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Binnen dit 2e project in een serie kunstopdrachten voor de sprengen en beken 
heeft de gemeentelijke adviesgroep beeldende kunst van Apeldoorn 

het thema ‘Deep Storage’ centraal gesteld.
Met ‘storage’ wordt bedoeld: opslaan, archiveren, wegzetten. 

‘Deep’ is wat je niet ziet, wat ondergronds zit maar waarvan je je wel bewust bent.
‘Deep Storage’ gaat in op het landschap en de geschiedenis van Apeldoorn,

‘het vloeibare geheugen van de stad’. 

Beken zijn natuurlijke stroompjes die hun oorsprong vinden 
in een van de vele bronnen aan de voet van de Veluwe. 

De door de mens gegraven sprengen leiden het van nature zeer zuivere water 
naar de stad ten behoeve van de talrijke historische papiermolens en wasserijen.

De sprengen en beken hebben zo van oudsher een belangrijke rol gespeeld 
in de economische bloei van Apeldoorn. 

Kunst langs ‘Sprengen en Beken’ 
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“...Over de oorsprong van het kwelwater: 
Het water dat in de Ugchelse beek uit de grond naar boven komt kan enkele duizenden jaren oud zijn 
en van grote diepte komen (circa 150 m). Het kan in dit verband interessant zijn u een voorstelling te 
maken van het landschap van enkele duizenden jaren geleden, toen een regendruppel de grond in 
zakte om de lange weg door de bodem af te leggen.  De oorsprong van het water in de Ugchelse beek is 
dus een oude regendruppel die ergens ten westen van Apeldoorn (Ugchelse bos) in de grond 
verdween....”
                                  Romeo Neuteboom Spijker, Waterschap Veluwe

Is een beek een ding of een proces, 
is het tijd of ruimte? 
Is een beek het stromende water 
of is het de meanderende bedding? 
De beek is nooit dezelfde beek, 
de beek is nérgens dezelfde beek. 
De beek stroomt telkens in een andere 
omgeving; door een bos, langs een water-
molen, in een weiland of verscholen onder 
een nieuwbouwwijk.
Het water dat nu de Ugchelse beek vormt 
is eeuwenlang verborgen gebleven in de 
diepe zandlagen van de Veluwe, en nu het 
weer tevoorschijn komt wordt het opnieuw 
opgenomen in een natuurlijke cyclus.... 

Water is nooit oud..., of is het altijd oud? 
Heeft water geen leeftijd?



In het kader van ‘kunst langs de Apeldoornse 
sprengen en beken’ zijn ca. veertig ‘zilveren druppels’ 
geplaatst in het stroomgebied van de Ugchelse beek. 
Elke druppel draagt als reliëf in haar oppervlak nog 
de ritmische sporen van de ‘fossiele regenbui’.



De druppels liggen verspreid en terloops in 
het stroomgebied van de beek. Soms zien 
we ze in kleine groepjes, soms als eenling, 
dicht bij elkaar of op enige afstand; bij de 
bron, bij een splitsing, bij een molen, een 
waterval, een stuw of een overkluizing.

We zien het omringende landschap weerspiegeld in het 
glimmende oppervlak, of herinneren we ons het 
duizenden jaren oude landschap waar de regenbui eens viel...? 





Fossiel is afgeleid van het latijnse ‘fossa’; 
graven of gracht, 
enerzijds verwijzend naar de gegraven 
spreng, anderzijds naar de opgegraven 
herinnering aan de oeroude regenbui.

De constante stroom helder water in de 
Apeldoornse sprengen en beken stond door 
de eeuwen heen garant voor  economische 
bloei, de zilveren druppels getuigen hiervan.  
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