Impressie van het feest van 25 jaar werkgroep Beken & Sprengen
Op 6 oktober 2018 vierden Beekprutters, oud-Beekprutters en hun vele vrienden het zilveren
jubileum in Lunchroom De Beken.
Uit de uitnodiging: “Op zaterdag 6 oktober viert de werkgroep Beken en Sprengen van de IVN
afdeling Zuidwest Veluwezoom haar 25-jarig jubileum”.
De werkgroep is eind 1993 opgericht om wat te doen aan de miserabele staat waarin de beken en
sprengen van het Renkumse bekenstelsel verkeerden. Veel watergangen waren dichtgegroeid en
niet meer watervoerend. In samenwerking met Staatsbosbeheer en later met het Waterschap Vallei
& Veluwe werden de beken en sprengen schoongemaakt en waar nodig opnieuw uitgediept. Zo
werden de beken weer over tientallen kilometers watervoerend gemaakt.
Om de waterlopen in goede conditie te houden worden jaarlijks door vrijwilligers vele ochtenden
besteed aan het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden.
De laatste jaren worden bovendien in opdracht van Natuurmonumenten en het Waterschap
onderhoudsactiviteiten verricht in de Heelsumse en Wolfhezer beken.
Uit het programma:
Uit handen van voorzitter Cees Kwakernaak ontving
Agnes Schaap, burgemeester van gemeente Renkum
het eerste exemplaar van fotoboek “Van droge geulen
naar stromende beken”. Burgemeester Schaap verraste
de werkgroep met een cheque van €500

•

Frans ter Maten, Heemraad Waterschap Vallei en Veluwe feliciteerde de werkgroep en
vertelde dat het waterschap hen vaak als voorbeeld stelt hoe onderhoud van beken aan te
pakken. Hij deelde “ons”op Twitter:

•

Ruud Schaafsma, IVN werkgroep “Beken en Sprengen” nam ons met oude foto’s mee door de
geschiedenis van “De Beekprutters”

•

•

Gerrit van Scherrenburg, oud-medewerker Staatsbosbeheer haalde herinneringen op hoe hij
als jonge Renkummer het leven in de beken beleefde. De beekprik speelde daarin een
prominente rol: https://www.ravon.nl/Soorten/Soortinformatie/beekprik

•

Film 25 jaar Bekenwerkgroep Renkums Beekdal, gemaakt door Hein Dielissen.
https://www.youtube.com/watch?v=yGjlQT70o7k
Onderwateropnames Renkums Beekdal, door Blikonderwater, een initiatief van Arthur de
Bruin en Matthijs de Vos https://www.blikonderwater.nl/ In beeld: Gelderland onder water
https://duikeninbeeld.tv/in-beeld-gelderland-onder-water/ https://youtu.be/s_XEHiRUeIE

•

Tot slot
•

Cabaretier en vogelliefhebber Hans Dorrestijn deelde met ons zijn “vogelleven”

•

Vogels mogen geen ‘je’ meer achter hun naam. Zinloze taalvernieling, schreef Hans Dorrestijn
op 13 oktober 2012 in NRC. Ik wil mijn terug lieve Wouwaapje
https://www.nrc.nl/nieuws/2012/10/13/ik-wil-mijn-terug-1164191-a1285914
Diverse favoriete vogels van Dorrestijn passeerden de revue: Staartmees, Goudhaantje en
Pimpelmees

•

Onder leiding van Hans Dorrestijn zongen de aanwezigen als afsluiting de canon “Kom mee naar
buiten allemaal”
https://www.youtube.com/watch?v=gLDc0TxX0cA
'Kom mee naar buiten allemaal
dan zoeken wij de wielewaal
en horen wij die muzikant
dan is het zomer in 't land.
Dudeljo-ho klinkt zijn lied
dudeljo-ho klinkt zijn lied
dudeljo en anders niet'.

