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Beek een naam
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De Beekse kreekies kriigen
historische veldnamen, of
: namen van dalen en bergen.

t

BEÊK/UBBERGEN

- Beek heet na-

tuurlijk niet voor niets

'Beek',

maar alle afzonderlijk kronkelende kreekjes en stroompjes in het
dorp krijgen nu een naam.
Dat komt omdat er aan de Filosofenbeek (tussen Beek en de provinciale weg) gewerkt wordt. De

deels ondergrondse beek wordt
daar weer zichtbaar. De project-

1S ruAMEN

Sommige beken zijn naamloos, andêre beken zijn bekend ofzaaien
venamrring. Over tien Beekse beken, hun oorsprong en oorspronkelijke namen.

Filosofenbeek
Grootste leverancier van bronwater, uit het Filosofendal. De meest
oostelijke beek ook. Alle beken
ten westen monden eropuit. ook
het nieuwe gedeelte van de beek
moet Filosofenbeek heten, is het
idee. Tirssen de PC Hooftstraat en
het Zwanenbroekje heet ie nu
Walburchbeek, maar die naam is
niet zo bekend.

Wylerbergbeek
Verwarrend. Sommige mensen
zeggen Wylerberg, anderen zeggen Wylerbergbeek. Het wordt
dus die laatste, omdat Wylerberg
ook gewoon een berg is.

groep van Beek-Noord wilde dat
deel een naam geven, en de gemeente Ubbergen legt die namen
nu vast. Van andere, bestaande be-

ken waren de namen niet altijd
duidelijh of ze zorgden voor verwarring. Die beken krijgen dus
een nieuwe naam.

ook de stichting Monument en
Landschap betrokken. De gemeen-

te Ubbergen ging uit van

oude

kaarten van het gebied en koos
voor historische veldnamen, namen van dalen en van bergen. Er
ging een streep door namen die

naar een pand verwijzen. De
meeste beken krijgen de uitgang
-beek, om verwarring bij bijvoor-

beeld de Wylerberg te voorkomen. Maar met'Heilig Bronnetje'
is dx dan weer niet te doen.
De beken in Ubbergen (op dezelÊ
de stuwwal) krijgen misschien later een naam. Sommige stromen

zijn namelijk verlegd door

de

Er komen ook naambordies bij.

komst van havo Notre Dame des

Bij het bedenken van de namen is

Anges.

Vossenbergbeek
Nu nog naamloos. Heeft z'n oorsprong op de Vossenberg, met de
Wylerberg een van de hogere
bergtoppen in dit deel van de
stuwwal. Verdwijnt bij de Hermelijnstraat-Elzenkamp in het ondergrondse hemelwaterstelsel. Verderop weer bovengronds, bij het
project Groene Leefruimte (zie
hiernaast).

Elzenbeek

Pallandbeek
De huidige Mósschenberg, vernoemd naar het mósschen-bloempje (lievevrouwebedstro). Maar
die naam wordt vooral geassocieerd met het gelijknamige hotel-café. Het (spaarzame) bronwater ontspringt in een gebied dat
het Palland heette toen dat deel
van Beek nog Duits was, vandaar:
Pallandbeek.

Ketelbeek
Stroomt (nog) niet zichtbaar. Er
zijn wel plannen om dat te veranderen. Veel water wordt gebruikt
door een wasserij op de hoek van
het dal en Rijksstraatweg.

Zowel De Elzen als Elzenbeek genoemd. Mondt uit op De Oorsprong.

De Oorsprong
Die naam blijft ongewijzigd, al is
de loop wel veranderd om een ver-.
binding te maken met de Struintuin. Komt weer bovengronds als
de Verbindingsweg op de schop
gaat, bij de Waterstraat.

Hondsbeek
Ontspringt op het landgoed Pietersberg en stroomt buiten dat
landgoed niet bovengronds.
Naarn

blijft

zo.

Heilig Bronnetie
Verschillende wellen aan de voet
van de Elyseese Velden die samenkomen tot één stroompje. Sinds
zor3 bovengronds in het profiel
van de Rijksstraatweg.

Beekstroom
.Bestaande naam. De beek begint
ook aan de Elyseese Velden, net
als het Heilig Bronnetje.
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infographic Marcel Kuster I foto Mariska Hofman I bron gemeente Ubbergen

De Filosofenbeek, straks ook echt de grootste
- Stromend water, in Beek
hebben ze er nogal war van. Dankzii de stuwwal waar het dorp op
BËEK

gebouwd is. Als je her nier zou
zien aan die brede goot vol klaterend water bij het gemeentehuis,
dan wist je het wel zodra ie Het
Wasvrouwtje zag. Aan de overkang met dat waterraà erbii.
Maar ook verderop krijgt het water een belangrijke rol in het
dorp. En dan gaat het vooral over
de Filosofenbeek, die een prominente plek krijgt in het project
De Groene Leefruimte.

Die leefruimte is een Lz kilometer lange strook langs de Rijksweg N325 in Beek. Het begon in
2011 met een struintuin bii de Gelderhorstlaan. Er kwam een Dicknickplek en er kwamen speêkoestellen. Maar er komt ook een be-

fu Waterschap

Rivierenland
haalt de Filosofenbeek
bovengronds waar die

nu niet zichtbaar is

leeftuin, een parkje vol fruit en
groente, waar de Filosofenbeek
voorlalgs stroomt. Waterschap Rivierenland haalt de beekvoofhet
project bovengronds waár die nu
niet zichtbaar is.
De Filosofenbeek is Beeks bekendste kreelg maar is nu nog niet zo
groot als op de kaart ingetekend.
De sloot die ten westen van de
Verbindingsweg (Beek in, vanaf .
de provincialeweg) via het Zwanenbroekje naar Her Meertje
loopt heet nu nog niet zo.
Als de Verbindingsweg later dit

jaar op de schop gaar, komr er (
beek tussen de weg en de pC
Hooftstraat. Met zogenoemde e
passage. Staatsbosbeheer trekt r
beek waarschijnlijk in 2015 nog
een stuk door.Zo groeit de Filó
fenbeek uit tor ééÀ lange beek :
de noordgrens van hetïorp.
De naam Walburchbeek ver-

dwijnt dan definitief Die ver-

wijst trouwens naar een hotel

c

ooit aan de Rijksstraatweg sron
Al lang voor de naam werd het I
tel Walburch verwoest. In de
Threede Wereldoorlog.

