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Wie zijn dat, de Geërfden?
voorwoord

Wie zijn dat, de Geërfden?
Al in de Middeleeuwen (tot circa 1500) was er in Velp 
sprake van gezamenlijk gebruik en beheer van de woeste 
gronden, zoals bos, heide, moeras en grasland, door de 
boerengemeenschap. De heide bijvoorbeeld werd 
geplagd en door schapen begraasd. Het plagsel werd 
gebruikt voor bodembedekking in de stallen en, ver-
mengd met mest, voor de bemesting van de akkers.

Een boek over de Geërfden van Velp. Wie mogen dat 
dan wel zijn die Geërfden? Dat is waarschijnlijk de 
eerste vraag die bij veel lezers opkomt. En waarom een 
boek? Vinden die Geërfden zichzelf zo interessant? De 
antwoorden op die en andere vragen geven we graag. 
Maar eerst een aanloopje vanuit historisch perspectief.
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Deze boerengemeenschappen vormden vaak een eigen 
bestuur: de buurtschap of boerschap. In delen van de 
huidige provincies Gelderland, Overijssel en Drenthe 
ontwikkelden zich uit die buurtschappen ‘marken’. Het 
gebruiksrecht op gemeenschappelijke gronden was 
direct gekoppeld aan bezit in het gebied: het eigen erf. 
Daar komt het begrip ‘Geërfde’ vandaan.

Bewijzen dat er ooit een ‘marke Velp’ heeft bestaan zijn 
er niet. Er is nooit, zoals elders, een ‘markeboek’ aange-
troffen. Vanaf 1797 zijn er wel notulen gevonden in de 
vorm van zogenaamde ‘boerboeken’ van Geërfden. 
Daaruit blijkt dat ze gewoonlijk eenmaal per jaar bijeen-
kwamen en dat werd gesproken over het onderhoud van 
wegen en wateroplossingen. Aannemelijk is dat tijdens 
die vergaderingen ook besluiten werden genomen over 
bomen die gekapt moesten worden en het maaien van 
heide en gras.

Uit de overlevering kunnen we opmaken dat de Geërf-
den een roerig verleden kennen. Regelmatig moesten ze 
met hand en tand hun belangen verdedigen. Tegelijker-
tijd is het een gezelschap dat er door de eeuwen heen 
blijk van heeft gegeven oog te hebben voor sociale 
verplichtingen ten gunste van de gehele Velpse gemeen-
schap.

Kijken we naar de situatie van vandaag (2017), dan is die 
niet wezenlijk anders. Nog steeds is er af en toe ‘strijd’ 
om verworven rechten in stand te houden en nog steeds 
maken de Geërfden zich maatschappelijk verdienstelijk.

Maar wie zijn dat nu precies die Geërfden? Artikel 1 van 
het reglement uit 1926 geeft uitsluitsel: ‘Geërfden zijn 
zij, die naar burgerlijk recht, eigenaren zijn van vaste 
goederen in het dorp Velp gelegen’. Een formulering die 
nauwelijks ruimte laat voor discussie. Als eigenaar van 
grond in Velp ben je Geërfde. 

Links: de heide werd door schapen begraasd.
Boven: plagsel en mest maakten de akkers vruchtbaar. 
Onder: gemaaide heide wordt afgevoerd (1927).



Je kunt dus geen lid van de Geërfden worden en je kunt 
er niet toe benoemd worden. Je kunt ook niet uitgeno-
digd worden om tot de Geërfden toe te treden en je 
wordt het niet omdat je vader of moeder Geërfde is. 
Geërfde zijn heeft ook niets met status, komaf of 
opleiding te maken. Je vindt Geërfden in alle uithoeken 
van Velp. In alle gevallen mensen die eigenaar zijn van 
onroerend goed in het dorp. Dat kan een landgoed of 
villa zijn, maar net zo goed een tussenwoning, een flatje, 
een garagebox, een volkstuin of een stukje weiland. Als 
eigenaar ben je automatisch Geërfde. Of je wilt of niet, 
‘tegen wil en dank’. (Zie rechterpagina voor de uitzonde-
ring op de regel).

Het enige misverstand kan mogelijk bestaan over wat de 
grenzen zijn van ‘het dorp Velp’. Hier wordt bedoeld, zo 
blijkt uit de overlevering, ‘de kadastrale gemeente Velp’. 
Deze omschrijving geeft aan dat de oorspronkelijke 
regeling niet ouder kan zijn dan het eerste kwart van de 
negentiende eeuw, omdat het kadaster in die periode is 
ontstaan.

De omschrijving van het begrip ‘eigenaren’ maakt 
duidelijk dat huurders en pachters van woningen en 
boerderijen in Velp géén Geërfden zijn. Zij zijn wel 
ingezetenen van Velp en hebben als zodanig ook bepaal-

de bevoegdheden. Zo mochten ingezetenen vroeger, net 
als Geërfden, hei maaien, plaggen steken en zand halen.

Komen we bij de tweede vraag die in de eerste alinea 
van dit voorwoord werd gesteld: waarom een boek over 
de Geërfden? De directe aanleiding is dat het dit jaar 
(2017) precies honderd jaar geleden is dat de Voorheide 
werd geschonken aan de gemeente Rheden. De Voorhei-
de is het gebied rond de Kluizenaarsweg waar sportpark 
De Pinkenberg en het Openluchttheater zijn gelegen. In 
1917 ging het eigendom, en daarmee de beheerverant-
woordelijkheid, over van de Geërfden naar de gemeente 
Rheden. ‘Onder voorwaarden’ uiteraard. Voorwaarden 
die tot op de dag van vandaag worden gerespecteerd.

Meer daarover en over de vreemde constructie dat de 
gemeente Rheden eigenaar is van gronden die liggen in 
de gemeente Rozendaal, verderop in dit boek. Daar gaan 
we ook in op de vergelijkbare overdracht van de Achter-
heide, vier jaar later in 1921. De Achterheide is het 
huidige, zeer uitgestrekte Rozendaalse Veld.

Een boek dus om de Geërfden onder de aandacht te 
brengen van die Geërfden zelf. Mensen die in veel 
gevallen helemaal niet weten dat ze Geërfde zijn. 
Afgezien van een promotieflyer en wat losse publicaties, 

‘Ik, Geërfde?’

‘Ik, Geërfde?’ Zo reageren veel 
mensen die grond bezitten in Velp 
en die worden gewezen op het 
feit dat ze ‘Geërfde van Velp’ zijn. 
De eerstvolgende reactie is vaak 
positief, omdat ‘geërfde’ een woord 

is dat positieve associaties oproept. 
Als ‘geërfde’ erf je mogelijk iets 
en iets krijgen is altijd leuk. Als de 
uitleg vervolgens is dat Geërfden 
van Velp het recht hebben gebruik 
te maken van gronden en dat het 
instituut Geërfden maatschappelij-
ke initiatieven ondersteunt, wordt 

vaak de echte, inhoudelijke belang-
stelling gewekt. Dat is precies wat 
de Geërfden met dit boek beogen: 
de Geërfden van Velp meer voor het 
voetlicht halen, omdat een eeu-
wenoud instituut, dat onderdeel is 
van een moderne samenleving, dat 
verdient.
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Bijzondere bepaling
 
‘Het verkochte gaat op de koopster 
over in den staat waarin het zich 
thans bevindt, met alle lusten en 
lasten, rechten en verplichtingen, 
heerschende en lijdende erfdienst-
baarheden, doch met uitzondering 
van de rechten in de Velperheide en 
Mark- of Geërfde gronden, die de 
verkooper ten behoeve van hun ove-
rige in de gemeente Rheden gelegen 
eigendommen reserveeren’.
 
Zo luidt letterlijk het begin van lid 
1. van de ‘Omschrijving erfdienst-
baarheden’ in het koopcontract van 
Velpenaar Peter Zuidema. Hij woont 
aan de Ruijsdaellaan 1 in de schil-
dersbuurt in Velp, waarin meerdere 
huizen staan die het Geërfdenrecht 
missen. 

Het vermoeden bestaat dat verko-
per Lüps van Kasteel Biljoen ooit 
bepaalde dat de rechten als Geërfde 
bij de koop werden uitgesloten, om 
zo zelf zijn Geërfderechten te be-
houden, in het geval het gezamen-
lijke grondbezit zou moeten wor-
den verdeeld bij opheffing van de 
Geërfden. Dan zou immers gekeken 
worden naar het totale eigen bezit 
van de Geërfde Lüps. Hoe meer 
grond hij bezat, des te meer zou hij 
opstrijken bij een herverdeling.

Het bijzondere hiervan zou zijn dat 
de bewoners van huizen met een 
dergelijke koopakte eigenaar zijn 
van een woning in Velp, maar toch 
géén Geërfden. 

Mogelijk een uitzondering op de regel, 

maar in ieder geval een prachtige 
bron voor juridische haarkloverij. 
Omdat de vraag gesteld kan worden 
of de grondgebonden rechten van 
Geërfden wel losgekoppeld kunnen 
worden van grondbezit en dus voor-
behouden kunnen worden.

  9 voorwoord
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lieten we als Geërfden in 1993 voor het laatst van ons 
horen. Toen verscheen het boek ‘Velp en zijn Geërfden, 
geschiedenis van de gemeyne gronden’, van de hand van 
historica Reinhilde van der Kroef. Op verzoek van de 
toenmalige Commissie van Beheer (het bestuur van de 
Geërfden) plaatste zij de geschiedenis van de Geërfden 
van Velp in het kader van de algemene en plaatselijke 
sociale en historische ontwikkelingen. Een doorwrocht 
boekwerk dat voor de echte liefhebber nog steeds zeer 
de moeite van het lezen waard is.

De zittende Commissie van Beheer heeft ervoor gekozen 
opnieuw naar buiten te treden met een publicatie. Een 
boek dat past bij deze tijd, waarin vooral wordt ingegaan 
op de jaren vanaf 1993. Beschrijvende teksten worden 
afgewisseld met interviews en leuke ‘aardigheidjes’ in de 
kantlijn. En uiteraard veel fotomateriaal, dat een beeld 
geeft van de mensen, van de omgeving en van de tijd 
waarin we leven. Een boek dat naar we hopen, bijdraagt 

aan meer duidelijkheid over de Geërfden van Velp anno 
2017 en dat de Geërfden meer een ‘gezicht’ geeft.

Naast een samenvatting van de lange en rijke geschie-
denis van de Geërfden, komen de heide, de weiden en 
de maatschappelijk rol aan bod. Want al is de agrarische 
functie van de Geërfden vervallen, de heide en weiden 
zijn er nog steeds en ook nog steeds beschikbaar voor 
Velpenaren. De weiden puur praktisch voor het inscha-
ren van vee (het tegen betaling laten grazen), de heide 
voornamelijk voor recreatief gebruik. Van de opbreng-
sten worden initiatieven ondersteund die ten goede 
komen aan de inwoners van Velp. Ook in die zin zijn de 
Geërfden nog altijd betekenisvol voor Velp.

Dat de Geërfden meegaan met de tijd, bewijst de 
vernieuwde website en het feit dat een eigen Facebook-
pagina wordt bijgehouden. Via de site is ook het comple-
te boek ‘Velp en zijn Geërfden’ uit 1993 in te zien.

We sluiten dit voorwoord af met de laatste zin van het 
slotwoord uit het Geërfdenboek van 1993. Omdat die 
vaststelling nog steeds geldt. Hopelijk ook nog tegen de 
tijd dat het volgende boek over de Geërfden verschijnt:

‘Stug vasthoudend aan de verdediging van hun rechten, 
wisten de Geërfden van Velp zich, als een van de weinige 
Geërfden-organisaties, tot op de dag van vandaag te 
handhaven’.

Redactie ‘De Geërfden van Velp, een eeuwenoud 
instituut in een moderne samenleving’,
Marc Pluim, Tom Hillemans, Pieter Meijboom, 
Maarten Schellingerhout, Frank Keverling Buisman, 
Walter de Wit, Daan Appels.

Najaar 2017
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Voorheide: 45 voetbalvelden
Achterheide: 675 voetbalvelden

De Voorheide en zeker de Ach-
terheide zijn omvangrijke stuk-
ken grond. Om precies te zijn 30 
hectaren, 52 aren en 62 centiaren 
(Voorheide), en 450 hectaren, 61 
aren en 60 centiaren (Achter-
heide). Eén hectare is 10.000 m² 
(100m x 100m). Om de omvang 
inzichtelijk te maken wordt vaak 
de vergelijking gemaakt met een 
voetbalveld, dat gemiddeld een 
oppervlakte heeft van 6.750 m². 
1 hectare is dus ongeveer 1,5 
voetbalveld. Dat betekent dat de 
Voorheide ongeveer 45 voetbal-
velden groot is en de Achterheide 
zelfs ruim 675 voetbalvelden! 
Oftewel ruim 4,8 miljoen vierkan-
te meters.

< Voorheide                              Achterheide >
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Een boek over de Geërfden van Velp is ook een boek 
over het dorp Velp. Het doel van de Geërfden en van de 
Commissie van Beheer is immers de geërfdengronden 
zo te beheren dat ze ten dienste staan van alle ingeze-
tenen van Velp.

Ten dienste van alle ingezetenen
inleiding

Ten dienste van alle ingezetenen

Velp in 1817.                                 Velp en Velperbroek ± 1870.

Velp was rond 1800 een boerendorp met niet meer dan 
700 inwoners. Het leven kabbelde er voort en was, zoals 
overal, totaal onvergelijkbaar met het leven dat de 
inwoners van nu leiden. Maar ook toen al was Velp het 
‘welgelegen dorp’ aan de rand van de Veluwezoom en 
Arnhem ‘de grote stad vlakbij’.
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Het begrip Geërfden stamt uit de Middeleeuwen. In Velp 
echter beleefden de Geërfden hun hoogtijdagen ten tijde 
van het boerendorp. Meer bijzonder is nog dat de 
Geërfden van Velp anno 2017 nog steeds bestaan. Heel 
veel andere Geërfden-organisaties zijn al in de negen-
tiende eeuw ter ziele gegaan, omdat ze geen functie 
meer hadden of omdat er geen mensen waren die zich 
ervoor wilden inzetten. Hoe anders is dat in Velp!

Het spreekt voor zich, ook gezien het karakter van de 
activiteiten, dat Geërfden in de jaren halverwege de 
negentiende eeuw, vooral boeren waren en telgen uit 
aristocratische families. In de geschiedschrijving komen 

Velp in 1817.                                 Velp en Velperbroek ± 1870.

veel namen voor van adellijke families, zoals Van Har-
denbroek, destijds eigenaar van Kasteel Biljoen. Andere 
bekende namen zijn die van Christiaan Henny en Corne-
lis Thomassen (leden van de gemeenteraad van Rhe-
den), Hendrikus Avelingh (wethouder van Rheden) en 
Jonathan Baak jr. en R.J. Castendijk, ook mensen uit de 
maatschappelijke bovenlaag van de Velpse gemeen-
schap. Pas later doen ook anderen hun intrede bij de 
Geërfden, onder wie de nodige middenstanders.

Hoeveel mensen precies ‘Geërfde’ zijn is onbekend. 
Lijsten zijn daar nooit van bijgehouden. Een schatting 
loopt uiteen van enkele honderden tot, tegen het eind 
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overleefd. Wat doen ze nu nog, is de terechte vraag, 
naast het verpachten van de weidegronden en het 
volgen en ‘controleren’ van de gemeente Rheden, die 
verplicht is de bepalingen in de schenkingsakten van de 
heide na te leven. Dit boekje geeft daarop een antwoord. 
Zo staat in hoofdstuk 4 (Maatschappelijke rol) een 
opsomming van activiteiten en zaken waaraan de 
Geërfden door de jaren heen een (financiële) bijdrage 
hebben geleverd.

van de negentiende eeuw, meer dan duizend. Tegen-
woordig wordt het aantal op ongeveer 4.000 geschat. 
Die groei hangt uiteraard samen met het aantal inwo-
ners van Velp met eigen grond, dat al in de negentiende 
eeuw spectaculair groeide. Van ongeveer 1.100 in 1811 
tot 5.200 in 1889, tot ruim 17.000 nu (2017).

Oproepen voor vergaderingen zijn nog altijd in het 
algemeen, nooit persoonlijk. Vroeger vanaf de kansel in 
de kerk, tegenwoordig met advertenties en redactionele 
oproepen in lokale bladen en via de sociale media. De 
opkomst bij vergaderingen is altijd zeer wisselend 
geweest, afhankelijk van wat er op de agenda stond. Bij 
de drukstbezochte vergadering ooit (in 1978, 252 aan-
wezigen) ging het om de vraag of de wegen op de heide 
afgesloten mochten worden. Daar staan vele vergade-
ringen tegenover waarbij het aantal aanwezige Geërfden 
de 25 niet overschreed. In de jaren vóór de Tweede 
Wereldoorlog waren het voornamelijk kleine boeren die 
de bijeenkomsten bezochten. In die jaren was het Velps 
dialect voertaal.

Wat doen ze?
De Geërfden van Velp hebben alle stormen van eeuwen 

Boerderij De Kleine Durk, ± 1890.
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zelfde beheer kwamen te vallen.
Binnen de Commissie van Beheer wordt een taakverde-
ling overeengekomen. De leden kiezen vanuit hun 
midden een voorzitter, penningmeester, secretaris, 
heidecommissaris en weidecommissaris. In het verleden 
hield ook altijd een bestuurslid toezicht op het zand 
halen. Met z’n zessen vormden ze het dagelijks bestuur.

Zand halen is tegenwoordig niet meer aan de orde. Een 
bestuurslid met die verantwoordelijkheid kent de 
huidige Commissie van Beheer niet meer. De vertegen-
woordigingen van heide en weiden daarentegen zijn 
uitgebreid tot drie personen. De portefeuilles zijn nu dus 
als volgt verdeeld: voorzitter, secretaris, penningmees-
ter, heidecommissaris met twee commissieleden en 
weidecommissaris met twee commissieleden. In totaal 
negen Geërfden, die tijdens de jaarlijkse Algemene 
Vergadering worden gekozen voor een periode van 6 
jaar. Een bestuurslid kan maximaal twee perioden (12 
jaar) in functie zijn. Voor het (oneven) aantal van negen 
bestuursleden is gekozen om te voorkomen dat de 
stemmen staken.

De Commissie van Beheer beheert de bezittingen van de 
Geërfden en zorgt voor het uitvoeren van onderhouds-
werkzaamheden. Ook bepaalt de commissie welke 
Velpse activiteiten, evenementen en initiatieven worden 
ondersteund met een financiële bijdrage uit het Geërf-
denfonds.

Bij het verschijnen van dit boek in het najaar van 2017 
bestond de Commissie van Beheer uit: Jan Schaeffer 
(voorzitter), Judit Wassing (secretaris), Tom Hillemans 
(penningmeester), Bert Kiljan (heidecommissaris), Teun 
Lubbers (heidecommissie), Pieter Meijboom (heide-
commissie), Wilco Nieuwenhuis (weidecommissaris), 
Marc Pluim (weidecommissie) en Ronald Driessen 
(weidecommissie).

Commissie van Beheer
De Commissie van Beheer is het bestuur van de Geërf-
den. Het eerste bestuur werd unaniem gekozen tijdens de 
Algemene Vergadering van 25 mei 1858. Aangenomen 
mag worden dat er ook in de voorgaande eeuwen iets van 
een bestuur heeft bestaan dat de belangen van de Geërf-
den behartigde. Sinds wanneer dat zo was, wie de be-
stuurders waren en welke taken zij hadden, is onbekend.

De belangrijkste taak van de commissie was aanvanke-
lijk het beheer van de heide. Negen jaar later, toen ook 
het beheer van de weidegronden door de gemeente 
werden overgedragen aan de Geërfden (bij de vorming 
van de gemeente Rheden in 1818 waren de bezittingen 
van de Geërfden in gemeentelijk beheer gekomen), 
werd de Commissie van Beheer die het voorbereidende 
werk voor de overdracht had gedaan, met een klein 
verschil van stemmen (36-34) aan de kant gezet. Er 
werd een geheel nieuwe commissie gevormd, die werd 
belast met de weidebeheerstaken. Aan die commissie 
werd een jaar later (1868) ook het beheer van de heide 
opgedragen, zodat alle Geërfdengronden onder het-

Velp in 1900.
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Hans Driessen

Als er één bestuurder is in de rijke 
geschiedenis van de Geërfden die het 
verdient apart benoemd te worden in 
dit boek, is het Hans Driessen. Een 
markante Velpenaar en markante 
bestuurder, die jarenlang in alle 
geledingen van de lokale samenleving 
opdook. Een doener met het hart op 
de tong.

Hans Driessen is met meer dan 40 
jaar de langst zittende bestuurder van 
de Geërfden van Velp. Daarnaast was 
hij onder meer 22 jaar voorzitter van 
de Stichting Velp voor Oranje en zette 
hij zich actief in voor het Comité 4 
mei Velp. Voor zijn vele verdiensten 
ontving hij in 2004 de Koninklijke 
onderscheiding Lid in de Orde van 

Oranje-Nassau. De Geërfden eerden 
hun oud-vicevoorzitter in 2012 met 
de benaming van het pad in het 
Geërfdenpark aan de Waterstraat tot  
‘Hans Driessenpad’.

In een interview dat in maart 2006 
werd gepubliceerd in dagblad De 
Gelderlander, zegt Hans Driessen: ‘Ik 
zit vastgenageld aan Velp. Overal is 
het mooi, maar als ik de toren van de 
Oude Jan weer zie, ben ik thuis en voel 
ik me gelukkig’. 

Over zijn talent om van alles en nog 
wat te ritselen, zegt Hans Driessen in 
hetzelfde artikel: ‘Het schooien zit mij 
in het bloed. Heeft iemand iets nodig, 
dan komt hij bij mij. Ze denken: 
‘Driessen krijgt het wel voor elkaar’.’

Hans Driessen, zoon van een verzets-
strijder, werd geboren op 29 juni 1929 
in Velp en stierf op 81-jarige leeftijd 
op 5 januari 2011 in Arnhem. Hij was 
getrouwd met Fredy Steenwinkel 
(overleden in 2017). Samen kregen ze 
vijf zonen. 

Hans Driessen had jarenlang een 
poeliersbedrijf in de Naefflat aan de 
Hoofdstraat in Velp. Op latere leeftijd 
werd hij importeur van yoghurtsoorten 
van het Duitse familiebedrijf Ehrmann. 
Onder de naam Alpensonne bestaat 
dit bedrijf nog steeds. Het is gevestigd 
op bedrijventerrein De Beemd in Velp 
en wordt gerund door zonen van Hans 
Driessen. Zoon Ronald Driessen trad in 
de voetsporen van zijn vader. Hij 
maakt als Weidecommissielid deel uit 
van de Commissie van Beheer.
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worden. Door die gelden in een apart fonds onder te 
brengen, verviel die mogelijkheid. Tegelijkertijd kon de 
Commissie van Beheer wel over de gelden blijven 
beschikken voor investeringen en subsidies, omdat de 
commissie tevens het bestuur is van de Stichting 
Geërfdenfonds. Deze situatie is nog steeds actueel.

Bestaan de Geërfden juridisch wel?
Tijdens de Algemene Vergadering in 2002 kwam onver-
wacht de vraag op tafel of de Geërfden juridisch wel 
bestaan. De reden was dat de toenmalige kascommissie 
zich hardop afvroeg of de scheiding tussen Geërfden en 
Stichting Geërfdenfonds ‘nog wel van deze tijd is’. De 
discussie die daarop ontstond, leidde tot het besluit dit 
onderwerp te agenderen voor de vergadering van 2003. 
Dat bood de mogelijkheid onderzoek te doen.

Een jaar later meldde de Commissie van Beheer de 
vergadering, dat zowel in het Oude Burgerlijk Wetboek 
(1838) als in het Nieuwe Burgerlijk Wetboek (1992) het 
begrip ‘Geërfden’ niet voorkomt als rechtspersoon. Dit 
in tegenstelling tot bijvoorbeeld stichtingen, verenigin-
gen, besloten vennootschappen en kerkgenootschap-
pen. Met die vaststelling werd de onduidelijkheid over 
de rechtspersoonlijkheid van de Geërfden alleen maar 
groter. Kan een ‘instituut’ dat officieel niet bestaat wel 
grond bezitten? En hoe zit het met de hoofdelijke 
aansprakelijkheid van bestuursleden?

Vragen die ervoor zorgden dat de gemoederen tijdens de 
vergadering op 2 april 2003 behoorlijk opliepen. Besloten 
werd een commissie samen te stellen die zich in het 
vraagstuk zou gaan verdiepen en met een voorstel voor 
een oplossing moest komen. De commissie bestond uit 
Tom Hillemans, Kees Hermsen en Jan Schaeffer, en 
namens de Commissie van Beheer Maarten Schellinger-
hout en Pieter Hoefsloot.

Algemene Vergadering
De Commissie van Beheer schrijft jaarlijks in februari of 
maart een Algemene Vergadering uit. Vaste agendapun-
ten zijn:
- Financiële verantwoording van het afgelopen boekjaar.
- Begroting van de vermoedelijke inkomsten en uitgaven  
 voor het lopende jaar.
- Toelichting op de plannen.
- Eventuele voorstellen van de Commissie van Beheer of  
 van één der Geërfden.

De Algemene Vergadering is in principe alleen toeganke-
lijk voor Geërfden. Zij zijn ook de enigen die stemrecht 
hebben.

De Commissie van Beheer in 2008, vlnr Tom Hillemans, Jop de 
Klein, Pieter Hoefsloot, Maarten Schellingerhout, Bob Tol, Hans 
Driessen, Evert Riggeling, Paul Roelofsen en Teun Lubbers.

Geërfdenfonds
Op 23 maart 1932 werd door de Algemene Vergadering 
besloten tot de oprichting van de Stichting Geërfden-
fonds. De aanleiding was dat men wilde voorkomen dat 
de bezittingen van de Geërfden (vooral de gelden) als 
gevolg van de Markenwet onderling verdeeld moesten 
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Het leidde tot het besluit tijdens de Algemene Vergade-
ring van 24 maart 2004 om de statuten van de Stichting 
Geërfdenfonds te moderniseren. Ten aanzien van de 
rechtsvorm van de Geërfden werd bepaald dat de 
Geërfden van Velp eigenlijk een oude vorm is van een 
‘mark’ of ‘buurschap’, en als zodanig ‘een rechtspersoon 
is van eigen aard naar oud-vaderlands recht’, daterend 
van voor 1838.

De Geërfden lijken daarmee nog het meest op een 
vereniging, al is er een essentieel verschil. Bij een vereni-
ging moet sprake zijn van een ‘wil en toestemming’ om lid 
te worden. Geërfde daarentegen ben je automatisch, 
zelfs tegen wil en dank. Alle eigenaren van grond in de 
kadastrale gemeente Velp zijn nu eenmaal Geërfde. Die 
‘verplichting’ druist in tegen het verenigingsrecht.

Commissielid Maarten Schellingerhout (destijds notaris 
in Arnhem) verzon een list om het bestaansrecht van de 
Geërfden te formaliseren. Hij stelde voor het Geërfden 
Reglement uit 1926 op te nemen in een notariële akte 
(als ware het Geërfden Reglement de statuten van de 
Geërfden) en die akte te laten registreren bij de Kamer 
van Koophandel. Zo gezegd, zo gedaan. De Geërfden van 
Velp werden ingeschreven als vereniging (dus ‘gelijkend 
op een vereniging’), maar nadrukkelijk niet ‘zijnde een 
vereniging’. Op 12 november 2004 vond de inschrijving 
van de ‘Geërfden van het dorp Velp’ bij de Kamer van 
Koophandel daadwerkelijk plaats.

Er was op het laatste moment nog een hobbel die moest 
worden genomen. Bij een inschrijving bij de Kamer van 
Koophandel moet een oprichtingsdatum worden ver-
meld. De werkelijke oprichtingsdatum van de marke 
waaruit de Geërfden zijn voortgekomen, is niet de 
achterhalen. Ter plekke, op kantoor bij de Kamer van 
Koophandel in Arnhem, werd de oprichtingsdatum 
bepaald op 1 januari 1600.

Vergoeding

Leden van de Commissie van Beheer, het bestuur 
van de Geërfden, hadden vroeger recht op een 
vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen. Al 
lang geleden werd besloten die vergoedingen in een 
pot te doen en er één keer per jaar met z’n allen van 
uit te gaan eten. Ongeveer twintig jaar geleden werd 
de vergoedingsregeling afgeschaft als zijnde niet 
meer van deze tijd in een vrijwilligersorganisatie. 
Daarmee was niet het jaarlijkse, gezamenlijke 
etentje van de baan. Dat wordt nog steeds gehou-
den en gewoon betaald door de penningmeester 
vanuit de begroting.

Maarten Schellingerhout en zijn dochter tijdens 
de Heidewerkdag.
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De Velpse schoonheden

‘Altijd als ik met de trein uit Duits-
land de grens overkom, kijk ik uit 
naar de donkere, golvende lijn van 
de Veluwezoom die spoedig aan de 
rechterkant van het spoor te zien 
zal zijn. Als je het Montferland 
voorbij bent zie je, over de akkers en 
weiden in de Liemers heen, aan de 
overkant van de IJssel, boven de 
uiterwaarden, bossen op donkere 
hellingen en scherp daartegen 
afgetekend het spitsje van de Oude 
Jan. Dan ben ik weer thuis.’

Dit is de eerste alinea van de 
persoonlijke impressie die de van 
origine Velpse journalist en schrijver 
John Jansen van Galen in 2014 
schreef voor het boekje ‘Oude Jan, 
midden in de samenleving’. Jansen 
van Galen refereert aan de Veluwe-
zoom die hij vanuit de verte in de 
trein ziet oprijzen. De Veluwezoom 
en het achterliggende Rozendaalse 
Veld behoren tot de schoonheden 
van Velp. Zoals ook landgoed en 
kasteel Biljoen en het uiterwaarden-
gebied (ook daarover schrijft Jansen 
van Galen), al heeft de ontwikkeling 

in de jaren negentig van bedrijven-
terrein De Beemd dat laatste gebied 
geen goed gedaan.

Er zijn ook mensen die sceptisch 
zijn over de ontwikkeling van de hei-
de in de komende decennia. Er 
wordt gesproken van ‘een open 
recreatieruimte met een schijnbaar 
natuurlijk imago’. Aan bestuurders 
van nu de taak de natuur te laten 
overleven. Of dat lukt, zal de 
toekomst uitwijzen.
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In dit hoofdstuk komt de zeer rijke geschiedenis van de 
Geërfden aan bod. Gekozen is voor een overzicht tot 
ongeveer 1993, het jaar waarin het boek ‘De Geërfden 
van Velp’ van de hand van Reinhilde van der Kroef 
verscheen. In die uitgave wordt diepgaand op de 
geschiedenis ingegaan. In de andere hoofstukken van 
dit boek wordt soms ook teruggegrepen op het verle-
den, maar toch vooral ingezoomd op de jaren vanaf 
1993.

De nederzetting Velp behoort tot de oudste aan de 
Veluwezoom, als we tenminste de eerste plaatsnaam-
vermelding uit circa 800 als maatstaf nemen. Velp werd 
toen aangeduid als Phellepe. Later werd het Velide 
(893), daarna Villepe (1003) en vervolgens Vellepe (1028 
en 1050). De naam Velp komt voor het eerst voor in een 
officieel stuk uit het jaar 1333.

Oorspronkelijk was het een buurschap, de oudst beken-
de samenlevingsvorm. De stichting van de kerk in het 
buurschap Vellepe omstreeks 1100, vormde de voorbode 
voor de vorming van het kerspel (kerkgemeente) Velp. 
Later zou het kerspel de basis vormen voor het 
schoutambt Velp (ook een lokale bestuursvorm). In 1573 
werden de schoutambten Velp en Rheden samenge-
voegd. Daaruit is later de huidige gemeente Rheden 
ontstaan.

Binnen het kerspel Velp deed zich in de elfde en twaalf-
de eeuw eenzelfde ontwikkeling voor als elders in 
Oost-Nederland: er werd een ‘marke Velp’ gevormd. Dat 

Phellepe, Velide, Villepe, Vellepe, Velp
1 geschiedenis

Phellepe, Velide, Villepe, Vellepe, Velp

Velp in 1653.
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betekende dat de boeren in het dorp gezamenlijk het 
beheer op zich namen van de woeste gronden die bij het 
dorp hoorden. Onderdeel van de ontwikkeling was dat 
de grenzen ten opzichte van naburige marken werden 
bepaald. Intern werd geregeld welke boeren gerechtigd 
waren te boeren in de marke en met welke bevoegdhe-
den.

De ‘Heerlijckheid Rosendael’ is pas in 1536 gevormd en 
toen ook van het territoir van Velp afgescheiden. Dat 
Rozendaal voor die tijd deel van het kerspel Velp heeft 
uitgemaakt, blijkt uit informatie die leert dat de inwo-
ners van Rozendaal tot 1758 kerkelijk onder Velp vielen. 

De Velpse boeren hadden dus eigendoms- en gebruiks-
rechten op de Rozendaalse heide. Die situatie bleef zo 
tot in de negentiende eeuw. Niet duidelijk is (bij gebrek 
aan informatie) hoe het binnen de ‘marke Velp’ precies 
was geregeld. Hoeveel erven er bijvoorbeeld in gerech-
tigd waren en wat de rechten inhielden. Ongetwijfeld 

Huis Rosendael.

was bepaald hoeveel schapen de Geërfdeboeren in de 
heide mochten hebben, hoeveel hout, plaggen en zand 
ze mochten halen en zo meer.

Wat ook niet precies duidelijk is, is wie het in de marke 
voor het zeggen had. Laat staan dat er namen van 
bestuurders bekend zijn. Vast staat wel, blijkens kaarten 
uit de zeventiende eeuw, dat de Velpse boerengemeen-
schap beschikte over gemeenschappelijke gronden. 
Deels gelegen ten noorden van de Stalen Enk en van 
Rozendaal, waar ook een ‘gemeen heijtvelt’ (een ge-
meenschappelijke heideveld) lag. De term ‘marke’ is 
dan, we hebben het over de zeventiende eeuw, voor de 
Velpse gemeenschappelijke gronden allang in onbruik 
geraakt. Er wordt alleen nog gesproken over ‘gemeente’.

In de zeventiende eeuw werd het schoutambt Rheden, 
waaronder ook het kerspel Velp viel, bestuurd door de 
ambtsjonkers. Dat waren adellijke heren, die in het ambt 
woonden en aan bepaalde welstandseisen voldeden, 
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bijvoorbeeld het bezit van een aanzienlijk huis. Hun 
voornaamste taken lagen op het gebied van de financiën, 
zoals belastinginning, het aanstellen van functionarissen 
en kerkelijke aangelegenheden. Het aantal ambtsjonkers 
varieerde per kerspel. Zo kende Velp meerdere ambts-
jonkers, terwijl er in Ellecom maar één was: de eigenaar 
van Kasteel Middachten. In Velp waren de opeenvolgen-
de eigenaren van Biljoen, Nederhagen, Overbeek en 
Rosendael meestal ambtsjonker.

Het was gebruikelijk dat in een dorp, bij kleinere interne 
aangelegenheden, ook niet-ambtsjonkers een leidende rol 
speelden. Daartoe behoorden de boerrichter en de 
buurmeesters. Hun takenpakket verschilde van dorp tot 
dorp, afhankelijk van de lokale situatie. Soms omvatte het 
ook taken die verband hielden met gemeenschappelijke 
bezittingen. Hoe de situatie in Velp precies was is niet 
duidelijk. Vast staat wel dat Velp in de tweede helft van de 
achttiende eeuw (1779) een eigen ‘gemeente’ was met 
een boerrichter en buurmeesters. De boerrichter werd 
door de ambtsjonkers aangesteld. Dat wijst op een 
behoorlijke invloed van de adel. In Rheden wisten de 
Geërfden in diezelfde periode te voorkomen dat de 

‘Het dorp Velp’, 25 juli 1744. 
Gewassen pentekening van de 
Oude Jan ( Jan de Beijer, 1703 
- ca 1785).

boerrichter aldaar door de ambtsjonkers werd benoemd. 
De Geërfden namen dat in Rheden zelf voor hun rekening.

De ‘gemeente’ Velp
Wat er precies onder de toenmalige ‘gemeente’ in Velp 
verstaan moet worden, is onzeker. Niet uitgesloten 
moet worden dat daarmee niet alleen het gemeen-
schappelijke bezit (de gemeenschappelijke weide en 
heide, de marke derhalve) wordt bedoeld, maar dat het 
begrip ‘gemeente’ ook betrekking heeft op de inwoners 
zelf: de Geërfden in het dorp, in de buurschap.

Zo’n nauwe verwevenheid van marke en buurschap kon 
het gevolg zijn van een ontwikkeling die zich ook bij de 
marke van Rheden en Worth-Rheden heeft voorgedaan. 
Daarbij werd het oorspronkelijke systeem, dat het 
hebben van een aandeel in de gemeenschappelijke 
gronden gebonden was aan een bepaald erf of boerderij, 
vervangen door een systeem, waarbij elke grondeige-
naar als markengenoot werd beschouwd en zijn aandeel 
werd bepaald door de omvang van zijn (particuliere) 
bezit. Omdat dat uitgangspunt nu nog geldt voor de 
Velpse Geërfdenorganisatie, is het aannemelijk dat de 
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situatie in Velp vergelijkbaar was met die in Rheden en 
Worth-Rheden.

De Bataafse Revolutie van 1795 bracht grote veranderin-
gen. De ambtsjonkers verloren hun bestuurlijke functie, 
al zou het tot 1797 duren voordat ze hun activiteiten 
definitief beëindigden. Het bestuur van het voormalige 
schoutambt Rheden werd overgenomen door een 
‘gemeentebestuur’ van zes leden. Vanuit Velp werd ‘den 
burger C(oenraad) Avelingh’ unaniem tot vertegenwoor-
diger gekozen.

De gedreven patriot Coenraad Avelingh werd twee maan-
den later eerst tot buurmeester en kort daarna tot boer-
richter van Velp gekozen. In die laatste functie hield hij van 
1797 tot 1812 het ‘boerboek’ van Velp bij, een register van 
inkomsten en uitgaven van de gemeente Velp. Het over-
zicht bevat aan de inkomstenkant uitsluitend erfpachten 
van percelen grond in Velp. Aan de uitgavenkant staan 
veelal onkosten gemaakt voor het onderhoud van wegen 
en ‘gedane verteringen bij het schouwen daarvan’. De 
gemeente beheerde dus kennelijk de gemeenschappelijke 
gronden in het dorp, inclusief de wegen.

In 1809 werd in het kader van een geschil met de eige-
naar van het ‘Huis Rosendael’ over eigendomsrechten 
van het Rozendaalse Veld, een verklaring afgelegd door 
boerrichters en buurmeesters van Velp over het territoir 
van de Velpse gemeente. Aan Velp behoorden volgens 
hen toe alle heide en woeste gronden gelegen in de 
‘zoogenaamde groene Vlek’. Bedoeld werd een met 
beuken beplante weg, die het Rozendaalse Veld en 
Velpse Veld van elkaar scheidde, tot aan het Arnhemse 
Veld, dat liep tot aan de huidige wijk Geitenkamp. De 
grens aan de oostzijde werd gevormd door de Rhedense 
en Worth-Rhedense heide en de bossen van de heer Van 
Spaen van Biljoen, en aan de zuidzijde had je het kerspel 
Velp. De boerrichters en buurmeesters voegden eraan 
toe dat Velp die gronden sinds ‘onheuglijke tijden’ in 
gebruik had.

Die omschrijving komt aardig overeen met dat deel van 
de Rozendaalse heide dat een halve eeuw later door 
Rosendael aan de Geërfden in eigendom werd afge-
staan. Gemeld werd dat tot de Geërfden die het geschil 
hadden geëntameerd, de (adellijke) eigenaren van de 
huizen Biljoen en Overbeek en andere aanzienlijke 
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De gedachte achter de overdracht van het beheer van de 
gronden is mogelijk geweest om zoveel mogelijk dorpse 
aangelegenheden bij het gemeentebestuur neer te 
leggen. Per slot van rekening was het takenpakket van een 
gemeente in die tijd nog zeer beperkt en waren het toch 
vaak dezelfde mensen die zaken in een dorp regelden. 

Geërfdengoederen onder gemeentelijk beheer
De bezittingen van de Geërfden zouden ruim een halve 
eeuw in gemeentelijk beheer blijven. Eerst van de 
gemeente Velp en na de vorming van Rheden in 1818 in 
het beheer van die gemeente. De gemeenteraad van 
Rheden heeft in die jaren de grondbelangen van de 
Velpse inwoners behoorlijk goed behartigd. Zo stelde zij 
in 1821 een commissie in die moest onderzoeken of een 
betere opbrengst van de gronden mogelijk was. Op basis 
daarvan werd geïnvesteerd in het verbeteren van de 
weidegronden. Ook bij verzoeken van particulieren om 
gedeelten van de Geërfdengronden te mogen verwer-
ven, keek de raad steeds naar de lokale Velpse belangen.

Zo ook in 1828 toen er klachten kwamen dat niet-inwo-
ners van Velp zand haalden op de Kattenberg (gelegen 
iets ten zuiden van het huidige Sportpark De Pinken-
berg). Dat was in strijd met de rechten van de Geërfden 
en derhalve trad de gemeente ook op. Dertig jaar later 
(in 1858) speelde hetzelfde nog een keer, toen betrof het 
zandhalen door niet-Geërfden op de Zandberg. Het zijn 
voorbeelden die erop duiden dat de Geërfden in die 
periode nadrukkelijk een vinger aan de pols hielden als 
het om hun bezittingen en rechten ging.

Over hoeveel grond de Geërfden zelf beschikten in het 
dorp Velp, werd duidelijk bij de invoering van het Kadas-
ter op 1 januari 1832. Op naam van de ‘gemeente van 
Velp’ staan op dat moment ruim tien percelen en per-
ceeltjes weiland (in totaal circa 10 hectare), enkele 
wegen en ruim 8 hectare heide. De weidepercelen lagen 

Geërfden uit het dorp hadden behoord. Dat bevestigt 
dat tot de Geërfden niet alleen de grondbezittende 
boeren in Velp gerekend moesten worden, maar ook de 
adellijke eigenaren van landgoederen.

Hoe het ook zij, in 1811 werd na de annexatie van ons 
land door het Franse Keizerrijk een zelfstandige (burger-
lijke) gemeente Velp in het leven geroepen. Laurentius 
Joan van der Sluis staat te boek als de eerste burge-
meester. Rozendaal werd onderdeel van de gemeente, 
die ook de gronden van de Geërfden in beheer kreeg. 
Dat is minder verrassend dan het lijkt. In de gemeente-
raad zaten namelijk ook veel bekende Geërfden, zoals 
Cornelis Avelingh, Samuel van Eck (eigenaar van Over-
beek), Gerard van Hasselt sr. (Daalhuizen) en Teunis 
Hulstein. Ook de eigenaar van Biljoen werd benoemd, 
maar hij zag ervan af.

Kasteel Biljoen.
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De ‘marke Velp’

In de literatuur is het bestaan 
van een ‘marke Velp’ nogal eens 
betwijfeld, omdat er (in tegen-
stelling tot vele andere marken, 
ook in de omgeving) nooit 
markenboeken of lijsten van 
gerechtigden in de marke zijn 
aangetroffen. Toch moet worden 
aangenomen dat er een ‘marke 
Velp’ is geweest. Deze omvatte 
vrijwel zeker het territoir van het 
kerspel (kerkgemeente) Velp.

Daartoe moet ook de nederzet-
ting Rozendaal hebben behoord, 
omdat de woeste gronden van 
Velp ten noorden daarvan lagen. 
Dat de huidige Rozendaalse 
heide oorspronkelijk Velps 
territoir was, kan worden 
afgeleid uit het feit dat de Velper 
Berg (een verhoging in het 
landschap ten noorden van de 
Koningsweg) aan de noordzijde 
van die heide is gelegen. Het 
bosgebied Velperhout lag waar-
schijnlijk iets ten noorden van 
Kasteel Rosendael (voorheen 
Huis Rosendael). Op een kaart 
uit 1721 staat ‘Het Rosendael-
sche en Velpsche Veld’ ingete-
kend daar waar nu het Rozen-
daalse Veld is.

Velp, 1817.
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voor de hele Velpse gemeenschap. De schapenhouders 
lieten er hun schapen grazen, de boeren maaiden er 
plaggen en haalden strooisel om in hun stallen onder het 
vee te leggen, de bakkers maaiden de hei om er hun 
ovens mee te stoken en de metselaars en ander werk-
volk haalden er zand. Weer anderen produceerden 
bezems van de opbrengsten van de heide en de opslag 
van jonge berk. Berkbezems waren tot in de jaren 
tachtig van de vorige eeuw veelgevraagd.

De Geërfden benoemden in 1858 een Commissie van 
Beheer om zichzelf steviger te profileren. Na verloop van 
tijd maakte de commissie kenbaar de gronden (die 
eigendom waren van de Geërfden, maar die in 1811 en 
1812 bij de gemeente Rheden in beheer waren gekomen) 
weer zelf te willen gaan beheren. Een officieel verzoek 
daartoe werd in 1862 gericht aan de gemeente. Die 
wierp eerst allerlei belemmeringen op, maar ging in 
1867 toch akkoord. De Geërfden kregen zo het beheer 
van al hun vroegere bezittingen weer in handen. Daar-
mee was weer sprake van een volwaardige marke.

In die tijd was dat een uitzonderlijke situatie, omdat het 
volstrekt haaks stond op het beleid en de ontwikkelin-

nogal verspreid in het dorp. Opmerkelijk is dat de school 
vlak bij het kerkje de Oude Jan nog op naam van Velp 
stond, terwijl de school bij de burgerlijke gemeente 
Rheden thuishoorde. De heidegrond lag aan de noord-
westzijde van Velp tegen de gemeente Rozendaal aan, 
langs de huidige Ringallee.

Hoewel de Geërfden in de gemeente Rozendaal beschik-
ten over omvangrijke percelen heide, is daarvan in 1832 
bij het Kadaster niets terug te vinden. De hele gemeente 
staat dan op naam van de eigenaar van Huis Rosendael, 
A.L.A. baron Torck. De gebruiksrechten van de hei van 
de Geërfden, zullen later in de negentiende eeuw de 
basis vormen voor de toekenning van de eigendoms-
rechten van het Rozendaalse Veld.

Velpse ‘renaissance’ 1850-1870
Het is 1852 als een aantal inwoners van Velp zich samen 
met barones Van Hardenbroek van Biljoen tot de ge-
meente Rheden richten in verband met eigendomsrech-
ten op heidegronden in Rozendaal. Net als de eigenaren 
van Huis Rosendael maakten ze daar aanspraak op. Ze 
waren echter aan het verkeerde adres, omdat Rheden 
niets te maken had met de heidevelden in de gemeente 
Rozendaal. De actie leidde wel tot gesprekken en later 
onderhandelingen van een commissie van Geërfden van 
Velp met de eigenaren van Huis Rosendael. In 1860 
resulteerde dat in een overeenkomst over de verdeling 
van ruim 1.100 hectare heide. De Geërfden kregen in 
totaal bijna 540 hectare in bezit, ongeveer 20 procent 
van de grond van de hele gemeente Rozendaal.

Het ging in deze Velpse ‘renaissance’ (renaissance als 
historisch periodebegrip) voornamelijk om heide en 
ongeveer zeven hectare bos op het Rozendaalse Veld. 
Ten zuiden grenzend aan de (kadastrale) gemeente Velp 
en ten oosten aan Rheden. De heide was niet alleen 
economisch van belang voor de Velpse boeren, maar 
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De Geërfden waren niet alleen weer in het bezit van hun 
gronden gekomen, maar hadden van de gemeente ook 
de beschikking gekregen over de inschrijving in het 
‘Grootboek van de Nationale Schuld’, met een omvang 
van 3.000 gulden. Dat bedrag vormde de opbrengst van 
verkocht Geërfdenbezit gedurende de gemeentelijke 
beheerperiode. Daarnaast kregen de Geërfden weer 
inkomsten uit de verpachte gronden. Omschreven stond 
dat het geld dat binnenkwam moest worden aangewend 
‘ten voordele van de bezittingen’.

gen ten aanzien van marken. In 1837 was de Franse 
wetgeving uit 1809/1810 over de verplichte verdeling 
van marken weer van kracht geworden. Op basis daar-
van werden in de decennia daarna vele tientallen marken 
in heel Oost-Nederland verdeeld. Dat hield in dat het 
grondbezit van de marke op basis van ieders aandeel in 
de marke werd verdeeld onder de rechthebbenden. 
Iedereen kreeg zoveel grond als hij aandeel had in de 
marke. De gronden kwamen zo allemaal in particulier 
bezit.

Ook de marken in de naaste omgeving, zoals Spankeren, 
Dieren, Soeren en Ellecom, werden verdeeld. Toen de 
verdeling vrijwel overal een feit was, kwam in 1886 
(feitelijk als mosterd na de maaltijd) de Markenwet tot 
stand. Deze bevatte een verplichte regeling over de 
verdeling van de weinige toen nog niet gescheiden 
marken. Daaronder vielen ook de gemeenschappelijke 
bezittingen van de Geërfden van Velp. Een wet die 
gevolgen zou hebben.

Terug naar 1867, het jaar dat de Velpse Geërfden weer in 
het bezit waren gekomen van hun vroegere bezittingen 
en rechten. Om alles in goede banen te leiden werd in 
1868 een ‘Reglement van beheer over de wei-, bouw- en 
heidegronden en verdere bezittingen, toebehorend aan 
de gezamenlijke Geërfden van het dorp Velp’ vastge-
steld. Behalve bepalingen omtrent de samenstelling en 
de bevoegdheden van de Commissie van Beheer, wer-
den ook de rechten van de Geërfden geregeld ten 
aanzien van de heide en weiden. Ook het recht om op de 
eigen gronden te jagen werd vastgelegd. 
Aan niet-Geërfden werden allerlei beperkingen opge-
legd, maar zij kregen ook bepaalde voordelen (daarop 
gaan we verderop in). Het toezicht op de naleving van de 
afspraken werd opgedragen aan de twee Velpse veld-
wachters en de Rozendaalse rijksveldwachter.

Velp, kadastrale kaart 1867.
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In de jaren daarna kreeg de Voorheide relatief snel een 
recreatief karakter. Al in het begin van de jaren zeventig 
van de negentiende eeuw werd begonnen met de aanleg 
van een plantsoen, dat in de loop van dat decennium 
verder werd verfraaid. Er werden duizenden bomen en 
heesters aangeplant en wandelpaden aangelegd, onder 
meer bij de Pinkenberg en aan de Stalen Enk. De Voor-
heide werd zo omgevormd tot een prachtig wandelge-
bied, waarvan inwoners en dagjesmensen dankbaar 
gebruikmaakten.

Elders, zoals bij de Zandberg (omgeving huidige Berg-
weg/ Schonenbergsingel), werden gronden in percelen 
verpacht. In 1897 kon een stuk grond nabij de Pinken-
berg voor de zeer aantrekkelijke prijs van 8.000 gulden 
worden verkocht aan de Waterleidingmaatschappij. Nog 
steeds is dit bedrijf (nu Vitens geheten) eigenaar van de 
grond en wordt er drinkwater uit de grond opgepompt. 
Overigens gingen lang niet alle plannen door. Zo werd 
een woningbouwplan van de afdeling Velp van het 
Werklieden Verbond Patrimonium afgewezen door de 
Algemene Vergadering van de Geërfden, evenals plan-

nen om in eigen beheer een algemene begraafplaats te 
gaan exploiteren (1898).

Overdracht aan de gemeente Rheden
De vereniging Algemeen Belang Velp en Rozendaal 
diende in 1916, samen met de heer Honig, lid van de 
Commissie van Beheer, bij de Geërfden een voorstel in 
om de Voorheide onder bepaalde voorwaarden voor een 
symbolisch bedrag over te dragen aan de gemeente 
Rheden. Belangrijkste argument was het behoud van het 
‘prachtige Velpse natuurpark’ voor de gemeenschap. De 
beide grootgrondeigenaren en invloedrijke Geërfden Van 
Pallandt van Rosendael en Lüps van Biljoen, en de 
gemeente Rheden, stemden met het voorstel in. Tijdens 
een Bijzondere Algemene Vergadering op 26 september 
1916 werd het voorstel unaniem (alle 182 stemmen voor) 
aangenomen. Op 9 augustus 1917 werd de schenking 
notarieel bekrachtigd.

Belangrijkste voorwaarde was dat de geschonken 
gronden als openbaar, voor het publiek toegankelijk 
wandelpark zouden blijven bestaan, en dat de gronden 

Het pompstation van de waterleidingmaatschappij aan de 
Kluizenaarsweg. De schoorsteen is afgebroken.
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Door de schenkingen van de Voorheide en de Achterhei-
de was de bijzondere situatie ontstaan dat de gemeente 
Rheden eigenaar was van een groot gebied, dat was 
gelegen binnen de grenzen van de gemeente Rozendaal.

De gemeente Rheden bracht haar dank voor de geste van 
de Geërfden tot uitdrukking door het plaatsen van een 
bank (de Geërfdenbank) aan het begin van de Voorheide. 
In 1924 werd die bank officieel onthuld. Dat positieve 
gebaar nam niet weg dat de relatie tussen de Geërfden 
en de gemeente Rheden in de eerste decennia daarna 
behoorlijk onder druk kwam te staan. De reden: verschil-
lende interpretaties van de schenkingsvoorwaarden.

zouden worden onderhouden. Ook het recht op zand 
halen bleef in stand en de gemeente zegde toe de wegen 
naar de zand- en grindwinningsplaatsen te zullen 
verharden. Daarmee was de toekomst van de Voorheide 
als terrein voor recreatie en natuurschoon veiliggesteld 
en werden tevens de gebruiksrechten in ere gehouden.

Dan was er ook nog de Achterheide. Het gevaar van 
verdeling van die gronden bleef bestaan. In 1920 nam de 
gemeente Rheden initiatief en stelde de Geërfden voor 
ook die heide aan de gemeente over te dragen. Alle 
rechten op de heide zouden worden gehandhaafd en het 
reglement, zoals dat in 1902 was opgesteld, zou worden 
geëerbiedigd. Dat de gemeente het voortouw nam is 
niet verrassend, omdat H.P.J. Bloemers destijds burge-
meester was. Diezelfde heer Bloemers was in 1905 een 
van de voormannen van de in dat jaar opgerichte Vereni-
ging Natuurmonumenten.

De Geërfden gingen akkoord met de overdracht van de 
Achterheide, al waren er dit keer enkele tegenstemmers, 
onder wie de heer Lüps van Biljoen. In januari 1921 werd 
de schenking notarieel geregeld.

Ook aan deze tweede schenking waren voorwaarden 
verbonden. Deze vertoonden grote overeenkomsten met 
die van de schenking in 1917, zoals de vrije toegankelijk-
heid van het terrein. Nieuw was dat werd bepaald dat de 
gronden in dezelfde staat moesten blijven. Verandering 
daarin was alleen toegestaan met toestemming van de 
Geërfden. Een uitzondering daarop vormde een strook 
langs de Boerenallee. Daar mocht de gemeente wel 
aanpassingen doen, mits de schaapskudden maar 
ongehinderd de heide konden bereiken. Ook het recht 
van ingezetenen van Velp om plaggen en heide te halen 
bleef gehandhaafd. Aan het jachtrecht (dat wel in het 
reglement opgenomen was) werd vreemd genoeg geen 
woord geweid in de akte.
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Problemen met de gemeente
De eerste geschillen betroffen het jachtrecht van de 
Geërfden. In de schenkingsvoorwaarden was daarover 
niets opgenomen. Wel daarentegen in de reglementen 
en die zou de gemeente eerbiedigen. De Jachtwet van 
1923 (jachtvergunningen werden vanaf dat moment 
door gemeenten afgegeven) gooide roet in het eten. 
Rheden beriep zich daarop, waarop de Geërfden zich in 
hun rechten beknot voelden. Daarbij kwam dat de heide 
volgens kenners zo intensief werd bejaagd, dat er 
nauwelijks meer een prooi was te vinden.

Overleg leverde geen acceptabel compromis op, zodat 
het tot een proefproces kwam. Een Geërfde, poelier 
Johan Driessen, ging in 1932 mét een jachtvergunning 
maar zonder gemeentelijke toestemming jagen op de 
heide en liet zich verbaliseren. De kantonrechter sprak 
hem vrij, waarop de gemeenteraad besloot dat ingezete-
nen van Velp uitsluitend nog mochten jagen op schade-
lijk wild. Bij dat besluit legden de Geërfden zich neer.

Maar er waren meer geschilpunten. In de jaren dat de 
jachtproblemen speelden, legde de gemeente niet alleen 
fietspaden aan dwars door de Achterheide (zoals afge-
sproken), maar werd ook de Voorheide aangepakt. Er 
kwamen een openluchttheater en een rodelbaan. Boven-
dien wilde de gemeente een sportcomplex (het huidige 
Sportpark De Pinkenberg) aanleggen, dat omrasterd zou 
worden. Allemaal acties die werden ondernomen zonder 
overleg met de Geërfden. Die protesteerden en beriepen 
zich op de schenkingsvoorwaarden.

Overwogen werd opnieuw een proces aan te spannen, 
maar tijdens een Buitengewone Algemene Vergadering 
op 26 februari 1934 won het gezonde verstand het van 
scherpslijperij. Er werd een motie aangenomen die beide 
partijen opriep alles in het werk te stellen conflicten in 
de toekomst te voorkomen. Daarbij speelde mee dat de 

Openluchttheater De Pinken-
berg in het openingsjaar 1932.



  31 geschiedenis

Geërfden ook wel inzagen dat de gemeentelijke initiatie-
ven in het voordeel waren van de Velpse gemeenschap. 
Bovendien bleef met de Achterheide een aanzienlijk 
natuurreservaat in stand. Zijdelings speelde mee dat 
Rheden aan krediet won door in 1930 mee te werken aan 
de aankoop van de Worth-Rhedense Heide (met Beek-
huizen en Heerikhuize) door Natuurmonumenten.

Toch bleef wantrouwen op de achtergrond lange tijd een 
rol spelen. Dat bleek toen de gemeente de Geërfden 
raadpleegde in verband met de bouw van een brandto-
ren op de Emmapiramide. De Commissie van Beheer 
gedroeg zich in die zaak als een (onvriendelijke) waak-
hond. Pas op termijn verbeterde de relatie. Zeker vanaf 

Veldnamen of toponiemen

Er zijn in de loop van de afgelopen 
120 jaar veel verschillende kaarten 
verschenen van de gemeenten 
Rheden en Rozendaal. Vooral de 
oude topografische kaarten geven 
een schat aan informatie over 
plaatselijke veldnamen oftewel 
toponiemen. Veelal werden deze 
namen door andere kaartmakers 
overgenomen. Leg je echter kaarten 
uit verschillende tijden naast elkaar, 
dan valt op dat er soms namen bij 
komen, dat namen aan andere 
plekken worden gekoppeld of dat ze 
gewoon verdwijnen.

Een voorbeeld van een naam die 
door de jaren heen wél zijn plaats 
op de kaarten heeft behouden, is de 

Emmapiramide. Veel andere namen 
‘zwemmen’ over de kaarten. Zo is 
het Rozendaalse Veld volgens 
sommige kaartmakers wel 15 
‘bergen’ rijk. De Burnierberg is een 
mooi voorbeeld van een ‘berg’ die 
steeds weer ergens anders opduikt. 
De reden daarvan moet zijn de 
onbekendheid van de kaartmakers 
met de plaatselijke situatie. Ze 
handelen waarschijnlijk soms uit 
praktische overwegingen. Als er 
geen ruimte is voor een verwijzing, 
‘verdwijnt’ de veldnaam of berg-
naam (en daarmee het veld of berg) 
gewoon.

Voor de liefhebbers alle ‘bergen’ op 
een rij, die in de loop der jaren op de 
verschillende kaarten van het 
Geërfden-gebied hebben gestaan 

(vaak dus op verschillende plaat-
sen): Emmapiramide, Kluizenaars-
berg, Burnierberg, Pinkenberg, 
Tonberg, Koningsberg, Kapelberg, 
Kleiberg, Deurenseberg, Torenberg, 
Manegeberg, Kattenberg, Smids-
berg (Résidence Rosendael), Ster-
renberg en Vossenberg.

het moment dat een gemeenteambtenaar zitting nam in 
de Commissie van Beheer. Toen de gemeente in 1949 de 
bewuste brandtoren wilde vervangen door een nieuwe, 
veel hogere op het eind van de Koningsweg, werd 
daarover keurig van te voren overleg gevoerd en ging 
men zonder discussie akkoord.

De heide na de oorlog
De heide verloor in de jaren veertig en vijftig haar 
economische belang, mede omdat door schaalvergro-
ting en andere landbouwmethoden het aantal boeren in 
Velp fors terugliep. Het zal in diezelfde periode zijn 
geweest dat voor het laatst een kudde schapen op de 
heide graasde. Aan dat natuurlijk onderhoud kwam 
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zodoende een einde. Daar kwam geen alternatief voor in 
de plaats, aangezien de gemeente Rheden, de eigenaar 
van de grond, de heide in die jaren aan haar lot overliet.

Ondertussen had de (Achter)heide een totaal andere 
functie gekregen. Die van recreatie door de opmars van 
het dagtoerisme. Een groeiende stroom mensen ging 
gebruikmaken van de Velpse heide (in die tijd meestal 
het Rozendaalse Veld genoemd), met alle gevolgen van 
dien. Er ontstond schade doordat men lukraak met 
auto’s de heide opreed, er parkeerde, tenten opzette en 
afval achterliet. Schade die nog werd verergerd door 
militaire oefeningen, vaak met zware voertuigen en 
explosieven. Voor tegenwicht zorgden in die jaren alleen 
enkele organisaties die zich inzetten voor natuurbehoud 
en natuurbeheer.

Vanaf het midden van de jaren zestig werden er door de 
gemeenten Rheden en Rozendaal maatregelen genomen 
om de druk op het heidegebied te verminderen. Met 
steun van het provinciebestuur werden veel zandwegen 
op de Veluwe afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. 
Het volledig aan banden leggen van het gemotoriseerde 
verkeer vond echter geen genade in de ogen van de 
Geërfden. Zij stonden op het standpunt dat het Rozen-
daalse Veld vrij toegankelijk moest blijven, zoals bij de 
overdracht bepaald.

Omdat er toch ook begrip was bij de Geërfden voor de 
natuurbeschermers, werd er tijdens vergaderingen niet 
altijd een eenduidig signaal afgegeven door de Commis-
sie van Beheer. Dat kwam ook omdat er telkens andere 
mensen bij vergaderingen verschenen. De ene keer 
waren de natuurbeschermers in de meerderheid, de 
andere keer de mensen die vonden dat het gebied vrij 
toegankelijk moest blijven. Het maakte het voor de 
Commissie van Beheer niet gemakkelijk beleid te maken.
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Een volledige afsluiting van de heide voor gemotoriseerd 
verkeer kwam er uiteindelijk toch onder invloed van de 
‘Werkgroep Behoud Karakter Velp’, een groep betrokken 
Velpenaren die in 1976 een rapport uitbracht. Daarin 
constateerden alle belanghebbenden gezamenlijk dat de 
heide snel achteruit zou gaan door het intensieve 
gebruik in combinatie met verwaarlozing, als er geen 
actie zou worden ondernomen. De werkgroep stelde 
voor te komen tot een zonering. Bepaalde dingen 
werden in bepaalde gebieden wel toegestaan en in 
andere gebieden niet.

De Geërfden waren, ondanks nogal wat interne strubbe-
lingen, toch wel doordrongen geraakt van de urgentie 

van een eenduidig besluit. In februari 1977 werd door de 
gemeenteraad, met het rapport van de ‘Werkgroep 
Behoud Karakter Velp’ als uitgangspunt, besloten tot 
een volledige afsluiting van de heide voor gemotoriseerd 
verkeer, militaire voertuigen uitgezonderd. Een dag later 
namen de Geërfden dat over. Het inzicht was gegroeid 
dat natuurbehoud op de eerste plaats behoorde te staan  
en dat dat niet automatisch in strijd was met de rechten 
van de Geërfden.

De Heidemij kreeg de opdracht het zoneringsplan uit te 
werken en een beheerplan te maken voor het Rozendaal-
se Veld. Dat kwam in 1978 gereed. Opmerkelijk genoeg 
werd het beheerplan in de Bijzondere Algemene Verga-

Auto op het Kerkpad, Rozendaalse Veld (foto W.K. Steffen).
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dering van de Geërfden in juni 1979 toch weer afgewe-
zen, omdat het in strijd zou zijn met openbaarheidsbepa-
lingen. Even opmerkelijk is dat de Commissie van Beheer 
er desondanks bij de gemeente op aan bleef dringen het 
plan tot uitvoering te brengen. Geldgebrek noopte de 
gemeente in die jaren echter pas op de plaats te maken.

De heide was er ondertussen steeds slechter aan toe. 
Het belabberde onderhoud (er werd alleen af en toe 
wat gemaaid) wreekte zich steeds meer. Met name in 
de jaren tachtig nam de vergrassing hand over hand 
toe. Alles werd anders vanaf het moment dat Defensie 
in 1988/1989 stopte met haar activiteiten op de heide. 
De gemeente nam het beheer ter hand en er werd 
volop geplagd en geploegd. Met behulp van de Geërf-
den werd een compleet nieuw beheerplan opgesteld, 

1300 jaar Velp

Velp is vermoedelijk ontstaan rond 
het jaar 800. Van een bijna te 
verwaarlozen nederzetting groeide 
het uit tot een boerendorp. Duizend 
jaar later, rond 1800, telde de 
gemeente Velp, waartoe ook 
Rozendaal behoorde, ongeveer 700 
inwoners. In 1818 ging Velp deel 
uitmaken van de gemeente Rheden. 
De ‘Heerlijckheid Rosendael’ werd 
een zelfstandige gemeente.

Organisaties als de Geërfden 
bestonden toen al lang. Al sinds de 
Middeleeuwen. In Velp echter spelen 
de Geërfden juist in die 19e eeuw 
(meer precies: de tweede helft van 

de 19e eeuw) een belangrijke rol.
Inmiddels zitten we in de 21e eeuw 
en is de rol van de Geërfden flink 
veranderd. Het is vooral bijzonder 
dat de Geërfden in Velp überhaupt 
nog bestaan. Heel veel andere 
Geërfdenorganisaties hebben de 
roerige ontwikkelingen van de 
afgelopen eeuwen niet overleefd.

De laatste grote verandering voor 
de Geërfden van Velp was de 
grenscorrectie met Arnhem in 1953. 
De oorspronkelijke grens van de 
‘kadastrale gemeente Velp’ liep ooit 
door een deel van wat nu Arnhem 
is. Zo hoorde de wijk Elsweide bij 
Velp. In 1953 volgde een correctie, 
omdat Arnhem grond nodig had om 

woningen te bouwen. Besloten werd 
voortaan de snelweg A12 als nieuwe 
grens aan te houden. Ontwikkelin-
gen die duidelijk maken dat je in 
principe de ene dag nog Geërfde 
van Velp kunt zijn en de andere dag 
niet meer.
Overigens zijn niet alleen bewoners 
Geërfden. Ook bedrijven, instellin-
gen en organisaties die grond 
bezitten in Velp zijn Geërfden. 
Voorbeelden hiervan zijn de ge-
meente, Geldersch Landschap & 
Kasteelen (eigenaar van Biljoen), 
ProRail, zorginstellingen, project-
ontwikkelaars en het Waterschap.

dat in twee fasen werd uitgevoerd (1991-1995 en 
1996-2000).

Geërfden nieuwe stijl
Binnen de gelederen van de Geërfden deed zich vanaf de 
jaren zestig een flinke wijziging voor. De achtergronden 
van de Geërfden (en dus ook van degenen die bij de 
vergaderingen verschenen) veranderden. In plaats van 
boeren en middenstanders kwamen er steeds meer 
hoger opgeleiden en mensen die een bepaald belang 
vertegenwoordigden naar vergaderingen. Door de komst 
van die belangengroeperingen (natuurbeschermers, 
ruiters, hondenbezitters, verontruste Velpenaren) nam 
het aantal aanwezigen bij vergaderingen enorm toe. Tot 
liefst 252 in 1978. Tegenwoordig hangt het aantal 
aanwezigen sterk af van de agenda. Spelen er zaken, dan 

Rechts: Velp anno 2015. De paarse lijn 
geeft de kadastrale grens aan in 1867.
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daarin zitten de laatste decennia veel ‘nieuwe Geërfden’, 
die met hun specifieke deskundigheid voor een meer-
waarde zorgen in het maatschappelijke krachtenveld 
waarin de commissie moet opereren. Gelukkig echter 
houdt het bestuur oog voor de ‘roots’ van de organisatie. 
Nog steeds hebben vertegenwoordigers van oorspron-
kelijke groeperingen die aan de basis stonden van de 
Geërfden, zoals boeren en middenstanders, zitting in de 
Commissie van Beheer.

Kenmerkend voor de Geërfden ‘nieuwe stijl’ is de mo-
derniseringsslag die is gemaakt. De website bevat veel 
informatie en de Geërfden zijn vertegenwoordigd op 
Facebook. Dit boek kan ook worden gezien als een 
poging meer ‘onder de mensen’ te komen.

is het steevast druk. Is er weinig bijzonders aan de hand, 
dan blijft het aantal aanwezige Geërfden meestal 
beperkt tot ongeveer 30.

Eenzelfde verschijnsel als bij de Geërfden als geheel, 
zien we ook binnen de Commissie van Beheer. Ook 
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moordkuil maakt. Als geboren en 
getogen Velpenaar heeft hij ook 
recht van spreken. Voor de flats die 
in de jaren zestig van de vorige eeuw 
op Den Heuvel kwamen, heeft hij 
geen goed woord over (‘Foeilelijk’), 
en bedrijventerrein De Beemd 
maakt hem ook niet blij (‘Een lelijke 
puist in het mooie uiterwaardenge-
bied met een waardeloze ontslui-
ting. De gemeente heeft er dik aan 
verdiend, maar het was nergens 
voor nodig geweest met alle bedrij-
venterreinen die er al zijn in de 
omgeving’).

Denk niet dat Pieter Hoefsloot 
Schmeink een verzuurde man is. 
Integendeel. Er zijn een heleboel 
dingen waar hij zielsblij van kan 
worden. Biljoen, het Rozendaalse 
Veld, Beekhuizen en al die andere 
fantastische natuur in de directe en 
iets verdere omgeving. Het was voor 
hem een belangrijke reden zich 
jarenlang (en nog steeds) in te 
zetten voor de Geërfden. Het 

Pieter Hoefsloot Schmeink, oud-lid 
van de Commissie van Beheer

‘Alleen samen kunnen we oude 
waarden in stand houden’

Hij geldt als het geweten van de 
Geërfden van Velp: Pieter Hoefsloot 
Schmeink (1951). De man die twaalf 
jaar (2000-2013) in de Commissie 
van Beheer zat van de Geërfden, 
waarvan tien jaar als secretaris, is 
iemand die van zijn hart geen 

interview

Militair terrein

In de jaren zeventig en tachtig van 
de vorige eeuw werd het Rozen-
daalse Veld regelmatig gebruikt 
voor oefeningen van in Arnhem 
gelegerde militairen. Heel zorgvul-
dig gingen die over het algemeen 
niet om met de natuur. Dit zeer 

tegen de zin van natuur- en milieuor-
ganisaties. Uiteindelijk kregen die 
hun zin en werden de militairen van 
de hei verbannen. Een incident dat 
bij die beslissing zwaar meewoog, 
was het feit dat er in 1980 een stuk 
hei afbrandde, nadat bij wijze van 
grap een lichtspoorgranaat was 
afgeschoten.

toenmalige bestuur omschrijft hij als 
‘een hecht en gezellig team, dat naar 
elkaar toe groeide toen we werden 
aangevallen’.

Wat herinnert u zich van uw jeugd in 
Velp?
Pieter Hoefsloot Schmeink: “Dat het 
een mooie tijd was. Ik kwam veel bij 
de familie Buurman van kwekerij 
Overhagen bij Biljoen. Ze hadden 
een soort gemengd bedrijf en waren 
‘sleuteldrager’ van de zandafgraving 
op De Pinkenberg. Vader Buurman 
was bestuurslid van de Geërfden en 
de kinderen Buurman, waarmee 
mijn familie bevriend was, waren 
ook erg betrokken bij hun omgeving. 
Later kwam ik in de kascontrole-
commissie van de Geërfden en dan 
is het nog maar een klein stapje naar 
bestuurslid.”

Wat is er veranderd?
“Heel veel. Van een traditionele, 
niet-transparante oude mannenclub, 
is de Geërfden veranderd in een 
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mooi recht. Gebaseerd op oude 
afspraken.”

Uw bestuursperiode was niet bepaald 
rustig. Met de stuifzandaffaire als 
hoogtepunt. Of beter gezegd diepte-
punt.
“Nee, ondanks alle ophef zie ik het 
niet als een dieptepunt. We zijn er 
ingerold omdat er onverwacht 
heftige oppositie kwam. Achteraf 
kun je zeggen dat we duidelijker 
hadden moeten zijn, maar achteraf 
is altijd makkelijk praten. We hebben 
naar eer en geweten gehandeld en 
onze rug recht gehouden. Met 
uiteindelijk ook een goede afloop. 
Het positieve van de hele affaire 
vind ik nog steeds de betrokkenheid 
van inwoners die er bleek te zijn bij 
het gebied. Ik heb er zeker geen 
slecht gevoel aan overgehouden en 
hoor alleen maar lovende woorden 
over het resultaat.”

Sinds 2008 is het wat rustiger.
“Rustiger, maar er is wel het nodige 
gebeurd. De grondruil Waterstraat - 
Berg en Heideweg bijvoorbeeld en 
het convenant over de Velperwaar-
den. Zaken die best nog wat voeten 
in aarde hebben gehad. Over het 
eigendom en het gebruik van de 
grond in de Velperwaarden zijn door 
het CDA destijds zelfs vragen gesteld 
in de Tweede Kamer. De agrariërs 
Wilco Nieuwenhuis, Bart Lubbers en 
Allard Hendriks hebben daarin, 

gezelschap van deze tijd. Hans 
Driessen is heel lang de belichaming 
geweest van de Geërfden ‘oude stijl’. 
Een man die iedereen kende, overal 
voor werd ingeschakeld en heel veel 
regelde. Het is mooi dat het pad door 
de Geërfdenwei naar hem is ver-
noemd. Dat heeft Hans verdiend. 
Toch zou zijn manier van besturen nu 
niet meer kunnen. Het is daarom 
goed dat er onder leiding van voorzit-
ter Maarten Schellingerhout het 
nodige is veranderd. Waarbij ik ook 
de namen van Tom Hillemans en Jop 
de Klein wil noemen. En ik denk dat ik 
zelf het een en ander heb kunnen 
bijdragen aan de slag die is gemaakt.”

Juridisch gezien blijft de Geërfden een 
vreemd gezelschap.
“Daarom noemen we het ook ‘een 
rechtspersoon met eigen aard’. We 
lijken heel erg op een vereniging, 
met dit verschil dat je van de Geërf-
den geen lid kunt worden. Geërfde 
zijn is rechtstreeks gekoppeld aan 
grondbezit in de kadastrale gemeen-
te Velp. Verder zijn er eigenlijk alleen 
rechten, geen verplichtingen.”

Wat zijn die rechten?
“Het gebruik mogen maken van het 
gebied. Van de heide en de weiden. 
Hoewel de vorm waarin dat gebeurt 
heel anders is dan bijvoorbeeld 
honderd jaar geleden, vind ik dat als 
inwoner en bezitter van een stukje 
grond in Velp nog steeds een heel 

gesteund door de Commissie van 
Beheer, namens de Geërfden een rol 
gespeeld. Met de uitkomst van het 
gekrakeel konden we tevreden zijn. 

Ook dankzij Henk Bleker, die in die 
jaren staatssecretaris was van 
Landbouw. Een wat aparte man, 
maar hij had wel oog voor de boeren.”

Ook na uw afscheid in 2014 bent u 
betrokken gebleven. Zo heeft u nog 
enkele jaren de website onderhouden.
“Dat onderhoud stelde niet zoveel 
voor. Dat deden we met een heel 
simpel programmaatje. Maar het 
klopt, die betrokkenheid is er zeker 
nog. Omdat ik bij de Geërfden 
gelijkgestemden tref. Mensen die 
begaan zijn met Velp en de toekomst 
van het dorp. Alleen samen kunnen 
we oude waarden in stand houden 
en zorgen dat Velp leefbaar blijft.”

Pieter (rechts) tijdens een Heideschouw.
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goed die in stand te houden”, vindt 
Klein Molekamp.

Voor de duidelijkheid nogmaals de 
rolverdeling. In 1917 en 1921 schon-
ken de Geërfden respectievelijk de 
Voorheide en de Achterheide aan de 
gemeente Rheden. Die is sinds die 
jaren eigenaar en beheerder van de 
gronden, die samen het Rozendaalse 
Veld worden genoemd. De gronden 
liggen echter op het gebied van de 
gemeente Rozendaal, die dan ook 
publiekrechtelijk verantwoordelijk is 
voor wat er gebeurt. Dat geldt 
bijvoorbeeld ook voor de sportvel-
den op De Pinkenberg, de thuisha-
ven van de ‘Rozendaals/Velpse’ 
voetbalclubs VVO, DVOV en Sport-
club Veluwezoom.

Jan Hendrik Klein Molekamp: “Sinds 
ik hier burgemeester ben (2009, 
red.) heb ik die bijzondere rol van 
Rozendaal altijd benadrukt en de 
verantwoordelijkheid die daarbij 
hoort ook daadwerkelijk genomen. 
Zo controleren we of de voetbal-
clubs zich houden aan de alcohol-
wet. Dat is een verantwoordelijkheid 
van Rozendaal als zelfstandige 
gemeente.”

Terugblikkend in de tijd weet Jan 
Hendrik Klein Molekamp haarfijn de 
verhoudingen duidelijk te maken. “Je 
had de kasteelheren van Rosendael 
en Biljoen, en daarnaast de Geërf-

Jan Hendrik Klein Molekamp over de 
bijzondere positie van Rozendaal

‘We hebben oog voor tradities’

Hoewel dit boek gaat over de 
Geërfden van Velp, komt de naam 
‘Rozendaal’ misschien wel vaker 
voor dan ‘Velp’. Dat komt mede 
omdat de heide waarover veelvuldig 
wordt gesproken het ‘Rozendaalse 
Veld’ heet. 

De meest voor de hand liggende 
persoon om te vragen naar de rol 
van Rozendaal in relatie tot de 
Geërfden van Velp, is burgemeester 
Jan Hendrik Klein Molekamp (1949). 
Een bestuurder die de historie op 
waarde weet te schatten. Zo ont-
breekt hij slechts bij hoge uitzonde-
ring bij de jaarlijkse Heideschouw 
van de Geërfden eind augustus. “We 
hebben oog voor tradities. Het is 

den, die eigenlijk het ‘plebs’ verte-
genwoordigden. De gewone Velpse 
boer en burgerman. Die mochten hei 
plaggen en zand halen. De kasteel-
heren stonden dat oogluikend toe. 
Met de overdracht van de grond aan 
de gemeente Rheden veranderde de 
situatie in die zin, dat Rheden één 
van de grootste grondeigenaren 
werd in de gemeente Rozendaal. Dat 
is Rheden nog steeds. Net als 
Natuurmonumenten, Het Geldersch 
Landschap, Staatsbosbeheer en de 
nazaten van de kasteelheer van 
Rosendael. Een situatie die geen 
problemen oplevert, omdat de 
verantwoordelijkheden duidelijk zijn. 
Onze verstandhouding met Rheden 
is ook prima. Ik noem het een 
charmant evenwicht in een situatie 
die bijzonder is.”

De Heideschouw ziet Jan Hendrik 
Klein Molekamp als een ‘jaarlijks 
feestje’ van de Geërfden. Omdat hij 
altijd in is voor feestjes, ontbreekt 
hij vrijwel nooit. “Vooral vanwege 
het kasteel heeft Rozendaal een rijke 
geschiedenis en dus veel tradities. 
De Heideschouw is er daar één van. 
Folklore die je wat mij betreft zoveel 
mogelijk in stand moet houden. 
Daarom nemen we als college graag 
de Heideschouw af. Het is ook 
beslist geen straf om eind augustus 
op een platte kar over de prachtige 
heide gereden te worden. Iedereen 
op de kar en iedereen die op welk 

interview
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moment dan ook het Rozendaalse 
Veld bezoekt, kan zien hoe mooi 
Rozendaal is. Een gemeente met een 
groot buitengebied, de vroegere 
jachtvelden van de kasteelheren, en 
een zeer beperkte bebouwingsdicht-
heid. Een gemeente waar het fijn 
wonen is.”

In de discussie over de toenemende 
drukte in het hondenlosloopgebied, 
mengt Jan Hendrik Klein Molekamp 
zich slechts zijdelings. “Als eigenaar 
en beheerder van de grond is dat 
een zaak van de gemeente Rheden. 
Ze zullen streven naar evenwicht en 
in z’n totaliteit denk ik dat dat 
evenwicht niet in het geding is. Het 
hondenlosloopgebied is groot, maar 
als je het afzet tegen de omvang van 
het totale Rozendaalse Veld, is het 
ook maar klein.”

De bank op het terrein van de Rosen-
daelsche Golfclub ter herinnering aan 
Aalbrecht Arent del Court van Krimpen.

Rosendaelsche Golfclub

Het complex van de Rosendael-
sche Golfclub heeft niet altijd 
gelegen waar het nu ligt: op 
landgoed Delhuyzen aan de 
Delhuyzenweg in Arnhem, pal aan 
de oostkant van de A50 tegen het 
Rozendaalse Veld aan. Vanaf de 
oprichting van de club in 1895 tot 
de verplaatsing naar de huidige 
omgeving in 1910, lag het terrein 
achter de toenmalige Boerenallee 
(nu Bovenallee, het verlengde van 
de Beekhuizenseweg). Die ver-
plaatsing werd geïnitieerd door de 
toen in Velp woonachtige golfpio-
nier Aalbrecht Arent del Court van 
Krimpen (1856-1924), ook wel de 
‘vader’ van de golfsport in Neder-
land genoemd en oprichter en later 
voorzitter van de Rosendaelsche 
Golfclub.

Hij was het voortdurende ‘gedoe’ 
met de Geërfden zat en stelde 
landgoed Delhuyzen in Arnhem ter 
beschikking voor de aanleg van 
een nieuw golfterrein. Dat land-
goed had hij speciaal hiervoor 
aangekocht. Aalbrecht Arent del 
Court van Krimpen ontwierp de 
nieuwe baan zelf (9 holes, pas 
sinds 1977 is de ‘Rosendaelsche’ 
een 18-holesbaan), zoals later 
meerdere ontwerpen van golfba-
nen in Nederland van zijn hand 

waren. Het verhaal gaat dat de 
fairways van de Rosendaelsche 
Golfclub in de eerste jaren aan de 
Delhuyzenweg werden kort gehou-
den door een kudde schapen.

Aalbrecht Arent del Court van 
Krimpen zat goed in de slappe was. 
Dat was mede omdat hij was 
getrouwd met Maria Henriëtte 
Prévinaire, de dochter van Marie 
Prosper Prévinaire, een vermogen-
de textielfabrikant uit Haarlem. 
Samen kregen ze drie kinderen, 
onder wie Gerry del Court van 
Krimpen. Deze Gerry staat nog 
steeds te boek als de beste Neder-
landse golfer van voor de oorlog. 
Hij woonde jarenlang in villa 
Anna’s Heuvel aan de Arnhemse-
straatweg 76 in Velp. Net als zijn 
vader ontwierp Gerry golfbanen.

 Jan Hendrik Klein Molekamp (midden 
links) naast heidecommissaris Bert Kiljan 
tijdens de Heideschouw van 2017.
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ling, fietsen door het uitgestrekte gebied of laten er 
onze hond uit. ‘Functies’ die onder de noemer ‘recreë-
ren’ vallen en die er, net als vroeger hei plaggen of zand 
scheppen, toe doen. De heide is nog steeds van ons 
allemaal.

De kern van het ‘wezen’ van de Geërfden zijn de heide 
en de weiden. Dat was 150 jaar geleden zo en dat is nog 
zo. Zoals al eerder gesteld is wel de functie veranderd, 
in ieder geval die van de heide. De agrarische functie in 
de vorm van het plaggen van hei en het scheppen van 
zand, is vervallen. We maken er nu een heerlijke wande-

De Geërfden en de heide, voor altijd 
een twee-eenheid

2 heide

De Geërfden en de heide, voor altijd een 
twee-eenheid
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goede (lees: goedbedoelde) adviezen van de Geërfden.

Meer nog dan over de weiden gaat het bij de Geërfden 
over de heide. Niet zo vreemd, want het ‘gezicht’ van de 
organisatie wordt vooral bepaald door de heide. Het om-
vangrijke gebied ten noorden van Velp, onderdeel van de 
Veluwe, dat de Geërfden in 1860 in bezit kregen. Dit 
hoofdstuk gaat over die heide. Over het ‘gedoe’ dat er 
altijd over is geweest, maar ook over de vele positieve 
ontwikkelingen, zoals de gebruiksmogelijkheden voor 
wandelaars, fietsers, wildspotters, hondenliefhebbers 
(het hondenlosloopveld!), imkers en mensen die hun 
modelvliegtuig het luchtruim willen laten kiezen. De 
Geërfden en de heide, voor altijd een twee-eenheid.

Het zou te ver voeren om te stellen dat dat is te danken 
aan de Geërfden, maar al te veel bescheidenheid past ook 
niet. Tot voor honderd jaar geleden was de heide in het 
bezit van de Geërfden. Dat veranderde door de overdracht 
van eerst de Voorheide (1917) en later de Achterheide 
(1921) aan de gemeente Rheden, maar er zijn wel water-
dichte afspraken gemaakt. Waarvan de belangrijkste is 
dat de heide toegankelijk blijft. In eerste instantie voor 
Velpenaren, maar uiteraard ook voor niet-Velpenaren.

Dat is tot op de dag van vandaag het geval. De gemeen-
te respecteert de afspraken en stelt zich als eigenaar én 
beheerder ook coöperatief op. Er wordt regelmatig 
overlegd en de gemeente toont zich niet doof voor 

Voorheide en Achterheide

Vreemd maar waar: de gemeente 
Rheden heeft veel grond in bezit 
binnen de grenzen van de gemeente 
Rozendaal. Zo ligt Sportpark De 
Pinkenberg op grondgebied van 
Rozendaal, maar is het eigendom van 
Rheden. Dat geldt ook voor het 

openluchttheater aan de Kluize-
naarsweg. Het theater is eveneens 
gelegen in het gebied dat vroeger de 
Voorheide werd genoemd en aan de 
Geërfden toebehoorde. Je had ook de 
Achterheide. Daarmee werd bedoeld 
het uitgestrekte Rozendaalse Veld, 
dat iedere nazomer zo prachtig paars 
kleurt door de bloeiende heide. Beide 

Hei maaien 

Boeren die Geërfden van Velp wa-
ren hadden vroeger het recht op het 
Rozendaalse Veld heide te maaien 
voor hun vee. Dat liep wel eens in 
het honderd. Op die vroege ochtend 
bijvoorbeeld in hartje zomer dat een 
jachtopzichter van Natuurmonu-
menten tijdens zijn ochtendronde 

gebieden zijn door de Geërfden 
geschonken aan de gemeente Rhe-
den, die sindsdien verantwoordelijk is 
voor het beheer. De Voorheide 
wisselde van eigenaar in 1917, de 
Achterheide in 1921. 
(Kijk voor de schenkingsakten op de 
website van de Geërfden: 
www.geerfdenvanvelp.nl).

op de Worth-Rhederheide de motor 
van een trekker hoort draaien. Het 
blijkt te gaan om een boer uit Velp 
die achter het stuur van zijn trekker 
in slaap is gevallen. Als hij wakker 
schrikt wil hij verder gaan met maai-
en, maar daar steekt de opzichter 
een stokje voor. Of hij weet waar hij 
is? Niet op het Rozendaalse Veld, 
maar op de Worth-Rhederheide, een 

gebied dat toebehoort aan Natuur-
monumenten. Mokkend keert de boer 
huiswaarts. Hij heeft wel gelijk met 
zijn opmerking dat de Worth-Rhe-
derheide vroeger ook eigendom was 
van de Geërfden. Van de Geërfden 
van Rheden in dit geval. De jachtop-
ziener: “Sommige dingen veranderen 
nu eenmaal.”
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wordt nog steeds regelmatig gesteld. Oudere Velpena-
ren hebben er leren autorijden (met hun vader naast zich 
op de passagiersstoel), tanks en jeeps hebben er rond 
geraasd in de tijd dat het een militair oefenterrein was 
en nog steeds wordt het Rozendaalse Veld gebruikt om 
de nieuwe tent of vouwwagen uit te testen.

Geruststellend is dat de gemeente Rheden, die zich 
graag profileert als een op recreatie gerichte gemeente, 
haar taak als beheerder serieus neemt. Ten tijde van het 
verschijnen van dit boek (najaar 2017) werd gewerkt aan 
een nieuw beheerplan voor het Rozendaalse Veld in 
combinatie met de Beekhuizense bossen. Een ruim 600 
hectare groot bos-, heide- en stuifzandgebied. De 
bedoeling is de beheermaatregelen voor minstens tien 
jaar vast te leggen in een samenhangend plan. De 
gemeente werkt bij het opstellen van het plan nauw 
samen met de Klankbordgroep Beheerplan Rozendaalse 
Veld, waarin de Geërfden zijn vertegenwoordigd.

Het gebied in kwestie, het Rozendaalse Veld of Velperhei 
(542 hectare), strekt zich uit van de Pinkenbergseweg en 
Kluizenaarsweg in Velp in het zuiden tot helemaal aan de 
Beerenberg, een heuvel bijna ter hoogte van zweefvlieg-
centrum Terlet, in het noorden (nog net iets noordelijker 
dan de Brandtoren). Aan de westkant vormen de snel-

Rozendaalse Veld of Velperhei
Het (heide)gebied waar we het over hebben luistert naar 
de naam Rozendaalse Veld. Minder bekend is de bena-
ming Velperhei. Het gaat om grond die van oudsher in 
gebruik is bij de Geërfden van Velp. Dat de grond in twee 
fasen en onder stringente voorwaarden werd geschon-
ken aan de gemeente Rheden, had te maken met de 
Markenwet van 1886. Deze wet verplichtte tot het 
verdelen van gemeenschappelijk gronden als een me-
de-eigenaar daarom vroeg. Daar voelden de Geërfden 
niet voor en vandaar dat het op een akkoordje werd 
gegooid met de gemeente. De afspraken die begin 
vorige eeuw werden gemaakt, gelden nog steeds. In 
1997 werden met een aanvullend convenant nog eens de 
puntjes op de i gezet. De afspraken worden jaarlijks 
geëvalueerd tijdens de traditionele Heideschouw.

Een belangrijk punt is dat de Geërfden meedenken over 
hoe de heide het best kan worden beheerd. Uitgangs-
punt daarbij is dat zoveel mogelijk Velpenaren en ande-
ren gebruik kunnen maken en kunnen genieten van de 
unieke, recreatieve natuurkwaliteiten van het gebied. 
Uiteraard met inachtneming van de kwetsbaarheden 
van het terrein. Brandveiligheid is in dat verband een 
belangrijk thema, dat om speciale inrichtingsmaatrege-
len vraagt. Ook de vraag: wat mag wel en wat mag niet?, 

Hutspot voor de honden

Als het Rozendaalse Veld kon pra-
ten zouden de meest fantastische 
verhalen opgetekend kunnen worden. 
Zoals die van honden die hutspot 
met klapstuk eten. Dat zit zo. In de 
jaren zeventig en begin tachtig van 
de vorige eeuw werden regelmatig 

militaire oefeningen gehouden op 
het Rozendaalse Veld. Rekruten werd 
geleerd hoe ze een bivak moesten 
opzetten en daar moesten overleven. 
Noodrantsoenen moesten voorzien 
in de behoefte aan eten. Dat werd 
niet door iedereen gewaardeerd. 
Regelmatig gingen militairen tus-
sendoor snel naar cafetaria’s in Velp 

of Arnhem om daar een vette hap te 
halen. Minder gezond, maar wel lek-
kerder, volgens velen. Het gevolg was 
dat de noodrantsoenen achterbleven. 
Als jachtopzieners en gebiedsbewa-
kers de blikken vonden, trokken ze 
die open en voerden ze de inhoud aan 
hun honden. Hutspot met klapstuk 
was favoriet bij de meeste dieren.
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Voorheide en Achterheide
De heidegronden van de Geërfden vallen al sinds 1860 in 
twee delen uiteen. Het zuidelijke gedeelte dat het 
dichtst bij Velp ligt, wordt als Voorheide aangeduid. 
Meer concreet: het gebied dat zich uitstrekt aan beide 
zijden van de huidige Kluizenaarsweg tot aan de Bo-
venallee. Daarachter, verder noordwaarts, de Achterhei-
de. Veel groter dan de Voorheide en zich uitstrekkend 
tot voorbij de Koningsweg op het Rozendaalse Veld.

weg A50, het complex van de Rosendaelsche Golfclub 
(grondgebied van de gemeente Arnhem) en het Rozen-
daalse Bos de afscheiding. Aan de oostkant sluit het 
Rozendaalse Veld aan op Landgoed Beekhuizen, dat deel 
uit maakt van Nationaal Park Veluwezoom. Ongeveer op 
de grens van beide gebieden ligt Signaal Imbosch, met 
109,9 meter officieel het hoogste punt van de Veluwe en 
Gelderland (niet van Nederland, in Zuid-Limburg zijn 
hogere toppen).

Kaart van het Rozendaalse Veld, ± 1890.
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Commissie van Beheer voelde er echter niets voor, 
waarna na intensief overleg werd overeengekomen een 
nieuw contract op te stellen. Daarmee was de kou 
tijdelijk uit de lucht, maar het maakte de Geërfden eens 
temeer duidelijk dat de gemeenschappelijke gronden 
geen rustig en ongestoord bezit vormden.

Dat gold niet alleen voor de Voorheide, maar evenzeer 
voor de Achterheide. Voorstellen van de Commissie van 
Beheer in 1908 om tot verkoop over te gaan om zo een 
dreigende verdeling onmogelijk te maken, werden in de 
Algemene Vergadering afgewezen. Met als reden dat de 
Achterheide voor ingezetenen van Velp een groot belang 
vertegenwoordigde. De boeren mochten er hei maaien 
en plaggen steken, en iedere inwoner mocht er jagen en 
voor eigen gebruik zand halen.

De hei werd ook gebruikt om schaapskudden te weiden. 
Opmerkelijk genoeg is daarover in de reglementering 
niets te vinden, terwijl er in 1851 nog zes schaapskudden 
waren met in totaal 251 schapen en in ieder geval ook in 
1909 nog schapen op de heide werden geweid. Waar-
schijnlijk is het kort daarna gestopt.

De gebruiksfuncties van beide gebieden zijn verschil-
lend. Zoals al genoemd in het voorgaande hoofdstuk, 
kreeg de Voorheide met de aanleg van een plantsoen 
relatief snel, al in het begin van de jaren zeventig van de 
negentiende eeuw, een recreatief karakter. Omdat ook 
gronden waren verpacht en er nog andere grondeigena-
ren waren (zoals de waterleidingmaatschappij), deden 
zich door het gemeenschappelijk gebruik ook problemen 
voor. Door het gebied liepen zogenaamde schaapsdrif-
ten, waarlangs de schaapskudden dagelijks vanuit het 
dorp naar de heide liepen. Daardoor werd geregeld 
jonge aanplant vernield, met als gevolg dat een viertal 
schaapherders een verbod kreeg nog met hun kudden 
door de Voorheide te gaan.

De Geërfden moesten ooit ook een forse schadevergoe-
ding betalen aan kasteelheer Lüps van Biljoen, die ook 
eigenaar was van het erf Jeruzalem. Van Jeruzalem liep 
een schapendrift naar de Voorheide. De drift liep ook 
over het stuk grond dat werd verkocht aan de waterlei-
dingmaatschappij. Vanaf dat moment was die grond 
voor de schapen die van het erf Jeruzalem naar de heide 
liepen niet meer toegankelijk. De heer Lüps claimde met 
succes dat er inbreuk werd gepleegd op het (zakelijk) 
recht van schapendrift. Uit de opbrengst van de verkoop 
aan de waterleidingmaatschappij werd hij schadeloos 
gesteld.

Nog meer consequenties had de verhuur in 1895 van een 
perceel achter de Boerenallee (nu de Beekhuizenseweg 
/ Bovenallee) aan de in dat jaar opgerichte Rosendael-
sche Golfclub. In 1905 bleek dat de club veel meer grond 
in gebruik had genomen dan was afgesproken. Toen de 
Geërfden de golfclub daar in de persoon van de heer 
A.A. del Court van Krimpen op aanspraken, beriep deze 
zich op de Markenwet van 1886 en eiste verdeling van 
de gemeenschappelijke gronden. Dat kon hij doen 
omdat hij als inwoner van Velp zelf geërfde was. De 
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Convenant Rozendaalse Veld
In 1917 en 1921 droegen de Geërfden van Velp het 
eigendom van het Rozendaalse Veld over aan de ge-
meente Rheden. Bij die gelegenheden werden onder 
meer bepalingen opgenomen ten aanzien van de open-
bare toegankelijkheid van het terrein. De Commissie van 
Beheer ziet daar van de zijde van de Geërfden tot op de 
dag van vandaag op toe. In 1997 werden de afspraken 
aangescherpt met het opstellen van een convenant. 
Daarin wordt de onderlinge relatie ten aanzien van het 
Rozendaalse Veld nader beschreven. Het convenant kan 
ook worden gezien als een praktische vertaling van de 
verhoudingen en kan zo dienen als kader voor vrucht-
baar overleg en samenwerking.

De Achterheide werd sinds 1894 ook door militairen 
gebruikt voor schietoefeningen. In 1905 werd voor dat 
gebruik door Defensie 50 gulden per jaar betaald aan de 
Geërfden. Op de achtergrond hing altijd de dreiging van 
scheiding en deling, die door de Rosendaelsche Golfclub 
was aangekaart. Dat veranderde niet toen de golfclub in 
1912 de huur opzegde. Aan die situatie kwam pas een 
einde toen de heide in 1917 overging in handen van de 
gemeente Rheden. (Zie ook Hoofdstuk 1. Geschiedenis).

Zand halen
Al sinds de Geërfden in 1860 de heidevelden in bezit 
kregen wordt de Commissie van Beheer geconfronteerd 
met het probleem van het ongebreideld zand halen, 
vooral op de Voorheide. Daartoe waren alle ingezetenen 
van Velp (niet alleen de Geërfden) van oudsher bevoegd. 
Verbieden was niet mogelijk, vandaar dat door de jaren 
heen steeds is geprobeerd het zand halen te reguleren. 
Op bepaalde plaatsen wel, op andere plaatsen niet.

Het eerste plan voor de Zandberg in 1871 was weinig 
succesvol. Ook omdat het geregeld voorkwam dat het 
afgegraven zand niet in Velp zelf werd gebruikt (zoals 
was voorgeschreven), maar elders. ‘Uitvoer’ die niet 
werd getolereerd. Door de jaren heen werd in alle akten 
het recht op het afgraven van zand door bewoners van 
Velp opgenomen. Ooit was er sprake van dat tot een 
bepaalde grens zand geschept mocht worden. Een grens 
die er nooit is gekomen, mede omdat ook andere partij-
en er zeggenschap over hadden. De gemeente Rozen-
daal bijvoorbeeld.

Allerlei maatregelen om de toegang tot de verschillende 
zandhaalputten te reguleren, haalden weinig uit. Duide-
lijkheid kwam er pas in 1981 toen het zand halen door de 
gemeente Rozendaal definitief werd verboden, op basis 
van landelijke en provinciale richtlijnen.

Ondertekening van het convenant door wethouder Els van Hout en 
CvB-voorzitter Dirk-Jan van Oort aan een tafeltje op de heide in 1997.
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 Commissie van Beheer van de Geërfden treedt dan op 
 als gastheer.
• Beide partijen zich voor specifieke kwesties die niet in 
 het convenant zijn geregeld, zich houden aan het 
 uitgangspunt van tijdig overleg.

Onder het convenant zetten de toenmalige wethouder 
Els van Hout van de gemeente Rheden en Commissie 
van Beheer-voorzitter Dirk-Jan van Oort van de Geërf-
den hun handtekening.

Zandverstuiving Rozendaalse Zand
In het algemeen geldt dat grond die niet wordt onder-
houden, langzaam maar zeker verandert in bos. Die 
wijsheid bleek begin deze eeuw ook op te gaan voor het 
Rozendaalse Zand. Deze zandverstuiving werd steeds 
meer overwoekerd door bomen en struiken en omdat 
de wind zo minder vat kreeg op het gebied, zette dat 
proces zich in sneltreinvaart voort.

Overeengekomen werd dat:
• De gemeente Rheden als eigenaar van het Rozendaalse 
 Veld verantwoordelijk is voor het onderhoud en beheer.
• De gemeente Rheden de Geërfden van Velp erkent als 
 participant in het overleg over de toekomst, het 
 onderhoud en het beheer van het Rozendaalse Veld.
• De Geërfden van Velp op grond van hun historische 
 relatie mede verantwoordelijk zijn voor de toekomst 
 van het Rozendaalse Veld. Waar mogelijk demonstre-
 ren zij dat door een morele en materiele betrokkenheid.
• De gemeente Rheden de Geërfden op voorhand, tijdig 
 en voortdurend zal betrekken bij zaken die verband 
 houden met het onderhoud en beheer van het Rozen-
 daalse Veld. Dat geldt zowel ten aanzien van beleids-
 voornemens over de toekomst van het natuurgebied, 
 als voor de lopende zaken die uit het beheer voort-
 vloeien.
• Eén keer per jaar vindt een algemene schouw plaats 
 van het Rozendaalse Veld (de ‘Heideschouw’). De 
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om het zand te laten stuiven en is derhalve gunstig bij 
het beheer.

De ecologen destijds werden steeds enthousiaster over 
de plannen het stuifzand op het Rozendaalse Zand te 
laten terugkeren. Ook de Commissie van Beheer van de 
Geërfden, in dit soort zaken een belangrijke gespreks-
partner van de gemeente Rheden, stemde in. Officieel 
werd tot het herstellen van het stuifzand besloten 
‘vanwege de cultuurhistorische, landschappelijke en 
recreatieve waarde’ van het Rozendaalse Zand, en ‘om 
de biodiversiteit niet verder achteruit te laten gaan’. 
De gemeente besloot voor het herstel 20.000 euro (5% 
van de totale uitvoeringskosten) beschikbaar te stellen.

Feitelijk ging het om de kap van 17 hectare gemeentelijk 
bos om 32 hectare stuifzand te herstellen. Natuurmonu-
menten, dat een klein deel van het stuifzandgebied in 
eigendom had (en heeft), participeerde in de plannen 

Bij het actualiseren van het beheerplan in 2005 werd het 
de gemeente helder dat de situatie niet overeenkwam 
met de doelen voor het Rozendaalse Zand. Het was niet 
voldoende opengehouden. Specialisten die werden 
ingeschakeld, stelden vast dat herstel van het stuifzand 
kansrijk was. Bovendien bleek subsidie beschikbaar, 
omdat een van de Natura 2000-doelstellingen was om 
de oppervlakte stuifzand op de Veluwe te vergroten. Het 
Rozendaalse Zand is het enige ‘open zand’ op de zuid-
oost-Veluwe. Het stuifzand op de Hoge Veluwe is het 
dichtstbijzijnde gebied, maar dat is op een niet te 
overbruggen afstand voor bijvoorbeeld loopkevers.

Het grote voordeel van het Rozendaalse Zand ten 
opzichte van andere mogelijk te realiseren stuifzanden, 
was dat met relatief weinig boskap een grote windwer-
king verkregen kon worden. Aan de kant van de over-
heersende windrichting (zuidwesten), ligt namelijk een 
open heidelandschap. Wind die vrij spel heeft is nodig 



heide  48   

stuifzand op de Achterheide te laten terugkeren. De 
Commissie van Beheer reageerde enthousiast, zeker 
toen in de loop van het jaar bleek dat het plan zeer 
kansrijk was, ook vanwege de mogelijkheid subsidies in 
de wacht te slepen.

Tijdens de Algemene Vergadering van 2007 werd flink 
gediscussieerd over het opgestelde ‘Beheerplan 
2006/2016’. Een doorn in het oog van veel Geërfden 
waren de omvangrijke kapwerkzaamheden die op dat 
moment reeds waren uitgevoerd. Enkele Geërfden 
gaven aan zeer ontsteld te zijn over de aanblik van de 
bossen, bijvoorbeeld die rond de Emmapiramide. 
Commissie van Beheer-voorzitter Maarten Schellinger-
hout kon dat slechts beamen. Hij vroeg om geduld met 
de opmerking dat ‘je haar er ook niet optimaal uitziet als 
je net naar de kapper bent geweest’.
Daarmee nam hij de argwaan niet weg. Vooral de legiti-
miteit van de steun van de Commissie van Beheer voor 
het beleid van de gemeente stond ter discussie.

In het najaar van 2007 werd door de gemeente en de 
Geërfden een excursie georganiseerd om de situatie ter 
plaatse in ogenschouw te nemen en te kunnen toelich-
ten. Tijdens die excursie werd Maarten Schellingerhout 
aangesproken door Velpenaar Frits Gunning (zie ook 
aparte artikel met Frits Gunning en Marja Braaksma). 
Deze liet er geen misverstand over bestaan dat hij vond 
dat de Commissie van Beheer met haar steun aan de 
plannen van de gemeente haar boekje te buiten was 
gegaan. De stuifzandplannen en andere beheermaatre-
gelen hadden volgens Frits Gunning vooraf ter goedkeu-
ring aan de Geërfden moeten worden voorgelegd.

Het was het begin van een moeizame weg naar een 
oplossing. In de loop van december, kort na de excursie, 
stuurden Frits Gunning en Marja Braaksma een brief aan 
de Commissie van Beheer met het verzoek een buiten-

om een landschappelijke eenheid te realiseren. Het was 
van meet af aan duidelijk dat het herstel van het stuif-
zand niet kon zonder het kappen van bomen. Volgens de 
Boswet zou daarom op een andere locatie eenzelfde 
oppervlakte bos moeten komen. Dat kon worden gerea-
liseerd door een paar jaar niets te doen aan een stuk 
heide (dan krijg je vanzelf bos), maar het dichtgroeien 
van heide was juist in strijd met Natura2000. Daarop 
besloot het ministerie in dit speciale geval ontheffing te 
geven van de herplantplicht.

Allerlei vergunningsprocedures en soms tegenstrijdige 
wetgeving, maakten het herstel van het stuifzandgebied 
behoorlijk complex. Zeker toen inwoners van Velp in het 
geweer kwamen tegen de plannen. Door hen werd 
stevige taal gebezigd en zelfs een advocaat in de arm 
genomen. De gesprekken om te komen tot een oplos-
sing werden door de gemeente afgebroken op het 
moment dat de opposanten naar de rechter stapten. 
Probleem was wel dat de subsidiedeadlines snel dichter-
bij kwamen. Uitstel was niet mogelijk en vandaar dat de 
gemeente, gesteund door de Commissie van Beheer, 
doordrukte. De werkzaamheden namen ongeveer een 
jaar is beslag. De officiële opening was in de zomer van 
2009 in aanwezigheid van wethouder Harriët Tiemens 
van Rheden en burgemeester Jan Hendrik Klein Mole-
kamp van Rozendaal.

De Geërfden en het stuifzand
De ophef die het plan van de gemeente om het stuifzand 
te herstellen opleverde in de kring van de Geërfden, 
moet niet worden onderschat. Het is het bekende 
verhaal van het kappen van groen versus natuurbehoud 
en natuurbeheer.

Het was tijdens de Algemene Vergadering van 1 maart 
2006 dat Nienke Moll namens de gemeente Rheden 
meldde dat werd gekeken naar de mogelijkheid het 
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verschenen, die de suggestie wekten dat ook het hon-
denlosloopgebied ter discussie zou staan.

Achteraf beschouwd verdiende de vergadering geen 
schoonheidsprijs. De Commissie van Beheer van de 
Geërfden enerzijds en Frits Gunning, Marja Braaksma, 
hun medestanders en een advocaat anderzijds, de 
zogenaamde ‘oppozandten’, verdwaalden in haarkloverij 
over de strekking en reikwijdte van het reglement. Ook 
ging het diepgaand over de ligging van een in artikel 2 
van de Schenkingsakte van 1921 genoemde (denkbeeldi-
ge) lijn tussen de ‘noordelijke grens der Rosendaalsche- 
naar de noordelijke grens der Worth Rhedense zandver-
stuiving’ (zie kader). Daarbuiten zou geen hout mogen 
worden gekapt en überhaupt geen veranderingen 
mogen worden aangebracht.

Aan het einde van de avond schaarde ruim 60 procent 
van de aanwezigen zich achter de brief van ‘oppozand’ 

gewone vergadering bijeen te roepen. Een poging om via 
een achterdeurtje de plannen alsnog te blokkeren. De 
officiële procedure via de gemeente Rozendaal hadden 
de bezwaarmakers gemist.

De Commissie van Beheer gaf om inhoudelijke reden 
formeel geen gehoor aan het verzoek een vergadering 
uit te schrijven. Toch kwam er wel een buitengewone 
vergadering. Dat had te maken met ‘Verongelijkingsarti-
kel’ 19 van het reglement. De Commissie van Beheer 
vermoedde dat het alleen maar voor meer onrust zou 
zorgen, als een vergadering over dit onderwerp zou 
worden uitgesteld.

De vergadering werd gehouden op 17 januari 2008. De 
zaal onder de kerk in de Parkstraat puilde uit en al snel 
was duidelijk dat het tumultueus zou gaan worden. Dat 
had mede te maken met het feit dat er voorafgaand aan 
de vergadering in de regionale bladen artikelen waren 

Artikel 2 schenkingsakte van 1921

“De Gemeente RHEDEN mag echter 
op het zuidelijke gedeelte van die 
onroerende goederen, welke gedeel-
telijk begrensd wordt door een lijn, 
getrokken van de noordelijke grens 
der Rosendaalsche – naar de 
noordelijke grens der Worth-Rhe-
densche zandverstuiving, alle zooda-
nige beplantingen en veranderingen 
aanbrengen als zij zal goedvinden, 
doch zal ten allen tijde moeten 
zorgen, dat minstens drie strooken 
grond, ieder breed twintig Meter, 
blijven liggen als toegangswegen 
voor schapen naar de Achterheide.”Buitengewone Algemene Vergadering op 17 januari 2008: secretaris

Pieter Hoefsloot Schmeink  telt de stemmen.
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Frits Gunning, waarin hij de Commissie van Beheer 
opriep zich te beraden op de situatie. De Commissie van 
Beheer besloot daarop de inhoudelijke boodschap van 
de vergadering aan de gemeente Rheden over te bren-
gen en verder geen actie te ondernemen. Vooral ook 
omdat daartoe geen (juridische) mogelijkheden werden 
gezien.

In de reguliere Algemene Vergadering van februari 2008 
werd de buitengewone vergadering nog eens uitvoerig 
geëvalueerd. De Commissie van Beheer stak de hand 
ook deels in eigen boezem met de vaststelling dat op het 
gebied van communicatie steken waren laten vallen. De 
oppositie nam daar geen genoegen mee. Frits Gunning 
diende een motie in waarin hij het vertrouwen in de 
Commissie van Beheer opzegde. Een motie die met 74 
tegen 22 stemmen werd verworpen.

Diezelfde avond verliep ook de herbenoeming van drie 
Commissie van Beheer-leden, onder wie de heidecom-
missaris en de voorzitter, allerminst soepel. Er werden 
tegenkandidaten naar voren geschoven, iets dat in de 
geschiedenis van de Geërfden slecht enkele keren 
eerder was voorgekomen. Desondanks werden de drie 
zittende leden met ruime meerderheid herkozen. Dat 
voorzitter Maarten Schellingerhout aan het einde van de 
vergadering zijn gevoel voor humor niet had verloren, 
bleek uit zijn afsluitende woorden: “Zand erover.”

Hoe het verder ging
Het stuifzand werd de eerste vijf jaar na het herstel niet 
beheerd om natuurlijke processen hun gang te laten 
gaan. Vervolgens is onderzocht waar de windwerking 
het grootst was, waar het meeste publiek de zandver-
stuiving betrad, hoe het regenwater wegliep en waar 
korstmosvegetaties tot ontwikkeling kwamen. Op basis 
van de uitkomsten van die onderzoeken werden in 
overleg met een landelijk deskundigenteam beheer-
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maatregelen geformuleerd om te komen tot een zo 
compleet mogelijk ecosysteem.

In het beheerplan stond bijvoorbeeld beschreven dat 
een deel van het stuifzandcomplex mag dichtgroeien 
met (korst)mossen en grassen, omdat korstmossteppes 
horen bij een goed ontwikkeld stuifzandlandschap. 
Jonge bomen werden wel met regelmaat weggehaald en 
sommige stuifbanen werden opengehouden door in 
droge periodes te eggen. De gemeente kreeg hiervoor 
beheersubsidies. Bij de werkzaamheden werd regelma-
tig dankbaar gebruikgemaakt van vrijwilligers.

Hondenlosloopgebied
Vriend en vijand zijn het erover eens: het hondenlos-
loopgebied op het Rozendaalse Veld is een eldorado 
voor honden. En dus voor hun baasjes. Het betreft een 
groot, glooiend gebied, dat bestaat uit zandvlakten, hei 
en bos. Je kunt er eindeloos wandelen, terwijl ook je 
hond zich uitleeft in de natuur en zich vermaakt met 
soortgenoten. Niet onbelangrijk is ook dat je de auto 
gratis parkeert op het grote parkeerterrein aan het eind 
van de Kluizenaarsweg.

Het losloopgebied is aan het eind van de vorige eeuw min 
of meer op ‘natuurlijke wijze’ ontstaan. De vrije toeganke-
lijkheid en de recreatieve mogelijkheden van het Rozen-
daalse Veld (zoals bedongen bij de overdrachten aan de 
gemeente in 1917 en 1921), werden door bezoekers 
uitgelegd ten faveure van hun hond. In overleg met de 
Geërfden bepaalde de gemeente vervolgens het gebied 
waarin honden los mochten lopen. Vanaf dat moment 
werd het Rozendaalse Veld razendsnel populair bij 
hondenbezitters in Velp en wijde omgeving.

 Het Rozendaalse Veld is zó populair als hondenlosloopgebied, dat 
honden en hun baasjes voor elkaar nieuwjaarswensen ophangen in 

een jonge vliegden op de hei (1998).
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uitlaatservices die gebruik maakten van het hondenlos-
loopgebied, kregen een ‘toestemming’. Nieuwe bedrijven 
komen sindsdien op een wachtlijst. Aan een ‘toestem-
ming’ zijn voorwaarden gekoppeld. Die betreffen onder 
meer het voorkomen van overlast, de onderlinge samen-
werking en het leveren van ‘wederdiensten’. Dit kan in 
de vorm van zwerfvuil rapen, dennen trekken of een 
financiële afdracht. 

Door de hondenuitlaatplek lopen een fietspad en een 
zandpad voor paarden. Hardlopers, fietsers en ruiters 
zijn vaak minder blij met de vele loslopende honden. 
Hetzelfde geldt voor broedvogels en ander klein wild. 
Die onvrede is de consequentie van de keuze voor de hei 
als open recreatiegebied, in plaats van voor de natuurlij-
ke waarden van een heidebiotoop.

Hoewel het gebied een behoorlijke omvang heeft (87 
hectare), dreigde het Rozendaalse Veld ten onder te 
gaan aan haar eigen succes. Vooral toen het aantal 
hondenuitlaatcentrales dat de losloopplek op het 
Rozendaalse Veld koos als thuishaven, hand over hand 
toenam. Om paal en perk te stellen aan de grote hoe-
veelheden honden stelde de gemeente Rheden in 2017, 
op verzoek van de Algemene Vergadering van 2016 van 
de Geërfden, een verbod in voor hondenuitlaatservices. 
De Geërfden wilden niet dat de ongebreidelde groei ten 
koste zou gaan van ‘gewone’ gebruikers, zoals wande-
laars en fietsers.

Uit het verbod vloeiden gesprekken voort met de hon-
denuitlaatservices en er werden afspraken gemaakt, 
vastgelegd in ‘toestemmingen’. Alle toenmalige 21 

Rechts: tijdens de Heidewerkdag van 
2015 was paard Per niet alleen een 
harde werker, maar ook een heuse 

bezienswaardigheid.

Uiterst rechts: leden van de Heide-
werkgroep aan het werk op de heide.
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afloop zorgen de Geërfden. De belangstelling voor de 
Heidewerkdag is wisselend en varieert van 30 tot 
meer dan 80 vrijwilligers.

Het Rozendaalse Veld kent sinds 2005 ook een Heide-
werkgroep. Daarvan maken de echte diehards deel uit. 
Iedere twee weken zijn tussen de 15 en 25 personen een 
dagdeel op de hei te vinden en pakken ze een perceel 
aan. Over de locaties vindt afstemming plaats met de 
gemeente, die de werkgroepleden voorziet van kleding 
en materialen en soms ook de kosten van cursussen en 
themadagen voor haar rekening neemt.

Heidewerkdag en Heidewerkgroep
De Geërfden van Velp en de gemeente houden jaarlijks 
op de laatste zaterdag van februari een Heidewerkdag. 
De heide op het Rozendaalse Veld wordt die dag door 
vrijwilligers ontdaan van ongewenste opslag van boom-
pjes. Opschonen is nodig om te voorkomen dat alles 
dichtgroeit.

De vrijwilligers verzamelen zich meestal op de par-
keerplaats van het hondenlosloopgebied aan de 
zuidkant van het Rozendaalse Veld (Kluizenaarsweg). 
Voor een hartversterking tijdens het werk en na 
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Heideschouw
Als je grond beheert moet je ook met enige regelmaat 
ter plekke gaan kijken hoe het gaat. In het in 1997 
opgestelde convenant werd daarom afgesproken dat er 
voortaan jaarlijks een Heideschouw zou worden gehou-
den. Een soort ritueel voor bestuurders van de Geërfden 
en gemeentebestuursleden van Rheden en Rozendaal. 
Het is zelfs uitgegroeid tot meer dan een ritueel. De 
Heideschouw (altijd eind augustus als de struikheide 
bloeit) blijkt steeds weer een mooie gelegenheid om met 
elkaar in gesprek te komen. Samen op een boerenkar die 
over de hei rijdt, dat verbroedert.

Zo draagt de Heideschouw bij aan het in stand houden 
van die bijzondere plek die het Rozendaalse Veld heet. 
Een plek waar mensen in de natuur kunnen recreëren, 

Heideschouw: op de platte kar over het Rozendaalse Veld.

Schrale heidevelden niet geschikt voor jongvee

Schotse Hooglanders en andere grote grazers 
hebben op de Veluwe een prima leven. Voor de 
Geërfden was dat ooit reden op de Achterheide 
van het Rozendaalse Veld pinken te laten grazen. 
Vanaf de Koningsweg tot aan de grens van het 
gebied van Natuurmonumenten werd een raster 
geplaatst, om te voorkomen dat het ingeschaarde 
vee kon ontsnappen of in contact zou komen met 
de Schotse Hooglanders. Al snel bleek echter dat 
de schrale heidevelden niet geschikt waren voor 
de jonge runderen. Er moest gras worden bijge-
voerd en omdat er geen natuurlijk water voorradig 
was, moest de boer ook regelmatig met water 
vanuit Velp naar het gebied. Ondanks alle zorg 
ging de conditie van het jongvee zienderogen 
achteruit. Daarop werd de proef stopgezet. Ook 
de rasters werden weer weggehaald.
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waar honden los mogen lopen (op een deel althans), 
waar liefhebbers van modelzweefvliegtuigjes ‘los’ 
kunnen gaan en waar imkers een eigen plek hebben. 
Precies zoals onze voorvaderen het hebben gewild en 
hebben vastgelegd in (Marke)wetten, schenkingsakten 
(1917 en 1921) en een convenant (1997). Met een nieuw 
beheerplan in de maak (2018-2027), draagt de gemeente 
Rheden, met steun van de Geërfden, bij aan het in stand 
houden van het heidegebied.

Voor de jaarlijkse Heideschouw wordt altijd een spreker 
uitgenodigd die een bepaald facet van het gebied 
belicht. Zo vertelde fysisch geograaf en archeoloog Nico 
Willemse van RAAP Archeologie in 2012 over de ijzer-
winning in het gebied (zie ook kader).

IJzerwinning

Eeuwen geleden vond ten noorden 
van Velp ijzerwinning plaats. Door 
de stuwing van het landijs in de 
laatste ijstijd, werd de ondergrond 
sterk geplooid en kwamen ijzerhou-
dende grondlagen aan de opper-
vlakte. Net als op meer plekken op 

de Veluwe (Hoenderloo, Hoog 
Soeren) en de Veluwezoom (de 
‘ijzerbaan’ in de Onzalige Bossen), 
lag het ijzererts in de vorm van 
bolletjes ijzeroer (ook wel ‘klapper-
stenen’ genoemd) voor het grijpen.

In een lange periode van circa 800 
voor Christus tot het einde van de 

Middeleeuwen werd op het Rozen-
daalse Veld ruwe ijzer gewonnen in 
houtskool gestookte, lemen 
veldovens. De geulen die zijn 
gegraven om bij het ijzerhoudende 
materiaal te komen zijn nog steeds 
zichtbaar. En wie goed zoekt, vindt 
er vandaag de dag nog ijzerslakken, 
het afval van deze ijzerproductie.

Nico Willemse (RAAP) vertelt tijdens de Heideschouw in 2012 over 
de ijzerwinning op het Rozendaalse Veld. Hij toont ijzervloeislak-
ken uit de veldovens.
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Brandtoren
De brandtoren op het Rozendaalse Veld is onverbrekelijk 
verbonden met het landschap en vormt voor veel wande-
laars, fietsers en hardlopers een onmisbaar oriëntatie-
punt. De 34 meter hoge toren werd gebouwd in 1949 als 
vervanger van de uitkijkpost op de Emmapiramide. De 
toren kwam in beheer bij het ‘Veluwse Bosbrandweer 
Comité’. De brandtoren op het Rozendaalse Veld is de 
enige overgebleven brandtoren op de Veluwe.

Dat de toren niet is gesloopt toen bosbranden vanaf eind 
jaren zeventig met vliegtuigjes opgespoord gingen worden, 
is te danken aan de in 1989 opgerichte Stichting Behoud 
Brandtoren Rozendaalse Veld. Met de uitgespaarde 
sloopkosten (2.499 gulden), een bijdrage van 6.000 gulden 
van de Geërfden van Velp en medewerking van tal van 
bedrijven, kon de toren behouden blijven. Hij werd destijds 
helemaal uit elkaar geschroefd en vervolgens gezand-
straald, opnieuw geschilderd en op sommige plekken 
verzinkt. Het huisje op de top werd vernieuwd en de toren 
kreeg een bliksemafleider. Op 27 juni 1992 was de feestelij-
ke heropening.

De toren, die terloops voorkomt in het bekroonde boek 
‘Fotofinish’ van Jac. Toes en prominent in ‘De Turkenflat’ 
van Henk Apotheker, wordt dagelijks door mensen 
bezocht. De eerste zes meter kan vrij worden beklom-
men. Iedereen die helemaal naar boven wil moet contact 
opnemen met zelfbenoemd ‘torenfluisteraar’ Dick 
Tiemens uit Arnhem, de man achter de Stichting Be-
houd Brandtoren Rozendaalse Veld. Het Rhedense 
evenementenbureau van Peter Oversteegen heeft bij de 
brandtoren ooit cursussen abseilen gegeven.

Emmapiramide
Wie van het dorp Velp over de Kluizenaarsweg naar de 
parkeerplaats bij de heide rijdt, passeert onderweg de 
Emmapiramide. Een ‘uitkijkberg’ (waar is de brand?), 
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Opening van de verhoogde uitkijktoren op de Emmapiramide in 2011.

Gedenkteken en rodelbaan

Ter herinnering aan de overdracht 
van het beheer van het Rozendaalse 
Veld aan de gemeente Rheden, is op 
5 februari 1924 een gedenkteken in 
de vorm van een ronde, stenen bank 
in gebruik genomen. De bank 
bevindt zich aan de Pinkenberg-
seweg, vlak naast het laatste huis 
aan die straat.
Op die plek was vroeger ook een 
rodelbaan. De baan is rond 1921 
aangelegd als werkgelegenheidspro-
ject. Vele winters lang vermaakte de 
Velpse jeugd zich op de baan. Vanaf 
de jaren tachtig raakte de rodel-

baan in verval, omdat de gemeente 
geen onderhoud meer pleegde. In 
2011 deed een groep vrijwilligers 
een oproep aan de gemeente de 
rodelbaan in ere te herstellen. 
Zonder succes. De gemeente 
onderzocht wel de mogelijkheden, 
maar besloot niet in het herstel van 
de baan te investeren. Een belang-
rijke overweging was de verant-
woordelijkheid in het geval zich 
ongelukken zouden voordoen.

Wat ooit de rodelbaan was is nu 
een bospad. De restanten van de 
baan zijn nog zichtbaar in de vorm 
van betonnen afzettingen.

De brandtoren werd in 1992 volledig opgeknapt heropgebouwd.
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vernoemd naar koningin Emma, die eerder ook ‘Kluize-
naarsberg’ werd genoemd. Hij werd in 1891 opgeworpen 
als werkverschaffingsproject. Daar komt ook de naam 
‘armenbult’ of ‘broodbult’ vandaan, die de piramide (de 
heuvel heeft qua vorm iets weg van een piramide) in de 
volksmond had.

Om over de in de loop der jaren hoger gegroeide bomen 
heen te kunnen kijken, werd in 2011 een houten verho-
ging op de bestaande houten uitkijktoren geplaatst. De 
Geërfden dachten mee over het project en stemden in 
met de uitvoering, die financieel mogelijk werd dankzij 
een Europese subsidie.

Bij de Emmapiramide bevindt zich sinds 1997 een klein 
monument ter nagedachtenis aan tien Nederlandse 
mannen die hier tijdens de Tweede Wereldoorlog (13 
december 1944) door de Duitse bezetters werden 
geëxecuteerd. Acht van hen om 6.00 uur in de ochtend, 
de twee anderen in de avondschemering. Ze werden 
opgepakt tijdens een poging door de Duitse linies heen 
het reeds bevrijde zuiden te bereiken. Tot hun terecht-
stelling zaten ze gevangen in het gebouw van de 
‘Rotterdamsche Bank’ aan de Hoofdstraat in Velp. Dat 
is op de plaats waar nu het bankgebouw van ABN-AM-
RO staat. In de muur van het gebouw is een gedenk-
steen ingemetseld.

Bedriegertjesloop en Rozendaalse Veldloop
Al meer dan 30 jaar vormt het Rozendaalse Veld het 
decor voor de Bedriegertjesloop (eerste woensdag van 
juni) en de Rozendaalse Veldloop (eerste woensdag van 
september). Recreatieve hardloopwedstrijden over 
verschillende afstanden met start en finish bij Kasteel 
Rosendael. De organisatie van beide lopen is in handen 
van de Bedriegertjeslopers. Een loopgroep waarvan de 
leden iedere maandagavond en zaterdagochtend het 
Rozendaalse Veld en omgeving doorkruisen.

Rozendaals burgemeester Van Rijnbach en oud-verzetsman 
De Kruif onthulden op 14 december 1997 bij de Emmapiramide 
het monument voor de aldaar gefusilleerde mannen.
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‘IJzeren Harrie’ Bloem

Rozendaal had in de jaren tachtig 
van de vorige eeuw een eigen 
milieuambtenaar in dienst: Harrie 
Bloem, bijgenaamd ‘IJzeren Harrie’. 
Hij hield toezicht op het Rozendaal-
se Veld en had zo zijn eigen manier 
van werken. Als het nodig was 
schuwde Harrie, een imposante 
verschijning, enig fysiek geweld 
niet. Stropers, illegale motocrossers 
en recreanten die het niet zo nauw 
namen met de regels, hadden een 
kwaaie aan hem en gaven hem ook 
zijn bijnaam.
De ouders van Harrie Bloem 
exploiteerden jarenlang de kiosk op 
de Zijpenberg, destijds een pleister-
plaats voor motorrijders. Harrie 
was daar ook bijna dagelijks te 
vinden om ‘een bakkie’ te doen bij 
zijn ouders. Meestal werd hij 
vergezeld door Athos, zijn trouwe 
bouvier die minstens zo fel was als 
zijn baasje. Nadat Jan Prins de kiosk 
had overgenomen, bleef Harrie 
trouw aan zijn gewoonte om er 
regelmatig een kop koffie te drinken. 
Een hachelijk moment beleefde 
‘IJzeren Harrie’ ooit toen een boom 
omwaaide en deze precies op zijn 
auto viel. Hij moest via de achter-
klep de auto verlaten. Afgezien van 
een enkel schrammetje bleef hij 
ongedeerd.

Een van de opvolgers van Harrie 
Bloem is Simon de Man van de 
Wildbeheereenheid Zuid-Oost 
Veluwe. Simon, die namens de 
gemeente Rheden ook toezicht 
houdt, is altijd aanwezig bij de 

jaarlijkse Heideschouw. Hij heeft 
zich bij de vaste deelnemers zeer 
geliefd gemaakt door na afloop 
steevast zelfgemaakte sleedoorn-
brandewijn te schenken en worst 
van wildzwijnenborst te serveren.



Voor dit boek waren de grootste criticasters uit die tijd, 
Frits Gunning (1929, voormalig huisarts in Velp) en Marja 
Braaksma (1949, voormalig Manager PR) bereid nog 
eens terug te kijken op die heftige periode. Dat het 
heftig wás, blijkt uit het feit dat terugkijken bij Marja 
Braaksma nog steeds met emoties gepaard gaat. “Het 
was heel oneerlijk allemaal”, zegt ze. “Voor ons gevoel 
werden we als onruststokers behandeld. Ik denk er niet 
graag aan terug en heb er ook wel even over moeten 
nadenken of ik op het verzoek om terug te kijken wilde 
ingaan.”

Frits Gunning. “Ik ben in het begin van de jaren zestig in 
Velp komen wonen en werken. Het stuifzand lag er in die 
jaren nog fantastisch bij. Jongeren speelden er vaak. 
Maar omdat, ondanks afspraken daarover in de schen-
kingsakten, niets werd gedaan aan onderhoud, groeide 
het stuifzand langzaam dicht.”

In 2005 kwam de gemeente Rheden met een voorstel 
om het stuifzand te laten terugkeren op het Rozendaalse 
Veld. Gewezen werd op de landschappelijke waarde van 
stuifzand en op het belang van het beschermen van de 
voor een zandverstuiving kenmerkende flora en fauna. 
Onderdeel van de plannen was het kappen van 17 
hectare bos, de oppervlakte van het zandverstuivingge-
bied ten tijde van de schenking in 1921. De Geërfden 
gaven Nienke Moll van de gemeente Rheden mandaat 
het voorstel verder uit te werken.

Pas in december 2007 kwam het gemeentelijke plan, dat 
op dat moment al was goedgekeurd door de Commissie 
van Beheer, ter ore van Frits Gunning. Hij schrok toen 
hem duidelijk werd dat niet, zoals hij steeds had ge-
dacht, alleen de opslag op de zandverstuiving zou 
worden verwijderd, maar ook het hele bos ten westen 
daarvan zou worden gerooid. Hetzelfde gold voor Marja 

Frits Gunning en Marja Braaksma voerden destijds de 
oppositie aan tegen het terugbrengen van het stuifzand

‘Het was heel oneerlijk allemaal’

Het kappen in 2008 van een groot aantal bomen om het 
stuifzand op het Rozendaalse Veld te laten terugkeren, 
viel destijds niet bij iedereen in goede aarde. De opposi-
tie was zelfs ongekend en ‘on-Velps’ fel. Uiteindelijk 
bepaalde de Raad van State, het hoogste rechtsorgaan 
in ons land, dat de plannen van de gemeente Rheden 
(die werden gesteund door de toenmalige Commissie 
van Beheer van de Geërfden) konden worden uitgevoerd.
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men juist zo graag mee schermde. Toen vond ik dat ik in 
actie moest komen.”

Braaksma, ook Geërfde van Velp. “Er werd gecommuni-
ceerd dat het ging om 17 hectare. In werkelijkheid bleek 
het om bijna 33 hectare te gaan. Er waren ook nog eens 
behoorlijke kosten mee gemoeid: 5 ton aan gemeen-
schapsgeld.”

Een ergernis van onder anderen Frits Gunning en Marja 
Braaksma was ook de suggestie van de gemeente dat 
het stuifzand na het terugbrengen in de oorspronkelijke 
staat van vóór 1880, ‘vanzelf’ in stand zou blijven. Marja 
Braaksma: “Echt onzin. Stuifzand heeft onderhoud 
nodig. Dat was bekend, omdat precies in die tijd bleek 
dat het Loonse en Drunense Zand zichzelf niet in stand 
kon houden.”
“Niet door de rechter, maar door de praktijk krijgen wij 
nu alsnog gelijk. Ga maar kijken, het groeit weer hele-
maal dicht. De gemeente heeft nog even gehoopt dat 
het onderhoud gefinancierd zou kunnen worden met 
subsidies in het kader van het project Natura 2000, 
maar die gelden zijn ingetrokken. Ze moeten nu zelf de 
portemonnee trekken en dat gebeurt niet.”

Naast bezwaar tegen het inhoudelijke deel, hadden Frits 
Gunning en Marja Braaksma moeite met het besluitvor-
mingsproces. Frits Gunning: “Er is ooit een korte toe-
lichting gegeven door Nienke Moll. Dat was alles. De 
inspraakronde had gewoon veel breder moeten worden 
aangepakt. Bovendien had de Commissie van Beheer 
van de Geërfden de uitgewerkte plannen ter goedkeu-
ring moeten voorleggen aan de eigen Algemene Verga-
dering, vóór ze groen licht gaf aan de gemeente.”

Pas nadat de gemeenteraad met de plannen had inge-
stemd, volgde een nadere uitleg. De druppel voor de 
opposanten om naar de rechter te stappen, was de 
ontheffing die de provincie verleende op de verplichting 
tot herbeplanten. Frits Gunning: “Dat ging volledig in 
tegen de richtlijnen van Natura 2000. Een project waar 

Samen met de reglementair voorgeschreven 20 mede-
standers vroegen Frits Gunning en Marja Braaksma een 
buitengewone vergadering van de Geërfden aan. De 
opkomst van verontruste Geërfden was overweldigend. 
Tot een stemming kwam het echter niet, omdat de 
Commissie van Beheer liet weten zich eerst te willen 
beraden.
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hadden op het stuifzand. En dus waren we geen belang-
hebbenden. Ik denk nog steeds dat de Raad van State 
inhoudelijk niet eens naar de zaak heeft gekeken.”

Marja Braaksma: “Frustrerend is altijd gebleven dat we 
nooit rechtszaken hadden hoeven voeren als de Com-
missie van Beheer had gehandeld volgens de notariële 
schenkingsacte aan de gemeente Rheden. Daarin staat 
zwart op wit beschreven dat er in het gebied nooit 
bomen gekapt mogen worden. Daar had de Commissie 
van Beheer de gemeente aan moeten houden.”

Achteraf heeft Frits Gunning spijt dat hij toen niet 
doordrukte. “Je houdt de boog maar één keer gespan-
nen. Voor de tweede vergadering waren door de Com-
missie van Beheer veel voorstanders van de radicale 
aanpak opgetrommeld. De enige genoegdoening voor 
ons was dat de bestuurders van de Geërfden lieten 
blijken dat ze het niet goed hadden aangepakt.”

Een lang verhaal kort: er volgden gerechtelijke procedu-
res tot aan de Raad van State aan toe. Uiteindelijk 
werden de bezwaarmakers ‘niet ontvankelijk’ verklaard. 
Jaren later moet Frits Gunning nog schamper lachen om 
het argument van de rechter. “Ons bezwaar werd 
afgewezen omdat we vanuit onze woonkamer geen zicht 

Beeld van de drukbezochte Buitengewone Algemene Vergadering 
van de Geërfden op 17 januari 2008.
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Tijdens een radio-interview in die tijd over de kwestie, 
bracht Marja Braaksma dat ook ter sprake. “De toenma-
lige wethouder Harriët Tiemens reageerde daar heel 
geagiteerd op, maar ging er niet inhoudelijk op in. Vlak 
daarna, tijdens het kort geding, kwam er ineens een 
ontheffing op tafel die niemand ooit eerder had gezien. 
Het document was niet, zoals alle andere stukken, 
getekend door de voorzitter van de Commissie van 
Beheer en het zat ook niet in het dossier van de ge-
meente toen wij dat mochten inzien. Het was heel 
duidelijk dat het stuk pas was geritseld na het interview. 
Uiteraard wel zo gedateerd dat het leek alsof het alle-
maal netjes was gegaan. Dat heeft me echt gestoord. 
Het is allemaal heel oneerlijk gegaan.”

Frits Gunning: “Vanwege onze oppositie werd het voor 
de gemeente steeds meer een prestigeproject. Daardoor 
leed de verstandhouding er ook onder. Ik weet nog dat 
Marja en mijn vrouw en ik in 2008 aanwezig waren bij de 
eerste rooiwerkzaamheden. Een gemeentebestuurder 
zei daar tegen mij: ‘U wilt zeker nog een keer afscheid 
nemen van de bomen?’ Dat vond ik heel min. Ik geloof 
ook dat ik niet heb gereageerd.”

Wat jaren later van beide kanten wordt benoemd, is de 
felheid waarmee werd gestreden. Marja Braaksma: “Dat 
klopt, wij streden voor ons gelijk. Maar van de kant van 
de gemeente en de Commissie van Beheer werd het veel 
erger voorgesteld dan dat het was. Op de dag dat de 
werkzaamheden begonnen was er zelfs politie opge-
trommeld. Te gek voor woorden en nergens voor nodig. 
Wij, Geërfden, waren om de tuin geleid en voerden een 
gerechtvaardigde strijd. Er was geen enkele reden om 
ons als een stelletje onruststokers weg te zetten.”

Marja Braaksma herinnert zich dat de Commissie van 
Beheer in die tijd op haar overkwam als een ‘nogal elitair 
gezelschap, dat heulde met de gemeente’. “En nu, jaren 

Bij de ‘heropening’ van het Rozendaalse Zand op 11 juli 2009 werd 
een houten bank in gebruikgenomen.

later, kun je je afvragen wat ze er inhoudelijk mee zijn 
opgeschoten. Een uilenkolonie is verdwenen, een 
dassenburcht verwoest, beschermde jeneverbessen zijn 
verdwenen en het stuifzand groeit alweer dicht.”

Ze hebben er zo goed en kwaad als mogelijk afstand van 
genomen. Ondanks ‘oud zeer’ zijn Frits Gunning en 
Marja Braaksma niet negatief over het instituut Geërf-
den. Frits Gunning: “Nee hoor. Ik ben heel blij dat de 
Geërfden van Velp nog steeds bestaan. Zo’n instituut 
behoort tot het cultureel erfgoed van ons land.”

En Marja Braaksma, die nog dagelijks haar hond uitlaat 
op het Rozendaalse Veld: “Ik moet zeggen dat het 
weideproject aan de Waterstraat mooi is uitgevoerd. 
Voor omwonenden is het plezierig daar te vertoeven.”
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Renbanen in het Rozendaalse Veld

Het Rozendaalse Veld kende vroeger 
één en mogelijk zelfs twee paarden-
renbanen. Op een topografische 
kaart uit 1865 is een renbaan 
ingetekend en op een kaart uit 1953 
is ten noordoosten van de Emmapi-
ramide een andere renbaan te zien. 
Naar verluidt waren het oefenba-
nen van de cavalerie, waar ook door 
militairen die in Velp woonden en 
privé een paard in bezit hadden, 
gebruik van werd gemaakt. In het 

archief van Kasteel Rosendael staat 
bij 22 maart 1926 vermeld: ‘17 maal 
f 2,50 voor brand renbaan f 42,50’. 
Hieruit kan worden opgemaakt dat 
in ieder geval één van de renbanen 
eigendom was van de kasteelheer. 
Opvallend is het kruisvormige 
padenpatroon binnen het ovaal van 
de baan bij de voormalige renbaan 
nabij de Emmapiramide. 
Onduidelijk is waarvoor dit gediend 
kan hebben.

Opkomen voor je rechten als 
Geërfde

Sinds de overname van het dage-
lijks beheer van het Rozendaalse 
Veld door de gemeente Rheden in 
1921, is de verstandhouding tussen 
de Geërfden van Velp en de ge-
meente redelijk goed. 

Door de jaren heen waren er wel 
regelmatig botsingen tussen de 
eigenaar en beheerder van het 
terrein en individuele Geërfden. Vrij-
wel altijd ging het om het recht op 
het gebruik van de heide. 

Een fanatieke Geërfde zat ooit 
wekenlang iedere zondag urenlang 
op een stoel in een door hem 
aangelegd tuintje op het Rozendaal-
se Veld. ‘Zijn’ tuintje, gaf hij bezoe-
kers te verstaan. 

Ook de natuurwachten van het 
Instituut voor Natuurbescherming 
Educatie en van het IVN kwamen 
regelmatig in conflict met Geërfden, 
die niet toestonden dat er werd 
getornd aan hun recht het Rozen-
daalse Veld te betreden op momen-
ten dat zij dat wilden.
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Rheden. Ik heb meer taken dan alleen het beheer van het 
Rozendaalse Veld, het Rozendaalse Zand en de Beekhui-
zense bossen, maar die beheertaak vind ik wel het 
leukste deel van mijn werkzaamheden. Ook omdat ik het 
gebied steeds beter leer kennen.”

Wat houdt, in het kort, het beheer van een heidegebied in?
“Hei is cultuurlandschap. Als je niets doet, wordt vroeg 
of laat alles bos. Om heide heide te laten blijven, moet je 
hard werken. Zeker in deze tijd, waarin heidebeheer 
geen onderdeel meer is van het landbouwkundig sys-
teem. De heide is eeuwen geleden ontstaan door scha-
penbegrazing, heideplaggen en maaien. Daar is in de 
huidige tijd geen behoefte meer aan. We zien het terrein 
daarom als een waardevol natuurgebied dat niet dicht 

Nienke Moll, beheerder van het Rozendaalse Veld 
namens de gemeente Rheden

‘Om heide heide te laten blijven, moet je hard werken’

Nienke Moll is sinds 2003 namens de gemeente Rheden 
beheerder van het Rozendaalse Veld. Het heidegebied 
dat vanaf 1860 tot de overdracht in 1917 en 1921 eigen-
dom was van de Geërfden. Die samenwerking verloopt 
soepel. Nienke Moll respecteert de afspraken die in de 
schenkingsakten en het convenant van 1997 zijn ge-
maakt, en de Geërfden denken mee vanuit historisch 
perspectief, maar vooral op basis van een brede, maat-
schappelijke visie. Nienke Moll: “Op de manier waarop 
het nu al jarenlang gaat hebben de Geërfden een duide-
lijke meerwaarde. Als gesprekspartner én als klankbord.”

Hoe word je beheerder van het Rozendaalse Veld?
Nienke Moll: “Ik ben een natuurmens en heb bos- en 
natuurbeheer gestudeerd aan Hogeschool Larenstein in 
Velp. Daarna heb ik een tijd bij een bosbouwadviesbu-
reau gewerkt en sinds 2003 werk ik bij de gemeente 

interviewinterview
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krijgen ervan ben je afhankelijk van de brandweer, maar 
bij het beheer kunnen we er wel rekening mee houden. 
Bijvoorbeeld door te ‘spelen’ met het landschap en 
vegetatie te verdelen. Daar kijken we samen met de 
brandweer naar.”

Voor de uitvoering van de beheervisie worden bedrijven 
ingehuurd en je hebt de vrijwilligers van de Heidewerk-
groep.
“De Heidewerkgroep is fantastisch. Zo’n twintig mensen 
in totaal, waarvan de meesten al aardig op leeftijd, die 
iedere twee weken een ochtend geweldig werk verrich-
ten, zoals opschot verwijderen. Incidenteel krijgen ze 
hulp van groepen leerlingen van scholen en medewerkers 
van bedrijven in het kader van een nuttig bedrijfsuitje. 
Daarnaast hebben we nog de jaarlijkse Heidewerkdag. 
Ieder jaar roepen de Geërfden en de gemeente alle 
gebruikers van het terrein op om op de laatste zaterdag 
van februari samen de handen uit de mouwen te steken. 
Op zo’n dag heb je een bonte verzameling mensen bij 
elkaar: natuurliefhebbers, imkers, leden van de scouting 
en mensen die normaal op het Rozendaalse Veld hun 
hond uitlaten. Heel gezellig. De afsluiting is altijd met 
een lekkere kop soep. Natuurlijk huren we voor werk-
zaamheden ook professionele groenbedrijven in. Waarbij 
we in gebieden met kwetsbare vegetatie de inzet van 
machines tot een minimum beperken. Nog zeer regelma-
tig wordt er gewerkt met paarden.”

mag groeien. Een belangrijk element is ook dat het 
Rozendaalse Veld een gebruiksterrein is. Dat is van 
oudsher zo en het is ook een belangrijke voorwaarde 
voor de Geërfden. Een punt is wel dat aan het gebruik 
van een terrein grenzen zitten. Dus is het altijd balance-
ren tussen natuurwaarden en recreatief gebruik. Daar-
voor gelden wettelijke kaders, maar dan nog moet je 
afwegingen maken. Dat doe ik in overleg met de Geërf-
den. In goede samenwerking komen we tot een duurza-
me instandhouding van het gebied.”

De basis wordt gevormd door een beheerplan?
“Ja. De gemeente Rheden beheert het Rozendaalse Veld 
ten dienste van het algemeen belang van de inwoners 
van Rheden. Het beheerplan maakt inzichtelijk welke 
keuzes er in dat verband zijn gemaakt om het gebied in 
stand te houden. Dat is ook de hoofddoelstelling die 
volgt uit de oude schenkingsakten en het convenant. 
Het Beheerplan 2006-2016 is aan z’n eind. We zijn 
bezig met een nieuw plan voor weer tien jaar. Bij het 
opstellen houden we rekening met ontwikkelingen en 
voortschrijdend inzicht. Zo is archeologisch onderzoek 
tegenwoordig standaard als er graafwerkzaamheden 
worden verricht. We hebben bij eerdere plagwerkzaam-
heden ook vuursteenvindplaatsen ontdekt en een 
urnenveld uit ver vervlogen tijden. Risicobeheersing is 
ook iets waar je bij het beheer van een terrein altijd mee 
bezig blijft. Denk aan brand. Bij het onder controle 
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is lastig in combinatie met het hondenlosloopgebied, 
maar in het noordelijke deel van het gebied kan het 
misschien.”
“Waar we ook mee hebben te maken is het verslechte-
rende milieu. De grond op het Rozendaalse Veld is erg 
gevoelig voor de verzurende invloed van stikstofdepo-
sitie. Dat is een onderschat probleem. Een probleem 
dat op termijn gevolgen kan hebben voor de flora en 
fauna en de hele keten die daaraan vast zit. Daar zullen 
we in het nieuwe plan zeker iets mee moeten. Mis-
schien kunnen we kiezen voor andere boomsoorten of 
steenmeel opbrengen als bodemverbeteraar. Breder 
gezien hebben we het hier over een probleem van de 
hele maatschappij. De uitstoot van milieubelastende 
stoffen moet worden aangepakt.”

Wat is het beheerbudget?
“Ongeveer een ton per jaar. Het grootste deel, zo’n 
85.000 euro, wordt als subsidie verstrekt door de 
provincie Gelderland.”

In hoeverre zal het nieuwe beheerplan afwijken van het 
oude plan?
“Iets waar je in ieder geval rekening mee houdt zijn 
trends en ontwikkelingen. Denk aan de klimaatveran-
dering en de vraag naar biomassa. Als beheerder 
hebben we te maken met de toename van de recreatie-
druk, het bos dat ouder wordt, de kwaliteit van de 
jonge bomen en de bodemgesteldheid die meer aan-
dacht vraagt. Met al die elementen houden we reke-
ning. We willen bijvoorbeeld de mogelijk bekijken om 
weer schaapskudden in het gebied te laten grazen. Dat 

Zwijnenplaag

Het overschot aan wilde zwijnen op 
de Veluwe lijkt van alle tijden. Eind 
vorige eeuw was er een periode dat 
zwijnen niet schroomden in de 
nachtelijke uren de bebouwde kom 
van Velp aan te doen. Regelmatig 
werden prachtig aangelegde tuinen 
bij villa’s in één nacht omgeploegd 
tot een soort maanlandschap. Er 
werd besloten tot het afschieten 
van zwijnen en in overleg met en 
met financiële steun van het 
Jachtfonds en de gemeente Rheden 
werden ook wildrasters geplaatst. 
Zo werd Velp voor 150.000 gulden 
gevrijwaard van verdere schade. De 
bewoners van wie de tuin overhoop 

was gehaald, draaiden zelf op voor 
de herstelkosten. Omdat wilde 
zwijnen, zoals in de wet omschre-
ven, res nullius, ‘van niemand’, zijn.

‘Schoensmeer’

‘Schoensmeer’ noemde een ecoloog 
het tijdens een Heideschouw. Een 
zeldzaam laagje in de heidegrond, dat 
zich in de loop der jaren vormt als er 
niet wordt geplagd. In de arme 
bodem van het Rozendaalse Veld 
wordt de ruwe humus slecht afgebro-
ken, omdat er weinig biologische 
activiteit is in de grond. Aldus ont-
staat een humuslaag met een dikte 
van 5 tot wel 30 centimeter. Daar 
direct onder vormt zich vaak een dun 
laagje diep zwart materiaal. Het is 
vochtig en makkelijk smeerbaar en 
voelt daardoor aan als schoensmeer. 
Het komt vooral voor in het noordelijk 
deel van het Rozendaalse Veld.
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die op persoonlijke titel bezwaren uitten. Sommigen op 
het proces, anderen op de inhoud: het terugbrengen van 
het stuifzand. Dat ging er heel fel aan toe. Uiteindelijk 
heeft de rechter ons en de Geërfden volledig in het gelijk 
gesteld. Ik moet ook zeggen dat het bestuur van de 
Geërfden haar rug recht heeft gehouden. Zou zich nu 
weer zo’n situatie voordoen, dan zouden we daar beslist 
anders mee omgaan. Omdat we ervan hebben geleerd, 
maar ook omdat inspraakprocedures in deze tijd anders 
zijn dan toen. Wat ik trouwens wel heel mooi vond is dat 
we vrijwel unaniem lof toegezwaaid kregen, ook van 
opposanten, toen we vijf jaar na het project een excursie 
hielden door het stuifzandgebied.”

De toename van de recreatiedruk. Hoe gaan jullie daarmee 
om?
“Die druk is er, dat valt niet te ontkennen. Er zijn gewoon 
heel veel gebruikersgroepen. Van wandelaars tot model-
vliegers en van mensen die hun hond op het Rozendaal-
se Veld uitlaten tot aanvragen voor het maken van 
filmopnamen in het gebied. De huidige ontwikkeling 
baart ons zeker zorgen. De verschillende gebruikers-

Vreemd eigenlijk dat we het hebben over een gebied dat 
ligt in Rozendaal, maar dat door Rheden wordt beheerd.
“We beheren het niet alleen, we zijn ook eigenaar. Ook al 
ligt het terrein inderdaad binnen de Rozendaalse gren-
zen. Rozendaal gaat over de openbare orde en veiligheid, 
het bestemmingsplan en over vergunningen. Om het 
gebied te beschermen heeft de gemeente Rozendaal in 
2017 bijvoorbeeld aangegeven geen vergunning te 
verlenen voor een schuilhut bij de brandtoren. Dat is een 
afweging die Rozendaal maakt. De Geërfden hebben 
daarop de aanvraag ingetrokken. Vaak wordt gedacht 
dat het lastig werken is op deze manier, maar dat vind ik 
meevallen. De taken en verantwoordelijkheden zijn 
duidelijk.”

En dan aan de andere kant ook nog de Geërfden waarmee 
van alles en nog wat moet worden overlegd.
“Dat is totaal geen punt. Op de manier waarop het nu al 
jarenlang gaat hebben de Geërfden een duidelijke 
meerwaarde. Als gesprekspartner én als klankbord. Het 
is gewoon heel fijn om mensen te hebben die ook een 
binding hebben met het gebied, die ook gepassioneerd 
zijn en die niet overvragen. Op basis van argumenten en 
begrip voor elkaar komen we er altijd uit. Andersom 
denk ik dat deze constructie voor de Geërfden ook 
prettig is. Ze hebben een direct lijntje met mij als 
beheerder, en de wethouder en de gemeenteraad zijn 
natuurlijk ook niet ver weg. Stel dat we het niet eens 
zijn, dan hebben de Geërfden de mogelijkheid in de 
raadszaal hun beklag te doen en wel of niet hun gelijk te 
halen.”

Wat in 2007 en 2008 wel voor rumoer heeft gezorgd is het 
herstellen van het stuifzandgebied.
“Dat is heel raar gelopen. We hadden alles van het begin 
af aan heel goed met de Commissie van Beheer van de 
Geërfden doorgesproken en we waren al best ver. Ineens 
waren er inwoners van Velp, Geërfden dus eigenlijk ook, 
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leven van de dieren in het gebied. Aan de andere kant zie 
ik ook de positieve gevolgen en die worden per definitie 
onderbelicht. Doordat die honden er lopen, krijgen reeën 
en herten minder tijd in het gebied aan bomen te knab-
belen. Een gevolg daarvan is dat er meer verschillende 
soorten bomen tot ontwikkeling komen. Lijsterbessen, 
eiken en berken bijvoorbeeld. Zelfs het feit dat al die 
honden in het gebied hun behoeften doen, heeft een 
positieve kant. Er ontwikkelen zich plantensoorten en 
insectenlevens die horen bij een zeldzamer wordend 
ecosysteem in Nederland. Op luchtfoto’s is dat door 
verkleuring van gebieden goed te zien. Een ontwikkeling 
die bij veel mensen niet bekend is, maar die ecologisch 
gezien van waarde is in een tijd dat de druk op de natuur 
in Nederland groot is.”

groepen hebben ook steeds meer last van elkaar. Dan is 
het duidelijk dat je een grens nadert. Met als lastige 
bijkomstigheid dat de gemeente Rheden zich graag 
profileert als gemeente om in te recreëren. Dan is het 
slecht te verkopen recreatieve activiteiten te verbieden.”

Mooiste probleemvoorbeeld is het ongekend populaire 
hondenlosloopgebied.
“We hebben paal en perk aan de toename gesteld door 
met de mensen van de hondenuitlaatservices in gesprek 
te gaan en dingen af te spreken. Ze worden onder meer 
betrokken bij het beheer, bij het opruimen van de rotzooi 
en bij het afhandelen van klachten. Dat gaat in goed 
overleg met de 21 centrales die nu officieel toestemming 
van ons hebben om honden in het gebied uit te laten.”

Heel veel natuurliefhebbers vinden het maar niets, die 
loslopende honden op het Rozendaalse Veld.
“Aan de ene kant snap ik dat, want honden verstoren het 

De laatste korhoen

Ooit leefde op het Rozendaalse Veld 
een flinke populatie korhoenen 
oftewel korhanen. Midden jaren 
zestig van de vorige eeuw echter 
werd het laatste exemplaar gescho-
ten door de plaatselijk bevoegde 
jager. De beste man wist op dat 
moment waarschijnlijk niet dat het 
om de laatste korhoen ging. Offici-
eel namelijk mag een jager nooit het 
laatste stuk van een soort schieten, 
ook al is de kans op nakomelingen 
nul bij een eenling.
Toen duidelijk werd dat het gedaan 

was met de korhoenen op het 
Rozendaalse Veld, is nog onderzoek 
gedaan naar de mogelijkheden van 
het opnieuw uitzetten van deze 
vogelsoort. Dat bleek onhaalbaar. 
De biotoop van het gebied is niet 

meer geschikt voor korhoenen en 
ook de combinatie met recreatie en 
een grootschalig hondenlosloopge-
bied is lastig. Inmiddels wordt de 
korhoen in Nederland met uitster-
ven bedreigd.
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Jop de Klein werkte als lid van de Commissie van Beheer 
ook mee aan het opstellen van het Besliskwadrant. Een 
instrument van waarde, meent hij. “Er zijn meer aanvra-
gen voor bijdragen aan ‘goede doelen’ dan dat er geld is. 
Dan is het prettig als je een aanvraag objectief kunt 
beoordelen en niet afhankelijk bent van persoonlijke 
voorkeuren. Met het Besliskwadrant kan dat. Als we nu 
een aanvraag afwijzen, kunnen we duidelijk aangeven 
waarom.”

Als bestuurder heeft u ook gezien dat het spanningsveld 
tussen de natuur op het Rozendaalse Veld en het gebruik 
van het gebied voor recreatie, steeds meer toeneemt. Hoe 
kunnen we dat in de hand houden?
Jop de Klein: “Ik zit daar heel realistisch in. Van oudsher 
hebben Velpenaren het recht van de grond gebruik te 
maken. Er zijn bijna geen boeren meer die hei gaan 
maaien en geen bewoners meer die zand gaan schep-
pen, maar wel steeds meer mensen die er wandelen, 
fietsen of hun hond uitlaten. Dat recht hebben ze, alleen 
worden de aantallen wel erg groot. Het kan gaan botsen 
met de belangen van de natuur. Het is aan de gemeente, 
als eigenaar, om daar een weg in te vinden, zonder aan 
de rechten van de bewoners te tornen. Daarbij wordt ze 
geholpen door de Natuurbeschermingswet die in 2017 in 
werking is getreden en het Europese project Natura 
2000. Het Rozendaalse Veld behoort tot de gebieden die 
daarvoor zijn aangewezen. Het betekent dat met regel-
geving een balans moet worden gevonden tussen 
beleven, gebruiken en beschermen.”

De rol die de Geërfden daarbij spelen is steeds meer op de 
achtergrond.
“Dat zie ik niet als een bezwaar. Zolang we als stakehol-
der onze stem maar af en toe blijven verheffen. In de 
praktijk zie je ook dat dat gebeurt. Als er iets speelt, 
zoals destijds bijvoorbeeld het gedoe rond het stuifzand, 
hebben we gelijk een volle zaal bij vergaderingen en is er 

Jop de Klein, oud-lid Commissie van Beheer

‘We zullen onze stem moeten blijven verheffen’

Het voorbestaan van de Geërfden hangt nauw samen 
met de bereidheid van mensen (Velpenaren!) zich voor 
de ‘goede zaak’ in te zetten. En steeds weer blijken die 
mensen er te zijn. Een mooi voorbeeld is oud-Commis-
sie van Beheer-lid Jop de Klein. Geboren en getogen in 
Westervoort, maar sinds 1985 woonachtig in Velp.

Hij werd in Velp en Wageningen opgeleid als bosbouw-
deskundige en dat maakte de stap naar de Geërfden 
niet zo groot. Zelf motiveert hij het zo: ”Ik heb iets met 
grondgebondenheid en met bos- en natuurbeheer. 
Vandaar dat de functie van heidecommissaris mij goed 
paste. Het leuke van de Geërfden is dat er ook een 
maatschappelijke kant is. We steunen goede doelen en 
dragen zo bij aan het welzijn van de inwoners van Velp. 
De combinatie van al die aspecten vind ik mooi.”

interviewinterview
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volop discussie. Dat geeft aan dat de omgeving echt wel 
leeft voor veel Velpenaren.”

Hebben de Geërfden voldoende bekendheid?
“Dat is een terechte vraag. Het zou beter kunnen, denk 
ik. De Heideschouw is niet erg bekend, net als de 
Heidewerkgroep en de Heidewerkdag. De meeste 
mensen tegenwoordig zijn consumenten. Ze laten hun 
hond uit op het Rozendaalse Veld, maar dat ze ook 
zouden kunnen bijdragen aan het in stand houden van 
het gebied, komt niet in ze op. Daarom is het goed dat 
dit boekje is gemaakt. Je mag af en toe best eens wat 
meer naar buiten treden. Het zou mij wat waard zijn als 
de Geërfden tot in lengte van jaren de verbinding met 
het dorp Velp in stand kunnen houden.”

Wat denkt u: bestaan de Geërfden van Velp over 50 jaar nog?
“Dat denk ik wel. Er zullen altijd mensen zijn die zich 
willen inzetten voor de omgeving waarin ze wonen. 
Omdat ze het nut en de noodzaak zien. Een prettige 
bijkomstigheid in ons geval is dat we in een prachtige 
omgeving wonen en leven. Laten we ons dat wel blijven 
realiseren.”

‘Kantjesjagerij’

Voor grofwild als herten en wilde 
zwijnen is het Rozendaalse Veld een 
schraal biotoop. Afgezien van 
hondenpoep valt er voor bijvoor-
beeld zwijnen niet veel te eten. Dat 
werkt in het nadeel van jagers die 
het Rozendaalse Veld als jachtge-
bied hebben. 
De jagers die eind jaren negentig 

van de vorige eeuw verantwoorde-
lijk waren voor het afschot hadden 
daar wat op gevonden. Door aan de 
randen van hun jachtgebied 
maiskolven neer te leggen, probeer-
den ze zwijnen van naastgelegen 
jachtterreinen te lokken. ‘Kantjesja-
gerij’ die tegen het zere been was 
van de jagers van die gebieden. 

De commotie die ontstond, raakte 
niet alleen de Geërfden. Ook 
burgers en de lokale politiek gingen 
zich ermee bemoeien. Uiteindelijk 
lukten het de Wildbeheereenheid en 
de gemeenteraad de zaak op te 
lossen door betere afspraken te 
maken en pachtovereenkomsten 
aan te passen.
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De realisatie van het Geërfdenpark was onderdeel van 
de afspraken die de Geërfden in 2009 maakten met de 
gemeente Rheden. De Geërfden leverden grond aan de 
Waterstraat in, in ruil voor grond aan de Berg en 
Heideweg. Maar gelukkig niet alle grond!

Een mooie dag of avond? Dan behoort een heerlijk 
wandelingetje door het Geërfdenpark tot de mogelijk-
heden. Een prachtig park, met wandel- en fietspaden 
en een speelplek voor kinderen, aangelegd in 2013, 
waar het goed toeven is tussen de bebouwing van 
Velp-Zuid en de A12.

Het Geërfdenpark en de Paardenwei
3 weide

Het Geërfdenpark en de Paardenwei
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Vanuit historisch oogpunt is het gemeenschappelijk 
bezit van ‘woeste’ gronden een van de belangrijkste 
taken van de Geërfden. Bij voorkeur gaat het om behoud 
en beheer van (weide)gronden in de plaats Velp (de oude 
kadastrale gemeente Velp), maar dit is de afgelopen 
decennia niet mogelijk gebleken. Momenteel beschikken 
de Geërfden van Velp ook over weidegronden in De 
Steeg en Brummen. Al jarenlang is het uitgangspunt van 
de Commissie van Beheer (regelmatig bevestigd door de 
Algemene Vergadering) het aantal vierkante meters dat 
in bezit is in stand te houden, en zo mogelijk door ruilen 
meer grond proberen te verkrijgen in Velp.

De Paardenwei (ook wel Geërfdenwei genoemd) is in de 
loop der jaren nogal eens veranderd en verplaatst. Onder 
meer vanwege de aanleg van de snelweg A12. De laatste 
pakweg 30 jaar vonden ook de nodige grondtransacties 
plaats tussen de Geërfden en de gemeente Rheden. Zo 
kregen de Geërfden een weide van 8 hectare in de Havi-
kerwaard bij De Steeg in bezit. Omdat er flink wat geld in 
kas was en verschillende pogingen om in Velp grond te 
kopen waren mislukt, werd in 1966 een weide van 5,7 
hectare in de gemeente Brummen aangekocht. Zowel de 
Havikerwaard als de weide in Brummen is verpacht. 
Daarmee houden de Geërfden vast aan het uitgangspunt 
dat zij gronden in bezit en beheer moeten hebben.

Aan het park grenst nog altijd de Paardenwei van de 
Geërfden. Een weide die door een fietspad, dat aansluit 
op een fietstunneltje onder de A12 door, in tweeën is 
gedeeld. De percelen zijn 1,6 en 0,8 hectare groot. Op de 
weiden wordt nog steeds vee ingeschaard. Geen tienta-
len koeien en paarden meer zoals vroeger (toen veel 
inwoners van Velp een eigen werkpaard hadden), maar 
de functie van gronden zoals die destijds bestond, wordt 
wel in ere gehouden.

De wei aan de Waterstraat werd vroeger geroemd om 
het voedzame gras dat er groeide. In de wei konden de 
dieren na de wintermaanden goed aansterken. De 
Paardenwei is sinds de herindeling afgezet met een 
moderne afrastering. Een weiwaarder houdt dagelijks 
toezicht op de wei en de dieren.

Zoals gezegd bestaat nog steeds de mogelijkheid 
paarden, pony’s en koeien tegen betaling van een gering 
bedrag in de weide onder te brengen. Geërfden betalen 
140 euro voor het hele weideseizoen, niet-Geërfden 200 
euro (prijzen 2017). Het aanmelden van de dieren vindt 
traditiegetrouw plaats in Café ’t Pintje aan de Wilhelmi-
nastraat. Het inscharen (het in de wei toelaten) van het 
vee is meestal op de laatste zaterdag van april. Alle 
dieren gaan dan tegelijk de wei in.
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verlopen of Rijkswaterstaat stond op de stoep. Het 
verzoek luidde mee te werken aan de verkoop van een 
strook grond langs de A12 in verband met een voorgeno-
men verbreding van de snelweg. De toenmalige Com-
missie van Beheer stelde zich positief op en sprak de 
wens uit de grond die moest worden afgestaan, te willen 
ruilen voor andere weidegrond in Velp. Als tweede optie 
werd genoemd het verkrijgen van een goede prijs voor 
de grond. Aanvullend werd gepleit voor het plaatsen van 
een deugdelijke afrastering op de nieuwe grens, op 
kosten van koper Rijkswaterstaat. Een ogenschijnlijk 
simpel verzoek, dat toch voor complicaties zorgde. 
Omdat de grensafscheiding op grondgebied van de 
gemeente Rheden zou moeten komen, moest een 
ingewikkelde driehoeksovereenkomst worden opgesteld.

In 2009 werd overeenstemming bereikt met de gemeen-
te over de herinrichting van de wei. Onderdeel van de 
deal was een grondruil. De Geërfden werden in ruil voor 
grond aan de Waterstraat eigenaar van een weide aan 
de Berg en Heideweg. De leden hadden tijdens de 
Algemene Vergadering van 27 februari 2008 al inge-
stemd met de voorgenomen grondruil.

Weide Waterstraat
De Paardenwei aan de Waterstraat in Velp is nog de 
enige waar daadwerkelijk vee wordt ingeschaard door de 
Geërfden. Om die reden en vanwege het feit dat de 
weide daadwerkelijk in Velp ligt, wordt de grond gekoes-
terd. Tot aan de grondruil in 2013 bestond de weide voor 
het kadaster uit acht percelen met een totale oppervlak-
te van bijna 4 hectare. Nu is dat nog maar 2,4 hectare.

In 2002 werd over de Paardenwei aan de Waterstraat 
een intentieverklaring getekend met de gemeente. 
Daarin was vastgelegd dat de Geërfden hun medewer-
king zouden verlenen aan het binnen vijf jaar ontwikke-
len van de grond, met als hoofddoel het geven van een 
impuls aan de directe woon- en leefomgeving. De focus 
werd gericht op het optimaal benutten van natuur, 
water en lokale paden. Daarnaast zou er voldoende 
weidegrond overblijven voor de Geërfden voor de 
verhuur (inscharen).

De termijn van de intentieverklaring was nog niet 
Studenten van Hogeschool Larenstein waren betrokken bij de 
vormgeving van het Geërfdenpark.
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Als onderdeel van de grondruil zijn ook stukken grond 
aan de Waterstraat meegenomen, om ervoor te zorgen 
dat de Geërfden niets meer van doen hebben met 
Rijkswaterstaat. Er zijn stroken grond mee geruild om 
het feitelijke gebruik in overeenstemming te brengen 
met het juridisch eigendom (de Geërfden gebruikten een 
klein stukje grond als weide, terwijl die grond eigendom 
was van de gemeente).

Nadat het Geërfdenpark was aangelegd is besloten het 
wandelpad door het park de naam ‘Hans Driessenpad’ 
te geven. De in 2011 overleden Velpenaar Hans Driessen 
is het langstzittende lid van de Commissie van Beheer 
ooit (zie ook kadertekst pagina 16).

De grondruil vond uiteindelijk plaats met gesloten 
beurzen in 2013. Gekeken naar de oppervlakten van 
beide gronden zijn de Geërfden er ongeveer 6.000 
vierkante meter op vooruit gegaan. Het bezit aan de 
Waterstraat had een oppervlakte van bijna 4 hectare, 
het nieuwe bezit aan de Berg en Heideweg bijna 5 
hectare. Onderdeel van de ruil was dat de gemeente de 
kosten van een nieuw hekwerk om de weide aan de Berg 
en Heideweg voor haar rekening zou nemen. De ge-
meente deed dat ook, maar de kwaliteit bleek ver 
beneden peil. In overleg is er vervolgens weer een 
nieuwe afrastering geplaatst. In de kosten daarvan 
hebben de Geërfden bijgedragen.

Een mooie inkomstenbron voor de Geërfden was ook 
jarenlang de huur die de gemeente Rheden betaalde 
voor het gebruik van de grond vlakbij het tankstation op 
de Larensteinselaan, waarin een bergbezinkput was 
geplaatst. Aanvankelijk was het de bedoeling opstalrecht 
te vestigen, maar door de discussie over het park bleef 
dat liggen. Uiteindelijk is de grond waarin de bergbe-
zinkput ligt meegenomen in de afspraken over de 
grondruil.

Het schriftelijk vastleggen van de afspraken in een 
contract leverde nog wel de nodige discussies op met de 
gemeente. Het hele proces kwam zelfs enige tijd stil te 
liggen, omdat de gemeente tot de ontdekking kwam dat 
het perceel aan de Berg en Heideweg niet voldeed aan 
het bestemmingsplan. Er bleken opstallen te staan die 
er volgens het bestemmingsplan niet mochten staan. De 
aanpassing van het bestemmingsplan zorgde voor een 
flinke vertraging, maar in 2013 kon de grondruil toch  
worden gerealiseerd. Korte tijd later is op de weide die 
de Geërfden hebben afgestaan aan de Waterstraat het 
Geërfdenpark aangelegd. De naam Geërfdenpark is 
bepaald via een ‘prijsvraag’ onder de Velpse bevolking.
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Weide Brummen
In de jaren vijftig is veel grond verkocht aan de gemeen-
te Rheden voor woningbouw. Dat zorgde ervoor dat er 
op een gegeven moment veel geld in kas was, maar niet 
meer zoveel grond in bezit. Daarom werd door de 
Stichting Geërfdenfonds in 1966 een stuk grond met een 
oppervlakte van 5,7 hectare gekocht in Brummen. Deze 
weide ligt aan de Bronckhorsterweg richting de veer-
pont naar Bronckhorst.

Sinds 2005 is de weide niet meer verpacht. In plaats 
daarvan is een natuurbeheerovereenkomst afgesloten 
voor ‘kruidenrijk grasland’. De termijn van de overeen-
komst liep van 1 februari 2005 t/m 31 januari 2011. 
Afgesproken was dat in het geval aan het einde van die 
periode aan een aantal voorwaarden was voldaan (onder 
meer een minimaal aantal soorten kruiden per vierkante 
meter), een subsidiebedrag van 37.556,16 euro zou 
worden toegekend. Dit bedrag bestond uit twee delen. 
Het eerste deel was een subsidie in het kader van de 
ontwikkeling van kruidenrijk grasland van 34.352,64 
euro. Het tweede deel was een ‘probleemgebiedenver-
goeding’ van 3.203,52 euro. (Onder een ‘probleemge-
bied’ verstond het Ministerie van Economische Zaken 
landbouwgebieden en natuurterreinen met hoge grond-
waterstanden. Veel van deze gebieden zijn van belang 

Weide Havikerwaard
De weide in de Havikerwaard is in 1961 door ruiling met 
de gemeente Rheden in het bezit gekomen van de 
Geërfden. De weide van 8 hectare ligt buitendijks in de 
uiterwaarden van de Havikerwaard bij De Steeg en 
maakt deel uit van de gebiedsvisie Havikerpoort. In 1966 
is de grond verpacht aan agrariër Roelofsen. Na zijn 
overlijden in 1981 is de pachtovereenkomst overgegaan 
op diens zoon onder de naam: firma Landbouw- en 
Veeteeltbedrijf Roelofsen te Ressen.

Hoewel de heer Roelofsen met zijn bedrijf inmiddels is 
verhuisd naar Friesland, loopt de pachtovereenkomst 
nog steeds door. Daarmee is de wei in de Havikerwaard 
nog altijd een vaste inkomstenbron. Voor het innen van 
de pachtgelden is jarenlang gebruikgemaakt van de 
diensten van Rentmeesterskantoor Korevaar. Sinds 
2009 echter wordt dit in eigen beheer gedaan.
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voor de natuur en daarom wilde de overheid de landei-
genschappen in stand houden. Vanaf 2015 kan de 
subsidie niet meer worden aangevraagd).

Gedurende de zes jaren dat de subsidieovereenkomst 
liep, werd jaarlijks een voorschot ontvangen van 
6.259,36 euro. Prettig voor de penningmeester, maar 
omdat onzeker was of de voorschotbedragen wel als 
daadwerkelijke inkomsten gezien konden worden (de 
kans bestond dat het geld terugbetaald moest worden 
als aan het einde van de periode niet aan de voorwaar-
den werd voldaan), werd elk jaar een voorziening 
genomen ter hoogte van het subsidiebedrag, om te 
voorkomen dat de Geërfden geconfronteerd zouden 
worden met een onverwachte naheffing. Tussentijds 
werd de ontwikkeling van de weide wel gemonitord, 
soms ook samen met experts. De resultaten waren 
steeds bevredigend, zodat geen acties in gang hoefden 
worden gezet.

Omdat aan de voorwaarden werd voldaan, kwam er 
begin 2011 ineens een bedrag van ruim 35.000 euro 
beschikbaar. Een oproep aan de Geërfden om met 
voorstellen te komen voor projecten, leverde weinig 
reacties op. In de jaren daaropvolgend ontstond het idee 
de gemeenschap een schuilhut op het Rozendaalse Veld 
cadeau te doen. Dat plan ging uiteindelijk niet door (zie 
kader op pagina 105).

Voor de weide in Brummen wordt sinds 2007 jaarlijks 
een overeenkomst gesloten met Geert en Geert-Jan van 
Hussel uit Toldijk voor de verkoop van grasgewas op 
stam. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt. Zo mag er 
alleen gemaaid worden van 15 mei t/m 31 oktober, is 
bemesting niet toegestaan en is beweiding alleen 
toegestaan van 1 augustus tot en met 31 oktober. Voor 
de weide wordt nog steeds jaarlijks subsidie ontvangen. 
De vraag is wel of dit in de toekomst zo zal blijven. De runderen van vader en zoon Van Hussel.

Weidecommissaris Wilco Nieuwenhuis bespreekt met de leden van 
de CvB en hun partners de kwaliteit van het kruidenrijke grasland.
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De gebruiker van de weide aan de Berg en Heideweg 
huurt sinds het passeren van de akten van de Geërfden 
en niet meer van de gemeente. Hiertoe zijn twee over-
eenkomsten opgesteld. Een huurovereenkomst voor de 
grond waar de stallen opstaan en een verkoopovereen-
komst voor grasgewas op stam. De huurovereenkomst 
is ingegaan op 1 januari 2015 voor een periode van drie 
jaar. Als geen van de partijen de overeenkomst opzegt, 
wordt deze steeds automatisch met een jaar verlengd. 
De verkoopovereenkomst voor grasgewas op stam 
wordt jaarlijks aangegaan.

Weidewerkdag
Zoals er een Heidewerkdag is, zo is er ook een jaarlijkse 
Weidewerkdag. Meestal in april, voordat het vee weer de 
wei in mag. Op die dag wordt de Geërfdenwei aan de 
Waterstraat onderhouden. De wei heeft deels nog haar 
oorspronkelijke doel: het laten grazen van paarden en 
koeien. Omdat in het voorjaar het onkruid welig tiert, 
kan het gras verstikken. Tijdens de Weidewerkdag wordt 
het onkruid met vereende krachten verwijderd en het 
zwerfvuil verzameld en afgevoerd. De Geërfden zorgen 
voor wat te eten en te drinken voor de vrijwilligers 
(veelal Geërfden!) die meehelpen.

Weide Berg en Heideweg
Zoals eerder beschreven kwam de Berg en Heideweg in 
2013 in bezit van de Geërfden via een grondruil met de 
gemeente van weidegronden aan de Waterstraat. De 
weide is opgedeeld in twee gedeelten die gescheiden 
worden door een doorgaande weg (Berg en Heideweg). 
De totale oppervlakte is 2,1 hectare.

Kort nadat de gemeente de grond aan de Geërfden 
aanbood als ruilobject, bleek een stal op het terrein 
illegaal, in strijd met het bestemmingsplan, te zijn 
gebouwd. Er was sprake van een gedoogsituatie. Omdat 
de gemeente als beleid heeft alleen grond over te 
dragen die voldoet aan het bestemmingsplan, moest 
eerst de wijziging worden geregeld. Dat verklaart 
waarom er liefst twee jaar zat tussen het tekenen van de 
ruilovereenkomst en het passeren van de officiële akten 
bij de notaris.
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Twee lokale agrariërs en een paardenfokker die in het 
gebied actief waren, reageerden furieus toen ze het 
nieuws vernamen. Zij voorzagen dat de toch al schaarse 
landbouwgrond kopje onder zou gaan. Bovendien waren 
ze verbolgen over het heimelijke grondtoewijzingsbeleid 
van de Dienst Landelijk Gebied (DLG), het toenmalige 
grondbedrijf van de overheid.

Ook de Commissie van Beheer van de Geërfden was ‘not 
amused’. Met name het feit dat de Geërfden niet eens 
de mogelijkheid hadden gekregen mee te dingen naar 
landbouwgrond in Velp (waar ze al jaren naar op zoek 
waren), zorgde voor ergernis. Besloten werd samen met 
de agrariërs een ‘brief op poten’ te sturen naar de 
minister, met de klacht dat er van gelijkberechtiging 
totaal geen sprake was geweest. Ook een Gelderse 
Gedeputeerde deed een duit in het zakje. Uiteindelijk 
leidde het zelfs tot een vraag in de Tweede Kamer. In de 
lokale pers verscheen in die periode een artikel met als 
kop: ‘Boer is troef’.

Het effect bleef niet uit, al duurde het tot op het laatste 
moment. Toen de notariële akte van de grondoverdracht 
aan Natuurmonumenten op het punt stond getekend te 

De Geërfden en de Velperwaarden, ‘Boer is troef’
In het voorjaar van 2011 werd bekend dat Natuurmonu-
menten 2,1 miljoen euro zou ontvangen van de Nationa-
le Postcode Loterij voor de uitbreiding van haar grond-
bezit in de uiterwaarden van Velp, de zogenaamde 
Velperwaarden. Het gebied werd destijds gezien als een 
belangrijke schakel bij de totstandkoming van het 
Rivierklimaatpark IJsselpoort. Er waren plannen voor 
vernatting en de vorming van een natuurlijke klimaat-
buffer.
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waarden, slaagde. Op 19 december 2011 werd een 
convenant getekend door alle betrokken partijen: 
Natuurmonumenten, de twee betrokken agrariërs, de 
paardenfokker, de Dienst Landelijk Gebied/Bureau 
Beheer Landbouwgronden, de Agrarische Natuurvereni-
ging en de Geërfden van Velp.

De overeenkomst, waarin rekening wordt gehouden met 
de belangen van alle partijen, vormt de basis voor het 
grondgebruik in de Velperwaarden in de jaren tot 2036. 
De deelname van de Geërfden aan het overleg was 
essentieel. Zij vormden tegelijkertijd een buffer en een 
verbinding tussen de agrariërs en Natuurmonumenten.

Jammer was dat de Geërfden niet alsnog grond konden 
verwerven in het gebied. Toch was het gevoel goed. 
Vanwege de verbindende rol bij de totstandkoming van 
het convenant en de bijdrage die daarmee werd geleverd 
aan de blijvende toegankelijkheid van de Velperwaarden 
(bijvoorbeeld het inmiddels gerealiseerde struinpad).

worden, kwam er vanuit Den Haag een telefoontje. De 
notaris werd verzocht de akte nog niet te laten passeren.

De toenmalige staatssecretaris Henk Bleker stelde 
vervolgens via de DLG een door de wol geverfde bemid-
delaar aan in de persoon van de voormalige president 
van het Hof Den Haag. Zijn poging om de brokken te 
lijmen en de betrokken partijen (ook de agrarische 
natuurvereniging VSR had zich in dat rijtje gevoegd) bij 
elkaar te brengen bij de (her)inrichting van de Velper-

Uitzicht over de Velperwaarden met in de verte de oprijzende 
Veluwezoom.
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commissaris, tegenwoordig penningmeester. Samen met 
bestuursleden als Maarten Schellingerhout, Pieter 
Hoefsloot en Jop de Klein stond hij aan de basis van een 
zekere professionalisering van de Geërfden. Hij was ook 
nauw betrokken bij de ‘beruchte’ grondruil met de ge-
meente Rheden en de discussie over de Velperwaarden.

We beginnen bij die keer dat u naar de vergadering ging om 
te voorkomen dat de Geërfden zichzelf zouden opheffen.
Tom Hillemans: “Tijdens die vergadering is een commis-
sie opgericht die zou gaan onderzoeken of er voldoende 
draagvlak was voor het oorspronkelijke idee van het 
bestuur om alles van de Geërfden over te hevelen naar 
de al bestaande Stichting Geërfdenfonds. Ik zat daarin 
samen met jurist Jan Schaeffer en oud-wethouder Kees 
Hermsen van de gemeente Rheden. Maarten Schellin-
gerhout en Pieter Hoefsloot waren namens het bestuur 
aanwezig tijdens de gesprekken. Onze conclusie was al 
snel dat er voldoende draagvlak was om de Geërfden 
van Velp toch te laten voortbestaan, ondanks het feit dat 
het gaat om een rechtspersoon die feitelijk niet bestaat. 
Eerder al waren het kapitaal en een aantal weiden 

Tom Hillemans, penningmeester Commissie van Beheer

     

‘Het bezit van grond raakt aan de basis van het 
bestaan van de Geërfden’

Hij is geen Velpse autochtoon in de ware zin van het 
woord. Tom Hillemans (1959) kwam in het dorp wonen 
toen hij 22 was. Een paar jaar later werd hij getriggerd 
door een berichtje in de toenmalige Velpsche Courant, 
waarin de ‘Algemene Vergadering’ van de Geërfden werd 
aangekondigd. Hij verwachtte een bijeenkomst met 
oude mannen die een borrel dronken, gezeten achter 
een tafel met een Perzisch kleedje. Tom Hillemans: “Dat 
beeld klopte volledig.”

Jarenlang liet hij zich er vervolgens niet zien, om er pas 
weer heen te gaan toen hij in de jaarlijkse aankondiging 
van de vergadering las dat de Geërfden overwogen 
zichzelf op te heffen. Tom: “Daar schrok ik van. Ik ben 
van deze tijd, maar ook van dingen in stand houden.”

Inmiddels maakt Tom Hillemans alweer twaalf jaar deel 
uit van de Commissie van Beheer. Eerst was hij weide-

interviewinterview
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“Dat is jammer, maar het kan niet anders. Door de 
overheid zijn we enkele keren gedwongen tot een 
grondverkoop en/of -ruil. Dan kun je wel zeggen: dat 
willen we niet, maar dan zetten ze gewoon een onteige-
ningsprocedure in gang. In Velp was destijds geen grond 
beschikbaar, waardoor we in Brummen en de Haviker-
waard zijn uitgekomen. Achteraf kunnen we stellen dat 
met name ‘Brummen’ financieel gezien heel gunstig voor 
ons is uitgepakt, doordat we hebben kunnen profiteren 
van een aantrekkelijke subsidieregeling. En de Haviker-
waard is al heel lang verpacht en levert ook gewoon geld 
op.”

Een deel van de opbrengst van de weide in Brummen zou 
worden aangewend voor het bouwen van een schuilhut bij 
de Brandtoren. Daar heeft de gemeente Rozendaal echter 
een stokje voor gestoken.
“Dat is jammer, maar het geld is niet weg. Misschien dat 
het in de toekomst wel lukt en anders vinden we er 
ongetwijfeld een andere goede bestemming voor.”

ondergebracht in de Stichting Geërfdenfonds. De 
Commissie van Beheer van de Geërfden is automatisch 
ook het bestuur van de stichting.”

Klus geklaard en toen?
“Een jaar later was er een vacature voor weidecommis-
saris. Daar werd ik toen voor gevraagd en ik ben dat 
geworden. Rond 2010 heeft Wilco Nieuwenhuis dat van 
mij overgenomen en ben ik Bob Tol opgevolgd als 
penningmeester.”

En bent u helemaal ‘in to’ de Geërfden?
“In die zin dat ik soms vind dat je dingen moet koeste-
ren. De Geërfden is een eeuwenoud instituut, dat ook 
vandaag de dag nog betekenis heeft. Hoe je het ook 
wendt of keert: we doen goede dingen voor de lokale 
samenleving. Destijds vond ik wel, samen met anderen, 
dat we een slag moesten maken. Etentjes die niet in de 
boeken werden opgenomen, geen balans overleggen 
tijdens Algemene Vergaderingen en meer van dat soort 
dingen, dat kon vroeger misschien, maar nu niet meer. 
Daar hebben we dus wat aan gedaan, zoals we ook het 
bestuursreglement hebben aangepast. Veertig jaar 
bestuurslid zijn is niet meer mogelijk. Twee termijnen 
van zes jaar is nu het maximum. Een bepaalde doorstro-
ming is goed.”

Hoe staan de Geërfden er voor?
“Goed. Het beleid is heel duidelijk om gronden te 
behouden in Velp, zodat inscharen mogelijk blijft. Van 
oudsher zien we dat als een taak. Daarnaast willen we 
het kapitaal dat we hebben meegekregen in stand 
houden. Ook dat lukt. En van de opbrengsten zijn we in 
staat, het derde doel, om goede doelen voor de inwo-
ners van Velp te ondersteunen.”

Het is wel vreemd dat Geërfdengronden tegenwoordig ook 
in Brummen en de Havikerwaard liggen.
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van het bestaan van de Geërfden. Na het tekenen van 
het convenant bleef het vreemd genoeg jarenlang stil. 
Dat vonden wij niet erg, we hadden geen haast. Een deel 
van de weide was verhuurd aan de gemeente en wij 
ontvingen keurig ieder jaar de afgesproken 6.000 euro.”

Uiteindelijk is het toch tot een ruil gekomen?
“Ja. De gemeente bood ons een stuk grond aan de Berg 
en Heideweg in Velp aan. Onder bepaalde voorwaarden 
hebben we dat gedaan, al heeft het om allerlei redenen 
nog een aantal jaren geduurd voor de akte is onderte-
kend.”

De voor- en nadelen?
“Qua oppervlakte van grond die we in bezit hebben zijn 
we er fors op vooruit gegaan, zo’n 6.000 vierkante meter 
meer. De grond aan de Berg en Heideweg was verhuurd 
en dat contract hebben we van de gemeente overgeno-
men. Er lopen paarden, dus het inscharen van vee blijft. 
Allemaal prima. De inkomsten zijn wel minder dan 
voorheen. 1.500 euro in plaats van de 6.000 die we voor 
de weide aan de Waterstraat ontvingen van de gemeen-
te. Qua kasstroom zijn we er dus op achteruit gegaan, 
qua bezittingen op vooruit. Als bestuur zien we het als 
een prima ruil.”

Onderhandelingen met de gemeente gaan in een goede 
sfeer?
“Zeker weten, er is begrip voor elkaar. We beseffen dat 
we elkaar nodig hebben. Ja, de gemeente ons ook. Het 
lijkt me prettig voor een gemeente om te merken dat er 
een groepering is die ook dingen doet voor een dorp. De 
ene wethouder en de ene ambtenaar heeft er wat meer 
gevoel voor dan de andere, maar over het algemeen voel 
ik zeker waardering.”

De weide aan de Waterstraat is een verhaal apart. De 
grondruil, waar veel over te doen is geweest.
“Het is maar hoe je het ziet. Om te beginnen denken wij 
als bestuur van de Geërfden niet commercieel. We doen 
nooit iets vanwege de centen, maar proberen vast te 
houden aan oude waarden. Zoals het inscharen van 
paarden en koeien. Dat gebeurt nog steeds op de weide 
aan de Waterstraat, zij het op kleine schaal, dus met een 
beperkte opbrengst.”

Vertelt u eens over de grondruil.
“De gemeente Rheden wilde graag een park op een deel 
van onze grond tussen de Waterstraat en de snelweg 
A12. Ook omdat er in het uiterste puntje bij de Laren-
steinselaan een bergbezinkput moest komen om de 
waterhuishouding te reguleren. Al in een vroeg stadium 
hebben we daar een convenant over opgesteld. Een 
belangrijke voorwaarde was dat we er niet in vierkante 
meters grond op achteruit zouden gaan. Omdat, zoals 
eerder gezegd, het bezit van grond raakt aan de basis 

Tom Hillemans (rechts) en bestuursleden met hun partners tijdens 
de Weideschouw in 2015.
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Intentieverklaring (2007)

Aanpassing inrichting van de Paardenwei, gelegen tussen de Waterstraat en de A12 in Velp

Het bestuur van De Geërfden van het dorp Velp en het College van Burgemeester en Wethou-
ders van de gemeente Rheden constateren dat:
- Uit bijeenkomsten over het groenstructuurplan bleek dat het draagvlak groot is om de 

paardenwei tussen de Waterstraat en de A12 in Velp te ontwikkelen. Het heeft prioriteit 
gekregen in het groenstructuurplan. Dit wil zeggen dat het streven is om binnen vijf jaar het 
project gerealiseerd te hebben. De gemeenteraad van Rheden heeft aangegeven dat er geen 
geld gereserveerd is voor de herinrichting. Indien nodig wordt krediet aangevraagd.

- De beschikbare openbare ruimte in oud-Velp-Zuid beperkt is. Er zijn, met uitzondering van 
de paardenwei tussen de Waterstraat en de A12, geen grote plantsoenen of groengebieden.

- Het ontwikkelen van de Paardenwei tussen de Waterstraat en de A12 vele mogelijkheden 
biedt voor de inwoners van Velp.

- De beleving van natuur en water in oud-Velp-Zuid achterblijft in vergelijking met andere 
delen van Velp.

- De huidige bestemming agrarisch gebied is. Dit belemmert mogelijke ontwikkelingen. De 
gemeente werkt aan elf nieuwe bestemmingsplannen voor het hele grondgebied van de 
gemeente. De gewenste ontwikkeling wordt meegenomen in het nieuwe bestemmingsplan.

- Het voor de beoogde kwaliteitsimpuls belangrijk is dat alle betrokkenen zich gezamenlijk 
inspannen en zorgen voor een goede communicatie en afstemming van de activiteiten.

- Het bestuur van de Geërfden van het dorp Velp en het bestuur van de gemeente Rheden 
verklaren op grond van deze overwegingen zich zoveel mogelijk te zullen inspannen om:
• De kwaliteit van de woon- en leefomgeving in Velp Zuid een flinke impuls te geven.
• In overleg met bewoners, groeperingen en organisaties te komen tot herinrichting en 

ontwikkeling van de Paardenwei tussen de Waterstraat en de A12 in Velp.
• De mogelijkheden voor natuur, water en lokale paden optimaal te benutten in de paarden-

wei tussen de Waterstraat en de A12.
• Financiering te zoeken voor realisering van de herinrichting van de Paardenwei.
• Voldoende verhuurbare weidegrond voor De Geërfden van het dorp Velp in stand te 

houden.
• Zo spoedig mogelijk, in goed overleg, plannen maken en uitvoeren.

De Geërfden van het dorp Velp Burgemeester en Wethouders van Rheden

J.D. van Oort, Voorzitter  A. Lammers, Wethouder
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toen en het Velp van nu. “Maar je moet niet alles geloven 
wat Henk vertelt”, zeggen sommigen Geërfden.

U bent van 1933. Schetst u eens een beeld van het Velp 
van voor de oorlog.
Henk Verschuur: “Velp was gewoon een boerendorp. Er 
was wat bebouwing in Velp-Noord, je had de spoorlijn 
en nog wat huizen en boerderijen in Velp-Zuid. Zelf ben 
ik geboren in de Willemstraat. Het huis staat er niet 
meer, dat is vervangen door nieuwbouw. In die tijd was 
de Willemstraat zo ongeveer de meest zuidelijke bebou-
wing. Alleen waar nu de Waterstraat is was nog de 
boerderij van Teun Ruysch. Van het kerkje de Oude Jan 
tot aan de IJssel was verder één groot weidegebied, de 
Velperwaarden. Via klaphekken kon je er in komen. In de 
winter schaatsten we in de uiterwaarden helemaal tot 
aan de brug bij Westervoort. Veel inwoners van Velp 
hadden vee aan huis: koeien, paarden en kippen. En 
iedereen kende elkaar. Toen ik 25 was ben ik getrouwd 
met een meisje uit het dorp, Mientje van Rinsum. We 
zijn al meer dan zestig jaar samen en hebben vijf kinde-
ren, twee zonen en drie dochters. Ik ben in mijn hele 
leven één keer verhuisd, in 1972. Van de Willemstraat 
naar de Haverland.”

Henk Verschuur, weiwaarder voor het leven

‘Bestuursleden van de Geërfden komen echt hun bed 
niet uit voor een paar losgebroken koeien en paarden’

Vanuit het zijraam van het huis van Henk Verschuur aan 
de Haverland in Velp kijk je precies op het naambordje 
‘Hans Driessenpad’, dat herinnert aan één van de meest 
legendarische bestuursleden van de Geërfden. Het 
etiket ‘legendarisch’ kan ook op Henk Verschuur zelf 
worden geplakt. Niet omdat hij zo’n invloedrijke be-
stuurder is of was van de Geërfden. Besturen is niets 
voor de geboren (in 1933) en getogen Velpenaar. Als 
tachtiger is hij nog steeds een beetje een kwajongen. 
Een kleine, innemende man met felle ogen en een 
gebeitelde glimlach op zijn gezicht.

Henk Verschuur is weiwaarder van de wei  van de Geërf-
den aan de Waterstraat. Dat is hij al sinds het begin van 
de jaren negentig van de vorige eeuw. Een taak die hij 
zeer serieus neemt. Er gaat geen dag voorbij of Henk laat 
zijn wakend oog gaan over de weide en de dieren die er 
grazen. Henk Verschuur kan mooi vertellen en daarom 
komt hij in dit boek aan het woord. Over het Velp van 

interviewinterview
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U heeft nog steeds paarden.
“Ja, een paar. Ze staan bij het huis van onze dochter in 
Westervoort. Ik zet ze nog regelmatig voor de koets en 
dan gaan we de Veluwe op. Meestal in het weekend. Dat 
weten ze gewoon en ze hebben er niet altijd zin in. Als ik 
op een doordeweekse dag bij de wei kom, komen ze 
gelijk naar me toe. Maar op zaterdag en zondag zoeken 
ze altijd de verste hoek van de wei op en moet ik ze echt 
gaan halen. Ze zijn niet gek.”

U heeft de ontwikkeling van Velp van dichtbij meege-
maakt.
“Dat mag je wel zeggen. Na de oorlog werd het karren-
pad tussen Velp en Presikhaaf geasfalteerd en nu is het 
een enorm drukke snelweg. De bebouwing van het 
dorp schreed ook voort en omdat er steeds minder 
ruimte was verdwenen de boerenbedrijven. Ik ben er 
nooit blij mee geweest, maar ontwikkelingen houd je 
niet tegen. Ik heb er het mijne aan gedaan om het te 
vertragen. Toen ze het ziekenhuis wilden gaan bouwen 
bijvoorbeeld, zette ik in dat gebied overal koeien en 

Waar ging u naar school?
“In de Schoolstraat. Later is dat de Van Voorthuizen-
school gaan heten. Het gebouw staat er nog, maar is niet 
meer als school in gebruik. Veel stelde dat naar school 
gaan voor mij niet voor. Ik ben in mijn hele leven welgeteld 
twee jaar naar school geweest. Toen ik zeven was begon 
de oorlog en na de oorlog had ik er geen zin meer in.”

Toen was u pas twaalf?
“Ik moest wel naar school, maar spijbelde hele dagen. 
Tot mijn vader daar genoeg van kreeg. Hij pakte me bij 
het oor en zei: ‘Dan ga je maar werken’. Er was werk 
genoeg in die dagen. Ik kon overal wat doen. Ik weet wel 
dat het tegenviel. Soms was ik hele dagen stenen aan 
het sjouwen. Als twaalfjarige. Maar ik ben er niet slech-
ter van geworden.”

Wat hebt u tot aan uw pensionering gedaan om aan de 
kost te komen?
“Je kunt beter vragen wat ik niet heb gedaan. Ik heb zelf 
een boerderijtje gehad, voor andere boeren gewerkt, in 
de paardenhandel gezeten en bij de gemeente gewerkt. 
Paarden vormen de rode draad in mijn leven. Prachtige 
beesten. Als ze zelf wisten hoe sterk ze zijn, zouden ze 
nooit meer wat op commando doen. Bij Stalhouderij 
Middelkoop in de Poortstraat hadden ze toen ik jong 
was zestien paarden. Als ze voorbijkwamen hoorde ik 
aan het lopen welk paard het was. Ik zat ook regelmatig 
op de bok bij trouwerijen. Dan zetten ze de lastigste 
paarden voor mijn koets. ‘Henk redt dat wel’, zeiden ze, 
en zo was het ook. Aan het eind van de dag kreeg je dan 
één gulden en meestal een sigaar en een borrel. De jene-
ver gooide ik gelijk stiekem weg. Vies spul, ik heb me er 
nooit aan gewaagd. Om me heen heb ik gezien wat het 
kapot kan maken.”

Henk Verschuur op de bok bij het afscheid van 
secretaris Pieter Hoefsloot Schmeink.
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In 1992 werd u door de Geërfden gevraagd weiwaarder 
van de weide aan de Waterstraat te worden.
“Ja, als opvolger van drie generaties van de familie 
Wijlhuizen. Ik heb het overgenomen van Steven Wijlhui-
zen. Hij was al oud en kon het niet meer aan. Ik ben 
inmiddels ook oud, maar kan het nog wel aan.”

U doet het al zo’n 25 jaar. Wat houdt het in?
“Mijn taak is om de weide in de gaten te houden en de 
dieren die in de wei zijn ingeschaard. Het grote voordeel 
is dat ik pal aan de weide woon. Iedere dag ben ik er te 
vinden. Als er iets met de dieren is, signaleer ik het 
gelijk. Ook als er iets kapot is, aan de omheining bijvoor-
beeld, zie ik dat dezelfde dag en herstel ik het. Er lopen 
nu meestal drie koeien in de wei van boer Lubbers en 
een stuk of zeven paarden van particulieren. In principe 
van eind april tot begin november. In de andere maan-
den gaan de dieren naar binnen.”

Wel eens iets geks meegemaakt?
“Dieren die ’s nachts uitbreken, dat is regelmatig ge-

paarden neer. Tot ik op een dag werd aangesproken 
door een meneer van de gemeente. Wie ik wel dacht 
dat ik was? Ik heb toen verder maar niet moeilijk 
gedaan. Later kwam ook het Cresthotel nog. Dat 
gebouw bij circuit Velperbroek waar nu Polen in zitten. 
Weet je wat het is? Bos- en heidegronden worden 
gezien als natuur, weidegronden niet. Daar kunnen we 
lekker bouwen, is het eerste wat veel van die snelle 
jongens denken.”

Inscharen: wat is dat?

Inscharen is het in de wei toelaten 
van vee. Nog steeds komen alle 
‘uitschaarders’ op een vooraf 
afgesproken dag en tijd met hun 
dieren bijeen bij de ingang van een 
wei. De weidecommissaris contro-
leert daar de gezondheidsdocumen-
ten, waarna de beesten gezamenlijk 

de wei in worden gelaten. Met name 
voor paarden van verschillende 
eigenaren is het belangrijk dat dit 
op hetzelfde moment gebeurt. Zo 
voorkom je een territoriumstrijd. De 
weiwaarder houdt dagelijks toezicht 
op het ingeschaarde vee. Aan het 
eind van het weideseizoen halen de 
eigenaren hun dieren weer op.

Henk kijkt toe als weidecommissaris Wilco Nieuwenhuis (midden) 
de documenten controleert die inschaarder Bart Lubbers voor zijn 
pinken heeft meegebracht.
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De gemeente heeft maatregelen genomen, zoals het 
aanleggen van drainage, maar niet altijd even slim. Mijn 
adviezen sloegen ze vaak in de wind. Dan zeiden die 
ambtenaren: ‘Je hebt gelijk Henk, maar…’. En dan kwam 
er weer een heel verhaal waar geen touw aan vast was te 
knopen. Ik laat het tegenwoordig maar. Het resultaat 
zien ze zelf. Veel jonge aanplant gaat dood, om de 
simpele reden dat de grond te nat is.”

Maar weiwaarder zijn blijft leuk?
“Ja, geweldig. Anders deed ik het natuurlijk niet. Als je 
84 bent moet je je volgens mij alleen druk maken om 
dingen die je echt interesseren.”

beurd. Dan word ik gebeld of ik hoor ze zelf al lopen hier 
langs het huis. Dan ga je eruit en zorg je dat ze weer in 
de wei komen. Vroeger belde ik als het gebeurde nog wel 
eens een bestuurslid van de Geërfden, met de vraag of 
ze wilden komen helpen. Hans Driessen deed dat, als 
enige. Tegenwoordig probeer ik het niet eens meer. Ze 
komen echt hun bed niet uit voor een paar losgebroken 
koeien en paarden.”
(Terzijde, van de redactie: sinds het aanbrengen van een 
afrastering met schrikdraad in 2014 is het uitbreken van 
vee niet meer voorgekomen).

Een deel van de weide is door de Geërfden verkocht aan de 
gemeente. Hoe is de kwaliteit van de grond in het deel dat 
over is?
“Wel redelijk, maar ook erg drassig. Het beste stuk van 
de wei was de Haverwei helemaal aan de westkant bij de 
Larensteinselaan. Tegenwoordig is daar de speelplaats 
van het Geërfdenpark. Van de Haverwei werd gezegd 
dat de beesten er nog vet werden, zelfs als er geen gras 
meer groeide. Het punt is dat de weide aan de Water-
straat in het laagste deel van Velp ligt. Al het water van 
het Rozendaalse Veld en Beekhuizen komt hier terecht. 
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Die pinken aan de Waterstraat kunnen toch net zo goed 
ergens anders grazen?
Bart Lubbers: “Dat zou kunnen, maar we laten ze lekker 
staan. We betalen daar een klein bedrag voor en dat zien 
we als onze bijdrage aan het in stand houden van de 
Geërfden.”
Bert Lubbers: “Er gaat al zoveel verloren, het zou 
jammer zijn als de Geërfden verdwijnen. Niet alleen 
vanwege de historie, maar ook vanwege de maatschap-
pelijke rol die ze nog steeds spelen. De Geërfden doen 
goede dingen voor Velp.”

Bert en Bart Lubbers, boeren die bleven boeren

‘We zien de Geërfden als een bondgenoot’

Bert Lubbers en zijn zoon Bart hebben een melkveebe-
drijf en een boerderijwinkel aan de Schaapdijk in Arn-
hem. Een van oudsher Velpse familie, die ook Geërfden 
zijn omdat ze nog steeds grond in hun bezit hebben in 
de Velperwaarden, het gebied langs de IJssel tussen de 
vervallen steenfabriek richting Rheden en de Wester-
voortse brug. Vanwege het verleden dragen ze de 
Geërfden een warm hart toe. Pinken van de familie 
Lubbers grazen ieder jaar in de weide aan de Water-
straat. In die zin zijn ze ook inschaarder.

interviewinterview

Inscharen van vee

De weide aan de Waterstraat wordt 
nog steeds gebruikt voor het inscha-
ren van vee. Naast paarden lopen er 
de laatste jaren ook pinken (eenjari-
ge runderen). De dieren worden 

ingeschaard door agrariër Lubbers 
uit Arnhem. Met hem is een ‘inscha-
ringsovereenkomst’ opgesteld. Het 
betreft geen huur en alle activiteiten 
om de weide te onderhouden 
worden door de Commissie van 
Beheer zelf geregeld. Hierbij moet 

gedacht worden aan het jaarlijks 
bemesten en maaien. Voor het 
dagelijks toezicht op de dieren en 
het terrein zorgt alle vele tientallen 
jaren ‘weiwaarder’ Henk Verschuur. 
Hij krijgt daarvoor jaarlijks een 
vergoeding.
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gestopt omdat ze geen toekomst meer zagen en er zijn 
er verhuisd. Naar Canada en Groningen voor zover ik 
weet. Je hebt alleen de familie Nieuwenhuis nog aan de 
weg van Velp naar Rheden en Teunissen Van Manen op 
Biljoen. En wij dan, al zitten we officieel in Arnhem en 
wordt daar ook wel eens moeilijk over gedaan.”

Hoezo?
Bert Lubbers: “Eigenlijk moet ik zeggen dat dat vroeger 
zo was. In de tijd dat we nog hei gingen maaien op het 
Rozendaalse Veld en zand gingen halen op de Pinken-
berg. Officieel was dat voorbehouden aan Geërfden, dus 
aan ingezetenen van Velp. En sinds 1974 zijn wij dat niet 
meer, al hebben we nog wel grond in Velp. De scherpe 
kantjes zijn er gelukkig wel vanaf. Bart heeft zich samen 

Jullie komen uit de IJsselstraat in Velp.
Bert Lubbers: “Daar hadden mijn ouders een boerenbe-
drijf met 40 melkkoeien en 80 varkens te midden van 
veel andere boerenbedrijven. In 1974 zijn we vertrokken 
en hier aan de Schaapdijk in Arnhem verdergegaan. De 
gemeente Rheden wilde ons weg hebben en hier zagen 
we mogelijkheden het bedrijf nieuw leven in te blazen.”

Dat is gelukt?
Bert Lubbers: “Jazeker. Met varkens zijn we op een 
gegeven moment gestopt, maar we hebben nog altijd 
zo’n 160 melkkoeien. En dus de winkel, waarin we 
zuivelproducten verkopen die voor een groot deel hier 
op de boerderij worden gemaakt.”

Jullie grenzen tegenwoordig aan bedrijventerrein IJssel-
oord. Dat lijkt niet ideaal.
Bart Lubbers: “Voor ons had dat bedrijventerrein er niet 
hoeven komen, dat klopt. Van de andere kant zitten we 
hier nog altijd vrij en toch overal dicht bij. Aan de kant 
van de rivier hebben we genoeg ruimte om onze melk-
koeien dicht bij huis te laten grazen. Alleen het jonge vee 
staat wat verder. In Westervoort, bij De Beemd, onder 
de A12, bij de boerderij van Eggink (bij Velp aan de IJssel, 
waar vroeger het pontje voer naar Lathum, red.) en dan 
dus nog een paar aan de Waterstraat.”

Het is wel ‘dun’ geworden met het aantal boeren in Velp.
Bert Lubbers: “Dat valt niet te ontkennen. Er zijn er 

Pinken in de wei

Bij de paarden in de wei aan de 
Waterstraat lopen sinds een aantal 
jaren ook pinken. Een pink is een 
eenjarig vrouwelijk rund, dat in de 
loop van haar tweede levensjaar 

wordt bevrucht. Nadat ze voor het 
eerst heeft gekalfd, gaat ze door het 
leven als (melk)vaars. Een vaars die 
voor de tweede keer heeft gekalfd 
noemen we vanaf dat moment een 
melkkoe. Om melk te kunnen blijven 
leveren moet een koe ieder jaar een 

kalf krijgen. Pinken staan vaak 
samen als groep in de wei en zijn 
over het algemeen erg nieuwsgierig. 
Zien ze iets wat ze nog niet kennen, 
dan komen ze geïnteresseerd kijken. 
Daar komt ook de uitdrukking ‘er 
als de pinken bij zijn’ vandaan.
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Grondbezit, daar draait het ook bij de Geërfden om.
Bert Lubbers: “Dat snap ik. Daarop is het bestaansrecht 
van de Geërfden gebaseerd. In die zin is het ook jammer 
dat ze grond in Velp hebben moeten ruilen tegen grond 
in Brummen en in de Havikerwaard.”

Jullie runnen een gezond bedrijf waar ook toekomst in zit?
Bart Lubbers: “Ja, we redden het prima. Het is natuurlijk 
wel zaak om attent te blijven. Ontwikkelingen kunnen 
snel gaan. Waar ik me soms aan erger is dat mensen 
soms een mening hebben over boeren en over het 
gebruik van land, zonder dat ze weten waar ze het 
precies over hebben. In het algemeen geldt dat het 
allemaal niet zo simpel is als het soms lijkt.”
Bert Lubbers: “De Geërfden zien we in de ‘strijd’ die we 
voeren als een bondgenoot. Het is goed dat ze bestaan 
en ik voorzie ook niet zo snel dat daar een eind aan 
komt. Ik verwacht dat er altijd mensen zullen blijven die 
zich willen inzetten voor de goede zaak.”

met Wilco Nieuwenhuis ook met succes sterk gemaakt 
voor het behoud van gronden in de Velperwaarden.”

Hoe zit dat precies?
Bart Lubbers: “Het vertrek van andere boeren had voor 
ons als voordeel dat er gronden vrijkwamen. Maar dan 
krijg je te maken met de overheid, die de vrijkomende 
gronden het liefst doorschuift naar natuurorganisaties. 
Gelukkig hebben we dat met een gezamenlijke inspan-
ning en dankzij maatregelen die toen door het kabinet 
werden genomen, kunnen voorkomen.”

Grondgebruikers, Geërfden en Natuurmonumenten 
hebben toen ook een convenant gesloten.
Bart Lubbers: “Ja. Daarin is vastgelegd op welke gron-
den natuurontwikkeling kan plaatsvinden en welke 
gronden beschikbaar blijven voor de landbouw en 
veeteelt. In totaal gaat het in de Velperwaarden om 132 
hectare. Wij hebben daarvan een deel in eigendom en 
een deel in gebruik.”

Ronald Driessen (links) en Wilco Nieuwenhuis 
(rechts) van de Geërfden samen met Bart 
Lubbers, zijn dochter en weiwaarder Henk 
Verschuur.
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Het schijnt speciaal gras te zijn.
“Het is kruidenrijk gras. Voor melkkoeien zit er te weinig 
eiwit in, maar voor onze vleeskoeien is het juist heel 
goed gras.”

De Geërfden krijgen subsidie voor de wei, omdat het 
‘botanisch hooiland’ is.
“Dat is een regeling van het Rijk. Een voorwaarde is wel 
dat de wei niet mag worden bemest. Daardoor ver-
schraalt de grond.”

Verschraald? De gedachte achter de subsidie is toch dat 
de wei, door niet te bemesten, aantrekkelijk wordt voor 
weidevogels?
“Laten we het erop houden dat de meningen daarover 
verdeeld zijn. Volgens ons maakt bemesten de wei juist 
interessanter voor weidevogels, omdat allerlei vliegjes 
op de mest afkomen. Die vliegjes zijn weer voer voor 
jonge weidevogels. Maar dat valt ambtenaren niet aan 
het verstand te brengen. We laten het maar zo. Ook 
omdat het gras voor ons prima is en omdat de weide 
gelukkig af en toe onder water staat als de IJssel buiten 
haar oevers treedt. Het slib uit het water kun je zien als 
natuurlijke bemesting.”

Dat onderlopen moet dan wel in de winter gebeuren, 
anders blijft er van het gras niets over?
“Dat klopt. Van een wei die in de zomer blank staat 
worden wij niet blij. Gelukkig gebeurt dat niet zo vaak.”

Normaal gesproken…
“… Maaien wij twee keer per jaar. Meestal in juni en in de 
loop van augustus. In de herfst laten we er dan nog een 
koppeltje schapen op lopen om de laatste restjes gras 
weg te eten. Het gras dat er in juni en augustus af komt, 
‘schudden’ we en dan moeten zon en wind de rest doen. 
Als het droog is oogsten we het en slaan het als hooi op 
in een schuur bij ons bedrijf. Een enkele keer heb je 

Geert van Hussel koopt ‘gras op stam’ uit weide in 
Brummen van de Geërfden

‘Kruidenrijk gras dat goed is voor onze vleeskoeien’

De Geërfden hebben een flinke wei in bezit in Brummen. 
Bijna 6 hectare, dat komt overeen met zo’n 11 voetbal-
velden. De Geërfden verkopen ‘gras op stam’ (zie kader) 
aan de vof van Geert van Hussel en zijn zoon Geert-Jan 
uit Toldijk. Zij hebben een zoogkoeienbedrijf van Blonde 
d’Aquitaines, een rundveeras met een eigen stamboek. 
Blonde d’Aquitaines zijn geen melkkoeien, ze worden 
gefokt voor het vlees. De jarenlange samenwerking met 
de Geërfden (vanaf 2007) bevalt Geert en Geert-Jan van 
Hussel uitstekend.

In het kort komt het erop neer dat jullie de Geërfden 
betalen om gras van de wei te mogen halen?
Geert van Hussel: “Ja, precies. Onze ongeveer 120 
koeien lopen een groot deel van het jaar buiten, maar in 
de winter, als ze in de potstal staan, moeten ze ook eten. 
Dan krijgen ze het hooi van het gras dat groeit in de wei 
van de Geërfden in de uiterwaarden bij Brummen. 
Vanuit Toldijk zijn we daar zo.”

interviewinterview
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koe. Met het naar de stal gaan worden de kalfjes gese-
lecteerd. De stiertjes gaan naar de mester en met de 
vaarskalfjes fokken we verder. Om het jaar komt er een 
andere stier in de wei om inteelt te voorkomen.”

Hoe is de verstandhouding met de Geërfden?
“Prima. We hebben een overeenkomst waar zij en wij 
baat bij hebben. Als er wat is hebben we meestal con-
tact met Wilco Nieuwenhuis, de weidecommissaris. Af 
en toe komt de hele Commissie van Beheer langs voor 
een bezoek. Dan eten en drinken we wat. Als het goed 
weer is in de wei en als het slecht weer is hier op het 
bedrijf. Dat is altijd erg gezellig. Het zijn fijne mensen 
waar je goed mee kunt overleggen.” 

pech. Dan komt er regen en moet je het nat opslaan. 
Dan doen we plastic om de balen. Dat is meer werk en je 
hebt extra kosten.”

Maar al met al blijft de koop van ‘gras op stam’ van de 
Geërfden voor jullie interessant.
“Zeker, anders deden we het niet.”

Waar is het begin van deze overeenkomst?
“Vroeger huurden de Geërfden een loonwerker in die het 
gras eraf haalde, en dan werd het verkocht. Vaak aan 
ons. Sinds de subsidieregeling op de wei zit hebben wij 
de wei in beheer. Een loonwerker haalt het gras er nog 
steeds af, maar het gaat automatisch naar ons en wij 
regelen het verder ook.”

Jullie koeien groeien goed van het gras?
“Ja. Met de beesten moeten we toch ons geld verdienen. 
Een deel van de koeien loopt hier in de directe omgeving 
van het bedrijf en het grootste deel in de uiterwaarden 
die eigendom zijn van Staatsbosbeheer. In de zomer 
komt er een stier in de wei, die de koeien op natuurlijke 
wijze dekt. Normaliter hebben we dan in maart en april 
zo’n 40 tot 50 kalveren. Die blijven, afhankelijk van het 
weer, tot ongeveer november in de wei bij de moeder 

‘Gras op stam’

De Commissie van Beheer verkoopt 
van de weide in Brummen het ‘gras 
op stam’. Oftewel: het ongemaaide 
gras, zoals dat in de wei staat. De 
koper moet het gras zelf oogsten, 
dus maaien. Het geoogste gras kan 
worden ingekuild, maar ook op het 
land te drogen worden gelegd en 
later als hooi worden afgevoerd. In 
de Brummense wei groeit heel 

kruidenrijk gras. De wei staat te 
boek als ‘botanisch hooiland’.
Gras wordt in diverse ‘sneden’ 
geoogst. De eerste oogst van het 
jaar (meestal in mei) wordt de eerste 
snede genoemd en daarna volgen de 
tweede (juni/juli) en derde snede 
(augustus/september). De belang-
rijkste factor voor de kwaliteit van 
de oogst is de rijpheid van het gras 
op het moment van oogsten.
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brachten de Geërfden geld bijeen (deels ook uit eigen 
kas) om werkloze arbeiders van een inkomen te voor-
zien. Ze werden aan het werk gezet op de heide en de 
weide, en werkten onder meer aan het verbeteren van 
de afwatering.

Ook het opwerpen van de Emmapiramide was een werk-
verschaffingsproject. Dat daar grote behoefte aan was, 
bleek uit het feit dat tussen de 75 en 120 mannen in die 
jaren van de werkverschaffing gebruikmaakten om wat 
geld (bij) te verdienen. De Geërfden bleven dat doen totdat 
de Vereniging Hulp in Nood Velp die taak in 1894 overnam.

Ook anderszins werd er een beroep gedaan op de 
Geërfden. De vraag was veelal simpelweg of financiële 
ondersteuning mogelijk was. Vanaf de jaren twintig van 
de vorige eeuw nam dat een vlucht. Zo wilde de Velpse 

Is de maatschappelijke rol van de Geërfden belangrijk 
genoeg om er een apart hoofdstuk aan te wijden? Het 
antwoord op die vraag moet zonder enige hapering een 
volmondig ‘ja’ zijn. Vanuit de historie hebben de Geërf-
den een maatschappelijke positie en daar hebben ze 
door de jaren heen ook altijd invulling aan gegeven.

Dat begon honderden jaren geleden al toen de gronden 
van Velp ten dienste stonden van de ingezetenen van het 
dorp en vooral van de minder bedeelden onder hen. Het 
uitte zich bijvoorbeeld in het recht voor alle bewoners 
om hei te maaien en plaggen te steken voor hun stallen 
en zand te halen.

De betrokkenheid van de welvarende Geërfden bij de 
minderbedeelden in het dorp, kwam ook tot uiting in 
hun activiteiten voor de werkverschaffing. Vanaf 1885 

Invulling geven aan maatschappelijke positie
4 maatschappelijke rol

Invulling geven aan maatschappelijke positie

De Kluizenaarsberg, ooit Armenbult, nu Emmapiramide genoemd. De muziektent in het Villapark werd in 1921 gebouwd.
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ongelimiteerd inbrengen van volmachten stoorde de 
Commissie van Beheer en daar werd in 1926 tijdens een 
Bijzondere Algemene Ledenvergadering dan ook een 
eind aan gemaakt. Vanaf dat moment mochten Geërf-
den die aanwezig waren bij een vergadering per huis één 
stem uitbrengen. Daardoor nam niet alleen het aantal 
aanvragen flink af, ook de belangstelling voor de verga-
deringen daalde behoorlijk.

Voor een goed beeld hieronder een overzicht (lang niet 
volledig!) van maatschappelijke initiatieven waar de 
Geërfden een bijdrage aan hebben geleverd of nog 
steeds leveren. 

- Sinds 1992 staat er een klokkenstoel met klok bij de 
vijver in het Villapark. Een klokkenstoel is een stellage 
van dikke houten of ijzeren balken, waarin een of meer 
klokken zijn opgehangen. Het initiatief hiertoe werd 
genomen door de Stichting Velp voor Oranje. De realisa-
tie was alleen mogelijk dankzij een flinke financiële 
bijdrage van de Geërfden. Vooral Hans Driessen, destijds 
lid van de Commissie van Beheer, zette zich ervoor in.

- Tijdens de lokale Dodenherdenking, die wordt georga-
niseerd door het 4 Mei-comité Velp, leggen ook de 
Geërfden ieder jaar een krans.

- ‘Herinneringen aan de bevrijding van Velp’ is een bijzon-
der (foto)boek met veel nooit eerder gepubliceerde foto’s 
en bevrijdingsverhalen van Velpenaren. Het boek, dat in 
2010 kon worden herdrukt met een bijdrage van de 
Geërfden, geeft een aangrijpend beeld van de gebeurte-
nissen rond de bevrijding van Velp op 16 april 1945.

- Er zijn door de jaren heen veel meer boeken over Velp 
en de Velpse geschiedenis verschenen, die door de 
Geërfden financieel mede mogelijk zijn gemaakt. Zoals 

Harmonie bij het 50-jarig bestaan in 1921 het dorp een 
muziektent in het villapark aanbieden. De Geërfden 
deden niet kinderachtig en droegen 1.500 gulden bij aan 
de realisatie van de muziektent in de voormalige achter-
tuin van Kasteel Overbeek.

Dat lokte weer andere verzoeken uit. Van de Velpse 
Harmonie zelf (voor nieuwe instrumenten), maar ook 
van het socialistische muziekgezelschap PALVU (Prole-
tariërs Aller Landen Verenigd U). Zij hadden geld nodig 
voor een nieuw uurwerk voor de kerk de Oude Jan aan de 
Kerkstraat en voor de bouw van een Velpse concert- en 
vergaderzaal. De Geërfden droegen 1.000 gulden voor 
de zaal bij, maar deze is er nooit gekomen. Wat er met 
het geld is gebeurd, is nooit duidelijk geworden.

Veel aanvragen werden gehonoreerd. Soms werd zelfs 
meer gegeven dan werd gevraagd. Dat had meestal te 
maken met het feit dat aanvragers belanghebbenden 
(vaak voorzien van volmachten) opriepen naar de Alge-
mene Vergadering van de Geërfden te komen, om daar 
een positief besluit af te dwingen. Het gevolg was wel 
dat de bodem van de kas in zicht kwam. Vooral het 

De klokkenstoel in het Villapark herinnert aan de bevrijding van Velp 
op 16 april 1945. Elk jaar vindt hier ook de Dodenherdenking plaats.
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graafplaats aan de Reinaldstraat in 2014 werd mede 
mogelijk door een bijdrage uit het Geërfdenfonds.

- Toen de organisatie van de Sinterklaasintocht in Velp in 
2015 plotseling afhaakte, sprongen de Geërfden in het 
gat dat ze achterlieten. Na twee jaar was een nieuwe 
organisatie opgetuigd en deden de Geërfden weer een 
stap terug.

- Op de zeventigste verjaardag van Koningin Beatrix in 
2008 plantte burgemeester Petra van Wingerden van 
Rheden samen met schoolkinderen de eerste van 70 
lindebomen, bestemd voor Velp-Zuid. De overige 69 
kregen een plaats langs het Hans Driessenpad in het 
Geërfdenpark aan de Waterstraat.

- Bij het koninklijk huwelijk van prins Willem-Alexander 
en prinses Máxima op 2 februari 2002 werd met een 
bijdrage van de Geërfden een koningslinde met een bank 
geplaatst aan de Oranjestraat. Op het koperen plaatje 
op de bank staat ook de naam van de Geërfden.

- Zeventig jaar na de bevrijding van Velp, in 2015, zijn 

boeken van de lokale geschiedschrijver Hendrik Kerk-
kamp. Andere voorbeelden zijn een boek van de Vogel-
werkgroep over broedvogels, het boek ‘Begraven in Velp’ 
en het boek ‘Verborgen in Velp - Nooit vertelde verhalen 
over moed, verzet en onderduikers’. Gety Hengeveld 
tekende de bijzondere verhalen op.

- Het boek ‘Verborgen in Velp’ vormde de aanzet tot het 
oprichten van een fysiek monument ter nagedachtenis 
aan alle moedige mensen in Velp die in de Tweede 
Wereldoorlog meer dan 600 onderduikers een schuil-
plaats boden of zich anderszins hebben verzet tegen de 
bezetter. Het werd in 2015 onthuld door twee Joodse 
meisjes die in Velp de oorlog overleefden. Het monu-
ment kwam tot stand dankzij financiële bijdragen van 
verenigingen, instanties en bedrijven, waaronder de 
Geërfden. Op één van de zes bankjes rond het monu-
ment is een koperen plaatje bevestigd met het opschrift 
‘Aangeboden door de Geërfden van Velp’. Het monument 
staat in de tuin van woonzorgcomplex Nieuw Schoon-
oord op de hoek van de Hoofdstraat en de Hogeweg.

- De restauratie van het schijndodenhuisje op de be-

Ton Voets en Jaques Hermans (r) met de onderdelen van het kerk-
orgel dat sinds 2014 staat in de Onze Lieve Vrouw Visitatie-kerk in 
de Emmastraat.

Eveline Schön-Beder (rechts) en Mirjam Troostwijk-Kerkkoet, 
beiden als kind tijdens WO2 ondergedoken in Velp, onthullen ‘Het 
verborgen kind’. CvB-voorzitter Jan Schaeffer (midden) kijkt toe 
vanaf het bankje dat de Geërfden sponsorden.
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twee gebrandschilderde ‘bevrijdingsramen’ geplaatst in 
de hervormde Grote Kerk aan de Kerkstraat. Ook hier-
aan leverden de Geërfden een bijdrage. Net als aan de 
kosten van het plaatsen en restaureren van het orgel uit 
de Heilig Hart-kerk in Arnhem, dat werd geschonken 
aan de katholieke Onze Lieve Vrouw Visitatie-kerk in de 
Emmastraat.

- Midden in Velp aan de Boulevard, een beetje verstopt 
tussen de huizen, ligt de Tuin van Sjef. Deze bijzondere 
tuin is aangelegd door beeldend kunstenaar en natuur-
kenner Sjef van der Molen. Na zijn overlijden in 2014 
heeft de in 1999 opgerichte Stichting De Tuin van Sjef 
het beheer overgenomen. In 2016 hebben de Geërfden 
een donatie gedaan om het de stichting mogelijk te 
maken het huis en de tuin te kopen. 

- Op het prachtige Landgoed Daalhuizen aan de Arn-
hemsestraatweg is in 2015 een monumentje gerestau-
reerd, dat is opgericht ter ere van de heldendaden van 
kroonprins Willem (de latere koning Willem II) tijdens de 
Slag bij Waterloo in 1815. Mede dankzij een donatie van 
de Geërfden waren in 2009 al de nodige herstelwerk-

Schaatsen in de wei

Bij het laatste groot onderhoud in 2016 en 2017 is in de 
wei aan de Waterstraat niet alleen drainage aange-
legd, maar zijn ook nauwelijks zichtbare walletjes 
aangebracht. Als het flink vriest en de grond hardbe-
vroren is, kan water uit de naastliggende sloot op het 
deel van de wei dat grenst aan de volkstuinen bij de 
Weteringstraat worden gepompt. Door de walletjes 
blijft het water staan en bevriest het tot een mooie 
ijslaag, waarop veilig kan worden geschaatst. Als het 
ijs smelt, zakt het water weer in de grond of het loopt 
via de drainagebuizen terug in de sloot. Het wachten is 
nu op een winter met een echte vorstperiode!

Sinterklaasfeest in Velp.        Lindebomen in het Geërfdenpark.      De Bevrijdingsramen in de Grote Kerk.
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zaamheden aan het Waterloo-monument uitgevoerd. In 
2016 is het monumentje opnieuw gerestaureerd. De 
grond waarop het staat is in bezit van Jan Snellenburg, 
ook de eigenaar van Huis Dordtwijck op het landgoed.

- Bijgedragen werd door de Geërfden ook aan leskasten 
voor de imkervereniging, cultuurhistorische initiatieven 
(bijvoorbeeld de informatiepanelen die zijn geplaatst op 
Broedplaats Beekhuizen, het voormalige zwembad 
Beekhuizen) en muzikale initiatieven (zoals Geërfdencon-
certen en de festivals ZOOM! en Muziek bij de Buren).

De Tuin van Sjef aan de Boulevard.       Het Slag bij Waterloo-monument. 

Gefusilleerd

Bij de natuurstenen Geërfdenbank 
bij De Pinkenberg (een cadeau van 
de gemeente Rheden bij de schen-
king van de Achterheide door de 
Geërfden in 1921) werden op 25 
oktober 1944 de Arnhemse verzets-
mannen Jan Klaver, Charles Mozes 
en Harry Kuyper zonder enige vorm 
van proces door de Duitse bezetter 

gefusilleerd. Hun lichamen werden 
later die dag door onbekenden ter 
plaatse begraven. In 1993 werd bij 
de bank, direct aan de weg (de 
Pinkenbergseweg), een veldkei met 
de namen van de drie mannen 
geplaatst. Nog ieder jaar op 25 
oktober en tijdens de Dodenher-
denking op 4 mei worden er bloe-
men gelegd ter nagedachtenis. In 
de stenen gedenkplaat van de bank 

zijn de inslagen van de kogels nog 
te zien.

Geërfdenbanken
Uitingen van maatschappelijke betrokkenheid zijn ook de 
Geërfdenbanken die her en der in Velp staan. Onder 
meer op De Overtuin (in het centrum van het dorp), bij 
de brandtoren op het Rozendaalse Veld, bij woonzorg-
centrum Nieuw Schoonoord (hoek Hoofdstraat-Hoge-
weg) en bij De Pinkenberg. Deze laatste bank is een 
cadeau van de gemeente Rheden naar aanleiding van de 
schenking van de Achterheide door de Geërfden aan de 
gemeente in 1921. Op de gedenkplaat staan de namen 
van de toenmalige leden van de Commissie van Beheer.

De bouw van de Geërfenbank 
op De Overtuin in 1998.



Het Geërfden Besliskwadrant
Aan welk initiatief verlenen we wel steun en aan welk 
niet? Die vraag lag in het verleden regelmatig op het 
bordje van de Commissie van Beheer. Om beslissingen 
makkelijker te maken werd rond 2007 door Jop de Klein, 
Bob Tol, Tom Hillemans en Pieter Hoefsloot Schmeink, 
het Geërfden Besliskwadrant ontworpen. Een instru-
ment dat in de jaren daarna zeer bruikbaar bleek en zijn 
waarde inmiddels dubbel en dwars heeft bewezen.

Het Geërfden Besliskwadrant (zie afbeelding rechts) 
heeft steeds twee tegenpolen:
-  Beheer versus maatschappelijk belang
-  Cultuurhistorisch versus politiek

Elke ‘waarde’ kan worden beoordeeld op een schaal van 
1 t/m 5. Door het toekennen van maximaal 9 punten, 
waarbij iedere waardering maar één keer mag voorko-
men, is het mogelijk te bepalen of een initiatief:
- Voldoende kwaliteit heeft
- Valt het binnen het kader van goed beheer
- Van maatschappelijk belang is voor Velp
- Cultuurhistorische waarde heeft voor Velp
- Politiek of a-politiek is
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Hoe meer een project na het toekennen van de punten 
ter linkerzijde staat, hoe groter de kans dat er een 
positieve beslissing uitkomt. Als iets duidelijk is, is dat 
politiek bij de beoordeling geen rol speelt.

Bijzondere inhoud

Het monumentje op Landgoed 
Daalhuizen aan de Arnhemsestraat-
weg heeft een bijzondere inhoud. Als 
het ooit wordt gerenoveerd of 
gesloopt, zal er een petfles tevoor-
schijn komen, met daarin foto’s van 
de restauratie en van het monu-
ment in 1900, een krantenartikel uit 
dagblad De Gelderlander over de 

geschiedenis van het monumentje 
en een paar recente muntstukken. 
Het idee om een ‘tijdcapsule’ in te 
metselen kwam van de Velpse 
fotograaf en Geërfde Marc Pluim. Er 
werd gebruikgemaakt van een 
petfles als omhulsel omdat eigenaar 
Jan Snellenburg van Landgoed 
Daalhuizen de uitvinder is van de 
kunststof-petfles. Volgens Snellen-
burg gaat de fles ‘eeuwig’ mee.
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Maarten Schellingerhout werkte jarenlang als notaris. 
Sinds 2011 is hij rentmeester/directeur van enkele 
stichtingen die hulp verlenen aan mensen in (financiële) 
nood.

Gelijk Velp dan maar, wat is er zo leuk aan?
Maarten Schellingerhout: “Velp was vroeger best een 
beetje stijf en elitair. Ook nog toen ik er in 1984 terug-
kwam. Maar als je dan weer mensen leert kennen, valt 
het ook allemaal wel mee. En tegenwoordig is wat mij 
betreft van elitair al helemaal geen sprake meer. Velp is 
gewoon een mooi dorp en Rheden een unieke gemeente. 
De centrale ligging, de stedelijke voorzieningen van 
Arnhem op een steenworp afstand, de dorpskern en 
natuurlijk het buitengebied met aan de ene kant bos en 
heide, en aan de andere kant de uiterwaarden. Die 
diversiteit is fantastisch en kent z’n weerga niet in 
Nederland. Ik ben een ‘buitenjongen’ die ook regelmatig 
hardloopt en er dus volop van geniet.”

Wel raar die gemeente Rheden. Velpenaren hebben niets 
met Dieren en mensen die in Dieren wonen niets met Velp. 
En dan ook nog het zelfstandige Rozendaal.
“Dat klopt wel. Maar zo is het nu eenmaal ooit gevormd. 
Dat Rozendaal nog steeds zelfstandig is, is natuurlijk 
hoogst merkwaardig. Maar wie zit ermee? Een beetje 
folklore is toch prima.”

De Geërfden hebben u destijds op een handige manier 
binnen gehengeld?
“Het was in de tijd dat er steeds vaker vragen werden 
gesteld over aansprakelijkheid. Dan kom je vanzelf bij de 
rechtsvorm van een organisatie en de rechtsvorm van de 
Geërfden was allerminst duidelijk. Omdat ze nieuwe 
bestuursleden zochten was het wel handig gelijk iemand 
met juridische kennis binnen te halen. Dat werd ik. 
Omdat ik over die kennis beschikte, maar ook omdat ik 
het leuk vond iets voor de Geërfden van Velp te doen.”

Maarten Schellingerhout, oud-voorzitter Commissie 
van Beheer

‘De Geërfden hebben een unieke vorm van zeggenschap’

Wie de eerste periode van de 21e eeuw van de Geërfden 
beschouwt, kan niet heen om Maarten Schellingerhout 
(1959). In 2002 kwam hij in beeld, hij werd al snel 
voorzitter, en na die functie twaalf jaar te hebben 
vervuld, nam hij in november 2015 afscheid. Zoals veel 
Geërfden hééft Maarten Schellingerhout wat met Velp. 
Hij werd er niet geboren, maar bracht er wel zijn middel-
bare schooljaren door. Na een rechtenstudie in Leiden 
vond hij een baan in Arnhem en woonde hij kortstondig 
in die stad. Op 25-jarige leeftijd al keerde hij terug naar 
Velp. En daar woont hij nog steeds. Niet toevallig. 
Maarten: “Wat heeft Velp nou niet?”

Met Maarten Schellingerhout pikken we wat krenten uit 
de Geërfdenpap. Hoewel hij niet meer als lid van de 
Commissie van Beheer is betrokken, vóelt hij zich nog 
steeds wel betrokken.

interviewinterview

Maarten Schellingerhout, staande op de platte wagen, bij aanvang 
van de heideschouw in 2013
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Het is opgelost, dat is het belangrijkste. In die tijd was er 
bij de Geërfden ook een moderniseringsslag gaande?
“Tijden veranderen en wilden we serieus genomen 
blijven worden, dan moest die slag worden gemaakt. 
Een man als Hans Driessen heeft enorme verdiensten 
gehad voor de Geërfden en is meer dan 40 jaar be-
stuurslid geweest, maar hij zorgde er ook voor dat er 
een ‘ouwe-jongens-krentenbrood-sfeer’ rond de Geërf-
den hing. Zo van: maak je geen zorgen, wij regelen het 
wel. Op een gegeven moment kan dat niet meer als het 
om serieuze zaken als grond en geld gaat.”

Vanaf dat moment zijn de Geërfden wel meer elitair 
geworden?
“Dat bestrijd ik. Ik vind mezelf, om een voorbeeld te 
noemen, helemaal niet elitair. Nog steeds zitten er ook 
agrariërs in de Commissie van Beheer, net als vroeger. Ik 
denk dat het doel moet zijn om een bestuur te hebben 
dat een goede afspiegeling is van de samenleving. Bij 
het zoeken van nieuwe mensen zou dat een mooie 
leidraad kunnen zijn.”

De klus die op jullie bordje lag werd voortvarend aange-
pakt?
“Aan de ene kant wel, aan de andere kant heeft het toch 
nog wel anderhalf jaar geduurd voor het was geregeld.”

Met als oplossing?
“Dat we de Geërfden bij de Kamer van Koophandel 
hebben ingeschreven als vereniging, maar niet zijnde 
een vereniging. Gelukkig keken ze bij de Kamer van 
Koophandel niet zo nauw. Want eigenlijk kon het niet. 
Maar sinds die inschrijving een feit is zijn tal van proble-
men, onder meer die van de aansprakelijkheid van 
Commissie van Beheerleden, afgedekt.”

Waar zat de moeilijkheid?
“Bij het feit dat het instituut Geërfden als rechtspersoon 
niet bestaat. We lijken het meest op een vereniging, 
maar van een vereniging moet je lid worden en van de 
Geërfden bén je als grondbezitter in Velp automatisch 
lid. Dat is een constructie die het Burgerlijk Wetboek 
niet kent.”

Maarten Schellingerhout tijdens een 
Heideschouw.
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En dan overleven de Geërfden wel?
“Daar geloof ik in ieder geval in. Vooral omdat grond een 
bindende factor is. Het in bezit hebben van gronden 
houdt mensen bij elkaar. Vergeet ook niet dat de Geërf-
den een blijvende klus te klaren hebben. Zo liggen er 
afspraken met de gemeente over het beheer van het 
Rozendaalse Veld. Eigenlijk hebben de Geërfden een 
unieke vorm van zeggenschap. Ik weet zeker dat de 
gemeente ons beschouwt als een zeer serieuze ge-
sprekspartner. Ook omdat we mensen hebben met 
kennis van zaken. Je moet wel weten waar je het over 
hebt.”

Hebt u de indruk dat u in uw bestuursperiode de Geërfden 
meer op de kaart heeft gezet?
“Ja, die indruk heb ik.”

Waarschijnlijk niet iedereen. Zo bekend zijn de Geërfden 
niet?
“Wat is bekend en wat is onbekend? Ik zie dat op de 
momenten dat er echt iets speelt de vergaderingen zeer 
goed worden bezocht. Dat zegt iets.”

Zouden de Geërfden zich de komende jaren meer moeten 
profileren?
“Dat is aan de zittende Commissie van Beheer. In mijn 
tijd hebben we daar wel enkele keren over gesproken. Je 
zou je als een soort maatschappelijke belangenvereni-
ging kunnen opwerpen. Destijds hebben we besloten dat 
niet te doen. Je hebt ook al de Stichting Behoud Karakter 
Velp en die zou je in de wielen rijden. Bovendien zit je 
voor je het weet in allerlei praatgroepen. Over ruimte 
voor de rivier, over windmolens langs de IJssel, noem het 
allemaal maar op. Je aandachtsgebied wordt dan erg 
groot en dat zagen we niet zitten. Maar wellicht een 
nieuwe lichting bestuurders wel. Er is niets zo ongewis 
als de toekomst.” Bij zijn afscheid in 2015 kreeg Maarten een kijkdoos met rubberen 

blaasbalg en echt stuifzand om te laten stuiven.
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Met name in Openluchttheater De Pinkenberg hebben de 
Geërfden flink geld gestoken?
“Ja, dat mag je wel zeggen. Ik herinner me een email in 
februari 2004 van Pieter Hoefsloot van de Geërfden. Het 
betrof een heel korte mededeling: ‘Het bestuur heeft 
besloten 10.000 euro bij te dragen aan de horecavoor-
ziening’. Als directeur van De Alliantie maakte zo’n 
bericht mijn dag natuurlijk goed. We hadden in die tijd 
grote plannen met het openluchttheater. Het verharden 
van paden, het opknappen van de tribune, het vervangen 
van hekwerk, de aanplant van bomen en struiken, een 
slecht-weervoorziening boven het podium en als kers op 
de taart het bouwen van een horecakiosk. De gemeente 
Rheden stelde voor de renovatie 120.000 euro beschik-
baar, maar dat was net te weinig om ook die kiosk neer 
te zetten. Dat hebben we kunnen doen dankzij de gift 
van de Geërfden.”

Naar verluidt duurde het vervolgens wel erg lang voor de 
kiosk er stond?
“Dat klopt. In de zomer van 2006 pas hebben we het 
gebouwtje in gebruik kunnen nemen. Het duurde even 

Stef de Wit, directeur van voormalig, gemeentelijk 
kunst- en cultuurbedrijf De Alliantie

‘We hebben samen veel tot stand gebracht’

De Geërfden en kunst en cultuur, dat is een bijzondere 
combinatie. Projecten die door de jaren heen door de 
Geërfden werden ondersteund, hadden vaak een raak-
vlak met kunst en cultuur. Zo groeide ook de verstand-
houding met Stef de Wit, jarenlang directeur van het 
kunst- en cultuurbedrijf De Alliantie. Deze stichting ging 
in 2012 op in RIQQ. Onderstaand kijkt Stef de Wit terug 
op een vruchtbare samenwerking.

Waar was het begin van die samenwerking?
Stef de Wit: “Dat weet ik nog precies. Het was in 1999, 
het jaar dat De Alliantie twee jaar bestond. Op 23 april 
sloten we een sponsorovereenkomsten met de Rabo-
bank, de gemeente Rozendaal, Landgoed Avegoor, 
Lionsclub afdeling Rheden én de Geërfden van Velp. Die 
bijeenkomst bij Avegoor heeft voor mij altijd het begin 
gemarkeerd van een jarenlange en heel prettige relatie. 
Veel belangrijker is nog dat die samenwerking heeft 
geleid tot blijvende bijdragen aan het culturele leven in 
het dorp Velp.”

interviewinterview



maatschappelijke rol  104   

maakten bezwaar tegen een hek dat door de gemeente 
was geplaatst en tegen de kap van 25 ‘dode’ bomen. 
Volgens de Geërfden waren de bomen helemaal niet 
dood en ging het niet om 25 exemplaren maar om 
minstens 40 en misschien wel 100 bomen. Later waaide 
de boosheid over en normaliseerden de verhoudingen 
zich).

Er is ook een duidelijke relatie tussen De Alliantie en de 
Geërfden als het gaat om de muziektent aan de Overbeek-
laan.
“Het begin daarvan was in 1996. Je had toen de Rheden-
se Kunst Commissie, de voorloper van De Alliantie, 
waarvan ik coördinator was, die als gevolg van een 
bezuinigingsoperatie van de gemeente Rheden het 
beheer van vier van de vijf gemeentelijke muziektenten 
overnam. Daar kwam in 2010 een eind aan, omdat wij 
vonden dat beheerstaken niet tot onze corebusiness 
behoorden.”
“Intussen hadden we in de jaren 1999 en 2000 de 
muziektent wel helemaal opgeknapt. Er zijn reparaties 
uitgevoerd, alles is geschilderd, de groenvoorziening 

voor de gemeente Rozendaal een vergunning afgaf en 
over het ontwerp moest overeenstemming worden 
bereikt. Van de opening hebben we toen wel iets speci-
aals gemaakt. Maarten Schellingerhout, de toenmalige 
voorzitter van de Geërfden, heeft een naambordje op de 
kiosk onthuld met de tekst ‘Velpsche Geërfdenhut, 
mogelijk gemaakt door de Geërfden van het dorp Velp 
en in gebruik genomen op 24 juni 2006’. Met de onthul-
ling rondden we die dag de hele renovatie van het 
theater officieel af.”

(Terzijde: De relatie van de Geërfden met het openlucht-
theater gaat terug tot begin jaren dertig van de vorige 
eeuw. In die tijd besloot de gemeente Rheden tot de 
bouw van een openluchttheater op de grens van de 
gemeenten Rheden en Rozendaal, op een stuk grond dat 
in beheer was bij de Geërfden. De bouw startte zonder 
aan hen toestemming te vragen, maar de Geërfden 
ondernamen geen enkele actie. Pas veel later, toen het 
theater al jaren in gebruik was, besloten ze officieel in te 
stemmen met de komst van de culturele voorziening. 
Een beetje ‘klein zeer’ bleek er wel te zijn. De Geërfden 
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eromheen is onder handen genomen en de draaibrug die 
toegang geeft tot de muziektent is vervangen. Ook 
daaraan hebben de Geërfden een bijdrage geleverd. Ik 
meen iets van 10.000 gulden. Tijdens de feestelijke 
opening in mei 2000 heeft onder anderen de toenmalige 
Geërfdenvoorzitter Dick van Oort een toespraak gehou-
den.”

Ook nadat jullie het beheer hadden teruggegeven aan de 
gemeente, bleven de Geërfdenconcerten bestaan?
“Die concerten in de muziektent waren al sinds 2001 
een vast onderdeel van de zomerprogrammering van De 
Alliantie. Dat wilden we in stand houden. De Geërfden 
hebben er van het begin af aan aan meebetaald. In het 
begin 1.000 euro per jaar, later zelfs 1.500.”

Veel mensen hebben goede herinneringen aan de concerten.
“Ik zelf ook. Het eerste concert was op 16 juni 2001, een 
optreden van de bigband van Guus Tangelder. In de 
periode tot 2014 zijn er in totaal meer dan veertig optre-

De schuilhut (die er niet kwam)

De plannen van de Geërfden voor 
het bouwen van een schuilhut op 
het Rozendaalse Veld vielen van 
meet af aan niet onder een gelukkig 
gesternte. Een complicerende factor 
was (en is) dat de grond eigendom is 
van de gemeente Rheden, maar ligt 
in de gemeente Rozendaal. Toch zag 
het er lang naar uit dat de schuilhut 
er zou komen. Een ontwerp van 
kunstenaar Peter Hennekamp werd 

in 2015 door de Algemene Vergade-
ring van de Geërfden goedgekeurd 
en ook vertegenwoordigers van de 
gemeentebesturen van Rheden en 
Rozendaal reageerden enthousiast 
op het ontwerp. Ondertussen 
werden door de projectgroep de 
financiële eindjes aan elkaar ge-
knoopt. Met dank aan verschillende 
Velpse bedrijven die bereid waren 
een bijdrage te leveren aan de 
totstandkoming van de schuilhut. 
Begin 2017 kon eindelijk de aan-

vraag voor een bouwvergunning de 
deur uit. In mei volgde de ontnuch-
tering: de vergunning werd niet 
verleend.

Tijdens de Heideschouw in 2015 presenteerde de CvB de maquette van de schuilhut en werd een plek voor het bouwwerk gekozen nabij 
de brandtoren. De hut zou er echter nooit komen. Vlnr: de wethouders Anton Logemann (Rozendaal) en Constans Pos (Rheden), 
burgemeester Jan Hendrik Klein Molekamp (Rozendaal), beheerder Nienke Moll (Rheden) en CvB-voorzitter Jan Schaeffer.

dens geweest. Soms twee per jaar, andere jaren drie en 
altijd gratis toegankelijk. We programmeerden heel geva-
rieerd: nieuwe muziek van De Ereprijs en Harmonie 
Unisono, wereldmuziek met Joris Linssen en Caramba, 
variété met The Pheasant Pluckers, het levenslied 
vertolkt door de Amazing Stroopwafels, folk door Knijn, 
maar ook het vocaal ensemble Goog met operette. We 
maakten trouwens niet altijd gebruik van de muziektent. 
Soms kozen we voor het gazon langs de vijver met een 
podium en een tribune. Een setting die bij optredens van 
kleine ensembles meer intimiteit creëerde.”

Samenvattend: de Geërfden en De Alliantie, dat…
“Dat waren partijen die het goed met elkaar konden 
vinden. Waarschijnlijk omdat ze een gezamenlijk belang 
hadden. Het belang van Velp en haar inwoners. Op 
cultureel terrein hebben we samen veel tot stand 
gebracht.”





Colofon

‘De Geërfden van Velp, een eeuwenoud instituut in een 
moderne samenleving’ is een uitgave van de Geërfden 
van Velp in samenwerking met uitgeverij Egelpers Velp.

Tekstredactie: Marc Pluim, Tom Hillemans, 
Pieter Meijboom, Maarten Schellingerhout, 
Frank Keverling Buisman, Walter de Wit en Daan Appels.

Fotoredactie: Marc Pluim, Walter de Wit.

Vormgeving: Leon Mommersteeg, Velp

Speciale dank gaat uit naar de geïnterviewden en naar 
iedereen die op een of andere manier aan de totstand-
koming van dit boek heeft bijgedragen.

Najaar 2017
(precies 100 jaar na de overdracht van de Voorheide aan 
de gemeente Rheden op 9 augustus 1917).

Voor meer informatie over de Geërfden van Velp:
Website: www.geerfdenvanvelp.nl
Facebook: CvB Geërfden van Velp
Mail: info@geerfdenvanvelp.nl

isbn: 978-94-90716-03-5

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, door middel van 
druk, fotokopieën, geautomatiseerde gegevensbestanden of op 
welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestem-
ming van de uitgever. De uitgever heeft getracht alle rechthebben-
den van de illustraties te achterhalen. Mocht u desondanks menen 
dat uw rechten niet zijn gehonoreerd, dan kunt u contact opnemen 
met de uitgever.



Artikel 1 van het reglement van de 
Geërfden van Velp: ‘Geërfden zijn zij, die 
naar burgerlijk recht, eigenaren zijn van 
vaste goederen in het dorp Velp gelegen’. 
Een formulering die geen ruimte laat voor 
discussie. Als eigenaar van grond in Velp 
ben je Geërfde.

isbn: 978-94-90716-03-5


