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'UT HORA SIC FUGIT VITA'
(Gelijk een uur zo vliegt het leven)

Deze tekst noteerde ik tijdens het bezoek aan de Cunerakerk in Rhenen tijdens de winterexcursie van onze Kring dit
jaar. Zo'n tekst kan in een moment van overpeinzing stof tot nadenken geven. Je kunt de spreuk zowel positief als
negatief benaderen. Pas je het uitsluitend toe op een mensenleven, dan leg je de nadruk vooral op de tijdelijkheid
van leven en het gaat nog vlug ook. Het woord 'uur' is dan de beperkende factor.
Plaats je de spreuk echter in een wijder verband dan komt er een perspectief naar voren dat ruimte geeft. In 'leven'
zit continuïteit en ach, dat vliegen bevestigt alleen maar de voortgang.

Er zijn nogal wat planten die 'sempervirens' in hun naam dragen, "altijd levend" betekent dat. Velen van u kennen
ongetwijfeld het palmboompje: Buxus sempervirens. "In cultuur sinds de oudheid", schrijft dr. B.K. Boom
(Nederlandse Dendrologie, flora cultuurgewassen I). Dat geeft een lange relatie tussen mens, natuur en cultuur aan.
Mensen die historie een warm hart toedragen, krijgen de buxushaagjes meteen in het vizier. Immers in de naaste
omgeving van historische gebouwen, zoals kastelen, kerken en landhuizen zijn ze niet zeldzaam. Is dit zo maar.. ..?
Ik denk van niet. Geschiedbeoefening is niet alleen van gisteren, zij is voor vandaag en ook voor morgen. Historisch
besef houdt tevens een blik op de toekomst in.

Graag onderstreep ik deze stelling met zo maar wat voorbeelden uit de inhoud van 'Ambt en Heerlijkheid'.
'Wandelen op Rozendaallangs sporen uit het verleden', 'Kaarten van Velp uit ongeveer 1830 herdrukt' (Kadastrale
Atlas 1832), 'Archeologische vondsten in Rheden', 'Kastelen en Landhuizen in de IJsselstreek' ,
'Monumentwaardigheid van het Apeldoorns Kanaal','1996: Jaar van het Industrieel erfgoed','Kinderen tussen
patiënten' en 'Een jam- en vruchtensap fabriek in Dieren'.
'Toch wel van gisteren' hoor ik u mompelen. 'Toch niet' is dan mijn reactie. Wanneer u even tussen de regels door
leest, heeft ieder verhaal en kaart zijn eigen boodschap, b.v.: Er wordt een beroep gedaan op
verantwoordelijkheidsgevoel, afstand kan inzicht verschaffen, verkeerd genomen beslissingen en de gevolgen
daarvan, kunnen tot lering strekken voor nu en morgen. Het juiste streepje en puntje op de kaart tonen de noodzaak
van nauwkeurigheid aan, die niet tijdgebonden is.
De wijze van leven in een ziekenhuis en het leiding geven aan een kleine industrie onderstrepen het bovenstaande.
En tenslotte, wie had gedacht dat een sluimerend kanaal, in een landschappelijk fraaie omgeving, en graag gestoffeerd
met goed onderhouden monumenten, een wenkend recreatief perspectief voor de toekomst zou kunnen zijn?
Terugkerend naar het begin, waarin ik de tijdelijkheid aanstipte, hoop ik dat deze 'eindejaarsmijmeringen' dat begrip
wat hebben kunnen relativeren.
Wanneer u als lezer zo op eigen wijze nog wat doormijmert over deze bijdrage en daarbij ontdekt dat de zingeving
van het leven verder strekt dan de tijdelijkheid, verwacht ik dat de geschiedbeoefening, binnen haar kaders, een
wenkend perspectief zal blijven en ons leven kan verrijken.

BESTUUR EN REDACTIECOMMISSIE WENSEN U GOEDE DAGEN TOE.
J. de Bruijn



IN MEMORIAM
Op 31 augustus j.l. is na een kort ziekbed, te Arnhem, overleden de heer H. Wissink.
Kort na zijn vestiging in de gemeente Rheden in 1991 meldde hij zich aan als lid van onze Kring. In korte tijd verdiepte
hij zich in de plaatselijke geschiedenis van zijn woonplaats Dieren.
Met zijn grote ervaring in de public relations werd hij lid van de redactiecommissie van Ambt en Heerlijkheid, het
blad, waarin, in de loop der jaren, verscheidene artikelen van zijn hand zijn opgenomen, laatstelijk nog in dit nummer.
Ook verzorgde hij onlangs de index op de nummers 76 tot en met 100.
Voorts was hij, vanuit zijn interesse, zeer actief betrokken bij de totstandkoming en de ontplooiing van de Werkgroep
Archeologie.

Hij bezat de gave zijn enthousiasme op anderen over te brengen.

Voor zijn grote inzet, maar vooral ook zijn deskundigheid, is de Kring hem veel dank verschuldigd.

Dat hij in vrede ruste.

W.l. Meijerink,
voorzitter.

WERKGROEP ARCHEOLOGIE
IS VAN START

De werkgroep Archeologie van onze Historische Kring
is van start. Een tiental leden (oud en jong) meldde
zich naar aanleiding van de desbetreffende oproep. Uit
de discussies ter voorbespreking van ons daadwerkelijk
functioneren bleek direct al een intense belangstelling
voor praktische archeologie.

Officieel kunnen we niet veel doen. Je mag volgens de
wet zelfs op eigen erf nog niet eens met een detector
werken met het doel opgravingen te verrichten! Maar
ook dan kunnen we tóch iets doen! Dat is:
veldverkenning. Dat betekent dat een groepje in rechte
lijn op korte afstand van elkaar een terrein afloopt (liefst
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door H. Wissink t

vers geploegd en zeker met toestemming van de
grondeigenaar en van diens eventuele pachter). Er
wordt dan door het belopen van een stuk land door de
medewerkers gezocht naar scherven of andere
artefacten, die uit de grond naar boven komen omdat
er geploegd is. Vooral na een regenbui (die kan immers
scherven schoon wassen van aanklevende grondresten)
kan dit resultaat opleveren.

Die scherfconcentraties kunnen erop duiden dat de
grond vroeger bewoond is geweest en dat dieper
speuren wellicht effect kan hebben. Zijkanten van
waterlopen zijn in dit geval óók interessant. Ik heb



meegemaakt dat door konijnen op gewoelde grond, bij
het graven van een toegang naar het hol, opgravers op
het idee bracht dat het wel eens nuttig kon zijn ter
plaatse de schop of een troffel ter hand te nemen of
iets verder te kijken.

Toch kan er bij een scherven-concentratie ook een
addertje onder het gras zitten: lang geleden kan hier
grond zijn "opgebracht" ter opvulling van laagten in
het terrein of ter bemesting van de grond. Daar werden
vroeger vaak vuilnisbelten of stalkeersel voor gebruikt.
Horizontale uitbreiding van de signaal plek kan dan
vaak uitkomst geven.
Verkleuringen in geploegde grond kunnen ook
aanwijzingen geven: of er stond een opbouw (en dan
wil de archeoloog graag weten wát het was en hoe oud)
of er liep een weg. In dit laatste geval vraag je je af:
"Waarom?" en: "Van welk punt naar welk ander punt?"

Meer mogelijkheden
Gelukkig heeft de gemeente Rheden een handreiking
gedaan. Noch voor de ervaren archeoloog, noch voor
de beginner is het motiverend om, ingesnoerd in
wettelijke bepalingen zijn/haar hobby in de praktijk te
brengen.

Op basis van de vernieuwde Monumentenwet vroeg de
gemeente onze voorzitter de nieuwe werkgroep
Archeologie nota te laten gaan nemen op plekken waar
op grond van gemeentelijke bouwvergunningen de
ondergrond door bouwwerkzaamheden (of
wegenaanleg) verstoord dreigt te geraken. Zeker tijdens
graafwerkzaamheden kan zoiets interessant zijn.
Waarschijnlijk is die wens "van boven af" naar de
gemeente toe" getrechterd". Steeds meer wordt iedereen
(en dus zeker de officiële instanties) ervan overtuigd,
dat het culturele erfgoed in de bodem groot gevaar loopt
door incidentele werkzaamheden op of in de grond.

Meningswijziging overheid inzake archeologie
Dat het bodemarchief door allerlei oorzaken kan
worden aangetast is duidelijk. We geven enkele
voorbeelden. Het moderne diepploegen vernietigt
steeds dieper historische samenhangen. De verlaging
van de grondwaterstand door grotere consumptie van
bevolking en industrie kan voor hout-, leer- en
gebeenteresten in de ondergrond funest zijn etc.

Het werd de overheid duidelijk: er zijn nieuwe wegen
nodig om aan dergelijke situaties een halt te bieden.
De overheid wil nu dat archeologie-bedreigende
werkzaamheden met nota bene een officiële vergunning
van een gemeentelijke instantie serieus begeleid worden
door (amateur)archeologen uit de regio! Deze officiële
inschakeling van archeologische zoekers en speurders
betekent een forse draai in de mening inzake opsporing
van bodemvondsten.

Tot voor 10 à 15 jaar geleden was de heersende mening:
zo weinig mogelijk opgraven. Eensdeels om voor de
generaties na ons ook nog archeologie in de praktijk
mogelijk te maken, Anderdeels omdat de archeologie-
van-de-toekomst door de steeds groeiende
verworvenheden van de deelwetenschappen (die benut
worden om tot precieze interpretatie van de vondsten
te komen) betere conclusies zal kunnen trekken.
Exactere ouderdomsbepalingen en o.a. betere
restauratiemethoden liggen in het verschiet.

Men beseft nu, dat door te lang wachten te veel
vernietigd kan worden in het bodemarchief: men denke
alleen maar eens aan de honderden hectaren
onbebouwde grond die nu jaarlijks aan woningbouw,
industriecomplexen en wegenaanleg ten offer vallen.
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(door J.Baltjes)

grotendeels verdwenen. Het ligt hier op het gebied, dat in
1860 aan Rosendael werd toegewezen. maar aan de
buiten(oost)zijde ligt de grens, ten oosten waarvan het
gebied van de Geërfden van Velp. De laan en de grenslijn
lopen nu vrijwel lijnrecht vooruit. We komen echter al
spoedig in een stuifzone terecht, waarin de Berkenallee zich
niet heeft kunnen handhaven en waar allee noch grenslijn
herkenbaar zijn. Verscheidene generaties zijn met dit
verschijnsel geconfronteerd geweest, want zelfs op heel
oude kaarten vinden we hier aanwijzingen die op verstoring
duiden.
Eénmaal de stuifzone doorgelopen hebbende, vinden we
restanten van de Berkenallee terug. De bosbeheerder - we
moeten hier helaas onze eerder geuite teleurstellingen
herhalen - heeft het nodig geacht deze allee om te ploegen
en in het omliggende bos te integreren. Jammer, want die
allee is al zeer oud. Hij bestond al lang, voordat hij zijn
functie als grenslaan kreeg, want hij komt al voor op de
Kadastrale Kaart van Rozendaal van 1832.
Naar de letter moet de grenslijn "op 2 ellen afstand van en
langs de Oostzijde der berken allee" liggen. In het terrein
vinden we echter op aanzienlijk grotere afstand nog een
greppel, met daarnaast een verhoging, gevormd door de
uitgegraven aarde. Zo men wil: een bescheiden wildgraaf
met wildwal. Hij is niet meer overal, maar voor het overige
prominent aanwezig, in ieder geval tot aan de Koningsweg.
Noordelijk daarvan, zo hij daar ooit heeft bestaan, vinden
we er niets van terug.
Op de topografische kaart wordt de Berkenallee aangeduid
met Ringallee. Alhoewel hij wel een functie heeft als
grensweg tussen particuliere eigendommen, is in Rozendaal
de naam Ringallee alleen voorbehouden aan de grensallee
rondom de vroegere heerlijkheid, thans de grens van de
Gemeente Rozendaal.
Zou dus het einde van de Berkenallee liggen bij de
(dichtgezette) aansluiting aan de Koningsweg, het begin
ervan vinden we, als we van Rozendaal komend op de
kruising van Kluizenaarsweg en Beekhuizenseweg, deze

WANDELEN OP ROZENDAAL LANGS SPOREN UIT HET VERLEDEN
IX

Vrijwel alle elementen nu nog aanwezig
We eindigden de vorige keer met een letterlijke beschrijving
van de westgrens van het in de gemeente Rozendaal
liggende grondbezit van na 1860 van de geérfden van Velp.
In het terrein vinden we al de genoemde elementen nu nog
terug. Maar dan moeten we niet beginnen in de noordzijde,
maar in de zuidzijde van perceel Sectie C, no 110 van de
Gemeente Rozendaal. Dat punt vinden we aan de westzijde
van de Dennenweg, tegenover de plaats, waar de Biesdelse
laan daarop aansluit. De vloeiende overgang van
laatstgenoemde laan naar die welke daar tegenover ligt laat
zien dat deze beide wegen vroeger de schaapsdrift vanaf
Biljoen naar het Rozendaalseveld vormden. Door zijn forse
beuken een bijzonder markante grens aanduiding. De
afstand, 55 el en 8 palm, een kleine 40 meter dus, tot het
huis De Pinkenberg klopt nog steeds, maar de eikenboom
die daar moet hebben gestaan is verdwenen. Plotseling
verliest de laan zijn allure en gaat over in een zandpad.
Aan de rechterzijde ligt het Openluchttheater. Links vinden
we een geul die een restant van een wildgraaf zou kunnen
zijn, een element dat vroeger werd gebruikt om
eigendomsgrenzen te markeren, maar in dit sterk hellende
terrein kan het ook heel goed een erosiegeul zijn.
We vonden een uit 1908 daterende akte van grondruiling
tussen de Geërfden en Rosendael betreffende in dit gebied
liggende gronden. We hopen een volgende keer hierop terug
te komen.

Berkenallee
Vervolgens steken we de Beekhuizenseweg, de vroegere
Boerenallee, over. En als we op het punt "3 roeden en 22 el
van de boeren allee gemeten" zijn aangekomen, vinden we
rechts een paadje naar het zuidoosten gaan. Dat is een
restant van de Berkenallee. Aan de linkerzijde vinden we
die niet terug, omdat dat pad een aantal jaren geleden is
dichtgezet. Willen we de Berkenallee terug vinden, dan
moeten we doorlopen tot het fietspad, daar linksaf slaan en
vervolgens direct rechts. Het pad is er nog, de berken zijn
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laatste rechtdoor gaan. Na enkele tientallen meters vinden
we dan links een ogenschijnlijk onbetekenend bospad. Dat
is het beginpunt van de Berkenallee, die van daar in een
rechte lijn naar de Koningsweg liep. We vonden het nergens
vermeld, maar waarschijnlijk heeft die weg al vóór 1860
als niet-officiële grenslijn tussen de gebieden van de
Geërfden van Velp en het Huis Rosendael gefunctioneerd.
De noordgrens van het aan de Geërfden ten deel vallende
part van het Rozendaalseveld liep vanaf een punt op 8
roeden 72 el in het verlengde van de Berkenallee,
noordwestelijk op van de Koningsweg tot het punt op 8
roeden en 29 el gemeten noordwestelijk op, ook gemeten
vanaf de Koningsweg, maar nu langs de grenslijn tussen
de gemeenten Rheden en Rozendaal. Dit is het punt, waar
het Rozendaalse Kerk- en Schoolpad die grenslijn tussen
beide gemeenten kruist. Op ons kaartje in Ambt en
Heerlijkheid no 111 is dat punt met het nummer (14)
gekenmerkt. Het van daar westwaarts, op ongeveer een
kilometer van de Koningsweg gelegen en daaraan vrijwel

/ parallel lopende pad vormt dus de noordgrens van het in
1860 aan de geérfden toegewezen deel.

De oostgrens valt samen met die tussen Rheden en
Rozendaal, terwijl dat gebied naar het zuiden toe bijna op
een punt uitloopt.

Nieuwe problemen
Helaas was er voor de geërfden ook na 1860 geen sprake
van een "rustige en vredige possessie" van de heide. Het
begon al in 1862, toen een inwoner van Velp vergunning
vroeg voor de bouw van een huis (of hut?) in het pas terug
verkregen gebied.
De aanvraag moest worden bestreden door tussenkomst van
de arrondissementsrechtbank en daarvoor moest worden
betaald. Voorts werden nu ook de woeste en in
gemeenschappelijk gebruik benutte gronden aangeslagen
in de grondbelasting. Maar tot dan toe was aan het eigen
beheer door de geërfden geen geld te pas gekomen. De
oplossing werd gevonden in het voorschieten van de
onkosten door de commissieleden. Die konden worden
terugbetaald toen in 1867, na veel moeite, de geërfden ook
het beheer van hun weiden ten zuiden van het dorp, dat

sedert ongeveer 70 jaar door de gemeente was gevoerd,
van de gemeente Rheden terug kregen. Daarvan was in de
toen afgelopen jaren een deel verpacht, terwijl ook enkele
stukken grond waren verkocht (o.a. voor de aanleg van de
spoorweg). Met de terugverkrijging van het Velpse deel van
de gronden vloeide er dus tevens enig geld in de kas.

Markenwet
Vergeleken bij wat nog te wachten stond, kan het
bovenstaande tot de kleinigheden worden gerekend. Van
veel ernstiger aard was dat de geërfden in de relatie met
hun gronden bijna driekwart eeuw in de maatschappelijke
ontwikkelingen hadden stilgestaan. Door de gang der tijden
ontstond er van overheidswege belangstelling voor de
ontwikkeling van de economie in het algemeen en in de
landbouw in het bijzonder. Daartoe werd reeds in 1809 een
wet uitgevaardigd tot ontginning van de woeste gronden.
Dat heeft toen weinig gevolg gehad, maar in 1837 werd op
basis van deze wet een Koninklijk Besluit afgekondigd,
waarin die ontginning werd geregeld. Deze keer was de
response veel groter, in het bijzonder omdat er
belastingvoordelen aan werden verbonden. De wet regelde
ook de verdeling der gemeenschappelijke woeste gronden
en na een aantal jaren was in Gelderland het merendeel
daarvan reeds verdeeld.

Dat was niet het geval met de heide van de Geërfden van
Velp. In wezen hadden zij in die tijd geen beheerstaak meer,
maar er speelde toen nog iets anders. In die jaren was ook
het kadaster opgericht en blijkens de Kadastrale Atlas van
Gelderland van 1832 behoorde het hele grondgebied van
de gemeente Rozendaal - en daar lag de heide van de
geërfden - aan A.L.A. Baron Torck van Rosendael. Vanuit
de wetgever gezien bestonden hier dus geen onverdeelde
gronden. Overigens werd in de akte van verdeling van 1860
erkend, dat op het kadaster de heide ten onrechte alleen
ten name van Rosendael stond.
Met de Markenwet van 1886 kwam een en ander geheel
anders te liggen. Deze wet ging nogal rigoureus tewerk,
want werd bij de oude wet bepaald dat voor een verdeling
van het gemeenschappelijk bezit een meerderheid van
stemmen nodig was, na 1886 kon een verdeling al worden
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De Beuk op de grenspol
"bij van Ark"

(foto van de auteur)

aangevraagd door één rechthebbende.
Dit bracht de Commissie van Beheer van de Velpse
gemeenschappelijke gronden in zware problemen. Immers,
zij had te doen met een aantal groot-grondbezitters die, door
hun grote aandeel in het gezamenlijke bezit, van een
verdeling veel voordeel zouden kunnen trekken. De
commissie moest zich dus in alle mogelijke bochten
wringen om alle kikkers in de kruiwagen te houden.
Gedurende een aantal jaren is haar dat - niet zonder moeite
- ook aardig gelukt, maar kort na de eeuwwisseling
ontstonden er toch problemen.

Zoals we al eerder vermeldden, de geld-economie had ook
de Geërfden van Velp ingehaald. Voor het optimaliseren
van het nut van de geërfdengronden werden alle mogelijke
vormen van benutting overwogen. Eén daarvan was verhuur
aan derden en aldus ontstonden contracten met gebruikers.

Dreiging van de golfclub
Eén daarvan was een contract met het Ministerie van
Defensie voor het houden van militaire oefeningen en een
ander contract was gesloten voor het aanleggen en bespelen
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Het in 1995
"gereactiveerde" Kerk-
en Schoolpad in het
Rhedense Veld
(Rhedense en
Worthredense heide)

(foto van de auteur)

van een golfbaan. Naar uit de annalen blijkt, pasten die
twee partijen niet goed bij elkaar, hetgeen tot klachten bij
de golfspelers leidde. Een lid van die club, de heer Del
Court van Krimpen, was tevens geërfde. Onder dreiging
van een procedure tot verdeling van het gemeenschappelijk
bezit eiste hij een wijziging van de contracten.
Een serieuze bedreiging dus voor het voortbestaan van de /
geërfden-organisatie. Verschillende opties om het gevaar
af te wenden werden overwogen. Eén daarvan was, Baron
van Pallandt te vragen, de heide te kopen onder de last van
een servituut, dat het gebruik van de heide door de Geërfden
van Velp zou regelen. Hoewel Van Pallandt daarvoor zijn
bereidheid toonde, besloot de commissie toch nog maar
eens met de heer Del Court van Krimpen te gaan praten.
Dat heeft voor de geërfden tot een positief resultaat geleid.

De gemeente komt weer in beeld
In 1912 zegde de golfclub het contract op wegens
verplaatsing van de speelvelden naar Valkenhuizen.
Intussen hadden de maatschappelijke ontwikkelingen tot
gevolg, dat opnieuw aanvragen tot verdeling moesten
worden gevreesd. De commissie heeft zich dan ook vele



Langs de oost-helling
van de Imboschberg
loopt een oude weg,
waarvan een thans
niet meer gebruikt
gedeelte zich voortzet
in het Reedse Veld.

(foto van de auteur)

jaren bezig gehouden met de vraag, hoe de voordelen van
de heide voor het dorp Velp bewaard konden blijven.
Daarbij valt op ,dat naast het agrarisch nut ook het
natuurschoon tot die argumenten gaat behoren, een
duidelijk voorbeeld van de zo juist aangehaalde
maatschappelijke veranderingen. Als uitdrukking hiervan
was men begonnen met de z.g. Voorheide - het gedeelte
ten zuiden van de Boerenallee, thans Beekhuizenseweg -
te veranderen in een wandelbos. Deze activiteit heeft
ongetwijfeld geleid tot een voorstel in 1916 om de
Voorheide in eigendom over te dragen aan de gemeente
Rheden. Een eventueel onafwendbare verdeling zou dit
fraaie gedeelte dan niet meer aan het dorp Velp kunnen
ontnemen. De overdracht - 31,5 ha omvattende - werd in
1917 gerealiseerd.
Vond de schenking in 1917 plaats op initiatief van de
Geërfden van Velp, in 1920 werd op verzoek van de
. gemeente, ook de Achterheide - bijna 455 ha - aan de
gemeente Rheden geschonken.
Vastgesteld moet worden, dat aldus een situatie ontstond,
dat binnen de gemeente Rozendaal een particulier bezit van
de gemeente Rheden werd gevestigd van bijna 500 ha.

Voorwaarden aan de overdracht
Uiteraard werden aan de goede gaven enkele voorwaarden
verbonden. Een typisch tijdsbeeld verschaft ons een
onderdeel uit die voorwaarden. De gemeente verplichtte
zich namelijk om de weg voor het halen van zand en grind
in opwaartse richting te verharden. Men was namelijk bang,
dat bij een volledige verharding de geladen karren bij de
afdaling te snel zouden rijden.
Behalve het tijdsbeeld blijkt uit deze regels dat het recht
op het halen van zand en grind zou worden gehandhaafd.
Met het wijzigen van de samenstelling van de Velpse
bevolking nam de particuliere behoefte aan zand en grind
af. De openbare behoefte nam echter grote vormen aan. Zo
heeft de uitbouw van Velp-Zuid twee gapende zandgroeven
in het voormalige geërfden-bezit achtergelaten.
De op alle manieren en onder alle omstandigheden vrije
toegankelijkheid paste ook niet meer in deze tijd, waarin
autocoureurs en motorcrossers meenden, dat die vrijheid
ook voor hen gold. Met het oog van de geërfden op zich
gericht, zag de gemeente geen kans deze euvels te
verbieden. Evenals het zandhalen, is dit thans, door
maatregelen op provinciaal niveau, verboden. En nog maar
al te vaak worden door de eigenaar - de gemeente Rheden
dus - voorgestelde beheersmaatregelen door de geërfden,
op grond van strijdigheid met de voorwaarden uit de
schenkingsakte, ongedaan gemaakt.
En als wij het verhuur t.b.v. militaire oefeningen leggen
naast de kreten, die aan de vergaderde vroedschap van
Rheden m.b.t. natuur en milieu ontstijgen, dan constateren
we ook daarin een aantal tegenstrijdigheden.
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o. H. Kerkkamp, Historie van Velp en Rozendaal,
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o. R. van der Kroef, Velp en zijn Geërfden, Bedum 1993.
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door LF. van Oosten Slingeland

BOSSEN EN BOSEIGENDOM IN GELDERLAND ANNO 1832
Een blik op het Rozendaalse bosgebied

Het mag bij de leden van de Oudheidkundige Kring Rheden-
Rozendaal als bekend worden verondersteld, dat er in
Gelderland een stichting Werkgroep Kadastrale Atlas
Gelderland bestaat. Deze werkgroep is een geestelijke nazaat
van het werk, dat onze kring in de jaren zestig is begonnen.
Toen is in 1964 als eerste activiteit op dit gebied een
kadastrale atlas van Rozendaal verschenen. Later, in 1969,
is de atlas der kadastrale gemeenten Velp, Rheden en Dieren
met krachtige ondersteuning van het gemeentebestuur van
Rheden uitgegeven. Met dankbaarheid valt terug te denken
aan de hulp, die van burgemeester Borrie en de wethouder
mevrouw Haaikes toentertijd is ondervonden.
In de jaren tachtig is dit werk weer opgepakt door een
werkgroep, die was ingesteld door de provinciale historische
vereniging "Gelre". Reeds na een luttel aantal jaren is de
zich voorspoedig ontwikkelende werkgroep verzelfstandigd
en op 16 september 1986 werd de stichtingsakte van de
Stichting Werkgroep Kadastrale Atlas Gelderland voor
notaris Sasse te Arnhem verleden.
In het jongst verschenen periodiek dezer stichting - "Ons
Bijblad" geheten - valt te lezen, dat van 28 kadastrale

gemeenten een atlas is uitgegeven. Hoe hoopvol dit resultaat
na 10 jaar ook mag zijn, er is nog een lange weg te gaan
aleer de 184 Gelderse kadastrale gemeenten zullen zijn
beschreven en .... getekend. Met name het tekenwerk der
kadastrale minuutplans, vaak beschadigd, groezelig of zelfs
verloren gegaan, in totaal ca 2700 stuks, is een tijdrovend
werk. Toch is die klus thans voor meer dan de helft geklaard.
Naar de vervaardiging der kadastrale kaarten te rekenen zou
bij gelijkblijvend tempo nog een periode van tien jaar met
dit werk zijn gemoeid. De administratieve gegevens, die in
de Gelderse kadastrale atlas worden opgenomen, zijn
inmiddels verzameld. Dat zijn met name de gegevens der
percelen en van de eigenaren of andere zakelijk gerechtigden,
alsmede de processen-verbaal van de grensbepaling, van
sectie-indeling en van driehoeksmeting.
Nu dit materiaal is verzameld hoeft men niet op de
verschijning van alle atlassen te wachten om nadere studies
te verrichten. Evenmin is het nodig een bepaald onderzoek
tot Gelderland te beperken, als ook in andere provincies
kadastrale atlassen zijn of worden uitgegeven.

Tabell
Omvang van het bosgebied en de bedrijfsvorm daarvan op de Zuidelijke Veluwe in hectaren in 1832

Gemeente Totaal % bos Bossen Hakhout Opg. bomen Dennen Els/wilg Rijswaard

1 Wageningen 2990,15 17,06 510,07 145,75 14,73 249,28 100,31 0,00
2 Renkum 1430,82 14,49 207,35 45,89 5,46 153,03 1,40 1,57
3 Doorwerth 1585,54 31,82 504,59 318,74 72,46 100,96 1,12 11,31
4 Oosterbeek 1535,98 32,86 504,76 220,02 98,41 186,04 0,29 0,00
5 Arnhem 6509,07 18,28 1189,78 397,77 220,09 571,92 0,00 0,00
6 Rozendaal 2799,54 30,06 841,56 172,14 119,95 549,47 0,00 0,00
7 Velp 1328,33 22,06 293,06 80,99 28,34 180,89 1,69 1,15
8 Rheden 2347,88 10,70 251,15 89,15 72,20 76,46 5,11 8,24
9 Dieren 5222,06 18,67 974,90 533,35 208,79 206,11 19,12 7,53

Totalen 25749,37 20,49 5277,22 2003,80 840,43 2274,16 129,04 29,80
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Assueer Jan Torck (1733-1793). 1n 1764 begon hij op basis van
door zijn oom, Lubbert Adolf Torck, gemaakte plannen met de
ontginning/bebossing van de 1mbosch.

(Foto 1conografisch Bureau Den Haag).

Gegevens van Gelderse bossen
Schrijver heeft zich bepaald tot het verzamelen van gegevens
van bossen en bos eigendom in de eerste kadastrale gegevens
in Gelderland.
In de Gelderse kadastrale atlassen wordt als standaard-
informatie opgenomen de verdeling der oppervlakte naar
"soort van eigendom", d.w.z. naar grasland, bouwland, heide,
bossen, enz .. Deze gegevens zijn opgenomen in de
zogenaamde Tabel 3. Welnu, de opstelling in de tabellen 3
van iedere gemeente is inmiddels uitgevoerd en
streeksgewijs samengevoegd en aan het eind voor de gehele

provincie getotaliseerd. De gevonden uitkomst heeft een
voorlopig karakter. In de verwerking van tienduizenden
gegevens sluipen gemakkelijk fouten: leesfouten, tel- en
typefouten en dan zijn er nog de interpretatie-verschillen.
Moet men "uitweg als bouwland" onder uitweg of onder
bouwland rubriceren? Wat te denken van de aanduiding:
gracht als bos? In zulke gevallen moet de grondbelasting
antwoord geven of het betrokken perceel belast is als water
of als bos. Maar is steeds van den beginne af zo gehandeld?
Het zal duidelijk zijn, dat bij de controle op de door
verschillende vrijwilligers in de loop der jaren aangereikte
gegevens correcties onvermijdelijk zijn. Ondanks deze
omstandigheden blijkt in het totaal-overzicht voor de gehele
provincie het effect van de inmiddels noodzakelijk bevonden
correcties toch minimaal.
Onder dit voorbehoud is de totale grootte van de 184
kadastrale gemeenten becijferd op 49l.915 hectaren.
"Bossen" in allerlei vorm en nog meer verschillende
benamingen maakten omstreeks 1832 van die oppervlakte
met 55.629 hectaren 11,31 % uit.
In de Werkgroep Kadastrale Atlas Gelderland heeft men de
provincie in 13 gebieden verdeeld. De gemeenten Rheden
en Rozendaalliggen in gebied 1, de zuidelijke Veluwe, dat
negen (kadastrale) gemeenten omvat t.W. Wageningen,
Renkum, Doorwerth, Oosterbeek, Arnhem, Rozendaal, Velp,
Rheden en Dieren. Hun gezamenlijke grootte bedraagt
25.749 ha en daarvan bedekten destijds de bossen 5.277 ha,
ofwel 20,49 %. Daarmee was dit, ons gebied, de op één na
bosrijkste streek van Gelderland. De kroon spant het Rijk
van Nijmegen, waarin elf kadastrale gemeenten zijn gelegen,
samen groot 17.063 hectaren met 4,216 ha bos, d.i. 24,71 %.

Basis grondbelasting
Voor de Dienst van het Kadaster is de juiste grootte en
tenaamstelling der percelen belangrijk als basis van een
rechtvaardige heffing van de Grondbelasting. In dat beeld
past een vermelding van boomsoorten maar ten dele. Zoals
tabel 1 laat zien is de kadastrale omschrijving deels
gebaseerd op bedrijfsvorm - hakhout, opgaande bomen,
rijswaard - deels op boomsoorten als den, els en wilg. De
benamingen eik, beuk, berk of populier komt men in heel
Gelderland maar sporadisch tegen.
Voor de heffing der Grondbelasting van ongebouwde
eigendommen is het producerend vermogen van de grond
C.q. van het bos van belang. Met andere woorden: welk
belastbaar inkomen is van een perceel te verwachten.
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Gebaseerd op grondkwaliteit, danwel de stand van het gewas
zijn ook de percelen van alle boscategorieën in klassen
ingedeeld met daarbij behorend onderscheiden tarieven van
belasting. Steeds is er verschil in tariefstelling tussen naald-
en loofhout; het eerste is het laagst gewaardeerd. Tussen
opgaand bos en hakhout wordt in de tarieven doorgaans geen
verschil gemaakt.

Bossen van Rozendaal
Bezien we nu de bossen van Rozendaal, die naar blijkt uit
bovenstaande tabel 30 % van dit gebied bedekken. Een
verdeling van de bossen over het Rozendaalse gebied geeft
tabel 2:

Tabel 2
De bossen van Rozendaal, verdeeld over de drie secties
Soort der Sectie A Sectie B Sectie C Totaal %
bossen Terlet Plakdel R'daal

ha ha ha ha
Hakhout 55,90 79,58 36,66 172,14 20 45
Opg. bomen 26,69 26,31 66,95 119,95 14 25
Dennen 333,73 177,39 38,35 549,47 65 30
Totaal 416,32 283,28 141,96 841,56 100,00
Percentage 49,47 33,66 16,87 100,00

De helft van het Rozendaalse bos ligt in de sectie Terlet,
één derde deel in de Plakdel en één zesde deel onder
Rozendaal. Het loofhout beslaat één derde, het naaldhout
twee derde van het bosareaal.
Het hakhout ligt aardig verspreid over de drie secties. Het
opgaande geboomte vindt men voor meer dan de helft onder
Rozendaal. In de secties Terlet en Plakdel komt deze
beplanting hoofdzakelijk voor in de vorm van (berken)-
singels en (beuken)lanen. Het uitgestrekte dennenareaalligt
voor 60% in de sectie Terlet en aldaar in de Imbosch, bijna
één derde in de Plakdel en niet meer dan 7% onder
Rozendaal.
Geeft tabel 2 inzicht in bosomvang en -samenstelling in de
drie secties, de mogelijkheid bestaat ook de klassering der
bospercelen nader te bezien en daarmee een indruk te krijgen
van de kwaliteit der bossen.

Dennenbossen
Eerst het grootste areaal, dat der dennen, dat in tabel 3 is
samengevat:
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Tabel 3
Indeling van het dennenareaal naar sectie en klasse
Sectie Klasse Klasse Klasse Totaal Percelen

2 3 Aantal Gem.
ha ha ha ha ha

Terlet 0,00 46,95 286,78 333,73 25 13,35
Plakdel 23,14 92,71 61,54 177,39 19 9,34
R'daal 8,66 26,34 3,35 38,35 17 2,26
Totalen 31,80 166,00 351,67 549,47 61 9.01

% 5,79 30,21 64,00 100,00

Onder Terlet komt het dennenbos alleen in de Imbosch voor.
Daar hebben de heren van Rosendael in de tweede helft van
de 18e eeuw een begin gemaakt met ontginning van heide,
voornamelijk tot bos. Zoals de kadastrale kaart laat zien, is
er in 1832 ten oosten van het Terletsche Veld maar weinig
heide overgebleven. Het opbrengende vermogen van deze
heidebebossing zal gering zijn geweest, vermoedelijk meer
wegens de jonge leeftijd dan wegens slechte kwaliteit.
Van de ruim'Sêû hectaren is slechts 47 ha als dennen van de
tweede klasse aangemerkt. Dat het hier om heide-ontginning
gaat laat ook de kaart duidelijk zien, door de rechte
perceelgrenzen, de vakindeling en de benaming "de Nieuwe
Kamp". Ook de gemiddelde perceelgrootte in de sectie Terlet
van 13,35 ha wijst in dezelfde richting.
Dat laatste gegeven ligt in de Plakdel lager, t.w. 9,33 ha.
Ook in deze sectie komt de naam "De Nieuwe Kamp" voor.
Aldaar zijn de vier percelen samen 46,6480 ha,gelijkelijk
verdeeld over de klassen 2 en 3. Het dennenbos op de
Zandheg is voor de helft, 18,37 ha, in klasse 1 ingedeeld,
evenals twee percelen op de Konijnenberg, samen groot 4,77 c

ha. Een minderheid van de dennen in de Plakdel is in klasse
3 ingedeeld. Onder Rozendaal is slechts 3,35 ha van de 38,35
in klasse 3 ingedeeld; tweederde behoort tot de tweede
klasse.
Dat de boscultuur en met name de aanleg van dennenbos op
het landgoed Rosendael van betekenis is geweest vindt ook
zijn bevestiging in de archieven van het landgoed Kernhem
onder Ede. In 1776 wordt daar 25 pond dennenzaad voor f
25,-- betrokken van B. van Geer, rentmeester van Rosendael
(Gld). Dat hoeft geen op Rosendael gewonnen zaad te zijn
geweest, De Edese rentmeester kan een partij dennenzaad
hebben overgenomen.
Anders is de toestand in 1805. Dan staan er in de Imbosch
al vijftigjarige dennenbossen, waarvan zaad kan zijn



gewonnen, nog afgezien van de mogelijkheid van daar stellig
groeiende vliegdennen kegels te plukken. Dat J.C.
Eigenbrood, boswachter van Rosendael in dat jaar 50 pond
dennenzaad levert aan Jan van Zanten, de rentmeester van
Kerhhem, hoeft niet te verbazen. Eigenbrood blijft tot 1836
leverancier van dennenzaad in Ede.

Foto 4. Assueer Lubbert AdolfTorck, die infeite in 1832
eigenaar was van Rosendael.

(Foto 1conografisch Bureau Den Haag).
Hakhout
Naar grootte volgt op het dennenareaal het hakhout, 172,14
ha.

Tabel 4
Indeling van het hakhoutareaal naar sectie en klasse
Sectie Klasse Klasse Klasse Totaal Percelen

2 3 Aantal Gem.
ha ha ha ha ha

Terlet -,- -,- 55,90 55,90 9 6,21
Plakdel 20,67 58,91 79,58 10 7,96
R'daal 15,86 12,20 8,60 36,66 28 1,31
Totalen 15,86 32,87 123,41 172,14 47 3,66

% 9,21 19,09 71,70 100,00

In de Imbosch ligt de Kouwerik, als akkerbos omschreven,
ruim 34 ha groot. Het is een oud boscomplex, door heide
resp. dennenaanplant omgeven. In de Plakdel is het hakhout
beperkt tot de Vossenberg en de Konijnenberg, van welke
boscomplexen het een groot deel uitmaakt. Op het
Rozendaalse Veld, het Rozendaalse Zand, alsook op de
Zandheg zal men vergeefs naar hakhout of akkermaalshout
zoeken.
Onder Rozendaal is het hakhout niet in een enkel blok
gelokaliseerd; integendeel, het ligt in relatief kleine percelen
over de sectie verstrooid.
Bijkans driekwart van het hakhout is in de laagste klasse
gewaardeerd. In de droge, hooggelegen Imbosch is alle
hakhout in de derde klasse. In de Plakdel wordt beter hakhout
aangetroffen; daar groeit één kwart in klasse 2. In de
vruchtbaarste sectie Rozendaal is bijna de helft in klasse 1
ondergebracht.

Opgaand bos
Het opgaande bos heeft een totale oppervlakte van 119,95
ha, verspreid, maar ongelijk verdeeld over alle secties. Ook
hier hetzelfde patroon als bij het hakhout. Veel van de minste
kwaliteit groeit in de secties Terlet en Plakdel. De beste
kwaliteit komt alleen onder Rozendaal voor.

Tabel 5
Indeling Opgaande bomen naar sectie en klasse
Sectie Klasse Klasse Klasse Totaal Percelen

1 2 3 Aantal Gem.
ha ha ha ha ha

Terlet -,- 5,04 21,65 26,69 22 1,21
Plakdel -,- 3,36 22,95 26,31 22 1,20
R'daal 10,82 26,54 29,59 66,95 66 1,01
Totalen 10,82 34,94 74,19 119,95 110 1,09

% 9,02 29,13 61,85 100,00

Bierens de Haan beschrijft in zijn monumentale werk
"Rosendael, Groen Hemelt jen op Aerd", dat de bosaanleg in
de Imbosch in 1754 een aanvang heeft genomen. Niet alleen
dennenbos wordt aangelegd, ook veel berken worden
geplant, vermoedelijk merendeels in de Ringallee. Het
Kadaster geeft deze singelbeplanting aan als "opgaande
bomen". Onder Terlet beslaat de Ringallee 16,55 ha, verdeeld
over 13 kadastrale percelen, alle in klasse 3.
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Opvallend is de vermelding, dat in het plantseizoen
november 1754 tot april 1765 onder andere 41.500 elzen
en 2.050 populieren worden geplant. Met onze kennis van
dit droge gebied zou men die vochtminnende boomsoorten
daar niet verwachten. Ofschoon, de kadastrale kaart vermeldt
ten oosten van de grote ontginning een beek en laat ook twee
sprengenkoppen zien. De kadastrale omschrijving van
"akkerbos" wijst echter geenszins op de aanwezigheid in
1832 van elzen en populieren.

Belastbaar inkomen der bossen
In het archief van de Ingenieur- Verificateur van het Kadaster,
dat in het RA Gelderland is ondergebracht, bevinden zich
"Tabellen der gekozen punten van aanhouding of
voorbeelden tot de klassificatie der ongebouwde en
gebouwde eigendommen" van verscheidene Gelderse
gemeenten, zo ook van Rozendaal. Deze tabellen maken deel
uit van het voorbereidende werk tot de schatting voor de
grondbelasting.

Dennenbossen
Als vergelijkingspercelen binnen het dennen areaal staan
vermeld:

Klasse 1:
Plakdel, sectie B no 58 2,9920 ha met de omschrijving:
"Deze bossen zijn op zandgrond aangelegd, wel beplant die
weelderig groeien."

Klasse 2:
Imbosch sectie A no 57 12,6250 ha en
Plakdel sectie B no 36 17,6220 ha met de omschrijving:
"Deze zijn op schraalder grond aangelegd, minder bezet en
weelderig groeiende dan die der 1e klasse".

Klasse 3:
Imbosch, sectie A no 7:
15,3850 ha met de omschrijving: "Zeer afgelegen bossen op
schrale heide aangelegd en weinig bezet".

De hier genoemde percelen zijn op de kaart omcirkeld.
Als tarieven voor de verwachte opbrengst stelden de
schatters vast: f 10,- voor de eerste, f 8,- voor de tweede en
f 4,- voor de derde klasse, alles per ha. Bij de definitieve
vaststelling zijn deze tarieven verlaagd tot f 9,-, f 6,- en f 3,-
per ha.
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Met deze gegevens laat zich voor het Rozendaalse dennenbos
het belastbare inkomen berekenen:

Tabel 6
Belastbaar inkomen van de dennenbossen in 1832

Grootte (ha)
Tarief (f)

Klasse 1 Klasse 2
31,80 166,00
9,- 6,-

Totaal
549,47

Klasse 3
351,67

3,-
1055,01Bel. inkomen(f) 286,20 996,00

Gemiddeld per ha f 4,28
2337,21

Loofhout
Bij de tariefstelling voor het loofhout wordt geen
onderscheid gemaakt tussen hakhout en opgaande bomen.
Vergelijkingspercelen zijn voor:

Klasse 1:
Sectie C no 8 groot 4,7570 ha opgaand bos en
Sectie C no 173 groot 0,4660 ha akkerbos.
Deze twee percelen worden omschreven met: "Bossen op
goede grond aangelegd en bestaande uit
eikenakkermaalshout, dat gewoonlijk om de acht jaren wordt
gehakt en uit beuken en eiken, opgaande bomen, die
weelderig groeien."

Klasse 2:
Sectie A no 21 groot 2,7920 ha opgaand bos en
Sectie C no 292 groot 0,5450 ha akkerbos
met de omschrijving:
"De bossen dezer klasse zijn aangelegd op zandgronden,
minder bezet dan die der eerste klasse, mede uit
akkermaalshout bestaande en om de acht jaren gehakt
wordende, terwijl de opgaande bomen minder weelderig
groeien."

Klasse 3:
Hiertoe wordt de Kouwerik gerekend. Kadastraal
omschreven zijn het:
Sectie A no 3 groot 34,3590 ha akkerbos,
Sectie B no 29 groot 3,3700 ha opgaand bos en
Sectie B no 52 groot 21,1600 ha akkerbos.
De omschrijving van deze klasse luidt:
"Deze bossen zijn aangelegd op gronden aan de heide
onttrokken met weinig en schraal akkermaalshout bezet en
met dunne beuken en eikebomen."



De schatters stellen het belastbaar inkomen op f 18,- resp.
f 12,- en f 6,- per ha. De definitieve vaststelling wijkt alleen
in de derde klasse af; deze wordt bepaald op f 4,- inplaats
van f 6,- per hectare. Het belastbaar inkomen van al het
hakhout is volgens tabel 7:

Tabel 7
Belastbaar inkomen van het hakhout in 1832

Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3
Grootte (ha) 15,86 32,87 123,41

Tarief (f) 18,- 12,-
Bel.inkomen (f) 285,48 395,44 493,64

Gemiddeld per ha f 6,82.

Totaal
172,14

4,-
1.173,56

Volgens tabel 8 beliep in 1832 het belastbaar inkomen van
het opgaand geboomte f 910,88, of gemiddeld per ha f 7,59

Tabel 8
Belastbaar inkomen van het opgaand geboomte in 1832

Klasse 1 Klasse 2
10,82 34,95
18,- 12,-

Klasse 3
74,18
4,-

Totaal
119,95Grootte (ha)

Tarief (f)
Bel.inkomen (f) 194,76 419,40 296,72 910,88

Gemiddeld per ha f7,59.
Het totale belastbaar inkomen uit alle houtgewassen onder
Rozendaal bedroeg in 1832 f 4421,65, welk bedrag in tabel
9 is gespecificeerd:

Tabel 9
Specificatie belastbaar inkomen in 1832 per boscategorie
Boscategorie Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Totaal

f f f f
Dennen 286,20 999,00 1.055,01 2.337,21
Hakhout 285,48 394,44 493,64 1.173,56

Opgaande bomen 194,76 419,40 296,72 910,88
Totalen 766,44 1.812,84 1.845,37 4.421,65

Het belastbare inkomen van het ongebouwde in de gemeente Rozendaal
beliep destijds f 6.210,99. Het bos droeg daarin bij voor ruim 71 %.
Boseigendom
In de gemeente Rozendaal is de grondeigendom dezer
Heerlijkheid in 1832 onverdeeld en behoort toe aan Assueer
Lubbert Adolph Torck. Zijn moeder, Goswina Geurdina van
Neukirchen gen. Nyvenheim, douarière Reinard Jan
Christiaan Torck was in 1830 overleden. Begrijpelijk, dat
men in de kadastrale registers haar naam nog veelvuldig
aantreft.

Deze eigendomstoestand is wel de eenvoudigste,,: die
denkbaar is. In - bijna alle - andere kadastrale gemeenten is
die toestand aanzienlijk meer gecompliceerd.
Naast de eigendom vermeldt het Kadaster ook de woonplaats
en het beroep der (bos)eigenaren. Ook dat ligt bij baron Torck
zeer eenvoudig: rentenier te Rozendaal.
Ofschoon veel boseigenaren tot de adelstand behoren en
vermoedelijk wel het grootste areaal in eigendom hebben,
het merendeel der boseigenaren moet men zoeken in de
kringen der boeren en gegoede burgerij.
Daarnaar onderzoek te doen is de doelstelling van een kleine
werkgroep "Boskaart Gelderland", die droomt van een
"Boskaart Nederland 1832".
Zal dat bereikbaar zijn?
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Noot van de redactie
De schrijver baseerde zijn studie voor dit artikel op de
Kadastrale Atlas Gelderland van 1832. Deze gebruikt de
naam Plakdel, waar anderen spreken van Plagdel. Beide
namen staan voor hetzelfde gebied.
In de laatste paragraaf vermeldt de auteur dat in 1832 de
gemeente Rozendaal onverdeeld is en in zijn geheel
toebehoort aan baron A.L.A. Torck. Zo staat het ook in de
kadastrale annalen. Gerekend naar de tijd waarin deze
vermelding werd gedaan laat dit zich wel verstaan. Dat
betekent echter niet dat ze juist is. Wel voor de bossen,maar
de woeste en ongekultiveerde gronden in Rozendaal waren
gemeenschappelijk bezit, voor de ene helft van Rosendael
en voor de andere helft van de geërfden van Velp.
Het toeval wil, dat de auteur van de serie "Wandelen op
Rozendaal.. .. " in het voorgaande en ten dele ook in dit
nummer van A. en H. (no 114 en 115) een uitleg over deze
kwestie heeft gegeven. Gaarne verwijzen wij daarnaar.
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EEN WATERWEG MET TOEKOMST
Verslag van J. Baltjes

Een waterweg met toekomst, zo noemde Marie-Louise de Vries in een studieverslag het Apeldoorns Kanaal. De grote
belangstelling, die dat kanaal thans geniet geldt zowel zijn grote cultuurhistorische waarde, de natuur en het landschap rondom,
als de recreatieve mogelijkheden, die het kanaal na reactivering zal kunnen bieden. Daarvan getuigde de lezing van de heer
H.A.M. Ummels, beleidsmedewerker van de gemeente Apeldoorn, op een lezing die hij op 1 oktober 1996 voor onze Kring
hield.

In 1613 reeds scheepvaart
Het kanaal kan bogen op een rijke historie. Reeds in het
begin van de 17de eeuw was er sprake van scheepvaart tussen
Apeldoorn en de IJssel bij Hattem. Deze vond plaats langs
de Grift, een beek die stroomde vanuit het zuiden van
Apeldoorn, langs die plaats en verder langs de Oost-
Veluwezoom, richting Hattem. Onderweg kreeg deze beek
nog wateraanvoer van andere, vanaf de Oost Veluwe
stromende beken. We zullen ons van de maatvoering van
deze scheepvaart niet een al te groot beeld moeten vormen.
Weliswaar was de Grift hier en daar wat recht getrokken,
maar niettemin bleef de vaarweg klein van omvang.
Tijdens het korte bewind van Lodewijk Napoleon kwam de
kanalisatie van de Grift ter sprake. Zijn tijd was te kort om
aan dat werk uitvoering te kunnen geven, temeer omdat hij
op weerstand stuitte van de eigenaren van de vele door die
beek aangedreven watermolens. Toen de koopman-koning
Willem I - die ook elders kanalen heeft laten graven - kennis
nam van de plannen, werd, om de molenrechten te ontzien,
gekozen voor een geheel nieuw kanaal. De
waterstaatkundigen van die tijd hadden hier, uit vrees voor
een onvoldoende watervoorziening, een zwaar hoofd in, maar
de heer H.I. Lij sen, in relatie tot de koning staand als
opzichter der paleizen in de noordelijke provincies, zag er
wel brood in.
De motieven tot kanaalaanleg waren het opstoten van
Apeldoorn met zijn omgeving in de vaart der volken en het
aanbieden aan de scheepvaart op de IJssel van een
alternatieve vaarweg, van een lateraal kanaal dus. De vaart
op de IJssel was namelijk zeer moeilijk, door zijn vele
ondiepten, de menigvuldige en verraderlijke bochten en de
in die tijd, toen er nog geen sprake was van aandrijving door
stoom, moeilijke vaart stroomopwaarts.
Het werk werd in 1824 begonnen. Zoals bij alle grote werken
in die tijd, waar heel veel mensen bij waren betrokken, is
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ook hier tijdens de aanleg een grote werkstaking geweest,
die, zoals toen gebruikelijk, door militair optreden werd
onderdrukt. Alle moeilijkheden ten spijt werd echter op 1
april 1829 het werk opgeleverd. Er was een kanaal ontstaan
vanaf de havenkom in Apeldoorn tot aan de uitmonding in
de IJssel bij Hattem. Daartoe werd in het benedenste deel
de uitmonding van de Grift vergraven. Voor het overwinnen
van het hoogteverschil tussen Apeldoorn en Hattem waren
5 schutsluizen nodig en voor het herstel van de verbroken
verbindingen langs het 32 km lange project bouwde men 27
bruggen.
De kosten - noo.ooo - betaalde Zijne Majesteit uit eigen
zak. De wateraanvoer leverde geen problemen op.

Maar half werk
De toenmalige burgemeester van Apeldoorn beklaagde zich
erover dat het kanaal aldaar dood liep. "Het is maar half
werk", was zijn commentaar. Dat was het inderdaad. De
aanleg van het deel van Apeldoorn naar Dieren leverde echter
aanzienlijk meer moeilijkheden op dan het noordelijke deel.
Er heeft echter ook nog een plan bestaan voor een verbinding
tussen Apeldoorn en de IJssel bij Brummen, maar dat kanaal
zou aanzienlijk minder voordelen voor de IJsselvaart hebben
opgeleverd, omdat daarbij een groter deel van de IJssel
bevaren zou moeten worden.
Naast de technische problemen, die bij het graven van het
zuidelijke deel moesten worden opgelost, kwamen ook nog
de bezwaren van de IJsselsteden Zutphen en Deventer, die
teruggang van hun nering vreesden. Maar niettemin werd in
1858 begonnen met de aanleg van het zuidelijk kanaaldeel.
De moeilijkheden waren legio. In Apeldoorn moest een bocht
worden gemaakt om het landgoed Welgelegen te ontzien.
De voeding van het kanaal zou d.m.v. aansluiting van de
kruisende beken worden geregeld. Op een aantal daarvan
rustten molenrechten op het deel benedenstrooms - dus ten



oosten - van het kanaal, zodat ze niet voor voeding konden
dienen, maar onder het kanaal door moesten worden geleid.
Voorts moesten een aantal bochten in het kanaal worden
gemaakt rondom de puinwaaiers van de oostelijke
Veluwezoom - het sedimentenpakket dat zich opbouwt ter
plaatse waar een stroom uit een erosiedal terecht komt. Bij
de aansluiting op de IJssel in Dieren moest een groot
peilverschil worden overwonnen, dat bij extreme
waterstanden wel tot 10 meter kon oplopen. Er moest
daarvoor een stelsel van drie sluizen achter elkaar, een
zogenaamde drietraps sluis worden aangelegd.

Slecht 1 el
In 1861 werd de straatweg van Apeldoorn naar Deventer
weggebroken en in de plaats daarvan werd een brug
aangelegd.Aldus werden het noordelijke en het zuidelijk deel
met elkaar verbonden. Het werk vorderde dermate, dat het
kanaal op 1 december 1866 voor de scheepvaart kon worden
geopend, maar de watervoorziening was zo moeilijk dat het
kanaalpeil slecht 1 el bedroeg en derhalve van scheepvaart
geen sprake kon zijn. Wat men dus voor het noordelijke deel
gevreesd had, maar daar niet optrad, speelde hier wel een
rol.
Om het kanaal toch van voldoende water te voorzien werden
voor dat doel speciale sprengenbeken aangelegd. Vanuit een
reeds bestaand erosiedal in de bossen van het Schalter, ten
noorden van de Groenendaalseweg tussen Loenen en De
Woeste Hoeve groef Rijkswaterstaat de Vrijenberger Spreng.
Wij danken hieraan o.a. de Loenense waterval, die zich in
vier trappen met een totaal verval van 15 meter naar beneden
stort. Een natuurlijk verval zou veel grond verzet hebben
gevraagd, terwijl dan ook de waterstroom zou zijn gehinderd.
Iets noordelijker vinden we de Zwaanspreng. Deze ontspringt
iets ten westen van het recreatiecentrum Malkenschoten. Ten
noorden van Malkenschoten gaat hij in oostelijke richting
en loopt dan parallel aan de Kraayersbeek, waar één
bruggetje beide beken overspant. Via een forellenkwekerij
voert de Zwaanspreng onder de lijn van de Veluwsche
Stoomtrein Maatschappij door naar het kanaal om daar tot
de voeding bij te dragen.
Deze werken, waarbij zwaar werd gesteund op de ervaring
en de kennis van de Veluwse watermolenaars, vonden hun
bekroning, toen in 1871 de scheepvaart inderdaad mogelijk
werd.

Vergroting capaciteit
Vrijwel direct daarna werd begonnen met het uitvoeren van
verbeteringswerken. De schaal van het zuidelijk deel was
aanzienlijk groter dan die van het noordelijk deel. Daar werd
dan ook overgegaan tot het vergroten van de bruggen en
vervanging van de houten sluizen door stenen exemplaren,
één en ander gepaard gaande met verbreding van het kanaal.
De sluizen en bruggen werden voorzien van sluiswachters-
resp. brugwachterswoningen. Evenals dat bij tolhuizen ook
vaak het geval is, waren deze woningen voorzien van een
naar voren springend deel van de voorgevel, in de smalle
kanten waarvan vensters zijn geplaatst, om naar weerszijden
van het sluizen- resp. bruggencomplex een ruim uitzicht te
hebben.
In mei 1940 werden - ter vertraging van de opmars van de
vijand - de bruggen door het Nederlandse leger opgeblazen.
In 1945 kregen we een herhaling van zetten, nu door het
terugtrekkende Duitse leger. Dat betekent dat oude bruggen
ontbreken, hooguit werd bij herstel van oud materiaal
gebruik gemaakt.
In 1973, nog lang geen 20 jaar nadat de drietrapssluis te
Dieren was vervangen door een grotere, waarin in één keer
kon worden geschut, voer het laatste schip door het kanaal.
Zuiver boekhoudkundig gezien moet het kanaal een flop zijn
geweest. Bezien we het echter vanuit de ontwikkeling van
de omgeving, dan komt de rekening wel anders te liggen.

Perspectief
Beschouwen we niet alleen de gegraven sleuf, maar zien we
het kanaal, geheel voorzien van alles wat daarbij hoort, de
kaden, de oevers de loswallen de sluizen en bruggen met de
brugwachterswoningen, de jaagpaden en de fraaie natuur die
zich daaromheen heeft ontwikkeld, dan is er meer dan in
één opzicht sprake van een monument van bedrijf en techniek
met een hoge, zowel landschappelijke, natuurhistorische als
cultuurhistorische waarde.
Gelukkig zijn alle betrokken instanties dat ook wel met
elkaar eens. Alleen is nog niet vastgesteld hoe deze
eensgezindheid moet worden ingevuld. Op dit ogenblik
wenken brede perspectieven voor het ontwikkelen van
recreatieve functies voor het kanaal. Immers fungeert het
nu reeds als decor voor het maken van fiets-, wandel-, en
ruitertochtjes, in relatie met picknicken aan de oevers. Het
kanaal biedt goede mogelijkheden voor hengelsport. In delen
van het kanaal wordt gezwommen en in de winter kan er
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(Foto gemeente-archief Rheden)

Uitg.N,.J.

De vier wandelaars hebben nog volop de ruimte op de Dierense brug, De foto dateert van vóór 1929.

worden geschaatst. Het vervult een functie voor de kleine
watersport, met name kanoën en roeien. Voorts is er al een
aantal voorzieningen gerealiseerd, zoals fietspaden, parkeer-
en picknickvoorzieningen, vis- en bootsteigers en
beplantingen.
Wijde perspectieven, overigens niet zonder bedreigingen,
biedt de recreatievaart. De opbloei hiervan ziet men in een
kanaalverbinding tussen het Twentekanaal en het Duitse
Mittellandkanaal, bij Reine. Dat zou de Duitse recreatievaart
nabij brengen. De IJssel is nog steeds, ondanks motorische
aandrijving, verdieping en weggenomen bochten een
moeilijke vaarweg, waar de beroepsvaart hinder ondervindt
van de recreatie vaart. Als het Apeldoorns kanaal geschikt
gemaakt zou worden voor de kleine recreatievaart, zou dit
de IJssel ontlasten.
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Deze perspectieven spiegelen zich af tegen een niet geheel
wolkenloze hemel. Een aantal dammen, die vroegere bruggen
vervangen, laag aangelegde bruggen en de kruising van de
A-SO met het kanaal zijn voorbeelden van ernstige, maar
met veel geld wel te overwinnen hindernissen.
Dreigend is op dit ogenblik de aanleg van de rondweg bij
Laag Soeren, waarvoor weg en rotonde een aanslag op het
kanaal doen, inclusief de afbraak van een (de enige in dit
traject) karakteristieke brugwachterswoning.
Laten we hopen dat hiervoor passende oplossingen kunnen
worden gevonden, opdat het Apeldoorns Kanaal inderdaad
EEN WATERWEG MET TOEKOMST kan worden.

Voor het maken van dit verslag werd, naast hetgeen de
inleider vertelde, ook gebruik gemaakt van andere
publicaties.



BEZOEK AAN BREDA
Verslag van Mevrouw G. Zoete-van Blitterswijk

Op 30 augustus j.l. bezochten we met plus minus 35 leden
van de Kring de oude stad Breda. Tijdens de busreis, die
uitstekend verliep, vertelde de heer J. de Bruijn ons hier in
het kort nog enige wetenswaardigheden over. Na aankomst
kregen we eerst een heerlijk kopje koffie met cake in een
gezellig café aan de Grote Markt met uitzicht op het stadhuis,
waar aan de lopende band getrouwd werd.
N a de koffie werden we in twee groepen verdeeld, om onder
leiding van een aardige en deskundige gids een
stadswandeling te maken.

Turfschip
Onze groep ging eerst naar het stadserf achter het stadhuis
om daar Adriaan van Bergen in brons te zien, de bevrijder
van Breda, die in 1590 de beroemde list bedacht. Hij verborg
namelijk tijdens de Spaanse bezetting 75 man,onder leiding
van Charles de Héraugières (in dienst van Prins Maurits),
onder de turflading in zijn schip. Hij boomde rustig de stad
in, voorbij de niets vermoedende wachtposten en, eenmaal
bij het kasteel aangemeerd, kwamen de soldaten tevoorschijn
en overmeesterden de bezetters.
"s Middags op bezoek bij de Oranjeboombrouwerij vond ik
het grappig, dat daar één van de gidsen vertelde, hoe eerst
een aantal vaten bier uitgeladen waren, waar de Spanjaarden
zich tegoed aan hadden gedaan. Nadat zij daar dronken en
slaperig van waren geworden was het een koud kunstje
geweest om de soldaten tevoorschijn te laten komen en de
vijand te overmeesteren.
Je zou denken, dat de inwoners van Breda (Bredanaars las
ik ergens, maar zelf vond ik dit merkwaardig klinken) blij
waren met de bevrijding, maar niets was minder waar. Elk
van de 75 man moest een extraatje hebben in de vorm van
twee maanden soldij en dit moesten de burgers zelf
ophoesten. Bovendien waren de soldaten ruwe klanten, die
de stad ook nog onveilig maakten.
Intussen kwamen we van de Catharinastraat, waarover later
meer, in het huidige Begijnhof terecht, een oase van rust in
de drukke binnenstad. Het zag er prachtig onderhouden uit
en al wonen er geen begijntjes meer, er heerst hier nog een
serene stilte. De bewoonsters zijn echter wel allen
ongetrouwd, een voorwaarde om er te mogen verblijven.
Overigens mogen zij wel herenbezoek ontvangen. 's Avonds

gaat de poort dicht, maar de dames hebben elk een eigen
sleutel van de poort. Op ieder huisje is een verdieping
gekomen, maar wel in oude stijl, zodat het geheel een
evenwichtige indruk maakt. Op het hof bevindt zich het
zogenaamde "kakhuisje" en de woning van de meesteres,
die toezicht hield op de begijntjes.

Verwantschap met Oranje
Ik las kort geleden, dat het Begijnhof lange tijd met steun
van de Oranjes in stand gehouden werd. Pas na 1950 mochten
er geen nieuwe begijnen meer toegelaten worden. De leden
van de Koninklijke familie krijgen bij bezoek aan Breda nog
altijd een schotel begijnerijst aangeboden.
Bij de ingang zagen we nog de Wendelinuskapel uit 1441,
nu in gebruik als Waalse kerk. Ik schreef zo straks nog over

Begijnhof met Wendelinus-kapel
(foto 1. de Bruijn)
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het huidige Begijnhof, want het eerste, dat gesticht was door
Machteld van Diest in het jaar 1240, heeft vlak naast het
kasteel gestaan. Tijdens onze stadswandeling kwamen we
bij de archeologische opgravingen ervan.
Over de Catharinastraat met mooie gerestaureerde huizen
uit plus minus 1600 het volgende. De gids vertelde, dat het
hier vroeger Cather- of Katerstraat (Kater = Keuter) heette.
Vroeger woonden hier namelijk keuterboertjes in houten
huizen, die bij de brand van 1534 allemaal verdwenen zijn.
Helemaal duidelijk was deze uitleg niet, want zij vertelde
ons ook nog het verhaal over de heilige Catharina en dat
stemt dan meer overeen met Catharinastraat.
De synagoge, waar wij langs kwamen, na de tweede oorlog
gerestaureerd met steun van de bevolking en ik dacht ook
nog met financiële hulp van Amerikaanse joden, is nog steeds
in gebruik.
Wij liepen een stukje door het Valkenberg, de vroegere
kasteeltuin, maar nu nog steeds een schitterend park met
mooie oude bomen. Er moet nog ergens een zeldzame
Kaukasche vleugelnootboom staan, die we helaas niet gezien
hebben. Het park is behoorlijk groot en de tijd, die men voor
een stadswandeling heeft, toch beperkt. Jarenlang was het
park bevolkt door drugsverslaafden, maar sinds kort kan men
er weer wandelen. De gemeente heeft kennelijk afdoende
maatregelen getroffen om dit probleem op te lossen. De naam
Valkenberg zegt het al, vroeger deed men hier aan
valkenjacht.
In Breda staat ook het enige ruiter standbeeld van onze
koning-stadhouder Willem lIl.

Brabantse gotiek
De Grote of Onze Lieve Vrouwekerk met z'n 97 m hoge
fraaie toren, gebouwd tussen 1440 en 1550, noemt men altijd
een fraai voorbeeld van Brabantse gotiek. Eén van onze leden
vroeg terecht wat dat Brabantse nu precies inhoudt, maar
onze gids kon ons dat niet verklaren. Men kan ook niet alles
weten, maar één van de andere gidsen, die ik toevallig zag,
vertelde, dat het Brabants sloeg op de versieringen. Thuis
gekomen heb ik de encyclopedie er maar eens op nageslagen
en daar vond ik o.a. dat het de regionale bouwwijze was van
de late gotiek in de Nederlanden, vooral tot bloei gekomen
tijdens het Bourgondische regime (1384-1482). De vormen
zijn minder slank dan die van de Noord-Franse gotiek, de
bouwwerken kleiner van afmetingen. Kenmerkend zijn
o.m.de "koolbladkapitelen" . Ik kan mij niet herinneren deze
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Grote- of Lieve Vrouwekerk. met zicht op het koor.
Op de voorgrond een renaissance-gevel (foto J. de Bruijn)

gezien te hebben, maar als je er niet op gewezen wordt, kan
zo'n detail je ook gemakkelijk ontgaan. In de encyclopedie
werd als voorbeeld van Brabantse gotiek wèl de kathedraal
van 's Hertogenbosch genoemd, maar niet die van Breda.
De kerk was aan de buitenzijde geheel in 't groen verborgen.
Men was er zeer druk aan 't restaureren en ook het interieur
was maar voor een deel te bezichtigen. In het stadhuis hangt
een kopie van het schilderij van de beroemde Spaanse
schilder Velázques "Las Lanzas" (letterlijk de lansen), maar
ik wist niet, dat er ook nog een kopie hing in de kerk. Helaas
was in verband met de restauratie ook dit niet te bekijken,



want er hing een dik plastic overheen. Met een beetje fantasie
zag men echter de vele lansen er doorheen schemeren. Wel
zagen we het prachtige orgel en de fraaie muurschilderingen,
die dankzij deze restauratie aan het licht zijn gekomen. Ook
.zagen we nog een messing doopvont, waar de nodige
ornamenten van gestolen waren door Franse soldaten. De
gids van de brouwerij vertelde ons 's middags nog over
torenwachters, die met een touw aan het uurwerk vast zaten,
Telkens als de klok sloeg kregen zij een ruk van het touw,
zodat ze wakker werden en wacht gingen lopen. Overigens
stookten zij zelf vaak een vuurtje om warm te blijven.

Het Kasteel, thans K.M.A.
De tijd begon te dringen en we moesten ook nog het kasteel
bezichtigen, waar sinds 1826 de Koninklijke Militaire
Academie (K.M.A.) zetelt, het opleidingsinstituut voor
beroepsofficieren. Eerst gingen we onderaardse gangen in,
waar een lucht hing als van een visrokerij. De gids vertelde,
dat er onder Breda een heel "netwerk" is van onderaardse
gangen. Bij kastelen komt dit wel vaker voor; men kon zich
zo veilig uit de voeten maken voor de vijand.
Het kasteel is één van de trekpleisters van de stad en
gebouwd door de Italiaan Thomas Vindicor die Bologna,
tussen 1536 en 1538, in opdracht van Hendrik van Nassau.
Veel plezier heeft die er niet van beleefd. In 1538 overleed
hij en de bouw kwam stil te liggen. Zijn derde vrouw, de
schatrijke Spaanse Mencie de Mendoza, reisde verdrietig af
naar het zuiden. Mooi is het kasteel zeker niet, het is talloze
malen verbouwd en daardoor niet fraaier geworden.
Boven een ingang zagen we dat er oorspronkelijk ENRICUS
stond. Later heeft men er de H nog bijgezet: kennelijk is
hier een Franse bouwmeester aan het werk geweest.
Bij de toegangspoort konden we zelf zien, dat de kadetten
met gebalde vuist onder de poort doorgingen, een eerbetoon
aan de vroegere afgestudeerden. In die poort staan de namen
van de vroegere kadetten gekerfd, wat overigens verboden
is. De gids vertelde ons over deze en andere tradities en één
ervan was dat de kadetten hun boterhammen in 6 stukjes
moesten snijden en dat dit snijden moest gebeuren tegen de
klok in. Waarom dat nu is?
Na de K.M.A. bekeken we nog het Spanjaarsgat, de Granaat-
en de Duivelstoren, die ons een mooi uitzicht over de stad
boden.
Nu moesten we snel naar ons zelfde Grand Café terug, waar
de eerste groep al aan de lunch zat. Hierbij werden

Poortgebouw van het Kasteel, thans K.M.A. (foto J. de Bruijn)

eierkoeken geserveerd, kennelijk een Bredaas of Brabants
gebruik, dat ik nog nooit eerder had meegemaakt.

Brouwerij
's Middags stond er een bezoek aan het hoofdkantoor van de
Oranjeboom brouwerij op het programma. Ook daar werden
we in groepen verdeeld en weer troffen we een alleraardigste
dame, die niet moe werd van alles te laten zien en uit te
leggen.
Het volkomen symmetrisch gebouw werd ontworpen door
de Bredase architect Piet Bilsen (1895-1939), die nauw
samenwerkte met de toenmalige directeur Ir A.M.J.J. Smits
van Waesberghe van de brouwerij.
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Duivelstoren aan het Spanjaardsgat (foto J. de Bruijn)

Voor kenners van de architectuur zijn de invloeden van de
Haagse en Amsterdamse School duidelijk zichtbaar, vooral
het interieur deed mij sterk denken aan het Jachtslot St
Hubertus van Berlage. De materialen, waaronder teakhout,
coromandel, brons, marmer en glas-in-lood zijn van
schitterende kwaliteit. Vrijwel alle decoratieve elementen
zijn uitgevoerd in art-deco stijl. De schitterende kroonluchter
in de hal is een geschenk van het personeel bij het SO-jarig
bestaan van de brouwerij. In het trappenhuis valt het
schitterende grote glas-in-lood vierluik direct op met figuren,
die licht en vreugde, jeugd en ouderdom, arbeid en wijsheid,
duisternis en smart symboliseren. Het is door de Delftse
glazenier H. de Rouw ontworpen, evenals het koepeldak.
Boven zagen we nog de vergaderkamer van directie en
commissarissen en de directiekamer. Deze vertrekken
ademen een ouderwetse degelijke en voorname sfeer uit. Het
gebouw - ik had nog niet vermeld, dat het van 1927 is - mag

22

dan ouderwets ogen, voor de jaren '30 was het zeer modern
en zijn tijd ver vooruit. De stoom van de brouwerij werd
gebruikt voor de verwarming van het kantoor. Er was een
oproepsysteem met lichtjes, een uitgebreide
brandbeveiliging en dubbele beveiliging op alle deursloten.
Van het hoofdgebouw gingen we naar het brouwhuis. Hier
stonden de grote koperen ketels, waar de verschillende
processen plaats vinden. Ik had wel eens gehoord, dat hop
alleen nog maar in kleine ambachtelijke bedrijfjes gebruikt
werd, maar hier werd het ook nog volop toegevoegd. Onze
gids vertelde, dat dit zorgt voor de bittere smaak van het
bier en de houdbaarheid verhoogt.

Het bier was weer best
Langzamerhand hadden wij bijna allen trek in een glaasje
bier en dat kregen wij ook aangeboden in de brasserie van
dit bedrijf. En hoewel ik geen echte liefhebber van dit vocht
ben, heb ik me toch laten verleiden een glaasje "Lieve" bier
te drinken en dat viel me echt niet tegen. Men mocht er
allerlei soorten proeven en natuurlijk was er ook
Oranjeboombier. Want al is de brouwerij overgenomen door
Interbrew, een Belgisch bedrijf, dat de vierde plaats op de
wereldmarkt inneemt, de naam Oranjeboom zal blijven
bestaan.
Vroeger gaf men gevangenen I glas bier per dag, wel niet
de allerbeste soort, maar 't was wel stukken veiliger dan het
drinkwater uit die tijd. Alleen op hoogtijdagen kregen zij
bier van echt goede kwaliteit.

Aan alle gezelligheid komt een einde en ook hier moesten
we in verband met de tijd afscheid nemen voor de rit naar
huis, maar men liet ons niet gaan zonder een leuke
herinnering mee te geven.
Het weer had ons ook dit keer weer niet in de steek gelaten.
Tijdens de stadswandeling was er een enkel spetje gevallen,
zo weinig dat we de paraplu niet eens nodig hadden.
Wist u overigens, dat wij bij de Vrede van Breda, die in 1667
gesloten werd tussen de Republiek der Vereenigde
Nederlanden en Engeland, o.m. Suriname verwierven? Of
we daar nu achteraf gezien nog zo blij mee moeten zijn?

* Dit verslag is een vervolg op "Breda door de eeuwen heen".
Zie Ambt en Heerlijkheid juli/augustus 1996 no 114.



MONUMENTENDAG 1996
Verslag van J. Baltjes

Het tweede lustrum van "Open Monumentendag stond in
het teken van het Industrieel Erfgoed. Daarmee werd
ingespeeld op de toenemende belangstelling voor industriële
en rijdende monumenten. In de gemeenten Rheden en
Rozendaal waren een aantal oude bekenden, zoals kerken
en gemeentehuizen, open voor het publiek. Het Hof te Dieren
telde 160 bezoekers. In Rozendaal waren daar het kasteel
met het park, de voormalige woning van de dichter P.A. de
Génestet en het waterleidingbedrijf op de Pinkenberg nog
aan toegevoegd.
In Velp was het in 1875 gebouwde gemaal van het Arnhemse
en Velpse Broek, aan de Lathumseveerweg opengesteld.

Diaserie
De grote gezamenlijke manifestatie was echter de vertoning
van een door Nelleke den Boer-Pinxter en Ton Tegelaar
samengestelde diaserie, aan welke wij ook de bijgeplaatste
foto's ontlenen. Des morgens werd deze voor 400 mensen
reeds vertoond bij de Gazelle Rijwielfabriek te Dieren, aldaar
gevestigd in een uit 1912 stammend monumentaal gebouw.
De vertoning werd 's middags voor ca 250 bezoekers
herhaald in het al even fraaie gebouw van het Koninklijk
Verbond van de Nederlandse Baksteen-fabrikanten, het
vroegere gemeentehuis van Rheden.

Viskwekerij nabij Biljoen te Velp

Doopceel van het waterleiding-pompstation op de Pinkenberg

Het is niet mogelijk in een zo kort bestek als ons hier is
gegund alle vertoonde dia's voor het voetlicht te halen. Het
lijkt ons echter goed te beginnen in het huis waar we te gast
waren. De baksteenindustrie vond hier zijn oorsprong in de
door de grote rivieren afgezette klei, de natuurlijke grondstof
voor de steenbakkerij.
Van de eens aanwezige zeven steenfabrieken in de gemeente
Rheden is alleen de activiteit in dit gebouw overgebleven,
weliswaar zonder productie-faciliteiten, maar wel als
centraal punt voor onderzoek en belangenbehartiging.
Andere grondstoffen, die tot industriële ontwikkeling hebben
geleid waren zand en grind.
De betonfabriek "De Meteoor" dankt zijn ontstaan aan de in
de zuidrand van het Veluwemassief voorkomende witte
zanden, geïsoleerd liggende in de meer algemeen aanwezige
bruine zanden. Reeds voor dat tijdens de ijstijden het
Veluwse heuvellandschap werd gevormd, waren deze hier
al afgezet in tijden dat de Duitse rivieren hun afvoer naar
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Vakmensen
Uiteraard zijn voor het maken van een product, naast de
grondstof, ook nog de vakmensen nodig die met die
grondstoffen, de halffabrikaten, het productieproces en
eindproduct om kunnen gaan. Ook die vakmensen, een
productiefactor van enorme betekenis, werden hier gevonden
en verder opgeleid. Zij moesten ook worden gehuisvest en
de onderscheiden dorpen in de gemeente Rheden geven in
de verschillende wijken een duidelijk beeld hoe deze
huisvesting zich heeft ontwikkeld.
En dat alles en nog veel meer was samengevat in een
boeiende diaserie die de betoonde belangstelling duidelijk
verdiende en die nu niet in de kast mag blijven staan!

het noorden versperd vonden en in westelijke richting gingen
vloeien.

Het water bracht de grondstoffen
Al deze producten hebben water nodig gehad om hier te
komen. Ook dat is in overvloed in de bodem aanwezig. Het
gaf het aanzijn van het in 1899 geopende waterleidingbedrijf
op de Pinkenberg. Het begon met 32 aansluitingen. De
pompen werden aangedreven door een stoommachine, die
in 1931 werd vervangen door een elektrische aandrijving.
Bij uitval van de elektriciteitsvoorziening wordt zonder
menselijk ingrijpen overgeschakeld op een als reserve
opgestelde dieselmotor.
In Rozendaal heeft de watervoorziening nog
lange tijd plaats gevonden met behulp van over
het hele dorp verspreide waterpompen, markante
bouwsels, die voor een belangrijk deel nog
aanwezig zijn en waarvan sommige nog
functioneren.
Voor de verwerking van de in de omgeving
gewonnen melk heeft Dieren gedurende enkele
tientallen jaren een zuivelfabriek binnen zijn
grenzen gehad, terwijl Velp tenminste twee
inrichtingen voor de voorziening met
consumptiemelk kende, de "Velpsche
Melkinrichting", aan de Beukenlaan, naast het
bruggetje dat vanaf die weg de Beekhuizense
bossen in voert en de "Beatrix" in het voormalige
kerkgebouw aan de Kerkallee-hoek
Schoolstraat.
Dieren kende een uitgebreide tabaksindustrie en
Bakker maakte er jam en vruchtensappen.
Papierfabricage vond plaats, zowel in Rozendaal
als in Velp langs de beken, in door waterkracht
aangedreven molens. Van die industrie is, niets
overgebleven, op één molen na, de Van
Lennepsmolen aan de President Kennedylaan in
Velp. Later hebben deze molens wel dienst
gedaan als wasserijen.
Wanneer we de voor het productieproces
benodigde energie beschouwen als een
grondstof, dan kan de papierindustrie ook
worden gerekend als steunend op lokaal
aanwezige grondstoffen.
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Een monumentwaardige brug over het Apeldoom-Dierens kanaal



Willem 111,prins van Oranje, graaf van Nassau, geboren in 1650 uit het huwelijk van Stadhouder Willem 11met
prinses Mary van Engeland en overleden in 1702. Hij werd in 1672 uitgeroepen tot Stadhouder van Holland en
Zeeland en in 1688 tot koning van Engeland en Schotland. Hij onderhield een vrij intensieve relatie met onze
omgeving, in het bijzonder met Rosendael en het Hof te Dieren.
Dit standbeeld te Breda is het enige in Nederland waar hij te paard is uitgebeeld.

(Foto J. de Bruin)


