De Piramides en de Waterwerken van Daniël George van
Beuningen op de Noorderheide (deel 1)
door Jaap
Op 4 november 2008 wordt het eerste
contact gezocht met de vertegenwoordiger van Staatsbosbeheer in het gebied
Noorderheide: per e-mail wordt boswachter Joris Blankena benaderd en op 17 november 2008 komen Jaap van Eijck, Eric
de Graaf, Wilco van den Top en genoemde
boswachter in de Oudheidkamer bij elkaar
voor een kennismakingsgesprek. In dit
eerste gesprek kwam al snel naar voren
dat Staatsbosbeheer positief stond tegenover ons voorstel om de beschadigde piramides en waterwerken te gaan herstellen.
Het is nu december 2012 en we zijn dus
ruim 4 jaar verder. Wat we zoal hebben
gedaan probeer ik in dit schrijven u duidelijk te maken.

van Eijck
Regiodirecteur Oost namens de directeur
Staatsbosbeheer.
Op 19 februari 2009 volgde een brief richting de Stichting Elise Mathilde met daarin
een aanvraag voor een eenmalige donatie ten behoeve van onze toekomstige
werkzaamheden. Op 12 juni 2009 kwam
de schriftelijke bevestiging af en werd ons
een flink bedrag ter beschikking gesteld.
Door het Kringloopcentrum De Cirkel werd
ons een schenking aangeboden, zodat we
de nodige gereedschappen konden aanschaffen.
Op 25 februari 2009 kwam een schrijven
binnen van het Bouwbedrijf Keijl te Vierhouten, waarin Jakob Keijl aangaf dat er
voor zijn bedrijf wel een taak gevonden
kon worden.
Wij hadden hem om advies gevraagd over
het maken van beton en de verwerking
er van. Hij bood zelfs aan ons de Portland
cement en het beton- en metselzand te
leveren. Het ging zelfs zover dat het op
de heide door Rinus Keijl en medewerker
Klaas gebracht werd. De Firma Van Asselt
leverde het zand aan.

Boswachter Joris Blankena

De Papierwinkel vooraf
Na het gesprek met boswachter Joris Blankena ben ik eerst een brief gaan schrijven
naar het Regiokantoor van Staatsbosbeheer te Deventer. Daarin heb ik kort uitgelegd wat we wilden gaan doen. Per slot van
rekening is Staatsbosbeheer de eigenaar
van het gebied en dus ook van de piramides en de waterwerken. Op 17 februari
2009 kwam per brief de toestemming af,
met daarin de laatste zin: "Hf hoop dat het
project een waardig herstel van de waterwerken op de Noorderheide te Vierhouten
mag betekenen. Waar nodig zal Staatsbosbeheer proberen de nodige ondersteuning te verlenen." Aldus ir. P. Winterman
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Vrijwilligers
De vrijwilligers van het eerste uur waren:
Jaap van Eijck, Cees van Eijck, Marian van
Eijck - Aarts, Wilco van den Top, Eric de
Graaf, Harry Smit, Aart van Egteren en
Henk Molenkamp.
MOTHOEK - 2012

Daniël George piramide
In het voorjaar van 2009 konden we eindelijk beginnen met de opbouw van de Daniël
George piramide.
Op 22 mei 2009 werd de eerste spade in de
grond gezet en hebben we de basis van de
piramide bloot gelegd; tijdens de graafwerkzaamheden werden twee lege flessen gevonden; deze hebben we later met een fles
uit onze tijd en oorkonde weer ingegraven.
Enkele grote zwerfkeien zaten ter plekke
nog in de grond, dus de diameter van de
piramide was bekend. Steen voor steen en

Cees (links) en Jaap (rechts) van Eijck zo trots
als een pauw bij het resultaat.
Miesje piramide
Langs het Peter Paul pad omhoog lopend
kwamen we de Miesje piramide tegen.
Deze piramide was in 2009 nog in een
goede staat. Aan dit monumentje hebben
wij niets veranderd. In een boekwerk van
de familie Van Beuningen staat vermeld
dat zich in deze piramide een oorkonde
bevindt.
(Wordt vervolgd)
De begin situatie in mei 2009
laag voor laag werd het geheel opgebouwd
en na elke laag werd de piramide gevuld
met gestabiliseerd zand. Het voegwerk
werd gedaan met cement en kleine kiezels.
Helaas konden we niet dagen achtereen
aan de slag daar de cement waarmee de
keien werden vast gemetseld, eerst moest
drogen; daarna konden we pas weer zand
vullen. De afronding van het geheel vond
plaats op 21 november 2009 met de plaatsing van het topje.
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Harry
Smit.
de trouwe cementmaker bij
de Miesje piramide
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