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Waterfilterkelder Selbeek
Door Désiree Damsté in samenwerking met Lodewijk Rondeboom
De voltooing van een mooi project. Vrijdag 6 juli was het dan zover. De consolidatie 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 pasteuriseren van melk was één van de oplossingen. Lees verder op de volgende pagina.

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

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

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

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 waterfiltergebouw 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.

De Bekenstichting werd houder van het ‘recht van opstal’ en kon dus, met de binnengehaalde subsidies, de
bouwkundige herstelwerkzaamheden laten uitvoeren.
Met het onthullen van het informatiebord is de voltooiing 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.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door de hierboven vermelde fondsen en organisaties.
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