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Apeldoorn: richting Ugchelen en Beekbergen
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
1e 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.

Lengte, zwaarte en soort wandeling
De wandeling is ongeveer 20 km. De route
loopt via sprengen/beken, bossen en enken.
De route is over verharde wegen en onverharde paden Een enkel heuveltje in de route
maakt de route samen met de bospaden
afwisselend en niet al te moeilijk. Honden
kunnen aangelijnd mee op de route.

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 naar Ugchelen, Landgoed Bruggelen en het Lierderbos. Dan via Beekbergen
en de enken en sprengen weer terug naar
ons vertrekpunt. Alles bij elkaar een afwisselende wandeling.
Langs de route komen we verschillende
sprengen en zelfs de sprengenkoppen tegen.
Een sprengenkop is de plaats waar het water
naar boven komt. Al deze verschillende beken
komen later in de Grift uit. Geen spreng
maar een echte beek. De Grift staat, in het
noorden van Apeldoorn, in verbinding met
het Apeldoorns Kanaal en zorgde vroeger zo
voor het nodige water in het kanaal voor de
toenmalige scheepvaart.

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.
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Start-/Eindpunt
A.S.V. Victoria Boys
Berghuizerweg 153, 7312 SN Apeldoorn.

Parkeren (gratis)
Berghuizerweg, Kleiberg of Sportlaan.

Stichting Internationale
Vierdaagse Apeldoorn
Irma Woudenberg-Hulleman, secretaris
telefoon +31 (0)6 5700 2085
secretaris@4daagseapeldoorn.nl
www.4daagseapeldoorn.nl
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Andere wandelmogelijkheden
Voor meer wandelingen in en rond
Apeldoorn verwijzen we je naar de website
www.wandeleninapeldoorn.nl
voor zowel gemarkeerde als digitale wandelmogelijkheden.

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 ’t Pannekoekhuis Ugchelen
Hoenderloseweg 50, 7339 EJ Ugchelen,
055 541 8211, pannekoekhuis-ugchelen.nl,
info@pannekoekhuis-ugchelen.nl.
C IJscafé De Kei
Ugchelseweg 253, 7339 CJ Ugchelen,
055 534 5080, ijskaffeedekei.nl,
info@ijskaffeedekei.nl.
D Centrum Ugchelen
Verschillende eet-/drink-gelegenheden.
E Restaurant Foyer Riant
Bruggelerweg 4, 7361 CX Beekbergen,
055 506 1230, foyerriant.nl,
info@foyerriant.nl.
F Het Ei van Columbus
Stoppelbergweg 63, 7361 TE Beekbergen,
055-506 14 98, heteivancolumbus.nl,
info@heteivancolumbus.nl.
G Centrum Beekbergen
Verschillende eet-/drink-gelegenheden.
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.
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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 Ugchelen, Beekbergen ±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 links aanhouden, met aan de linker
hand de sportvelden van Victoria Boys blijven volgen tot het
einde van het pad bij de spreng;
04 Bij einde van het pad voor de spreng linksaf langs spreng
(Orderbeek), bruggetje oversteken en meteen linksaf breed bospad
volgen door het klaphek (blokhut scouting aan je rechter hand);
05 Bij einde pad rechtsaf grindweg volgen en rechtdoor bewaakte
spoorwegovergang oversteken;
06 Brede grindweg rechtdoor tot einde blijven volgen, het wild
rooster aan het einde grindweg over en meteen linksaf het
asfalt-fietspad op;
07 Bij 1e voetgangersoversteekplaats met verkeerslichten rechtsaf
drukke verkeersweg oversteken (Europaweg) en rechtdoor naar
Ugchelse Grensweg;
08 Na plaatsnaambord Ugchelen rechtsaf bij het 1e fietspad rechts
(bij paaltje met gele pijl met nr. 3);
09 Bij 1e smalle pad rechts (vlak voor bruggetje) rechtsaf (bij gele pijl
met nr. 4);
10 Bij einde pad linksaf voor de nieuwgebouwde boerderij klinkerweg volgen;
11 Rechtdoor op kruising met fietspad (direct na bruggetje) en
rechtdoor de Veldekster blijven volgen;
12 Bij einde weg rechtsaf de Brouwersmolenweg op en meteen
13 Linksaf bij 1e zijweg de Essenburg en meteen bij klinkerpad
rechtsaf;
14 Bij einde pad rechtsaf de asfaltweg volgen (Hoenderloseweg);
15 Linksaf bij 1e tegelpad links, schuin tegenover ’t Pannekoekenhuis
(bij bordje Ruigrok);
16 Bij einde weg rechtsaf (De Cloese);
17 Linksaf bij 2e weg links (richting huisnummers 93 t/m 111) en
rechtdoor tegelpad volgen;
18 Bij 1e pad vóór bruggetje rechtsaf, pad tot einde langs spreng
(aan linkerzijde) volgen;
19 Bij einde spreng linksaf en meteen bij bank linksaf het pad door
weiland (later duidelijker) langs spreng terug volgen.
20 Bij T-splitsing (bruggetje aan linkerhand) rechtsaf het grindpad op,
via houten vlonderpad over laag gelegen weiland en bocht naar
links volgen en linksaf op 1e kruising (rechtdoor smal pad in gras),
grindpad met bocht naar rechts volgen;
2 | 21 Op splitsing links aanhouden (rechts bank);

• 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.
22 Bij einde pad (links houten brug en rechtdoor privéterrein) rechtsaf
(Tonissenlaan);
23 Op 1e kruising linksaf na speelterrein rechts (Winnemolenlaan);
24 Op kruising met G.P. Duringlaan rechtdoor Angerenstein blijven
volgen;
25 Bij weg van rechts naar de nrs. 22 t/m 38 rechtdoor en in bocht
naar links meteen
26 Rechtsaf bij 1e weg rechts, Onstein in;
27 Na huis met nummer 9 aan de linkerkant rechtsaf smal bospad
rechts in (als Onstein haaks naar links gaat) tussen hoge hagen
door;
28 Rechtdoor bij pad links;
29 Op splitsing rechts aanhouden en na pad van links meteen op
splitsing links aanhouden, bospad volgen met bocht naar links;
30 Twee keer links aanhouden, brede bospad blijven volgen;
31 Bij einde pad rechtsaf, fietspad voor hek op en linksaf bij 1e
grind-/zandpad links;
32 Bij einde pad na slagboom rechtsaf, brede asfaltweg op (Zr. Meyboomlaan), langs parkeerplaats en onder viaduct over A1 door;
33 Brede asfaltweg rechtdoor blijven volgen (wordt Het Herenhul) en
bij einde weg linksaf (LA) de Bruggelerweg op en even verder;
34 Bij 1e asfaltweg rechtsaf (Engelanderweg); en op 1e kruising na
plaatsnaambord Beekbergen linksaf, Engelanderweg blijven
volgen;
35 Na huisnummer 29; rechtsaf bij 1e weg rechts (Konijnenkamp)
grindweg tussen weilanden;
36 Rechtdoor tussen rood-witte dranghekken door en na bocht naar
links, rechtsaf bij 1e zandpad rechts richting bosrand, later;
37 Langs bosrand rechtdoor bij 1e pad met klaphek rechts;
38 Daarna rechtsaf bij 1e bospaadje rechts, door klaphek en langs
afrastering met wildrooster stijgend pad blijven volgen, later
wordt weg breder, grindpad;
39 Op kruising met asfaltweg (Berg en Dalweg) rechtdoor, breed
grind-/zandpad ca. 950 m blijven volgen, doodlopende weg in,
langs slagboom en later aan linkerzijde afrastering;
40 Op kruising bij einde afrastering linksaf en even verderop rechtsaf
bij 1e bospad rechts;
41 Op 1e kruising van bospaden rechtdoor en op volgende kruising
linksaf, na afrastering met nieuwe aanplant;
42 Na heuvel op 1e kruising rechtsaf, (richting wandelknooppunt 60),
langs bord ‘Ugchelen Hoenderloo’, breed zandpad;
43 Op volgende kruising linksaf, (richting route naar knooppunt 60)
breed bospad volgen;
44 Rechtdoor bij bospad rechts (route 60 gaat hier rechtsaf), door
klaphek en langs woning;
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45 Drukke verkeersweg (Arnhemseweg) rechtdoor oversteken (bij
bushalte) en rechtdoor Stoppelbergweg volgen, langs restaurant
Het ei van Columbus;
46 Bij 1e weg linksaf, Kuiltjesweg ca. 1100 m blijven volgen;
47 Op 1e kruising met Koningsweg rechtdoor en dan na 100 m
linksaf op volgende kruising (Markenpad met links begraafplaats
en rechts sportvelden);
48 Weg naar parkeerplaatsen rechts negeren en daarna rechtsaf bij
1e pad rechts, richting klompenpad (langs tennisvelden);
49 Bij einde pad rechtsaf Holleweg op en rechts aanhouden
(Holleweg wordt Hietveldweg);
50 Linksaf de Van Schaffelaarweg op en na parkeerplaats en ijssalon
aan de linkerkant op 1e kruising rechtsaf Dorpstraat op, (langs kerk
aanjde linker hand);
51 Linksaf bij 1e weg links met kinderkopjes en parkeergelegenheid
(Kerk Allee) en bij einde Kerk Allee linksaf Papenberg op en deze
blijven volgen;
52 Bij einde weg (na kerk) rechtsaf de Kerkweg op, blijven volgen;
53 Bij einde weg rechtsaf het voetpad langs de Arnhemseweg
volgen;
54 Bij 1e weg na hotel Het Veluwse Bos (aan overzijde) linksaf, drukke
verkeersweg oversteken en rechtdoor de Engeland opgaan;
55 Op schuine kruising met Engelanderkamp rechtdoor en rechtsaf
op 1e kruising met Engelanderweg (weg rechtdoor is fietspad);
56 Rechtdoor bij 1e zandpad langs bosrand naar links en direct
daarna linksaf bij 1e grindpad links, nrs. 67 t/m 69 volgen;
57 Daarna rechtdoor pad blijven volgen, voorbij pad van links met
slagboom;
58 Bij einde pad linksaf, fietspad en parallelweg langs Arnhemseweg
op;
59 Na viaduct meteen linksaf bij 1e zandpad links bij de gele paaltjes
van de Gasunie langs bord ‘Opengesteld’, (rechts op parkeerplaats
op werkdagen foodtruck);
60 Rechtsaf bij 1e bospad rechts;
61 Op splitsing links aanhouden, bocht naar links en even verderop
rechtsaf bij 1e bospad rechts (paaltje ruiterpad aan rechterhand);
62 Op brede kruising rechtdoor, heuvelopwaarts en op top links
aanhouden;
63 Na afdaling op schuine kruising rechtdoor en 2x links aanhouden bredere bospad volgen;
64 Op 5-sprong rechtsaf smal bospad in langs hek kantorencomplex
(rechts), na bocht naar links via twee trappen en brug rechtdoor
spreng oversteken en aan overzijde spreng op kruising rechtdoor;
65 Rechtsaf bij 1e bospad rechts;
66 Bij einde bospad linksaf, heuvel op en af;
67 Bij 1e kruising rechtsaf en daarna op volgende 5-sprong 2e
bospad van links nemen (links laag paaltje); dit pad blijven volgen
(steeds parallel aan het rechts gelegen rood geasfalteerde fietspad);
zijpaden negeren en vlak voor druk kruispunt op het rode fietspad
uitkomen;
68 Op voet-/fietspad rechtdoor en bij verkeerslichten de Albert
Schweitzerlaan oversteken en aan overzijde rechtsaf bij verkeerslichten Laan van Westenenk oversteken;
68 Rechtdoor aan overkant van weg asfalt-fietspad op en meteen na
paaltje midden op pad linksaf 1e smalle bospad links direct langs
bosrand;

69 Rechtsaf bij 1e pad rechts, smal bospad; en rechtdoor op 1e
kruising (pad langs spreng aan linkerzijde volgen; later bocht naar
rechts);
70 Op kruising linksaf, via twee trappen en bruggetje spreng
oversteken, aan overzijde pad naar rechts vervolgen;
71 Op kruising van bospaden rechtdoor, later langs achterzijde/
tuinen van woningen;
72 Bij einde pad linksaf en pad tussen twee woningen door volgen;
73 Bij einde pad rechtsaf (voor sportvelden, Winkeweijertlaan), richting
rode pijl;
74 Tegenover Seminarielaan linksaf, langs paaltjes bruggetje over,
tegelpad volgen;
75 Bij einde tegelpad, klinkerweg rechtdoor volgen (Pieter Puypeplein);
76 Bij einde straat linksaf, Arie Liemanstraat volgen;
77 Rechtsaf Wim Helderlaan volgen;
78 Bij 1e fietspad t.o. huisnummer 41-43 linksaf en meteen linksaf
voet-/fietspad richting rotonde en via rotonde de Laan van
Westenenk oversteken;
79 Na oversteken rotonde rechts aanhouden, voet-/fietspad op
rotonde volgen;
80 Linksaf bij 1e fietspad links en meteen linksaf tussen roodwitte paaltjes het woonerf op (De Parkelaar);
81 Woonerf rechtdoor vervolgen en bij einde weg rechtsaf (Bouwhofweg);
82 Op kruising met Klein Hattem rechtdoor, doodlopende weg in,
(Bouwhofweg);
83 Bij einde asfaltweg door opening in heg heen en direct linksaf op
voet-/fietspad;
84 Bij verkeerslichten linksaf, Ugchelseweg volgen;
85 Rechtsaf bij 1e zijpad rechts, t.o. huisnummers 135 en 137; weg
oversteken en
86 Dit pad rechtdoor langs spreng volgen, met eerst spreng aan
rechterzijde, na bruggetje spreng aan linkerzijde;
87 Pad rechtdoor vervolgen en bij 2e bruggetje en informatiebord
rechtsaf, bruggetje over, pad langs spreng blijven volgen;
88 Rechtdoor bij bank aan je rechter hand en bij einde pad rechtsaf,
weg oversteken en via voetpad weg (Ugchelse Grensweg) blijven
volgen tot drukke verkeersweg;
89 Bij voetgangersoversteekplaats met verkeerslichten (aan linkerzijde
Ugchelse Grensweg) rechtdoor drukke verkeeersweg oversteken
(Europaweg);
90 Aan overzijde verkeersweg linksaf, fietspad volgen;
91 Rechtsaf bij 1e zijpad rechts en meteen rechtdoor over wildrooster;
92 Grindweg (bekend van de heenweg) rechtdoor blijven volgen en
rechtdoor bewaakte spoorwegovergang oversteken;
93 Rechtdoor asfaltweg volgen, gaat over in grindweg en deze
blijven volgen;
94 Linksaf bij 1e weg links klinkerweg op (Berghuizerweg), gaat over
in asfaltweg, volgen tot aan startpunt bij ingang Victoria Boys.
Einde wandeling, je hebt ± 20,8 km afgelegd.

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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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 een grote regenworm dan op een
vis.
C Schoolbeek

Deze niet-natuurlijke beek (een spreng) is
door mensen met de hand gegraven. De
molenaar 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. Ugchelen is
rijk aan beken en sprengen. Vogels, zoals de
ijsvogel en zoogdieren komen er drinken en
badderen.
Schholbeek, Ugchelen / © S.I.V.A.

Echte tonderzwam / © nederlandsesoorten.nl

Het bos is een 172 hectare groot heuvelachtig gebied met veel naaldbos, oude
beukenlanen en nog enkele heideveldjes.
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
er 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.
Beekprik / Flickr, nos.nl

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.

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 (www.glk.nl).
Wandelen in het Orderbos / © S.I.V.A.

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.
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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 bovenslagrad 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’. Nu is op
dit terrein een nieuwe wijk ontstaan.
D Ugchelse Beek

De Ugchelse beek is een samenstel van
sprengen. Sprengen zijn gegraven beekjes,
die water leverden voor watermolens. Oorspronkelijk waren dat vooral korenmolens,
later papiermolens. In de tweede helft van de
19e eeuw zijn veel molens omgebouwd tot
wasserijen.
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E Het dorp Ugchelen

Dorpskern / commons.wikimedia.org

Ugchelen heeft veel beken en sprengen,
deze zijn belangrijk voor de beheersing van
overvloedig grondwater. In het verleden
speelden de beken en sprengen een
belangrijke rol in de gemeente Apeldoorn.
F Landgoed Bruggelen

Een gevarieerd landschap. Er liggen naalden loofbossen en enkele heideveldjes. Het
zuidelijke deel bestaat uit stuifheuvels met
‘eikenstrubben’. Dit zijn bossen met grillige,
knoestige en gedrongen eikenstammen. In
het bos liggen een aantal oude grafheuvels.
De grafheuvels zijn zonder veel moeite terug
te vinden in de bossen.
Bruggelen is onderdeel van de ecologische
verbinding van het bosgebied van de Veluwe
met de IJsselvallei.
Voor soorten als de das en de boommarter is
deze verbinding belangrijk. Het terrein wordt

Beekbergen, omringd door verschillende
hotels, vakantieparken en campings. Een
toeristisch dorp door de perfecte ligging,
dichtbij een stad en aan de rand van de
Veluwe. Beekbergen is ontstaan in de 11e
eeuw na de bouw van een voorganger van
de huidige Hervormde kerk. In 1860 begon
een bevolkingsgroei die zich voornamelijk in
de 20e eeuw voordeed. Die bevolkingsgroei
heeft het dorp zijn huidige omvang gegeven.

G Engelander Enk

Een gebied dat al eeuwenlang bewoond en
bewerkt werd door boeren. De naam Engeland komt al voor in een schenkingsakte uit
801, samen met het aangrenzend bosgebied
'Engelanderholt'. De enk is ontstaan aan de
westzijde van de Oude Beek (zie '10'). Rondom
de dorpen ontstonden omstreeks het jaar
1000 geleidelijk aan grotere, aaneengesloten
landbouwgronden: de essen of enken. Voor
een deel waren dat de vroegere huiskampen,
voor een deel waren dat ook nieuwe
ontginningen. Eèn van de oudste essen in
onze omgeving is die van het Engeland bij
Beekbergen. Deze es is ontstaan aan de westzijde van de bronnen van de Beekbergense
beek, wat aan het wegenpatroon nog steeds
enigzins is te zien. De globale begrenzing
van de oudste ontginning wordt gevormd
door de Engelanderweg en het Engeland,
met als kern de streek tegenover de kruising
Konijnenkamp/Engelanderweg. Al in een
vroeg stadium zijn de essen Engeland en
Beekbergen samengegroeid tot èèn grote es.
Behalve èèn van de oudste is de Engelander
Enk ook èèn van de best bewaarde enklandschappen van de omgeving.
H Lierderbos

Wandelen op de Veluwe / © S.I.V.A.

Het Lierderbos is een prachtig Veluws bosgebied grenzend aan het Deelerwoud in het
zuiden en het Spelderholt in het noorden. In
het Lierderbos, van Staatsbosbeheer (www.
staatsbosbeheer.nl), ligt in een dennenbos
een proefvak met Noorse esdoorns. Die
boom komt elders in Europa veel voor, heeft
zijn nut en kracht bewezen en is familie van
onze eigen esdoorn. In het bos zijn ook o.a.
8 kloempen van boomhazelaar geplant. Elke
kloemp bestond uit 25 boomhazelaars. Dit
allemaal vamwege het veranderende klimaat.
I Het dorp Beekbergen

Dichter bij Apeldoorn ligt het gezellige dorp

Hervormde Kerk, Beekbergen / © Rijksmonument, rijksmonumenten.nl

Het dorp Ugchelen is in de loop der jaren
weliswaar aan de stad Apeldoorn vastgegroeid, maar is toch nog altijd een heus dorp
met alles erop en eraan, dat haar dorpse
karakter en identiteit ook nog goed heeft
weten te bewaren. Het is ook formeel nog
atijd een aparte woonplaats met eigen postcode (7339) en plaatsnaam in het postcodeboek. De naam Ugchelen komt voor in een
schattinglijst van circa 1326, waarin tevens de
naam voorkomt van een zekere Metta van
Ugchelen. Naar deze vrouw, van wie verder
niets bekend is, is de Mettaweg genoemd. In
de 16e eeuw vindt men Ugchelen ook wel
geschreven als Oechelen of Ochelen.

beheerd door het Geldersch Landschap &
Kasteelen (www.glk.nl).
Samen met de terreinen van Staatsbosbeheer
vormt Bruggelen een belangrijk leefgebied
voor edelherten en wilde zwijnen op de
Veluwe. Ook damherten zijn regelmatig te
gast. Die steken via het wildviaduct bij de
Woeste Hoeve over. In de bossen en langs de
akkers leven ook veel reeën.

Beekbergen dankt zijn bestaan aan een beek.
De Oude Beek (zie '10') heet hij officieel. Er zijn
veel beken op de Oost Veluwe, maar die zijn
vrijwel allemaal gegraven. Die noemen we
dan ook geen beken, maar sprengen; een
spreng is een gegraven beek. Het water van
zo’n spreng is afkomstig van het hoge
gedeelte van de Veluwe. De beek van
Beekbergen is echter anders. Het is namelijk
de enige natuurlijke beek van de hele Oost
Veluwe. Dat betekent dat deze beek al sinds
de laatste ijstijd, zo’n 12.000 jaar geleden, het
water van dit deel van de Veluwe afvoert.
Water was in het grijze verleden de belangrijkste voorwaarde voor menselijke bewoning. Ook nu heeft het nog steeds een
belangrijke functie.
J De Oude Beek

De Oude Beek is een van de weinige
Oost-Veluwse beken waarvan delen van
het oorspronkelijke beektracé nog goed te
herkennen zijn. De beek bezit bovendien
fraaie, voor de oostelijke Veluwe ongebruikelijke bronnen. De huidige sprengkoppen
bevinden zich ten noordwesten van Beekbergen in de buurtschap Engeland. De beek
stroomt aan de noordkant van Beekbergen.
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De Zwaanspreng is in 1868 aangelegd om
het Apeldoorns Kanaal van extra water te
voorzien. Het kanaal werd tot dan toe alleen
gevoed door de Kayersbeek. Het omringende
terrein was één grote heidevlakte.

In het bosje zijn een aantal sprengkoppen
uitgegraven tot aan het grondwater. Het
water van de sprengkoppen stroomt samen
in de spreng. De spreng volgt de helling van
de Veluwe zodat lager de watermolens het
water konden gebruiken voor hun aandrijving. Later werd het water geleid naar het
Apeldoorns Kanaal om het water daar op
peil te houden. In dit gebied zijn over de
sprengen verschillende bruggetjes te vinden.
Brug over Kayersbeek / © J. de Jager

Voor de aanleg van de sprengenkoppen werd
de heide ten westen van de toenmalige
herberg De Zwaan onteigend. Aan die
herberg dankt de Zwaanspreng haar naam.
In 1881 werd begonnen met een zalmkwekerij aan De Zwaanspreng. In 1903
was men van zalm inmiddels overgestapt
naar forel. Het hoofdgebouw werd in 1916
gebouwd onder architectuur van de bekende
Apeldoorner Henk Wegerif. In de jaren 30
groeide de kwekerij uit tot een handelspost
die naast vis ook bosbessen en wild verkocht.
Rond 1970 werd besloten om bij de spreng
visvijvers voor hengelsporters aan te leggen.
De kwekerij kreeg daarmee ook een recreatieve functie.
Omdat door bodemverontreiniging in de
buurt van het Lukas ziekenhuis het water van
de Zwaanspreng niet schoon genoeg meer
was, importeerde men toen jonge vis uit
Denemarken om deze in zijn eigen bakken
verder op te kweken. In 2002 verloor de
kwekerij haar functie. De Zwaanspreng en het
omliggende gebied maken deel uit van de
culturele geschiedenis van de Veluwe. Helaas
is een groot gedeelte van het terrein van de
voormalige kwekerij verwaarloost en staat nu
6 | te koop als bedrijventerrein.

In dit gebied zijn over de sprengen verschillende bruggetjes te vinden.
M Eendrachtspreng

De Eendrachtspreng is gegraven voor de
papierfabriek de Eendracht (later Van Gelder)
en is vernoemd naar de enige molen die
aan de spreng prijkte; de Eendracht (1672).
Voor de papiermolens en -fabrieken van de
Veluwe was schoon water van levensbelang.
Papier hoort immers wit te zijn. Hoewel het
water van de Veluwe weinig verontreiniging
bevat, zit er soms wel veel ijzer in. Zeker
een beek als de Eendrachtspreng, die door
ijzerhoudende bodemlagen stroomt, kleurt,
zodra dat ijzer in contact komt met de buitenlucht, al snel roestbruin. Nu lag iets verder
stroomafwaarts aan de Eendrachtspreng
vroeger de grootste fabriek van Apeldoorn,
Van Gelder Papier. Roestig water kon men
daar vanzelfsprekend niet gebruiken. IJzer
is namelijk zwaarder dan water. Er werden
cascade’s (trapjes) aangebracht, waar water

Eendrachtspreng / Gem. Apeldoorn

L Sprengkoppen Kayersbeek

Zwaanspreng / © J. de Jager

K Zwaanspreng

overheen werd gepompt vanuit de bron. Het
water liep in een dunne laag over de trappen
van de cascade. De ijzerdeeltjes kwamen zo
in contact met de lucht en vormden roestvlokken. Deze vlokken dwarrelden vervolgens
neer op de cascadetrappen en op de bodem
van de spreng. Het zuivere water werd
vervolgens verder geleid richting fabriek. De
cascades werden van tijd tot tijd gereinigd.
Via ’n ondergronds pompsysteem wordt nog
steeds grondwater gebruikt door bedrijven
op het voormalige Van Gelder terrein.

Agenda Wandeldagen
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
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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