
Ingeborg Aalbers

Graag wil ik u meenemen naar een
bijzondere lokatie in Velp (Gelder-
land). Velen van u zijn misschien wel
eens  in deze regio geweest.
Hemelsbreed ligt de bekende
Posbank hier niet zover vandaan. Op
zon- en feestdagen genieten natuur-
liefhebbers in groten getale van de
bossen en heide. De wandelliefheb-
ber die de NS-route of de lange
afstandswandeling langs de
Beekhuizense beek volgt, komt nog
dichter in de buurt. Toch zijn er nog
steeds weinig mensen die deze plek
kennen. Degenen die hier wel langs-
komen, zijn direct verkocht.

De startblokken staan nog trots
overeind
Verscholen tussen de Veluwezoom,
de luxe villa’s en de sportvelden en
Velp-Noord, ligt het voormalig
zwembad Beekhuizen. In 1988 werd
het buitenbad gesloten, en lange tijd
lag het ruim twee hectare grote ter-
rein er verlaten bij. Vele generaties
hebben hier hun eerste zwemles
gehad. Rond 1955 werd het bad ge-
opend. Als “hoogstgelegen buiten-
bad van Nederland” trok het toen-
dertijd veel publiek. Nog regelmatig
komen oud-zwemmers hier herinne-
ringen ophalen. De strakke, functio-
nele architectuur van de gebouwen
paste bij de bouwstijl van die naoor-
logse periode. Hoewel de verf
afbladdert en ook het beton wat op
leeftijd raakt, is nog goed voor te
stellen hoe het er in de gloriedagen
uitzag. De ligging van de baden is
natuurlijk onveranderd gebleven,
maar de rest van het terrein is nau-
welijks nog te herkennen. 
Het is dan ook even wennen voor

degenen die hier vroeger kwamen
zwemmen, en natte voetstappen
achterlieten op de onkruidloze, grij-
ze stoeptegels. De strakke gazons
van de ligweides hebben plaatsge-
maakt voor kronkelpaden, wilde
bloemenweiden, een moestuin en
een paardenwei. De startblokken
staan nog trots overeind. En met
een beetje fantasie is de hoge duik-
plank nog te onderscheiden. Er is de
afgelopen 10 jaar veel gebeurd.
In het jaar 2000 zijn hier een aantal
krakers komen wonen. Aangezien tot
die tijd weer en wind vrij spel had-
den, waren de gebouwen totaal ver-
waarloosd. Lekke daken, gebroken

6 Oase herfst 2007

Zwembad Beekhuizen
Voormalig buitenbad wordt natuur-
lijke oase voor plant, dier én mens.
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ruiten, varens door muren en pla-
fonds en een dikke laag smurrie op
de grond. Het duurde dan ook even
voor de ruimtes bewoonbaar waren. 

Oase
Met een groep van uiteindelijk zeven
mensen proberen we nu al zeven
jaar lang van deze prachtige, maar
ooit ook verwaarloosde plek een
paradijs te maken, waar dieren, plan-
ten en mensen van kunnen genieten.
In het zwembad is puin gegooid
zodat er oevers en schiereilandjes
zijn ontstaan. De lichtblauwe zwem-
badranden zijn nog te zien, maar
vanaf de rand loopt het op veel
plaatsen schuin af. Een ideale plek

voor waterplanten en waterdieren
om zich te vestigen. In de loop der
jaren is er een meer diverse levens-
gemeenschap ontstaan. Een paar
bomen langs het diepe bad zijn half
omgezaagd zodat ze horizontaal
over het water hangen. Omdat een
van die bomen nog leeft, blijven de
blaadjes elk voorjaar weer komen.
De perfecte schuil- en foerageer-
plaats voor de ijsvogel. Deze woont
bij de beek verderop in de buurt,
maar komt hier dagelijks wat visjes
vangen. Ook andere dieren hebben
deze plek gevonden. Elk voorjaar
trekken honderden padden en kik-
kers het ondiepe bad in. De manne-

tjes kunnen flink herrie maken als ze
allemaal vechten om het mooiste
vrouwtje. 
Rondom het bad krioelt het van het
leven: bloemen, vlinders, libellen en
waterjuffers, kleine watersalaman-
ders en kleinere waterdiertjes. Maar
ook de gebruikelijke wilde eend of de
bijzondere mandarijneenden en een
enkele reiger die wat eetbaars komt
vangen. Ook de rest van het terrein
wordt bezocht. Soms brengt de das
of de vos een bezoekje. In de sche-
mer huppelen de konijntjes over het
gras. Nog later op de avond komen
de vleermuizen op bezoek. Maar de
meest beroemde gast bij ons is de
ringslang, te herkennen aan de gele

vlek (ring) onder de kop. Ze leggen
aan het eind van de zomer, of begin
van het najaar hun eieren in broed-
hopen om spoedig uit te komen.
Het vrouwtje draagt namelijk zo lang
mogelijk de eieren in zich en is dus
ook tijdens de broedperiode weinig
te zien. Behalve als er een zonnetje
schijnt, dan ligt zij lekker op te war-
men. Mocht je in deze periode bij
minder zon toch een ringslang zien,
dan is dat dus meestal het manne-
tje. Als de broedperiode is afgelopen
kun je de jongere slangetjes overal
ontdekken en ook de vrouwtjes weer
bewonderen. Het vrouwtje is dikker
en langer dan het mannetje en vaak

wat lichter gekleurd. 
Op zich is het in deze regio vrij
gebruikelijk om een ringslang te
zien. De mix van water, beschutting
van de bossen en de open zanderige
velden zijn voor deze dieren een ide-
ale combinatie. Wat deze plek zo
uniek maakt, is dat je op een zonni-
ge dag velen tegelijk zult zien. Op
diverse randen en eilanden liggen ze
op te warmen in de zon. Op het ter-
rein zijn verschillende broedplaatsen
en broedhopen en het wordt onder-
tussen door natuurorganisaties
gezien als een bijzonder voortplan-
tings- en overwinteringsgebied. 

Werkzaamheden
De groep bewoners van dit terrein is
ondertussen uitgegroeid tot een
hechte groep van zeven. De een
heeft voornamelijk liefde voor natuur
en natuurbeheer. Bij de ander ligt
het hart vooral bij natuureducatie.
Samen vormen we een groep
enthousiaste natuurliefhebbers die
veel tijd en energie in het terrein
steekt. We willen de zichtbare herin-
nering aan het zwembad in ere hou-
den, en daarbij de natuur de ruimte
geven zich hier te ontwikkelen.
Vanuit verschillende achtergronden
leveren we een bijdrage aan diverse
activiteiten. Het terrein wordt onder-
houden, door oprukkende ‘lastige
soorten’ weg te halen, het teveel aan
bomen te verwijderen, het grasland
door maaien en afvoeren te ver-
schralen, takkenrillen en struwelen
van tuinafval te creëren als beschut-
ting voor kleinere diersoorten, enzo-
voort. Verder zijn we met verschillen-
de projecten aan de slag gegaan, van
vleermuiskelder tot insectentorens
en een ijsvogelwal. Met houtsnip-
pers en ander natuurlijk materiaal
worden paden aangegeven.
Houtstronken dienen als houtwallen

     



of afzettingen en helpen zo mee het
terrein een speelse maar duidelijke
vorm te geven. In de moestuin wor-
den op ecologische wijze groenten
en fruit verbouwd.      

Publiek
We zien graag dat anderen mee kun-
nen genieten van deze speciale plek.
Daarom organiseren we regelmatig
open dagen. Mensen kunnen dan
wat rondlopen, ontspannen of mee-
doen aan een activiteit. In het verle-
den heeft een smid allerlei kunstwer-
ken van ijzer en metaal verspreid
over het terrein geplaatst. Ook deze
zijn nog altijd te bewonderen. Verder
is deze locatie ideaal voor natuur-
educatie. Op een relatief kleine plek
zijn vele diersoorten te zien. Het
zwembad alleen al is voldoende om
hele lessen over waterflora en -fauna
te verzorgen. We hebben dan ook
verschillende activiteiten voor scho-
len georganiseerd. In de herfst
komen de paddestoelen aan bod, in
het voorjaar kunnen het de vogels of
waterdieren zijn.  

Toekomst
Het is nog onduidelijk wat de toe-
komst brengen zal. De gemeente wil
graag een duidelijke bestemming
voor dit terrein. Door middel van
een prijsvraag hebben verschillende
partijen een idee voor dit terrein tot
concreet plan uit kunnen werken.
Ook wij als bewoners hebben de
kans gekregen ons idee verder uit te
werken. We vinden uiteraard dat het
terrein nu al een uitstekende
bestemming heeft. We hebben een
natuuronderzoek laten uitvoeren om
te kunnen onderbouwen wat een bij-
zondere biotoop zich hier heeft kun-
nen ontwikkelen. Dit dankzij en vol-
gens sommigen ondanks onze aan-
wezigheid. De bestaande bebouwing
willen we als woning blijven gebrui-
ken. Een inspanningsverplichting
zorgt ervoor dat bewoners direct
betrokken zullen blijven bij de werk-
zaamheden op het terrein. Diverse
natuurorganisaties zijn onder de
indruk van wat hier te beleven is. We
willen het graag verder ontwikkelen
en professionaliseren. Vandaar dat
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we een stichting hebben opgericht
en de hulp hebben ingeroepen van
experts van buitenaf. Een bewoner
heeft een cursus bij RAVON gevolgd,
een ander is actief bij het IVN, weer
een ander werkzaam in de natuure-
ducatie. Al met al zijn we ervan over-
tuigd dat deze plaats bestaansrecht
heeft op de manier waarop wij er
vorm aan hebben gegeven.
Helaas zijn velen in deze moderne
tijd niet gevoelig voor natuur en een
alternatieve levenswijze. Het winnen-
de plan is voorlopig een conferentie-
oord met restaurant- en hotelfunctie
(Plan De Proeftuin van Buro
Lubbers). 
Dan blijft er weinig over van de ont-
stane situatie. Een ander voorstel is
de grond te verkopen om er villa’s

op te bouwen. Ook in dat geval zal
dit grote impact hebben op de
natuur. De meeste villabewoners in
deze buurt laten de tuinen onder-
houden door bedrijven, die prima in
staat zijn keurige gazons en land-
goederen bij te houden, maar weinig
gevoel zullen hebben voor het unie-
ke ensemble van bijvoorbeeld ver-
schillende ‘omgevormde’ baden,
schrale bloemenweiden, houtwallen
en braamstruwelen. Alles op het ter-
rein heeft momenteel een functie. Al
oogt het geheel niet overal voor
iedereen even verzorgd.
De komende periode is spannend
voor de toekomst van ons paradijs.
In elk geval hopen wij zo lang moge-
lijk onze plannen uit te mogen voe-
ren en anderen mee te laten genie-
ten van deze plek. 

Wilt u na dit verhaal het terrein met
eigen ogen zien, bekijk dan onze
website www.zwembadbeekhuizen.nl
voor informatie over open dagen en
activiteiten of neem contact met ons
op voor een afspraak. 

Ingeborg Aalbers woont met
veel plezier sinds vijf jaar op het
terrein. Ze heeft dit artikel
namens de bewoners geschre-
ven en is net als anderen druk
met allerhande werkzaamheden
op het terrein bezig. 
Adres: Beekhuizenseweg 93,
6881 AG Velp. E-mail: inge-
borg@zwembadbeekhuizen.nl

Van een van de bewoners, Sandra
Dijkhuis, ontvingen we nog vlak
voor de sluitingsdatum een
bemoedigend mailtje:
“Het onderwerp ‘een nieuwe invul-
ling voor zwembad Beekhuizen’
werd gisteren in de gemeenteraad
behandeld. Er waren 5 insprekers:
het RAVON, IVN, Stichting
Behoud Karakter Velp, Stichting
Behoud Natuurschoon Velp en
Rozendaal (buurtstichting) en wij-
zelf. Alle 5 insprekers noemden de
natuurwaarden op grond waarvan
plan Lubbers geen doorgang zou
kunnen vinden. Ook werden er vra-
gen en kritische opmerkingen
gemaakt bij de haalbaarheid en de
financiële onderbouwing van het
plan De Proeftuin van buro
Lubbers, het feit dat Lubbers de
grond om niet wil verkrijgen en het
feit dat de gemeente de omwonen-
den niet in de besluitvorming en
procedure heeft betrokken. Alle
insprekers kregen een daverend
applaus van het publiek, dat wel uit
80 mensen bestond. Na de inspre-
kers was de raad aan de beurt voor
een vragenronde. Ook de raad stel-
de zeer kritische vragen bij het plan,
de gevolgde procedure en besluit-
vorming. Wethouder Wilschut kon
niet anders dan het voorstel terug-
halen en gaat zich met het college
richten op de vraag hoe nu verder
te gaan. 
Het werd deze avond duidelijk dat
meerdere fracties positief tegenover
ons plan staan, dat deze fracties
inzien dat met ons plan de natuur-
waarden worden gewaarborgd, dat
de gemeente inkomsten genereert
door de gebouwen en eventueel het
terrein te verkopen en dat door
deze keuze vrijwel iedereen tevreden
dan wel zeer blij is, ook omwonen-
den (…). 
Hierbij onze dank aan de insprekers
die zich hebben ingespannen voor
de toekomst van het terrein en alle
andere betrokkenen. Lees ook eens
het artikel in de Gelderlander:
http://www.gelderlander.nl
/arnhem/article1780080.ece.”

  


