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Posbank 

Betuwe 
Renkums  
Beekdal 

Ligging van het Renkums Beekdal 

Veluwe 

massief 

Tussen stuwwal Lunteren – Wageningen en stuwwal Lunteren – Oud Reemst 



Geomorfologie 

Renkums Beekdal 
ligt in een ‘sandr’ 

Spoelzandvlakte of  
‘sandr’ (roze). 

Beekdalbodem 
(groen) 

Stuwwallen (rood) 

Landduinen bij 
Ginkelse hei (geel) 

Droogdal bij Mossel 
(grijs) 

Droogdal bij Ginkel/ 
Hindekamp (grijs) 



Stroomgebied   
Renkumse Beek 

Ontstaan als gletsjerbeek,  
via poort bij Mossel 
 
1e deel is onzichtbaar 

Omvang: 8 x 13 km  

Ca. 6 km watervoerend 
 
Verval van 20 – 8 m +NAP 

Beekrelict ca. 1,5 km 



De ‘Renkumse Beek’ bestaat niet! 

Beken:  
• Molenbeek (v.a. A12, opgeleid v.a. Paradijs  Strang)  

• Paradijsbeek en Bosbeek (v.a. Paradijs  Molenbeek  

Strang)  

• Oliemolenbeek (v.a. tnv Quadenoord, opgeleid vanaf 

Everwijnsgoed  Kortenburgse Beek  Strang) 

• Halveradsbeek (v.a. Everwijnsgoed  Kortenburgse Beek 

 Strang) 

• Beek in het Broek (v.a. Kortenburg  Kortenburgse Beek 

 Strang) 

• De Strang (Molenbeek + Kortenburgsebeek  Neder-Rijn) 

Door het Renkums Beekdal loopt een 
ingewikkeld stelsel van gegraven beken en 
sprengen met verschillende namen.  



Sprengen 
 

Oosthelling (sandr) 
• Dubbele sprengkop van 

Molenbeek bij A12 
• 1e Quadenoordse spreng  

Molenbeek 
• 2e en 3e Quadenoordse spreng 
 Oliemolenbeek  

 
Westhelling (stuwwal) 
• Paradijsspreng  Paradijsbeek 
 Molenbeek 

• Bosbeek  Molenbeek 
• Bosrandspreng  Molenbeek 
• 1e , 2e, 3e Weilandspreng  

Oliemolenbeek (2e met kwelvang) 

Waterkwaliteit 
• Sprengen in sandr  jong en 

voedselarm water 
• Sprengen in stuwwal  oud 

en voedselrijk water 



Molenbeek begint op ca. 19 m +NAP,  
wordt opgeleid vanaf Nivonhuis op  
ca. 16 m +NAP 
 
Oliemolenbeek begint op ca. 16 m +NAP, 
volgt beekdalbodem tot Everwijnsgoed 
 
Bij de 2e en 3e Quadenoordse spreng ligt 
de Oliemolenbeek al ca. 1 m onder de 
Molenbeek.  
 
De 2e en 3e Quadenoordse spreng lopen 
via een duiker onder Molenbeek door 
naar de Oliemolenbeek 

Variatie in beekpeil 



Ruïne van de Quadenoordse watermolen 

Debiet: 5 á 10 liter per seconde. Hoogte (H): ca. 1,5 m.  Vermogen: 3 á 7 Watt 

1928: veel groter debiet  



  Stel:  Totaal bruikbaar verval Molenbeek + Oliemolen beek= ca. 15 m; H = 1,5 m   
   max. 10 molens in twee beken.   

Ooit waren er 9 watermolens in het Renkums Beekdal ! 
 

Rekensommen:    

Oorzaken van grondwaterstandsdaling:  
• Wateronttrekking voor drinkwater, landbouw en industrie 
• Drainage van de randgebieden 
• Verandering van de vegetatie op de Veluwe 

Huidig debiet van beide beken samen: ca. 50 liter/sec.  

 Stel:  Gemidd. molenvermogen = 3 PK = 2,2 kW.   
 Stel:  Rendement = 70% en H = 1,5 m   
 Benodigd debiet = ca. 2.000 liter/sec per beek 

Verklaring van het verschil:  
• Aannames: Stel vermogen was niet 3 maar 1 PK   700 liter/sec nodig per beek 
• Lekkage door achterstallig onderhoud van de sprengen en beken  
• Grondwaterstandsdaling 



Grondwaterhoogten Veluwe 

Midden Veluwe ca. 40 m +NAP 
Randgebieden 0 – 1 m +NAP. 

Isohypsenkaart Gelderland 



De Veluwe lekt  
 

Grondwater stroomt bovengronds en ondergronds naar de randgebieden:  
Flevopolders, Gelderse Vallei, Betuwe, IJsseldal 
 

Verlaging grondwaterpeil in randgebieden  versterkt drainage  van de Veluwe  
daling grondwaterpeil  verdroging van de beken.  

www.bekenatlas.nl 



Verandering van de vegetatie op de Veluwe 

Groot verschil in grondwateraanvulling tussen stuifzand (650 mm) en heide 
(400 mm) en donker naaldhout (100 mm).  
Oorzaak is verschil in interceptie.  



Conclusie:  

 

Verdroging van de beken is onomkeerbaar:  

• Drainage randgebieden gaan we niet opheffen. 

• De bossen op de Veluwe gaan we niet opofferen. 

• Vermindering van grondwater onttrekking is mogelijk, maar niet 

toereikend. 



 


