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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
Ugchelen om door bos en dorp weer terug
te keren naar ons vertrekpunt. Langs de route
komen we verschillende sprengen en zelfs
de sprengenkoppen tegen. Let op de soms
tegenstrijdige stroomrichtingen, die van
ouds her met de plaats van de watermolens
te maken had. 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.
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Lengte, zwaarte en soort wandeling
De wandeling is ongeveer 12 km. De wandeling gaat grotendeels door bosgebied en het
dorp Ugchelen. 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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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.

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:
 Snackbar ’t Bikkertje
Ugchelseweg 191b, 7339 CH Ugchelen,
055 542 3724, www.hetbikkertje.nl,
bikkertjeugchelen@gmail.com.
 Koffiehuus ‘t Achterhuus
Molecatenlaan 4a, 7339 LM Ugchelen,
055 312 5002, www.achterhuus-ugchelen.nl.
 Cafetaria Charly Ugchelen
Ugchelseweg 70a, 7339 CK Ugchelen,
055 303 2900,
www.cafetaria-charly-ugchelen.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. De regel geldt ook
tijdens de wandeltocht. Vermijd drukke plaatsen. 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.

• 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.

Route Ugchelen ±12 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 je 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 wildrooster 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;

21 Op splitsing links aanhouden (rechts bank);
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;

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 paaltje
met 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 nr. 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 je linker hand) 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
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gras), grindpad met bocht naar rechts volgen;

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), en meteen linksaf bospad met slagboom;
33 Op 6-sprong rechtsaf;
34 Bij eerste bospad linksaf;
35 Linksaf eerste bospad, de spreng aan de linkerzijde houden;
36 Bijna aan het einde van de spreng (smal bospad van rechts) linksaf
via twee trappen en brug rechtdoor spreng oversteken en aan
overzijde spreng op kruising rechtdoor;
37 Rechtsaf bij 1e bospad rechts;
38 Bij einde bospad linksaf, heuvel op en af;
39 Bij 1e kruising rechtsaf en daarna op volgende 5-sprong het 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;
40 Op voet-/fietspad rechtdoor en via verkeerslichten de Albert
Schweitzerlaan oversteken en aan overzijde rechtsaf via verkeerslichten Laan van Westenenk oversteken;
41 Rechtdoor aan overkant van weg asfalt-fietspad op en meteen na
paaltje midden op pad linksaf 1e smalle bospad links direct langs
bosrand;
42 Rechtsaf bij 1e pad rechts, smal bospad en rechtdoor op 1e
kruising (pad langs spreng aan linkerzijde volgen; later bocht naar
rechts);
43 Op kruising linksaf, via twee trappen en bruggetje spreng
oversteken, aan overzijde pad naar rechts vervolgen;
44 Op kruising van bospaden rechtdoor, later langs achterzijde/
tuinen van woningen;
45 Bij einde pad linksaf en pad tussen twee woningen door volgen;
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46 Bij einde pad rechtsaf (voor sportvelden, Winkeweijertlaan), richting
rode pijl;
47 Tegenover Seminarielaan linksaf, langs paaltjes bruggetje over,
tegelpad volgen;
48 Bij einde tegelpad, klinkerweg rechtdoor volgen (Pieter Puypeplein);
49 Bij einde straat linksaf, Arie Liemanstraat volgen;
50 Rechtsaf Wim Helderlaan volgen;
51 Bij 1e fietspad t.o. huisnummer 41-43 linksaf en meteen linksaf
voet-/fietspad richting rotonde, via rotonde de Laan van Westenenk oversteken;
52 Na oversteken rotonde rechts aanhouden, voet-/fietspad op
rotonde volgen;
53 Linksaf bij1e fietspad links en meteen linksaf tussen rood-witte
paaltjes het woonerf op (De Parkelaar);
54 Woonerf rechtdoor vervolgen en bij einde weg rechtsaf
(Bouwhofweg);
55 Op kruising met Klein Hattem rechtdoor, doodlopende weg in,
(Bouwhofweg);
56 Bij einde asfaltweg door opening in heg heen en direct linksaf op
voet-/fietspad;
57 Bij verkeerslichten linksaf, Ugchelseweg volgen;
58 Rechtsaf bij 1e zijpad rechts, t.o. huisnummers 135 en 137; weg
oversteken en
59 Dit pad rechtdoorlangs spreng volgen, met eerst spreng aan
rechterzijde, na bruggetje spreng aan linkerzijde;

60 Pad rechtdoor vervolgen en bij 2e bruggetje en informatiebord
rechtsaf, bruggetje over, pad langs spreng blijven volgen,
61 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;
62 Bij voetgangersoversteekplaats met verkeerslichten (aan linkerzijde
Ugchelse Grensweg) rechtdoor drukke verkeersweg oversteken
(Europaweg);
63 Aan overzijde verkeersweg linksaf, fietspad volgen (Europaweg);
64 Rechtsaf bij 1e zijpad rechts en meteen rechtdoor over wildrooster;
65 Grindweg (bekend van de heenweg) rechtdoor blijven volgen en
rechtdoor bewaakte spoorwegovergang oversteken;
66 Rechtdoor asfaltweg volgen, gaat over in grindweg en deze
blijven volgen;
67 Linksaf bij 1e weg links klinkerweg op (Berghuizerweg), gaat over
in asfaltweg, volgen tot aan startpunt bij ingang Victoria Boys.
Einde wandeling, je hebt ± 11,5 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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➊ Victoria Boys
Start/eindpunt van deze rondwandeling.

Beekprik / Flickr, nos.nl

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

Wandelen Orderbos / © S.I.V.A.

➋ Orderbeek in het Orderbos
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 een grote regenworm dan op een vis.

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.

In het noordelijke gedeelte van het Orderbos
liggen vijf eeuwenoude grafheuvels. 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 ijzerhoudend ‘oer’,
afgezet op een kern van klei. Als de klei uitdroogt en krimpt, rammelt de kern los in de
klont ijzeroer. Zo komen de stenen aan hun
benaming. Toen de 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 Orderbos in het bezit van de
gemeente Apeldoorn. In 2011 is het Orderbos
overgedragen aan Geldersch Landschap &
Kasteelen.
➌ 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. 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 bovenslagrad
een dynamo aangedreven om het bedrijf en | 3
huizen in de omgeving van licht te voorzien.

➎ Winnemolens
Op deze locatie zijn de zogenoemde
Winnemolens, ooit links en rechts van de
Ugchelse beek gelegen, geheel verdwenen.
Het ‘drijfwerk’ van de molen is opnieuw
aangelegd: het rad wekt elektriciteit op, die
in de appartementen wordt gebruikt. Naast
het waterrad ligt een vistrap, zodat vissen het
waterrad kunnen passeren.
➏ Zwaanspreng
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. 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.
➐ Dennenheuvel
Dennenheuvel behoorde tot in de 19e eeuw
bij een marke, gemeenschappelijke landbouwgronden, die Engelanderholt en Bruggelen heette. Tot die tijd was het waarschijnlijk woeste grond met heide en struiken. De
begroeide stuifduinen op Dennenheuvel herinneren aan de tijd vanaf de Middeleeuwen
tot de 19e eeuw, toen de Veluwe bestond uit
zandverstuivingen en heidevelden.
Toen de Amsterdamse tabakshandelaar Ten
Sijthoff in 1900 het landhuis Dennenheuvel
met de heidegrond erbij kocht, waren de
oude tijden voorbij dat de schapen de heide
in stand hielden en met hun schapenmest
de zanderige akkers vruchtbaar hielden. Door
de uitvinding van kunstmest was de heide
niet meer nodig. De Heidemij ontgon de
heide, die toen plaats maakte voor landbouw en bos. In 1952 kocht een Enschedese

4|

➑ Sprengkoppen Kayersbeek
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.
➒ Het dorp Ugchelen
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. 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. 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 Apeldoorn.
➓ Eendrachtspreng
De Eendrachtspreng is gegraven voor de
papierfabriek de Eendracht 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. Er zijn chemische methoden
om ijzer uit het water te halen, maar het
kan ook op een natuurlijke manier. IJzer is
namelijk zwaarder dan water. Bij Van Gelder
Eendrachtspreng / Gem. Apeldoorn

➍ 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.

textielfabrikant het landgoed en verkocht
het later door aan de gemeente Apeldoorn.
Een groot deel kwam in handen van TNO, nu
nieuwbouwwijk ‘Ugchelen Buiten’, terwijl ook
voor de aanleg van de A1 een stuk verloren
ging. In 1984 werd nog een stuk verkocht om
woningen te bouwen. Het landhuis en de
bijbehorende boerderij het Zwaantje waren
toen al afgebroken.

bedacht men in de jaren ’30 van de vorige
eeuw een unieke methode om de waterzuivering een handje te helpen. Er werden
cascade’s (trapjes) aangebracht, waar water
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 een ondergronds pompsysteem wordt
nog steeds grondwater gebruikt door de
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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Later maakten de gebouwen deel uit van
de voormalige camping ‘De Veldekster’. Nu
is op dit terrein een compleet nieuwe wijk
ontstaan.
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