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Beken horen bij de Veluwe. Ze hebben ons een rijke historie nagelaten waarvan 
de sporen, zoals watermolens en wijerds op veel plaatsen nog zijn te zien. Ons 
eeuwenoude bekenstelsel heeft echter ook nog een hele toekomst voor zich. 

Volgens de afdeling van D66 gemeente Epe kan die toekomst minstens zo rijk en 
betekenisvol zijn als het verleden.

Beken beter benutten
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Beken hebben ons meer te bieden dan 
waterkracht. Ze zijn als het ware de 
barometer voor onze leefomgeving. 
Gaat het goed met de beken? Dan is het 
grondwaterpeil op orde, verdrogen de 
akkers niet en kunnen we drinkwater 
winnen. Vitens pompt aan de Dellenweg 
in Epe ieder jaar 600 miljoen kuub drink-
water op. Dat is erg waardevol, maar de 
waterbel onder de Veluwe droogt op. Al 
eeuwen voeren we water af en samen 
met de lange droge zomers zorgt dat er 
voor dat veel beken ’s zomers tijdelijk 
droogvallen. De stevige regenperiode 
van afgelopen mei is dan slechts een 
druppel op de gloeiende plaat.

Van kop tot staart
De oplossing ligt volgens Sander van den 
Berg en Annemiek van Loon in het beter 
benutten van ons bekenstelsel; van kop 
tot staart. Door in de beekdalen ten 
westen van de dorpen het water beter 
vast te houden, wordt wateroverlast in 
de dorpen bij zomerse piekbuien voor-

De Dorpsbeek in de hoofdstraat in Epe. Na het tweede huis van links buigt de beek naar 
links richting het Beekpark.

komen. Apeldoorn heeft dit jaren terug 
samen met het waterschap al in gang 
gezet. Daar was de Grift in het centrum 
niet meer te zien. Het beekwater werd 
via rioolbuizen afgevoerd. Apeldoorn 
kent een zeer hoog neerslagcijfer en had 
daarom veel eerder dan andere steden 
te maken met wateroverlast. Door het 
bekenstelsel te herstellen, werd de wa-
terhuishouding geneutraliseerd.
In onze dorpen zouden de beken de 
rode draad kunnen zijn om geborgen-
heid, groen en karakter terug te krijgen.

In Epe is de loop van de Dorpsbeek 
met de Beken Atlas Veluwe in de hand 
nog te volgen. De oude eiken aan het 
Gildenlaantje verraden de vroegere 
loop. Stroomopwaarts zou je dan langs 
de parkeerplaats van de Jumbo lopen, 
over de Gildenweg en rechtsaf de 
Hoofdstraat in. Vervolgens zou je tussen 
de Hema en Hunkemöller door moeten 

om via een achterdeur in het Beekpark 
uit te komen. Vanaf daar ligt de beek tot 
aan Tongeren weer bovengronds.

Bruisend
Het is zeer de moeite waard om te on-
derzoeken hoe we de beeklopen kunnen 
herstellen en weer de ruimte kunnen 
geven. Daarmee slaan we meerdere 
vliegen in één klap: we houden ons 
natuurlijke en culturele erfgoed spring-
levend, geven onze dorpen meer smoel 
en wapenen ons tegen de gevolgen 
van de klimaatverandering. Zo kunnen 
we wateroverlast en droogte voorko-
men, wordt de natuur tot in het dorp 
gebracht en hebben we een basis voor 
wandelroutes en groene dorpskernen. 
Als dat niet bruisend is?

Sander van den Berg en Annemiek van 
Loon zien een mooie rol voor de beken 
weggelegd om de dorpen leefbaarder en 
aantrekkelijker te maken.


