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‘Modderen’ bij het Oosterloopje te Eelde
Ten westen van Eelde lopen twee beekjes vanaf het zuiden naar de grensbeek
Eelderdiep. Ze heten het Oosterloopje en Westerloopje. De eerstgenoemde
begint als Runsloot bij het dorp Vries. Overigens zijn beide watertjes
gekanaliseerd. Het Westerloopje is niet meer dan een slootje geworden.
In de eerste helft van de vorige eeuw waren de beekjes en het buitengebied het
speelterrein van de dorpsjeugd. Zwemmen en poelen in de bochten van de (toen
nog) meanderende beekjes, slootje springen, dammetjes bouwen en vis vangen.
Geert Kamps, de vroegere voorzitter van de plaatselijke historische vereniging,
heeft hier in de jaren 90 een boeiende lezing over gehouden.
Het vissen vangen gebeurde door het ‘modderen’. Een stukje beek werd door
twee dammen afgesloten. Het beekwater werd met modder en veen verrommeld
en troebel gemaakt. Door ademnood en gebrek aan zicht in het modderige water
kwam de vis naar boven en kon zo makkelijk ‘gevangen’ worden.
Wat Geert Kamps niet vertelde, was dat de club kwajongens bij het ‘modderen’
ineens een maatje kwijt waren. Grote schrik en iedereen zocht onmiddellijk het
troebele beekwater af. De vermiste jongen werd niet gevonden, maar kwam van
verderop aanlopen om te kijken waar al die drukte voor diende. Hij had verderop
bij een bosje liggen vrijen met een dorpsschone, via een geheim afspraakje.
Kennelijk heeft het landschap een geheugen, want begin 21ste eeuw begon het
Oosterloopje zich te roeren. De machines van het waterschap, die een rechttoerechtaan maai- en opschoonbeheer uitvoeren, kregen problemen met het kleine
beektracé. Oevers zakten weg en de beekloop werd afgesnoerd, keer op keer.
Besloten werd de beekbedding uit te graven en het talud met maaipad te
verstevigen. Toen men dieper groef, bleef het water ineens een poosje laag
staan. De kraanmachinist stopte de machine en ging kijken wat er loos was.
Meteen kolkte het water weer omhoog naar het normale peil. Hij dacht een paar
jongens in onderbroek weg te zien rennen. Het voorval werd gerapporteerd,
maar daarmee was het euvel van de verzakkende oevers niet verdwenen.
Vermoedelijk ‘wil’ de beek dat er weer gemodderd wordt. En op de plek van de
vrijerij broeden elk jaar wel wat eenden of andere vogels.
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