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Sprengenbeken

Werking, functie, ontstaan

Yolt IJzerman

Stichting tot Behoud van Veluwse Sprengen en Beken

bestuurslid

Wat is een spreng? 

• De term spreng wordt te pas en te onpas gebruikt.

• Daarom hebben we met de WUR een kennisclip gemaakt, die nu 
volgt. 

• https://www.sprengenbeken.nl/wp-
content/uploads/kennisclip_sprengenbeken.mp4

Randvoorwaarden sprengen

• Het Veluwemassief: een uniek fenomeen

• Groot

• Vooral natuur

• Haast alleen zand, tot diep in de ondergrond

• Alleen langs de randen waterlopen

• Stuwing: grondwatersprongen

• Zeer diepe grondwaterstanden. 

• Lange verblijftijd grondwater

Beken, sprengen, 

molens

• In erosiedalen kwel en beekjes 

• Korenmolens voor dagelijks brood

• Vanaf AD 1000  

• Vanaf 1600: PAPIERmolens

• Waterkracht én schoon water 

• Tot 1850 150 papiermolens! 

• Nodig en mogelijk: tientallen nieuwe 

sprengen en nieuwe beken

Sprengenbeken-

landschappen
• Stelsels van beken

• Voeding diep grondwater

• Sprengen gegraven

• Beken opgeleid: vlak, langs dalwand

• Verval (2-3 m) wordt gebruik voor molens, 

• In één dal meerdere beken en molens.

• Onnatuurlijke, vlakke, ligging beken: 
onderhoud! 
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Bekenlandschap Vaassen: 3 beken, 11 molens
Opkomst en verval 

• Papiermolens: 1600- 1850

• Korenmolens: tot 1900

• Wasserijen: vanaf 1850 tot 1980

• Papierfabrieken: industriewater tot 
1960

• verval beekonderhoud: 1970- 1990 

• Herwaardering vanaf 1980 

• Herstelprogramma 1985 – 2010

• Droogteproblemen

Natuurwaarden

• Constant, koel grondwater: 

bijzondere natuurwaarden

• “Macrofauna” (kleine waterdieren) 

refereert aan beken middelgebergte. 

• In NL zeldzaam: alleen in Zuid Limburg 

• N2000 beschermd

• Ogenschijnlijk spanningsveld met 

beekonderhoud

Cultuurhistorie en recreatie

• Bijzondere landschapskwaliteit

• Uniek in Europa

• Landschappelijke basis van dorpen:

Renkum, Eerbeek, Apeldoorn, Vaassen….  

• Menselijke oorsprong betekent 

(handmatig) onderhoud c.q. kosten 

Hydrologie

• Bebossing: minder grondwateraanvulling

• Opkomst drinkwaterwinning

• Ontwatering omgeving Veluwe 

(Gelderse Vallei, IJsseldal, Flevopolders) 

• Langzaam dalende grondwaterstanden

• Afvoer van beken vermindert 
aanmerkelijk.

• Wens meer grondwater: ASV. 

• Toekomst?
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