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Apeldoorn: richting Het Leesten en Ugchelen

Over de route
Aan de westkant van Apeldoorn stroomde
het heldere water van de Veluwe door
tientallen sprengen naar de vele papiermolens die in en rond Apeldoorn lagen.
De papiermolens waren de basis voor de
papierindustrie die hier nog steeds te vinden
is. De molens zijn bijna allemaal verdwenen
maar de sprengen zijn de afgelopen jaren
weer in ere hersteld. De route gaat direct na
de start via het Orderbos van het Geldersch
Landschap & Kasteelen (www.glk.nl) naar het
bos aan de andere kant van de spoorlijn; het
Willembos en Van der Huchtbos. Daarna via
het gebied rond Het Leesten (bij de Ugchelse
Berg, www.staatsbosbeheer.nl) en de Koppelsprengen weer terug naar het eindpunt.
In het eerste deel van het bosgebied op
deze route komt betrekkelijk veel wild voor,
het wilde zwijn, de ree en het hert zijn vaak
zelfs midden op de dag te zien. Let vooral bij
regenachtig weer maar eens op de vele wildsporen die je op de zandwegen kunt vinden.

Lengte, zwaarte en soort wandeling
De wandeling is ongeveer 20 km. De wandeling gaat grotendeels door afwisselend
bosgebied. Een deel van de route voert bij de
Ugchelse Berg over de heide bij Het Leesten.
in deze route zitten een aantal hoogteverschillen. Dat maakt deze route iets pittiger.
De terugweg gaat via de Koppelsprengen.
Honden kunnen aangelijnd mee op de route.
Start-/Eindpunt
A.S.V. Victoria Boys
Berghuizerweg 153, 7312 SN Apeldoorn.
Openbaar Vervoer
Vanaf trein- en busstation Apeldoorn.
- Buslijn 1, naar het eindpunt de Willem III
kazerne.
- Buslijn 12, halte Mandala of halte Orderplein.
De haltes liggen ongeveer 1 km van het
start-/eindpunt.
Voor meer informatie over routes en tijden:
9292.nl of www.rrreis.nl.
Parkeren (gratis)
Berghuizerweg, Kleiberg of Sportlaan.
Andere wandelmogelijkheden
Voor meer wandelingen in en rond
Apeldoorn verwijzen we je naar de website
www.wandeleninapeldoorn.nl
voor zowel gemarkeerde als digitale wandelmogelijkheden.
Stichting Internationale
Vierdaagse Apeldoorn
Irma Woudenberg-Hulleman, secretaris
telefoon +31 (0)6 5700 2085
secretaris@4daagseapeldoorn.nl
www.4daagseapeldoorn.nl
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Horeca
A Kantine Victoria Boys
Berghuizerweg 153, 7312 SN Apeldoorn,
www.victoria-boys.nl. Als het hek open is,
kan gebruik gemaakt worden van de kantine
om iets te drinken en van de toiletten. Te
bereiken via de tweede trap van het gebouw.
B Hotel Apeldoorn - de Cantharel
Ook voor compleet verzorgde arrangementen,
u hoeft enkel nog te genieten.
Van Golsteinlaan 20, 7339 GT Apeldoorn,
055 541 4455, cantharel@valk.com,
www.vandervalkapeldoorn.nl.
C Bospaviljoen en Brasserie ‘t Leesten
Hoenderloseweg 191, 7339 GG Ugchelen,
055 533 7241, info@hetleesten.nl,
www.hetleesten.nl.
In het Bospalviljoen is ook gevestigd het
Informatiecentrum ‘t Leesten,
055 303 5255, www.staatsbosbeheer.nl,
informatiecentrumleesten@staatsbosbeheer.nl.
Corona-maatregelen
De door de overheid afgekondigde maatregelen gelden ook tijdens deze wandeling.
Totdat de overheid anders besluit, dienen alle
wandelaars de regels ten aanzien van elkaars
veiligheid te respecteren. Houd minimaal
1,5 meter afstand van andere. Deze regel
geldt ook op alle wegen en paden tijdens de
wandeltocht. Vermijd drukke plaatsen. En heb
je corona gerelateerde klachten, ga dan in
elk geval huiswaarts. Zo geef je corona geen
kans. De website van het RIVM informeert je
over de laatste ontwikkelingen.

S.I.V.A. 2021 / 4B-v3

Alle routes kunnen zowel digitaal als via
een routebeschrijving met kaartje worden
gevolgd. De routes zijn gecontroleerd in
2021 en worden in de komende maanden
nogmaals gecontroleerd door onze
parkoersmensen. Deze route volgt grotendeels de oorspronkelijke route van de
4e dag van de Vierdaagse Apeldoorn. De
route is op een aantal plaatsen aangepast.
De routebeschrijving en de digitale versie
(gpx-bestand) zijn te vinden op onze website en daarvan te downloaden.
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Denk aan de volgende punten:
• In de beschrijving betekent een tussen haakjes gezette straatnaam dat ter plekke het straatnaambordje niet te zien is.
• Lees deze beschrijving goed en onthoud tijdens de wandeling
de routenummering.
• Als een hulpmiddel tijdens de wandeling zijn de dikkere routenummers op de plattegrond aangegeven.
Route Het Leesten en Ugchelen ±20 km
Start: voor toegangshek Victoria Boys,
Berghuizerweg 153, 7312 SN Apeldoorn.
01 Door het klaphek rechts van toegangshek Victoria Boys, langs
informatiebord en meteen linksaf het 1e zandpad volgen
onderlangs de blokhut;
02 Bij het einde van het pad, voor het hek linksaf, heuvel op, 1e pad
rechts negeren en breed zandpad rechts aanhouden en de
heuvel afdalen;
03 Op de driehoekige splitsing rechts aanhouden en meteen
rechtdoor op de 1e kruising het bospad blijven volgen;
04 Bj het einde van het bospad linksaf en meteen rechtsaf op de
viersprong heuvelopwaarts;
05 Bij het einde van het pad linksaf, bospad op heuvelrug blijven
volgen tot na de afrastering aan de rechterkant, daarna;
06 Rechtdoor op drie volgende kruisingen en bij de laatste kruising
smal bospad volgen, langs paal met bordje ‘Orderbos’;
07 Op ongelijke kruising rechtsaf slaan het 2e (bredere) bospad
rechts volgen;
08 Bij het einde van het bospad linksaf, waar witte slagboom rechts
staat (Het Willemsbos);
09 Bij einde bospad rechtsaf slaan, het pad parallel aan spoorlijn
blijven volgen;
10 Op schuine kruising linksaf, pad langs spoorlijn blijven volgen
(volgen route groene pijl);
11 Op kruising, direct na heuveltje linksaf en daarna rechtdoor
bewaakte spoorwegovergang oversteken, rechtdoor breed
bospad omhoog volgen;
12 Op de 5-sprong rechtsaf, breed bospad volgen (je verlaat route
groene pijlen);
13 Op 4-sprong, linksaf het pad schuin links volgen;
14 Bij einde bospad linksaf en op 1e kruising rechtsaf, smal bospad
volgen;
15 Bij einde bospad linksaf, asfalt-fietspad oversteken en smal
bospad rechtdoor vervolgen;
16 Op 1e kruising linksaf, (bij metalen paal rechts); bospad blijven
volgen met bocht naar rechts (links slagboom);
17 Bij einde bospad rechtdoor asfaltweg (Hoog Buurloseweg)
oversteken en meteen rechtsaf fietspad over A1 volgen;
18 Na het viaduct op 5-sprong linksaf, (zitbank rechts), asfaltweg
volgen langs witte slagboom (Landgoed van der Huchtbos) en
breed pad vervolgen parallel aan snelweg;
19 In bocht op schuine kruising rechts aanhouden, breed bospad
blijven volgen iets omhoog lopend en met bocht naar rechts;
20 Op Y-splitsing links aanhouden, bospad omhoog lopend volgen
(na enige tijd staat links een stenen bank uit 1913 van jhr. Van de
Harkestede);
2|

• Honden kunnen aangelijnd mee.
• Je wandelt op eigen risico.
• Zorg voor eten en drinken onderweg. Op de route zijn niet veel
horeca-gelegenheden te vinden.
• Print je de route uit op een inkjet-printer? Stop dan de route in
een plastic mapje of seal de route in tegen vocht.
• De Vierdaagse Apeldoorn wenst je veel fijne wandel-kilometers.
21 Bij kruising rechtdoor en bij einde bospad rechtsaf bospad
rechtdoor vervolgen, met later aan je linkerhand hoge afrastering;
22 Op kruising na slagboom rechtdoor, met links groot hek, smal
bospad in richting klompenpad, langs bordje ‘Opengesteld’(!);
23 Bij einde bospaadje linksaf, breed zandpad volgen over wildrooster;
24 Bij 1e brede pad rechts (is in bocht naar rechts) scherp rechtsaf,
laan in aanleg blijven volgen over wildrooster;
25 Op splitsing links aanhouden, breed bospad blijven volgen
(route Klompenpad);
26 Bij einde bospad bij slagboom ‘de Kooiberg’, na wildrooster
rechtsaf asfaltweg volgen;
27 Linksaf bij het 1e asfalt-fietspad volgen en meteen rechtdoor
drukke verkeersweg (Otterloseweg) oversteken;
28 Fietspad aan linkerzijde van de weg (Hoenderloseweg) met bocht
naar links blijven volgen, langs ANWB-paddenstoel (nr. 62865/003);
29 Rechtdoor bij pad links met slagboom en meteen rechtsaf bij 1e
weg aan de overzijde, asfaltweg recht oversteken en richting nrs.
195 t/m 197 volgen via asfaltweg langs camping aan je
linkerhand;
30 Bij het einde van het pad linksaf, breed zandpad met betonnen
fietspad, met camping aan je linkerhand blijven volgen;
31 Vóór zitbank rechtsaf op het 1e pad rechts, langs bord ‘Ugchelse
Bosch’, zandpad licht stijgend volgen;
32 Volg route rechtdoor richting paarse wandelroute, het wildrooster over en langs afrastering;
33 Op de kruising rechtsaf, langs afrastering aan je rechterhand
en rechtsaf bij 1e smalle pad rechts, vlak langs afrastering blijven
volgen;
34 Op schuine kruising rechtdoor (afrastering gaat naar rechts) en
meteen rechtsaf bij 1e pad rechts over heide (bij bord ‘honden
weer aan de lijn’);
35 Bij einde pad rechtsaf, zandpad rechtdoor volgen tot paaltje met
groene pijl aan je linkerhand, daar linksaf bij 1e pad links, groene
pijl volgen, (paarse wandelroute gaat rechtdoor);
36 Op kruising rechtsaf richting gele en groene pijl naar informatiecentrum Staatsbosbeheer (SBB) en klaphek door;
37 Voor informatiecentrum SBB en Brasserie ’t Leesten linksaf, langs
informatiebord en wandelroutes volgen, bocht naar rechts en
links, (langs stalen trap rechts en alle zijpaden naar speelbos
negeren);
38 Bij einde pad linksaf (nadat wandelroutes linksaf slaan), bospad
langs afrastering aan je rechterhand, route groene pijl volgen;
39 Rechtdoor door klaphekje en meteen rechtsaf door klaphekje
en meteen rechtdoor op kruising (wandelroutes verlaten), breed
zandpad heuvelafwaarts door hei blijven volgen, (rechts stalen
uitkijkpunt);
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40 Op splitsing rechts aanhouden;
41 Bij einde pad linksaf en meteen rechtsaf op kruising, stijgend
graspad richting bosrand en verkeersweg;
42 Pad blijven volgen langs bosrand en bank ‘Dan Zeddeman’;
43 Linksaf bij 1e pad links na bank, zand-/graspad langs bosrand;
44 Linksaf met bocht naar links mee, vlak voor afrastering; dalend
zandpad, (later bank aan je rechterhand);
45 Bij einde pad linksaf, (rode route verlaten);
46 Op kruising met trappen rechtsaf, via trap heuvel op (langs
paaltje klompenpad aan je linkerhand);
47 Op kruising op top 1e bospad rechtsaf slaan (klompenpad gaat
rechtdoor);
48 Rechtdoor smal slingerend pad blijven volgen, (2x langs paaltje
aan je linkerhand!), langs vennetje, later met bocht naar links langs
afrastering aan rechterzijde;
49 Aan het einde van het pad rechtdoor door klaphekje, (bank aan
je rechterhand) en meteen rechtdoor op kruising, smal bospad
volgen;
50 Bij einde pad linksaf, weer slingerend bospad blijven volgen
(mogelijk omgewaaide bomen op het pad);
51 Bij einde pad rechtsaf, (aan je linkerhand bord ‘Ugchelse Bosch’),
breed bospad volgen;
52 Linksaf bij 1e bospad links (langs bord ‘Ugchelse Bosch’), met
bocht naar links volgen;
53 Rechtsaf bij 1e bospad rechts en opnieuwe rechtsaf bij 1e
bospad rechts, paarse wandelroute volgen;
54 Op kruising van bospaden rechtdoor (paarse wandelroute volgen);
55 Rechtsaf bij 1e smalle bospad rechts, vlak voor open vlakte
(paarse route verlaten);
56 Bij einde pad linksaf het ruiterpad volgen.
57 Bij 1e bospad scherp linksaf, borden ‘Ugchelen Hoenderloo’ en
‘Ugchelse Bosch’, met bocht volgen;
58 Linksaf bij 1e smalle pad links. Dit gaat over in breed dalend
zandpad aan de rand van de hei;
59 Rechtsaf bij 1e smalle pad rechts over de hei (langs paaltje
‘honden aangelijnd’);
60 Op kruising van smalle paden rechtdoor over de hei en rechtdoor door bosrand;
70 Op kruising rechtsaf, (paarse route volgen) en langs bank links
aanhouden;
71 Pad over de hei volgen langs kwetsbaar gebied (paarse route en
klompenpad);
72 Bij einde pad linksaf, (paarse route langs zitbank aan ven aan je
linkerhand), en even daarna rechtdoor heuvelopwaarts;
73 Op kruising op top heuvel linksaf (aan je rechterhand paaltje met
routeaanduidingen, paars blijven volgen), langs borden ‘Ugchelen
Hoenderloo’ en ‘Ugchelse Bosch’;
74 Rechtsaf bij 1e zandpad rechts (vlak na bank aan je linkerhand),
met later bocht naar rechts en links dalend in de richting van hek
en door klaphek (paarse route volgen);
75 Bij einde pad linksaf, langs bord ‘Ugchelse Bosch’, zandpad langs
bosrand (paarse route);
76 Bij bord ‘Ugchelse Bosch’ rechtdoor, fietspad en naastliggend
zandpad oversteken (paarse route gaat rechtsaf) en aan overzijde
rechtdoor via houten dranghekjes pad langs afrastering camping
volgen;

79 Pad langs spreng (aan je rechterhand), over houten vlonderpad,
spreng tot einde blijven volgen;
80 Op kruising met verharde weg rechtdoor, na houten dranghekjes, langs bord ‘voetgangerspad’ door klaphekje; weer pad langs
spreng (aan rechterzijde) blijven volgen;
81 Bij einde pad linksaf (na Hamermolen met waterrad), grindpad
volgen;
82 Bij einde grindweg rechtdoor, asfaltweg (Hoenderloseweg)
oversteken en
83 Na oversteken rechtsaf, rijwielpad aan linkerzijde weg volgen
(tegen verkeersrichting in);

77 Rechtdoor bij bospad van rechts;
78 Op splitsing na informatiebord rechts aanhouden en pad langs
spreng aan rechterzijde (Koppelsprengen) volgen (richting paarse
pijl en rood-witte markering);

Vrijwaring
De Stichting Internationale Vierdaagse Apeldoorn aanvaardt op generlei
wijze aansprakelijkheid voor schade op welke wijze dan ook ondervonden
door gebruik te maken van deze route.
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84 Fietspad volgen onder A1 door en linksaf bij 1e asfaltweg links,
Mettaweg volgen;
85 Rechtdoor bij zijpad rechts (het ‘Opa Ad paadje’), asfaltweg
volgen met bocht naar rechts;
86 Bij einde Mettaweg linksaf, asfaltweg (Hoog Buurloseweg) recht
oversteken en via fietspad aan overzijde linksaf richting kruispunt
met verkeerslichten;
87 Bij verkeerslichten drukke verkeersweg (Europaweg) rechtdoor
oversteken;
88 Na oversteken rechtdoor langs patatkraam en rechts aanhouden over zanderig parkeerterreintje door klaphek in omheining;
89 Rechtdoor pad naar spreng volgen (groene wandelroute volgen);
90 Spreng via betonplaten oversteken en meteen aan overzijde
spreng rechtsaf pad langs spreng volgen (je verlaat wandelroute
groene pijlen);
91 Op splitsing links aanhouden, bospad volgen;
92 Op volgende splitsing opnieuw links aanhouden, bospad volgen
en op schuine kruising rechtdoor;
93 Negeer pad aan je linkerhand met roodwitte kruis en ga linksaf
bij 1e smalle bospad links, langs boom met rood-witte markering
in horizontale strepen richting spoorlijn;
94 Bij einde paadje rechtsaf zandpad langs spoorlijn volgen tot
spoorwegovergang;
95 Linksaf bewaakte spoorwegovergang oversteken en weg
vervolgen.
96 Linksaf bij 1e pad links (voor woning), pad volgen met bocht
langs scouting aan je linkerhand (route groene pijl);
97 Klaphek door; en rechtsaf bij 1e bospad rechts naar spreng,
bruggetje oversteken en meteen linksaf langs spreng (route
groene pijl, aan je rechterhand sportvelden van Victoria Boys);
98 Rechtsaf bij 1e bospad rechts (route groene pijl gaat rechtdoor) en
daarna rechts aanhouden bij driehoekige splitsing, breed
zandpad heuvelopwaarts (sportvelden aan je rechterhand);
99 Op top rechtsaf, richting blokhut scouting en voor blokhut
linksaf naar sterk dalend smal bospad;
100 Onder aan pad rechtsaf onderlangs blokhut en bij einde pad
rechtsaf, langs informatiebord, door klaphek naar startpunt voor
toegangshek Victoria Boys.
Einde wandeling, je hebt ± 19,8 km afgelegd.

Wandelen in het Orderbos / © S.I.V.A.

In het noordelijke gedeelte van het Orderbos
liggen vijf eeuwenoude grafheuvels uit de
klokbekercultuur (2100-1700 vóór Christus) en
zijn van grote cultuurhistorische betekenis. Ze
zijn waarschijnlijk ongeveer 4000 jaar oud.
Het is onbekend waarom de grafheuvels juist
op deze plek in het bos liggen. Ook zijn
resten van een middeleeuwse industrie: het
winnen van ijzer. Er zijn middeleeuwse
ijzerkuilen in het bos te vinden. In de kuilen
werd ijzeroer opgegraven als ‘klappersteen’.
Klapperstenen bestaan uit een laag ijzerhou4 | dend ‘oer’, afgezet op een kern van klei. Als

Op en rond de resterende heideterreintjes
zijn bijzondere diersoorten te vinden, zoals de
gladde slang, hazelworm, zandhagedis,
mierenleeuw en zandloopkever. Insecten als
zandloopkever en mierenleeuw profiteren
van de kale zandige plekjes in het terrein.
Voor veel vogels zijn de heideterreintjes in
combinatie met het bos een aantrekkelijke
biotoop. Voorbeelden van vogels die hier
voorkomen zijn de groene specht, houtsnip
en wespendief. Ook de boommarter komt
hier voor.
Het Orderbos bestaat uit droge en natte
delen met de typische bosplantensoorten die
daar bij horen. In het gebied komen enkele
bijzondere plantensoorten voor, waaronder
bosdroogbloem, dwergviltkruid, slofhak en
dubbelloof. Ook komen er veel paddenstoelen voor. Op de takken en stammen van
oude beuken groeit de tere porseleinzwam
met zijn bolvormige hoed. Bij de lariksen is de
zeldzamer wordende holsteelboleet te
vinden.
In het Orderbos groeit wintereikenhakhout
en het beschermde kussentjesmos. In de

wat vochtiger delen van het bos komt het
zeldzame zevenster voor. Met zijn witte stervormige bloem is dit bijzondere plantje een
mooie verschijning.
In de 17e eeuw is de Orderbeek gegraven.
De oorsprong van de beek is een spreng
bij het Orderbos. Aan de sprengbeek lagen
een aantal watermolens, waaronder de
Ordermolen. De Orderbeek heeft een grote
cultuurhistorische waarde. Hij is van grote
betekenis geweest voor de economische
ontwikkeling van Apeldoorn.
Om het dierlijk leven in de Orderbeek te stimuleren is er in sommige delen grind gelegd.
Dat is heel aantrekkelijk voor de beekprik, een
primitieve vis. De beekprik lijkt meer op ’n
grote regenworm dan op een vis.
➌ Willemsbos
In 1893 werd op initiatief van de heer Van
Rosmale Nepveu uit Doorn de Oranjebond
van Orde opgericht met als doel: bouwen
van arbeiderswoningen, heideontginning
en stichting van heidehoeven. Dit kwam de
heer A.W. Beckeringh ter ore. Hij wilde de
heersende werkloosheid bestrijden door het
ontginnen van heidegronden en het aanleggen van bossen bij Apeldoorn. Door de
arbeiders ook een woning te geven zou hen
een menswaardig bestaan worden verschaft.
Hij kocht 18 hectare heidegrond. In 1898
werd gestart met de ontginning. De aankoop
werd uitgebreid tot 180 hectare. Hij zou veel
te maken krijgen met het Willemsbos in
Apeldoorn.
Wandelen op de Veluwe / © S.I.V.A.

➋ Het Orderbos en de Orderbeek
De huidige Veluwe kennen we als een bebost
gebied; dat was echter twee eeuwen geleden
wel anders. Er was heel veel heide en stuifzand. Maar het Orderbos is wel degelijk een
oud bos. Dat was echter geen opgaand bos,
maar een bos met eikenhakhout. Waar nu de
kazerne ligt, lag toen de overgang van het
Orderbos naar de Orderenk, het landbouwgebied van de toenmalige bewoners.
Het bos is een 172 hectare groot heuvelachtig gebied met veel naaldbos, oude
beukenlanen en nog enkele heideveldjes.

de klei uitdroogt en krimpt, rammelt de kern
los in de klont ijzeroer. Zo komen de stenen
aan hun benaming.
Ook de Holleweg is bijzonder, een lang hol
pad een beetje slingerend door het bos,
omdat hieronder de waterleiding liep die de
fonteinen van Paleis Het Loo voedde.
Toen heide geen economisch nut meer had,
is men deze gaan bebossen. Er werden rond
het einde van de 19e eeuw vooral naaldbomen aangeplant. Het rondhout werd
gebruikt in de kolenmijnen. In 1949 kwam
het bos in bezit van de gemeente Apeldoorn.
In 2011 is het Orderbos overgedragen aan
Geldersch Landschap & Kasteelen.
Natuur in het Orderbos / © J. de Jager

➊ Victoria Boys
Start/eindpunt van deze rondwandeling.
Aan de rand van Apeldoorn-West ligt het
voetbalterrein van Victoria Boys, genoemd
naar de in 1924 gestichte parochie van St.
Victor. Dit terrein is in 1938 al aangekocht en
in gebruik genomen en ligt naast de Koning
Willem-III kazerne. De voetbalclub had aanvankelijk de naam ‘Orion’. Na de fusie in 1945
met voetbalclub ‘Ratti’ wordt de naam omgedoopt tot ‘Victoria Boys’. Door de stedelijke
ontwikkeling van Apeldoorn naar het westen
toe wordt in 1954 begonnen met de aanleg
van een compleet nieuw sportpark bij de al
bestaande sportvelden in het Orderbos. Door
deze ontwikkeling komt het terrein van ‘Victoria Boys’ aan de buitenrand van dit complex
te liggen. De bij het sportveld behorende
tribune met overkapping is in 1957 gebouwd
naar ontwerp van J.W. Willemsen, die dit
belangeloos deed. Een dergelijke tribune is in
die tijd een ongekende luxe.

Op 10 juni 1904 kreeg het bos de naam
Willemsbos, naar de zoon van Beckeringh.
Aanleiding tot de doop van het bos was het
bezoek Van de heer Beckeringh, eigenaar van
de gronden, met zijn zoon. Beckeringh’s zoon
heette Willem. Tijdens zijn eerste bezoek
werd een boom geplant. Een eik. De boom
kreeg de naam ‘Willemseik’.
In het Willemsbos ontspringt ook de Schoolbeek. Het later gegraven deel ten westen van
de Europaweg wordt ook Geurtssprengen
genoemd, naar de (beek)eigenaren van de
voormalige molen Klarenbeek.
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de Koppelsprengen uitmonden. Er volgen
nog meer zijtakken met allemaal hun eigen
sprengkop. In iedere sprengkop stroomt
kwelwater uit de bodem. Kwel is opwellend
grondwater. Zo wordt de beek van extra
water voorzien en neemt de hoeveelheid
water toe. Het water in de Koppelsprengen is
niet alleen helder maar ook van het Hoogste
Ecologische Niveau. Dit wordt ook wel HENwater genoemd. In dit zuivere water leeft de
zeldzame beekprik.

➏ Koppelsprengen
Het stelsel van de Koppelsprengen bestaat uit
een aantal lange gegraven sprengen en een
hele rij korte zijsprengetjes. Een spreng is niet
zomaar een gegraven beek: bij een spreng
wordt het grondwater aangesneden en de
natuurlijke beek als het ware naar boven.
Langs de vlonder groeien aan de overkant
tegen de steile oever van de beek mooie
levermossen. Deze groeien vlak boven de
waterspiegel en hebben een bleekgroene
kleur. Levermossen zijn primitieve sporenplanten die bestaan uit op de grond
liggende lapjes blad of uit stengeltjes met
blaadjes zonder nerf. Levermossen zijn met
zekerheid bekend sinds het Laat-Devoon
circa 375-360 miljoen jaar geleden.

Dit op een paling lijkend visje uit de prikkenfamilie is zo’n twaalf tot zeventien centimeter
lang. In de grindbodems van de Veluwse
sprengen en beken, waaronder de Koppelsprengen, maken volwassen beekprikken een
nestkuil voor hun eitjes. Eenmaal uit het ei
leeft de beekprik ruim zes jaar als larve in de
slibbodem. Dan wordt hij volwassen en
zwemt stroomopwaarts op zoek naar partners om samen mee te paaien in het voorjaar.
Na dit paaifeest sterven de beekprikken.

Ook groeit hier een bijzondere varen,
namelijk dubbelloof. Dit is een varen met
smalle, langwerpige en vederachtige
bladeren. De naam dubbelloof slaat op de
twee soorten bladeren van de plant;
vruchtbare en onvruchtbare. Het liggende
rozet op de grond bestaat uit onvruchtbare
bladeren die ook in de winter groen zijn. Van
juni tot september verschijnen de rechtopstaande bladeren. Dit zijn de vruchtbare
bladeren en alleen zij dragen de sporen.
Het vlonderpad is hier gemaakt omdat dit
deel van het pad altijd moerassig was en
daardoor moeilijk toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
We zien hier zijtakken met sprengkop in

➐ Caesarea
De Amsterdamse handelaar in onderkleding
Frits Caesar trok zich ten tijde van de Eerste
Wereldorlog het lot van de Amsterdamse
‘bleekneusjes’ aan. Het toeval wilde dat
zijn vader in 1880 drie hectare grond had
gekocht, hier in Ugchelen. Frits Caesar
bouwde hier rond 1920 ‘Caesarea’, een
herstellingsoord voor zieke en verzwakte
stadsjongens. Nog tijdens de bouw kwam
Caesar in financiële problemen. Het herstellingsoord kon uiteindelijk enkel dankzij
de Zusters Fransicanessen van Veghel zijn
deuren openen. Zij sprongen financieel bij en
namen de leiding over het tehuis op zich.
Tot enkele jaren geleden heeft Caesarea nog | 5

Wandelen op de Veluwe / © S.I.V.A.

➎ Het Leesten
Het Leesten, gelegen aan de Otterloseweg in
Ugchelen, is een prachtig natuurgebied met
een imposant smeltwaterdal als erfenis uit de
ijstijden. Tijdens de laatste ijstijd was het zo
koud dat de grond metersdiep bevroor, een
toendraklimaat met permafrost. In warmere
dagen ontdooide de schaars begroeide
bovenlaag. Het smeltwater, dat niet door
de bevroren onderlaag weg kon zakken,
stroomde van de heuvels af en sleet diepe
dalen uit. Zo ontstond het (sneeuw)smeltwaterdal van het Leesten. De vruchtbare
bovenlaag spoelde mee naar het noorden.
Daar liggen nu de akkers en weiden van de
Ugchelse enk. Vroeger eigendom van de
deelgenoten van de Ugchelermark, nu verkaveld, deels bebouwd en doorsneden door de
A1 en de Otterloseweg.

Het informatiecentrum ’t Leesten van Staatsbosbeheer is gevestigd in Bospaviljoen ’t
Leesten. Je kunt hier terecht voor de mooiste
wandel- en fietsroutes door het Hoenderlose
en Ugchelse bos. Als Veluwe transferium is
’t Leesten een uitstekend startpunt waar je
kunt parkeren om wandelend of fietsend naar
bijvoorbeeld Radio Kootwijk of de schaapskooi in Hoog Buurlo te gaan en zo de Veluwe
te verkennen. Verder zijn er activiteiten, een
expositie, een souvenirwinkel, speelbos en Brasserie ‘t Leesten.

Beekprik / Flickr, nos.nl
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Mevrouw Van der Hucht heeft een eigen
bank gekregen in ‘haar’ bos. Daarnaast is er
ook nog ‘Hora’s bank’ , genoemd naar Johan
Hora Siccama van de Harkstede, de man die
in 1893 de Kwartguldenvereniging had
opgericht. In 1923 werd de Bond opgeheven
en werden de bezittingen geschonken aan
de Vereniging Nederlandsche Heidemaatschappij onder de voorwaarde dat deze het
Van der Huchtbos onder deze naam in stand
en in ere zou houden.
Tegenwoordig is dit bos onderdeel van de
familie Den Treek-Henschoten.
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➍ Van der Huchtbos
Het Van der Huchtbos beslaat 107 hectare
waarvan 80 hectare bos. Het gebied ligt op
de hoge oostrand van de Veluwe.
Het Van der Huchtbos is genoemd naar
Bertha Louise Wilhelmina van der Hucht,
voorzitter van de Kwartguldenvereniging. Dit
was een vereniging van dames uit de betere
kringen die zoveel mogelijk geld (kwartguldens) inzamelde. Met dat geld kocht de
vereniging woeste heidegronden op, waarop
vervolgens werklozen aan het werk konden
als pootarbeiders. Net als de Oranjebond van
Orde, die het Willemsbos aanlegde, bestreed
de Kwartguldenvereniging met zijn goede
daden het ‘socialistische gevaar’. Samen
gaven ze onder de titel ‘Sociale Stemmen’
een weekblad uit tegen elke vorm van sociaaldemocratie.
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bijna continu op de een of andere manier
voorzien in de opvang van zieke, arme of
gehandicapte kinderen. Nu zijn de gebouwen
in gebruik door het Leger des Heils.
De heer en mevrouw Caesar kregen na hun
dood een laatste rustplaats in de kelder
onder de kapel. Die grafruimte is een aantal
jaren lang vervallen en verlaten geweest,
toen de stoffelijke resten op Heidehof
begraven waren. Na de restauratie enkele
jaren geleden zijn ze echter weer in de crypte
teruggeplaatst.
➑ De Hamermolen
In het begin van de 17e eeuw wordt
Ugchelen ontdekt als geschikt gebied om
papiermolens te leggen. Door sprengen te
graven, bereikt men het grondwater wat
een regelmatige en doorlopende bron van
(water)kracht geeft. Tevens wordt water
gebruikt bij de vervaardiging van papier,
zodat het duidelijk zal zijn dat de papiermaker
uit die tijd groot belang had bij een goede
regeling van zijn watervoorziening. Het
pachten van het recht op het ‘lopende water’
is een belangrijke overeenkomst voor de
papiermaker, maar ook voor de belangstellende uit onze tijd.
De Hamermolen, Ugchelen / © S.I.V.A
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Op de plaats waar De Hamermolen staat
werd ongeveer in 1645 een papiermolen
gesticht. In het midden van de 19e eeuw
wordt de papierfabricage gestopt. De Hamermolen werd toen omgebouwd tot korenmolen, maar heeft zeer kort op deze manier
gefunctioneerd. De molen wordt weer
doorverkocht en is toen opnieuw ingezet
voor de papiermakerij.
Er zijn in de loop der tijd diverse branden
en diverse eigenaren geweest. Zo ook rond
1900, er breekt opnieuw brand uit en dat
is het definitieve einde van de molen als
papiermakerij. Omstreeks 1910 herrijst de
watermolen. De Hamermolen gaat dan
dienst doen als wasserij en heeft nog een
halve eeuw als zodanig gefunctioneerd.

slagrad een dynamo aangedreven om het
bedrijf en huizen in de omgeving van licht te
voorzien. Later maakten de gebouwen deel
uit van de voormalige camping ‘De Veldekster’. De beek was een daarbij een welkome
aanvulling, vooral voor de kinderen. Ook
kinderen uit Ugchelen waren vaak zomers op
de camping te vinden, maar dat kwam door
het zwembad.
Nu is op dit terrein een compleet nieuwe
wijk ontstaan. Een deel van de gebouwen in
gerestaureerd.

➒ Schoolbeek
Deze niet-natuurlijke beek (een spreng) is
door mensen met de hand gegraven. De
molenaar wilde geen natuur maken, maar
gebruikte het stromende water om een
molenrad te laten draaien. Er zijn tijden
geweest dat de beken vies waren door het
lozen van vervuild water uit de wasserijen. Nu
is het zeer helder water. De beek komt later
uit in de Ugchelse Beek en in Apeldoorn in
De Grift en verder in het Apeldoorns Kanaal.
Ugchelen is rijk aan beken en sprengen.
Vogels, zoals de ijsvogel en zoogdieren
komen er drinken en badderen.
De vroegere papiermolen Klarenbeek was
gebouwd in 1838. In 1877 kwam hier wasserij
‘De Veldekster’.
In de Tweede Wereldoorlog werd binnen het
wasserijgebouw door middel van een boven-

14e Kootwijker Duin- en Veentocht
zaterdag 13 en zondag 14 november 2021
Start: Landal Green Parks Rabbit Hill,
Grevenhout 21 3888 NR Uddel.
www.4daagseapeldoorn.nl/wandeltochten

Agenda Wandeldagen

15e Veluwse Midwienterkuiertoch
zondag 19 december 2021
Start: Camping De Wildhoeve,
Hanendorperweg 102, 8166 JJ Emst.
www.4daagseapeldoorn.nl/wandeltochten
67e Cantharel Internationale 4daagse
Apeldoorn
12 t/m 15 juli 2022
Start: A.S.V. Victoria Boys,
Berghuizerweg 153, 7312 SN Apeldoorn.
www.4daagseapeldoorn.nl
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