
den zelfstandig te bedienen, kan geen examen doen en 
kan geen gediplomeerd molenaar worden.
Voor toelating tot het examen dien je gedurende mini-
maal 100 uur praktijkervaring op een watermolen te 
hebben opgedaan, waarvan minimaal 30 uur op een 
andere molen dan de instructiemolen, die in het maal-
boekje is afgetekend. Tevens dient men van de zeven 
modules een werkstuk te hebben ingeleverd, waarvan 
de beoordeling meetelt voor het examen dat door de 
examencommissie van De Hollandsche Molen op een 
watermolen wordt afgenomen.         

[kader2]
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In  1791 neemt een zoon van Frans Jan (Jan Baptist 
Haack) het familiebedrijf over. Van de verdere geschie-
denis weten we dat de bedoelde Kopermolen in Zuuk in 
1811 werd verkocht aan Jacob ‘t Hoen. Het is dan nog 
steeds het belangrijkste bedrijf in het dorp Epe met een 
eigen brandspuit (in verband met de gloeiende ovens in 
relatie tot een rieten dak?). Die spuit werd in die tijd, 
naar verluidt, in voorkomende gevallen gehuurd door 
de gemeente Epe. Vanaf 1858 zijn mannen uit het ge-
slacht Heering eigenaar van deze fraaie watermolen en 
tegenwoordig ook een vrouwelijke Heering.

2e aankoop:
In 1752 koopt Frans Jan Haack, die dan al eigenaar is 
van de Kopermolen in Zuuk, bovendien de stroomaf-
waarts gelegen Zuuker Korenmolen. Hij betaalt hier-
voor zesduizend gulden. Zo breidt hij zijn industrieel 
imperium uit. 
 
3e aankoop:
Ook in 1752 bouwt Frans Jan op de noordelijke oever 
bij zijn Zuuker Korenmolen een nieuwe molen ten be-
hoeve van de verwerking van koper. Die richt hij name-
lijk in als duitenknipperij en die wordt zo ‘onderdeel’ 
van de Kopermolen. Deze zogenaamde noordelijke mo-
len biedt dan werkgelegenheid aan 6 á 7 man.

En zo komen we aan bij het Haackpad...

Ook Haack deed dat. De kopermolens brengen een 
enorme hamer in beweging. De slagen ervan waren tot 
ver in de omtrek te horen. “Voorts hebben zij een oven of 
stookplaats om het koper te smelten benevens een tweede 
om de (platgeslagen) platen koper te gloeien. Het geslagen 
koper bestaat hoofdzakelijk uit bodems en bladen ten ge-
bruike der koperslagers, uit platen tot het beslaan van sche-
pen en uit platen voor heel en halve cents en duiten, zoals 
in Zuuk.” (vrij naar De Statistieke beschrijving van Gelder-
land van 1826).
Het koper werd van ver in baren aangevoerd wat een 
heel transport moet zijn geweest gezien het gewicht 
van dit metaal. Het gerede product blijft zwaar en vergt 
wederom hoge transportkosten naar bijvoorbeeld Am-
sterdam, zeker als dit platen voor het bekleden van hou-
ten schepen onder de waterlijn betrof. Die ingenieuze 
ingreep vertraagde vooral in de tropen door haar giftig-
heid de aangroei van organismen zoals algen etc. zodat 
de zeilschepen nog enige vaart konden behouden.
De naam KOPERMOLEN staat nu nog op het woonhuis 
aan de Kopermolenweg 5 in Epe.

Wie was nou eigenlijk eigenaar van en/of molenaar 
op de zuidelijke Dorpermolen in Vaassen?

Op 22 maart 1735 overleed op de “Copermolen tot Vaas-
sen” mej. Aleijda Steenbergen, eigenaresse van de molen 
en het huis “met daaronder gehorende landerijen, velden 
en hagen”. In 1721 had zij haar neef Hendrik Backer, wijn-
koper in de Keizerskroon te Zutphen, tot universeel erfge-
naam benoemd. Hendrik werd dus in 1735 eigenaar van 
de Dorpermolen. Zijn toekomstige schoonzoon Frans Jan 
Haack werd pachter.

In 1751 verkochten Hendrik Backer en zijn vrouw Maria 
Anna Weultjens de hele nalatenschap en wel als volgt: De 
kopermolen met het huis van de knecht voor ƒ 1.500 aan 
Frederik van Isendoorn à Blois en diens vrouw Anna van 
Renesse. Het huis, de hof en de schuur voor ƒ 2.300 aan 
hun schoonzoon en dochter Frans Jan Haack en Catharina 
Elisabeth Backer. Daarmee werden de Van Isendoorns, in 
de 16e eeuw al eigenaar van de kopermolen, opnieuw eige-
naar. De pacht ging over op Lambert Jans Muller.

In 1772 werd de molen verbouwd tot papiermolen. Ver in 
de 19e eeuw werd Teunis van Lohuizen eigenaar wanneer 
hij op het terrein een blikwalserij/tinnegieterij begint. Dit 
bedrijf zal uitgroeien tot het huidige Royal Vaassen Flexi-
ble Packaging (Clondalkin). De beek werd omgeleid en van 
de molen is niets meer terug te vinden.

Nikkels geeft bij de zuidelijke Dorpermolen de 
volgende samenvatting:

1559  kopermolen, Hendrik van Isendoorn: eigenaar
1726  Aleida van Steenbergen: eigenaresse kopermolen
1735  Hendrik Backer: eigenaar kopermolen
1735  Frans Jan Haack: pachter
1751  Baron van Isendoorn: eigenaar
1751  Lambert Jans Muller: pachter
    ?   Berend Wolven: pachter
1772  molen verbouwd tot papiermolen
1790  Jannes Muller: pachter en papiermaker
1813  stilstand van de molen
1833  Lammert Mulder: pachter en papiermaker
1866  Jan Christoffel Mulder: pachter en papiermaker
1866  Hendrik Jansz. Pannekoek: pachter en papiermaker
1871  Teunis van Lohuizen: eigenaar 
 (begint hier een ijzergieterij)

[kader3]

[kader4]

tot

Janna Rodijk (meisjesnaam Heering) is de huidige eigenaar van de Kopermolen. 
Ze is de telg uit het geslacht Heering dat al sinds 1858 de molen bezit en erop werkt.



Frans Jan was een ondernemend man. Maar hoe hij aan 
zijn geld kwam kunnen we helaas niet meer aan deze 
interessante Frans Jan Haack vragen. Hij overlijdt in 
Vaassen op 14 februari 1789.

BRONNEN o.a.:
•  Vaassen; Wandelend door de Dorpsstraat 1900- 1950; 
 F.J.T. Schumacher pag. 227
•  De Kopermolen in Zuuk; Henri Slijkhuis pag. 25 en 67
•  Op kracht van stromend water; H. Hagens
•  members.chello.nl/j.nikkels/gen/papier/vaassen
•  www.geldersarchief.nl

Haackpad
Nu nog loopt het zogenaamde Haackpad vanaf de Gel-
riaweg in Zuuk, de plaats van de voormalige duiten-
knipperij, in de richting van die Kopermolen. Destijds 
werden de koperen platen, die op de Kopermolen plat 
waren geslagen, door de molenaarsknechten via dit pad 
naar de knipperij gebracht.
Iemand die tot 1966 ook op de Kopermolen in Zuuk 
woonde vertelde ons onlangs: “dat het pad toen goed was 
voor een zondagse wandeling, soms met Janna Heering (nu 
Rodijk-Heering). Maar in die tijd had het pad echt geen 
naam! Ook niet in de volksmond.”
Janna Rodijk, meisjesnaam Heering, is de huidige eige-
naar van de Kopermolen. Ze is de telg uit het geslacht 
Heering dat al sinds 1858 de molen bezit en erop werkt.
 
Conclusies
Er blijven veel vragen... zoals: wanneer is hij geboren? 
Maar we weten nu wel iets meer over Haack. Frans Jan 
Haack was geparenteerd aan een molen-pachters-fami-
lie in Vaassen. Hij en zijn zoon vormen vervolgens een 
klein molenaarsgeslacht. Hij was pachter op de zuide-
lijke Dorpermolen in Vaassen en eigenaar van watermo-
lens in Zuuk.
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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

PANNEKOEK GWW B.V.

*21 september 2018 om 14.00 uur is de laatste excursie naar 
de Kopermolen die start op Hagedoorns Plaatse te Zuuk.
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Maandag 23 juli was er een feestelijke bijeenkomst in Vaassen vanwege het uitko-
men van een nieuw boek van Henri Slijkhuis en Eric Harleman, uitgegeven door 
de Bekenstichting. Deze gids ‘Bekenpad Vaassen’ is deel 2 van de serie ‘Verder op pad 
langs stromend water’. Met deze serie wil Henri een aantal sprengen- en bekenrou-
tes van de Veluwe zo opnieuw uitgeven en onder de aandacht brengen. Na deel 1 
over het bekenstelsel Epe die vorig jaar uitkwam, gaat dit 2e deel over de beken in 
en rond Vaassen. Een wandel- en fietsgids met veel relevante informatie en bomvol 
speciaal gemaakte foto’s. De route kan op meerdere manieren worden gewandeld 
of gefietst. Het meest westelijke deel zijn de sprengkoppen in Niersen en het meest 
oostelijk is het fietspad langs de Grift en het Apeldoorns Kanaal. Er wordt inmid-
dels gewerkt aan het 3e deel: het bekenstelsel Heerde. 

Jan van de Velde opent de bijeenkomst in De Bosrand met de opmerking dat de 
slogan van de gemeente ‘100% wildgarantie’ misschien ook wel ‘100% bekengaran-
tie” kan zijn. Henri leidt ons vervolgens door de geschiedenis en wijst op het belang 
van de beken in verleden en heden. “Zonder de beken en de daarbijhorende molens 
en dus industrie, zouden Vaassen en Epe niet geweest zijn wat ze heden ten dage 
zijn.” Henri sluit z’n woorden af door de gids aan wethouder Eric Visser te over-
handigen. Die zegt dat de beken ook de gemeente na aan het hart liggen en het 
tijd werd voor een gids als deze. Bekenstichting en gemeente hebben Hogeschool 
Saxion dan ook gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de toeristische waarde 
van ons bekenstelsel.

Als afsluiter begeeft het gezelschap zich naar de Gortelseweg waar een informa-
tiebord wordt onthuld ter hoogte van de Geelmolen. Het is één van de borden van een reeks die WV&V heeft sa-
mengesteld samen met de Bekenstichting. De informatieborden vertellen de bezoekers die zowel uit de omgeving 
komen als hier vakantie houden meer over de beek waar ze op dat moment zijn. Het Vaassens bekenstelsel is een 
van de meest bijzondere van de Veluwe. De Motketel bij Niersen is van (on)gekende schoonheid. In de gids vindt u 
daarom ook, naast geschiedenis, veel informatie en beeldmateriaal over planten en dieren die bij zo’n stelsel horen. 
Het Bekenpad Vaassen is te koop bij de boekhandels in Vaassen en Epe en kost € 8,95. Natuurlijk is het ook te bestellen bij de Bekenstichting.

Bekenpad Vaassen
Tekst en foto’s Desirée Damsté

De onthulling van het informatiebord door 
Dirk van Alphen en Jan van de Velde van de 
Bekenstichting en Ted de Nijs van WV&V.

Wethouder Eric Visser neemt een exemplaar 
van het boek in ontvangst. Rechts de auteur. 

Ook úw drukwerk verzorgen 
wij graag tot in detail. 

Kwak, juveniel

verder te voet langs stromend water deel 2 
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Onthulling kunstproject Eerbeekse Beek
Eerbeek is onlosmakelijk verbonden met het water van de beken. Daarom is op de 
enorme fabriekswand bij papierfabriek DS Smith op 22 mei een wanddecoratie ont-
huld. Wie denkt dat kunst, industrie en natuur niet samengaan, moet hier eens gaan 
kijken. Het kunstwerk is gemaakt door studenten van het Cibap, vakschool voor 
verbeelding te Zwolle, in samenspel met een Eerbeekse kunstenares. De voorstelling 
verbeeldt de loop van de Eerbeekse Beek: van de sprengkoppen op de Veluwe via het 
dorp Eerbeek met haar papierindustrie naar de oliemolen nabij het Huis te Eerbeek.

Zoals DS Smith-manager Rogier Gerritsen het toelicht: “Met behulp van dit water werd 
papier gemaakt. Langs de beek kwamen watermolens, vestigden zich papierfabrieken en 
werknemers bouwden er huizen. Tot de dag van vandaag is Eerbeek verbonden en verweven 
met de Eerbeekse Beek en de papierindustrie”.
Het kunstwerk is, zo legde onze voorzitter Jan van de Velde uit, niet het einde van 
een proces maar het begin ervan. Immers, er is behoefte om meer stromend water in 
de beek te krijgen om de Oliemolen in gang te kunnen zetten. De beek wordt daar-
voor vernieuwd en verlegd. De locatie van het kunstwerk maakt onderdeel uit van de 
vorig jaar vernieuwde fietsknooppuntenroute van Landal Coldenhove naar het cen-
trum van Eerbeek.
Dit project is voortgekomen door samenwerking van onze Bekenstichting, WV&V, papierfabriek DS 
Smith, de gemeente Brummen en enkele particuliere partijen. 

De Najaarsexcursie is op 27 oktober 13.30 uur.
27 oktober vindt ‘s morgens de halfjaarlijkse bijeenkomst voor onze contactpersonen 
plaats. ’s Middags om 13.30 uur is de Najaarsexcursie voor donateurs en geïnteres-
seerden in Arnhem aan de noordoostkant bij de beek op de Paasberg.
Opgave bij Zwier Hottinga-Doornbosch via mail of telefoon: 0578 63 14 59. 
Nadere gegevens vindt u op onze website en/of krijgt u bij opgave. 
 
Wandeling naar de Kopermolen in Zuuk, bij Epe.
Op vrijdag 21 september vindt de laatste wandeling (van dit seizoen) naar de Ko-
permolen in Zuuk plaats. Deze molenlocatie is nog authentiek en alleen tijdens de 
excursie is de molen ook van binnen te bezoeken.
Veluws streekmuseum Hagedoorns Plaatse, Epe is het vertrekpunt. Een gids van de 
Bekenstichting zorgt voor de begeleiding. De kosten zijn € 6,00 en hiermee heeft u 
tevens toegang tot het museum Hagedoorns Plaatse. Opgave via telefoon of contact-
formulier op de site van het museum.

Agenda en Mededelingen

Burgemeester Alex van Hedel wijdde een infor-
matiepaneel in dat onderdeel is van het kunst-
project.

Het enorme kunstwerk op de fabriekswand.

Op scholen is een kleurplaat van het kunstwerk 
uitgedeeld die enthousiast door veel leerlingen 
is ingekleurd. Zo wordt ook de jeugd bij de beken 
betrokken.  

Op het informatiepaneel 
zit een QR code waarmee 
je extra informatie op je 
mobiele telefoon kunt 
toveren. 
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