
Doesburgermolenpad 
 
Het is een voorjaarsmorgen die de reukzin prikkelt. Sapstromen komen op gang; het bos 
bereidt zich voor op een nieuwe zomer. De zoete geur van douglassparren voert me terug naar de 
onbekommerde vakanties uit mijn jeugd. Voor ik het vijftigste klompenpad op ga, sta ik voor Huis 
Kernhem stil bij het kunstwerk Altare Luna van Joyce Bloem. In het messing is een figuur geëtst: een 
wit wief op een paard. Door de weerspiegeling van het glanzend graniet lijkt ze te zweven tussen de 
bomen en de wolken. Witte wieven brengen herinneringen boven aan de legendes die al eeuwenlang 
rondgaan in het land van glooiingen en kuilen. Natuurvriend en folklorist Jac. Gazenbeek - 
Veluwenaar bij uitstek - schreef er graag over. Evenals over de Veluwse buurtschappen waar het 
oude volksgeloof lang stand hield. Zo werd in de strijd tegen duistere machten getracht de zon te 
helpen door met sterke geluiden de boze geesten te verdrijven. ‘Ook voor ons, moderne mensen, 
blijft er immers een grote geheimzinnige bekoring in het overdenken dezer dingen, en de plaatsen 
waaraan die wonderverhalen verbonden zijn,’ zo schrijft Gazenbeek in een van zijn boeken, ‘behoren 
altijd tot de uitverkorene, zowel wat het natuurschoon als wat de historische herinnering aangaat.’ 
Gazenbeek woonde in de oorlogsjaren aan de Engweg in Lunteren. Ook dat leek in mijn kindertijd 
een nogal geheimzinnige naam. Aan de Engweg, wie wilde daar nu wonen? Mijn wandeling over het 
Doesburgermolenpad richting de Doesburger Eng biedt een heerlijke gelegenheid tot filosoferen over 
wat ooit was. Wie staat er tegenwoordig nog stil bij de betekenis van een eng? Het ‘geheel van 
vroeger gemeenschappelijke bouwlanden bij een dorp of buurtschap’, zo verklaart Van Dale. Door 
eeuwenlange bemesting kwam zo’n gebied steeds hoger te liggen en ging daardoor bollingen en 
welvingen vertonen. Daar is wel wat bij voor te stellen. Minder goed voorstelbaar is dat dit werk 
door de gemeenschap werd uitgevoerd, enkel met behulp van karren en kruiwagens. Kom daar nog 
maar eens om. Een eng heeft dus allesbehalve een negatieve connotatie. Wie gerst verbouwde deed 
dat ‘in goede aarde’. Door een dagactiviteitencentrum die naam te geven toont men zich bewust van 
de geschiedenis. Het biologisch tuinieren door jongeren met een verstandelijke of psychische 
beperking past dan ook helemaal in het karakter van de Doesburger Eng. Hetzelfde geldt voor de 
biologisch geteelde producten van zorgboerderij Makandra, waarvoor wandelaars eveneens een 
paar passen van het klompenpad moeten afwijken. De eng rondom de Doesburgermolen is een van 
de meest onaangetaste langs de flanken van de Veluwe, doorkruist met schaapsdriften, een 
wildgraaf en een historische padenstructuur. Een gebied om te koesteren. En dat is dan ook wat 
ermee gebeurt. Ooit werd door de boeren die met elkaar een buurtschap vormden over alle zaken 
die het gebied aangingen overlegd en werden besluiten genomen. De gronden waren in 
gemeenschapsbezit en al 800 jaar geleden werden afspraken vastgelegd in een ‘buurtboek’. Toen 
besloten werd de gemeenschappelijk gebruikte percelen onderling te verdelen, ontstond het 
particulier bezit en honderd jaar geleden hield de buurtschap op te bestaan. Maar zoals de 
geschiedenis uitwijst hebben ontwikkelingen de neiging zich na verloop van jaren opnieuw te 
voltrekken, zij het in een eigentijdse vorm. Zo willen nu de ondernemers en bewoners van de 
Doesburger Eng de waarde van het landschap verder versterken, evenals de sociale cohesie. Dat is 
een wat ambtelijk woord voor de samenhang tussen mensen in een gemeenschap. ‘Wij bewoners 
van de Doesburger Eng houden van ons gebied met haar openheid en agrarisch karakter’, zo 
verwoordden de bewoners hun missie tien jaar geleden. ‘Dit willen we voor toekomstige generaties 
laten voortbestaan door samen de eng levend te houden.’ Om daar een solide basis onder te krijgen 
zijn nieuwe product-marktcombinaties nodig. Het is een begrip dat bij Gazenbeek niet voorkwam, 
maar dat in wezen van alle tijden is. Inmiddels hebben studenten en onderzoekers uit Wageningen 
de mogelijkheden voor graanteelt doorgerekend. Daaruit blijkt dat er kansen liggen voor het 
verbouwen van gerst en spelt, dat verwerkt kan worden tot mout voor bijvoorbeeld een eigen bier. 
Streekproducten hebben immers de toekomst, en helemaal langs een aantrekkelijk klompenpad. Wie 
ooit verkenner is geweest kent de gewoonte om elkaar ‘een goed pad’ te wensen. Wat we elkaar 
onderweg ook mogen wensen, één ding is zeker: het Doesburgermolenpad is een goed pad. 
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