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De Driehuizerspreng is terug 
  

Zoals u gezien hebt zijn ze de afgelopen week druk bezig geweest met het graven van de beek 

rondom ons appartementengebouw. Maar weet u dat deze beek de inzet is geweest van een ruzie 

tussen de familie Schakel, de eigenaars van de Sparta fabriek en de familie Dijkkamp, als eigenaars 

van het verderop gelegen wasserijcomplex. 

  

 De familie Schakel had de villa ‘Clarenbeek” inclusief 1 hectare grond op 14 april 1927  gekocht, met 

vijver en een stukje beek zonder dat functioneel te willen gebruiken. Daarvoor woonden zij aan de 

Hoofdstraat, waar Dirk Leendert Schakel begonnen was met een handel in fietsen. Nu kochten zij een 

oude meisjeskostschool. 

Schakel wilde zijn activiteiten uitbouwen en omdat in de binnenstad, hoek Hoofdstraat – Badhuisweg 

geen uitbreidingsmogelijkheden meer waren werd op het terrein aan de Waterloseweg een fabriek 

gebouwd. 

 

 
 

Gerrit Jan Dijkkamp kocht in 1922 een stuk grond aan de Driehuizerspreng en liet daar hetzelfde jaar 

een wasserij bouwen. De familie Dijkkamp had daarna op een veiling een aantal stukjes beek gekocht, 

en wilde daarmee het water zuiver houden. 

Schakel kwam in de problemen toen hij weer een keer ging uitbreiden en toen over de beek heen 

ging bouwen. Toen hij bezig was met de bouw kwam Dijkkamp langs met zijn rechten op de beek. Via 

een rechterlijke uitspraak moest een omlegging worden gemaakt en ook van particulieren werd 

grond uit de tuinen aan de Achterlandseweg gekocht en daarna liep de beek een andere weg en 

vanaf de Driehuizerweg tot de wasserij ondergronds. 

  

Het hele wasserijcomplex is later gesloopt en aan de Bronbeekhof  zijn woningen verrezen. Ook de 

Spartafabriek is verdwenen, evenals Klein Driehuizen en Groot Driehuizen en de villa Clarenbeek , 

maar de Driehuizerspreng is gelukkig weer boven de grond gekomen. 

  

Bert Kompanje Driehuizerweg 138 



2 

 

 
 

 

De oude Sparta fietsenfabriek, het terrein waarop nu appartementencomplex “Sparta Luce” is 

gebouwd. 

 


