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1. Inleiding

Apeldoorns beken- en sprengensysteem
Apeldoorn staat bekend als sprengenstad. De 
sprengen en beken vormen een systeem en hebben 
een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis en 
ontwikkeling van Apeldoorn. De sprengen werden al 
sinds de 16e eeuw aangelegd ten behoeve van energie- 
en waterwinning voor bijvoorbeeld papier-, koren- en 
oliemolens. De uitstekende waterkwaliteit was een 
belangrijke basis voor de papierindustrie. Ten behoeve 
van de functionaliteit van het sprengensysteem, 
zijn er in de loop der tijd veel aanpassingen aan het 
systeem verricht. Veel molens werden omgebouwd tot 
wasserijen en men begon afvalwater op de sprengen te 
lozen waardoor de waterkwaliteit snel afnam. 
Uiteindelijk verloren de sprengen hun economische 
betekenis door vernieuwende ontwikkelingen in de 
industrie. Het sprengensysteem werd gedempt en 
verdween onder de grond.

De gemeente Apeldoorn en het Waterschap Veluwe 
werken aan het herstel van het sprengensysteem, vanuit 
waterhuishoudkundig, ecologisch, cultuurhistorisch en 
recreatief oogpunt. Het sprengensysteem kan hierdoor 
(opnieuw) een waardevolle, groen-blauwe structuur 
in de stad worden. Om dit te bewerkstelligen heeft 
de gemeente in samenwerking met het Waterschap 
Veluwe en Vitens het Apeldoorns Waterplan ‘Werken 
aan water’ (2005-2015) opgesteld. Hierin zijn de 
ambities en de karakteristieken per spreng benoemd. 

De Eendrachtspreng
De Eendrachtspreng is één van de vele beken en 
sprengen die uitmonden in de Grift. Dit Griftsysteem 
beslaat het grootste gedeelte van het beken- en 
sprengensysteem van Apeldoorn. 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). 
Sinds de papierfabriek opgeheven is, staat de spreng 
voornamelijk droog en is deze gedeeltelijk gedempt. 
Alleen in de westelijke sprengkop (een gegraven bron 
tot het grondwater) staat permanent nog water. Wel 

wordt via een ondergronds pompsysteem nog steeds 
grondwater gebruikt door bedrijven. 
De Eendrachtspreng ligt gedeeltelijk in een bos dat 
grenst aan de bossen van de Veluwe. Doordat het bos 
afgesloten is voor bezoekers heeft de omgeving rond de 
spreng zich ecologisch goed kunnen ontwikkelen.

De ontwikkeling van de Zuidwestpoort en 
uitbreidiingsplannen van een aantal bedrijven langs de 
spreng leiden tot forse veranderingen. Zij vormen mee 
de aanleiding om enkele ambities uit het Apeldoorns 
Waterplan nu te realiseren. 

Leeswijzer
Het vigerend beleid dat van toepassing is op de 
Eendrachtspreng wordt belicht in het tweede 
hoofdstuk. Hoofdstuk drie tot en met negen bevatten 
de thema’s geologie, landschap, stedenbouw, ecologie, 
cultuurhistorie, recreatie en water. In deze hoofdstukken 
wordt de inventarisatie en analyse beschreven 
waarna een maximaal streefbeeld vanuit elk thema is 
opgesteld. In hoofdstuk tien worden de verschillende 
streefbeelden samengevoegd en ontstaat er een 
‘confrontatiekaart’. In deze kaart worden de integrale 
mogelijkheden en knelpunten van de diverse thema’s 
inzichtelijk. Hieruit worden gemotiveerde keuzes 
gemaakt die uitmonden in een visie voor het plangebied 
(Hoofdstuk 11). Deze bestaat uit een vijftal hoofddoelen. 
De visie wordt in beeld gebracht door middel van 
de beekontwikkelingskaart en principeprofielen. Per 
deelgebied wordt het beoogde eindbeeld van de spreng 
beschreven met hierbij mogelijke handvaten om tot de 
realisatie hiervan te komen. 
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2. Vigerend beleid

Opeenvolgend worden de volgende beleidsaspekten 
behandeld. Eerst wordt ingegaan op het gemeentelijk 
beleid. Daarna worden van twee belangrijke 
beleidsthema’s water en natuur op de doelstellingen 
van rijk en provincie behandeld. Tenslotte wordt kort 
ingegaan op enkele ander relevente ruimtelijke plannen. 

2.1. Gemeentelijk beleid
Gemeentelijk beleid in relatie tot het plangebied van de 
Eendrachtspreng. 

1. Apeldoorns Waterplan, 
‘Werken aan water’ 2005-2015
Het Waterplan kent voor alle beken binnen het stedelijk 
gebied van Apeldoorn een integrale doelstelling die 
bestaat uit het bovengronds herstellen van de beekloop 
en het ruimte bieden aan water, natuurontwikkeling, 
cultuurhistorie en recreatie. De hoofdlijnen uit het 
Waterplan zijn:
- afkoppelen van regenwater van het riool en bergen van 
water
- herstel van beken en sprengen
- saneren en beheersen van verontreinigd diep 
grondwater

In het Waterplan is de Eendrachtspreng onderverdeeld 
in twee trajecten. Allereerst het traject van de 
sprengkoppen met een landelijke uitstraling in 
het bos en ten tweede het stromend deel in een 
parkachtige setting met een markante rij van rode 
beuken. De Eendrachtspreng heeft de strategie 
‘herstel en ontwikkeling’ meegekregen met als 
streefbeeld een spreng waarbij de cultuurhistorische 
aspecten zijn verweven in een natuurlijke omgeving. 

Het Sprengenbos, waarin de Eendrachtspreng zich 
bevindt, is als bijzondere plek aangewezen omdat hier 
belangrijke cultuurhistorische waarden aanwezig zijn en 
hier de 3 sprengen (Ugchelse beek, Eendrachtsspreng 
en Orderbeek) samenkomen. Aandachtspunten hierin 
zijn:

Lengteprofiel
- De beek ontsluiten voor extensieve recreatie door 
een wandelpad in het gebied aan te leggen hekwerken 
waar mogelijk verwijderen)
- De beekbegeleidende beplanting van rode beuk 
doorzetten tot aan het Sprengenbos. Het bijzondere 
hiervan is dat de beek hier aan de zogenaamde ‘ 
voorkant’ van het bos ligt.
- Wateraanvoer vanuit het bedrijventerrein (afgekoppeld 
hemelwater via infiltratie of bodempassage) of een 
andere beek totdat winning van grondwater op het 
terrein is gestopt. Mogelijk kan ook grondwater uit het 
overlastgebied in de omgeving Ugchelen aangevoerd 
worden.

Dwarsprofiel:
- Aansluiting bij sfeerbeelden van de Ugchelse beken. 
Het uiterlijk en de uitstraling van de Ugchelse beken 
dienen als voorbeeld voor het eindbeeld van de 
Eendrachtspreng waarbij het eigen unieke karakter van 
de spreng behouden blijft.

In de bijlage van het Waterplan zijn een aantal kaarten 
opgenomen. Voor de Eendrachtspreng gelden de 
volgende uitgangspunten:
- Recreatie en gebruik; de samenkomst van de 
Eendrachtspreng, Ugchelse beek en de beek in het 

Visie Eendrachtspreng • Apeldoorns Waterplan • nov 20076



Orderveen in het Sprengenbos is de ‘geboorte’ van 
de Grift. Deze locatie dient als educatief punt van het 
Griftsysteem:
- Cultuurhistorie en nieuwe cultuur; Het Sprengenbos is 
aangeduid als een bijzondere locatie van het kanaal- en 
Griftsysteem;
- Ruimtelijke kwaliteit; De Eendrachtspreng als 
onderdeel van het Griftsysteem;
- Natuur en water; De waterkwaliteit van de 
Eendrachtspreng moet van basiskwaliteit zijn. Hierbij 
moet de aantekening gemaakt worden, dat de Grift is 
aangewezen als ecologische verbindingszone (EVZ). 

2. Groene Mal en Groene Koers, 
Gemeente Apeldoorn 2002
De Groene Mal van Apeldoorn is een uitwerking 
van het structuurplan voor de stad Apeldoorn 2020, 
vastgesteld door de gemeenteraad van Apeldoorn 
in 2002. Vooruitlopend op nieuwe ruimtelijke 
ontwikkelingen wordt een stevige samenhangende 
groenstructuur voor de stad en haar directe omgeving 
aangelegd. 

De Groene Mal bestaat uit zeven lagen, waaronder 
de beken en sprengen. Het herstel van de 
Eendrachtspreng draagt bij aan de realisatie van de 
Groene Mal.

links: sprengkoppen in landelijke omgeving

rechts: stromende spreng in parkachtig traject

Groene Mal , gemeente Apeldoorn
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3. Nota I-Cultuur, Gemeente Apeldoorn 2006
De nota kent 6 delen waarin ingegaan wordt op de 
termen inspireren, inventariseren, identificeren, 
instandhouden, informeren en investeren. Onderdeel 
van de nota zijn de archeologische beleidskaart en de 
cultuurhistorische beleidskaart. De uitgangspunten 
van de Nota I-Cultuur zijn verwerkt in hoofdstuk 8.

2.2. Waterbeleid
In deze paragraaf worden de hoofdlijnen van het 
waterbeleid uitgelicht die betrekking hebben op het 
plangebied van de Eendrachtspreng. 

4. ‘Nederland  veroveren op de toekomst’, 
Ministerie van Verkeer & Waterstaat 2007
In de Watervisie is gekozen voor vijf thema’s waarin 
de speerpunten in het waterbeleid uiteengezet 
worden. De vijf thema’s zijn:
1. Nederland maken we samen klimaatbestendig. 
Door samen te werken met andere overheden, 
burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties 

kan in het maken van plannen voor de ruimtelijke 
inrichting beter rekening gehouden worden met water;
2. Nederlanders maken met water een sterkere 
economie. Het kabinet wil door het combineren 
van verschillende functies in het waterbeheer 
economische kansen benutten. Zo kan bij de aanpak 
van de Afsluitdijk ook geïnvesteerd worden in 
energiewinning, recreatie, transport of wonen;
3. Nederlanders leven duurzaam met water. 
Maatregelen tegen overstromingen, wateroverlast 
en verlies aan waterkwaliteit moeten worden 
gecombineerd met het verbeteren van de natuurlijke 
omgeving. Daarnaast wil het kabinet verder investeren 
in relaties met andere landen waarmee Nederland het 
beheer van rivieren en zeeën deelt;
4. Nederland helpt met waterkennis wereldwijd. 
Het kabinet wil een grotere bijdrage leveren aan 
het oplossen van problemen rondom water in 
ontwikkelingslanden. Bovendien kan Nederland in 
andere landen ook kennis opdoen die in ons land goed 
te gebruiken is;
5. Nederlanders herontdekken leven met water. Het 
kabinet wil mensen meer betrekken bij de kansen die 
de klimaatverandering en de wateropgave met zich 
meebrengen. Een manier om dit te bereiken is door in 
het onderwijs meer aandacht te besteden aan water. 

5. Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW)
In het nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) van de 
rijksoverheid zijn taakstellende afspraken opgenomen 
over veiligheid en overlast van water. Water krijgt 
een sturende rol in de ruimtelijke ordening. Dit is 
geconcretiseerd in het kabinetsstandpunt ‘Anders 
omgaan met water’, dat drie belangrijke punten 
aanroert:
a. Waterbeleid moet worden gebaseerd op de   
stroomgebiedsbenadering.
b. De watertoets
c. Het drieluik vasthouden-bergen-afvoeren is   
leidraad bij de keuze van maatregelen, waarbij:
 - gebiedseigen (neerslag)water zo lang   
 mogelijk vast wordt gehouden,

Cultuurhistorische beleidskaart, één van de twee beleidskaarten 

uit de Nota I-Cutluur
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 - neerslagwater zo veel mogelijk in het   
 eigen gebied wordt geborgen,
 - en alleen overtollig water (zo traag   
 mogelijk) afgevoerd wordt. 

6. Europese Kaderrichtlijn Water (KRW)
Sinds 22 december 2000 is de Europese Kaderrichtlijn 
Water (KRW) van kracht. Deze richtlijn heeft tot 
doel oppervlaktewater en grondwater kwalitatief 
en kwantitatief te beschermen en verbeteren. 
Met deze richtlijn is de eerste stap gezet om de 
verschillende Europese richtlijnen op het gebied 
van waterkwaliteit, ecologie en natuurbeheer met 
elkaar samen te brengen. De richtlijn volgt de 
stroomgebiedbenadering. 

7. Derde Waterhuishoudingplan 
Gelderland 2005-2009
De Eendrachtspreng valt onder de Oost-Veluwezoom, 
één van de actiegebieden van de provincie. 
Het beekherstel in Apeldoorn is benoemd als 
sleutelproject binnen het provinciale waterplan.

Met het Derde Waterhuishoudingplan wordt 
richting gegeven aan de inrichting en beheer 
van de waterhuishouding in Gelderland.Het 
omvat de hoofdlijnen van het beleid voor de 
kwantiteit van het oppervlakte- en grondwater 
én de kwaliteit van het oppervlaktewater. Net 
als de Europese Kaderrichtlijn Water uit het jaar 
2000 gaat het Derde Waterhuishoudingplan uit 
van een stroomgebiedbenadering met integraal 
water als invalshoek. Het onderzoeksgebied 
van de Eendrachtspreng is onderdeel van de 
‘Stroomgebiedsvisie Veluwe’. 

Daarnaast wordt er zorggedragen voor de afstemming 
van het waterbeleid op de ruimtelijke ordening. 
Voornamelijk de thema’s ‘Droge voeten en water 
voor droge tijden’ en ‘Natte natuur’ uit de hoofdlijnen 
van het beleid uit het Derde Waterhuishoudingplan 
hebben betrekking op het onderzoeksgebied van de 

Eendrachtspreng. Aan deze thema’s zijn een aantal 
resultaten gekoppeld:

Thema: Droge voeten en water voor droge tijden
Het watersysteem moet aangepast worden aan zowel 
extreem natte als droge weersomstandigheden. 
Daarnaast is ruimte voor water ook ruimte voor een 
aantrekkelijk landschap met een goed ontwikkelde 
natuur.
Het bijbehorende resultaat in 2015, dat 
betrekking heeft op het onderzoeksgebied van de 
Eendrachtspreng (onderdeel van het actiegebied 
Oost-Veluwezoom) kan worden omschreven als:
Vasthouden van water in actiegebieden:
Om water langer vast te houden en te conserveren 
zijn maatregelen nodig zoals het verruimen van beken 
en het afkoppelen van regenwater van het riool in 

actiegebieden provincie Gelderland
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stedelijke gebieden.Tot en met 2015 zullen deze 
maatregelen worden uitgevoerd in de gebieden waar 
de ontwikkeling van natuur- en waterkwaliteit prioriteit 
krijgt.

Thema: Natte natuur
Veel natuurgebieden hebben momenteel te kampen 
met verdroging (een te lage grondwaterstand, te 
weinig kwel of te geringe stroming in de beken) en 
een ondermaatse waterkwaliteit. 
Het bijbehorende resultaat in 2015, dat 
betrekking heeft op het onderzoeksgebied van de 
Eendrachtspreng (onderdeel van het actiegebied 
Oost-Veluwezoom):
Verdrogingbestrijding en beekherstel:
In dit Derde Waterhuishoudingplan is gebiedsgericht 
beleid geformuleerd voor een aantal waardevolle 
gebieden die om specifieke waterhuishoudkundige 
condities vragen. Het gaat hierbij om het ontwikkelen 
van natuur en het verbeteren van de waterkwaliteit. 

Functietoekenning:
Het onderzoeksgebied van de Eendrachtspreng 
valt in het WHP3 onder het ‘stedelijk 
gebied’. De inrichting en het beheer van het 
waterhuishoudkundig systeem zijn in stedelijk gebied 
gericht op:
- Het voorkomen of beperken van wateroverlast;
- De ontwikkeling en het behoud van natuur in het 
stedelijk gebied;
- Het herbenutten van ontwateringswater voor drink- 
en industriewatervoorziening of voor herstel van 
verdroogde natuur;
- Het weren van (diepe) drainage en het voorkomen 
van instroming van
oppervlaktewater op de riolering;
- Het beperken van de vuilbelasting door 
riooloverstorten;
- Het beperken van de invloed van bronbemaling.

Beekherstel in Apeldoorn zoals verwoord in het 
Apeldoorns Waterplan is opgenomen in het SUP.

2.3. Natuurbeleid
In deze paragraaf worden de hoofdlijnen van het 
natuurbeleid uitgelicht die betrekking hebben op het 
plangebied van de Eendrachtspreng. 

8. Natuurbeschermingswet, 
Ministerie van LNV 2005
In de Natuurbeschermingswet worden de verzamelde 
beschermde gebieden uit de Vogel- en Habitatrichtlijn 
(gezamenlijk Natura 2000 gebieden) aangewezen. 
De Natuurbeschermingswet vormt het wettelijk 
kader en geeft de richtlijnen aan. Door middel van 
de uitgifte van vergunningen worden natuurwaarden 
beschermd tegen handelingen die deze in gevaar 
zouden kunnen brengen. De randvoorwaarden voor 
de Eendrachtspreng staan beschreven in hoofdstuk 6. 
Ecologie. 

9. Natura 2000/Vogel- en Habitatrichtlijn, 
Ministerie van LNV
De aangewezen ‘Natura 2000 gebieden’ zijn een 
netwerk van beschermde natuurgebieden op het 
grondgebied van de Europese Unie. Dit beleid is 
gericht op behoud en herstel van biodiversiteit. De 
Eendrachtspreng valt niet binnen het Natura 2000 en 
Vogel- en Habitatrichtlijn gebied. 

Natura 2000; het plangebied van de Eendrachtspreng valt buiten 

Natura 2000
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10. Flora- en Faunawet, Ministerie van LNV 2002
De doelstelling van de Flora- en Faunawet is de 
bescherming en het behoud van de gunstige staat 
van instandhouding van in het wild levende planten- 
en diersoorten. Het uitgangspunt van de wet is ‘nee, 
tenzij’. Dit betekent dat activiteiten met een schadelijk 
effect op beschermde soorten (bijvoorbeeld het 
verstoren, beschadigen of vernielen van nesten, 
voortplantings- en vaste rust- en verblijfplaatsen) in 
principe verboden zijn. Van het verbod op schadelijke 
handelingen (‘nee’) kan onder voorwaarden (‘tenzij’) 
worden afgeweken met een ontheffing of vrijstelling. 
De bevoegdheid van het verlenen hiervan ligt bij de 
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
(LNV) of, in geval van beheer en schadebestrijding, 
van Gedeputeerde Staten van de provincies. Deze 
wet is van kracht bij diverse beschermde plant- en 
diersoorten die rond de Eendrachtspreng voorkomen. 
Hoofdstuk 6. Ecologie gaat hier nader op in. 

2.4. Overige plannen
In deze paragraaf worden de hoofdlijnen van overige 
plannen uitgelicht die betrekking hebben op het 
plangebied van de Eendrachtspreng. 

11. Zuidwestpoort Apeldoorn, 2001,
Ontwikkelingsvisie deelgebied Zuid, 2002
De Zuidwestpoort is één van de belangrijkste 
entrees van Apeldoorn. De Zuidwestpoort omvat 
de Europaweg en omgeving, vanaf Rijksweg A1 
tot de Koning Stadhouderlaan. De belangrijkste 
uitgangspunten van de visie zijn het behoud en 
versterken van de Groene Mal als duurzame drager 
van ruimtelijke kwaliteit en het opwaarderen van de 
Europaweg tot markante toegang naar het centrum 
met een duidelijke overgang van de Veluwe naar 
de stad. Binnen deze ontwikkelingsvisie behoort 
de Eendrachtspreng tot deelgebied zuid. Voor dit 
deelgebied gelden de volgende uitgangspunten: 
- Door de aanwezige groenelementen tot een 
hechte en herkenbare groenstructuur uit te bouwen, 
vervult dit deelgebied een essentiële rol in de 
groene overgang van de Veluwe naar de stad én in 
de presentatie van de ruimtelijke kwaliteit van de 
Zuidwestpoort;
- Er bevinden zich hier enkele grote (her)
ontwikkelingslocaties, zoals het Van Gelderterrein;
- Er dienen zich hier vanuit het particulier initiatief 
diverse plannen aan voor de vestiging van bedrijven, 
kantoren en wonen. 
- Er dienen zich hier mogelijkheden aan om hinderlijke 
bedrijven te verplaatsen en het groenblauwe 
raamwerk te verbeteren, aangevuld met enkele 
woonlocaties.

Om een duidelijk kader te stellen voor diverse 
bouwinitiatieven worden in deelgebied Zuid de 
volgende ruimtelijke ontwikkelingsdoelstellingen 
gehanteerd. Dit zijn de doelstellingen die 
betrekking hebben op het onderzoeksgebied van de 
Eendrachtspreng:

EHS; de Eendrachtspreng grenst aan de Ecologische 

hoofdstructuur.
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Realisatie van een samenhangende en 
beeldbepalende groenstructuur:
- Aanleg/herstel van beken en sprengen, inclusief 
beekbegeleidende beplantingen;
- Aanvulling van de boombeplantingen langs de 
hoofdwegen, zodat hier allee’s van allure ontstaan;
- Het Sprengenbos handhaven en in het groene 
raamwerk betrekken;
- Handhaving van de bospercelen ten zuiden van de 
bedrijven langs de Laan van Westenenk, inclusief 
versterking van de samenhang, herstel van sprengen 
en bevordering van natuurontwikkeling. Hierbij tevens 
de mogelijkheid bieden tot afronding annex uitbreiding 
van de bedrijfsbebouwing onder voorwaarde van 
compenserende bos- en natuurontwikkeling elders.
- Realisatie van een aantrekkelijk netwerk van 

verkeersroutes voor langzaam verkeer in aansluiting 
op de woonwijken.
Het onderzoeksgebied van de Eendrachtspreng 
is onderdeel van het Groenblauwe raamwerk 
van deelgebied Zuid. In dit raamwerk is de 
Eendrachtspreng onderverdeeld in drie gebieden: 
1. Het bosgebied langs de Europaweg en de Ugchelse 
grensweg (het Bronbos)
2. De Eendrachtspreng
3. Het Sprengenbos aan de noordkant van het 
deelgebied
Daarnaast vormt de Laan van Westenenk ook een 
element uit het raamwerk.

Voor de elementen van raamwerk gelden de volgende 
maatregelen:
1. Bosgebied Europaweg en de Ugchelsegrensweg.
Het optimaliseren, openbaar maken en overdragen 
van het bosgebied aan de gemeente of 
natuurbeschermende instantie, het handhaven van de 
loofbomenlanen en de randen op het Wegenerterrein 
en het garanderen van een brede ecologische zone.

2. De Eendrachtspreng
Het zichtbaar maken van de spreng in het landschap 
en het herstellen van beekwal en beekbeplanting.
- Het koppelen van de sprengkoppen van beide 
takken;
- Het herstellen en zichtbaar maken van de 
sprengleiding, met bijzondere aandacht voor het verval 
direct voor het Van Gelderterrein en voor de restanten 
van een voormalige molenplaats;
- Het aanvullen van sprengbegeleidende beplanting 
(rode beuk) ten noorden van de Laan van Westenenk, 
inclusief de aanleg van een pad en het verwijderen 
van hekken zodat ook hier recreatief medegebruik 
mogelijk wordt; 
- Herstel van het tracé van de spreng inclusief 
aansluiting op de Grift bij de Jachtlaan.

3. Eendrachtbosje/Sprengenbos
De instandhouding en verbetering van het 

Zuidwestpoort Apeldoorn: ruimtelijk streefbeeld

van Gelderterrein

Loparex

Norel

Wegener
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Eendrachtbosje als ecologisch knooppunt van beken, 
sprengen en bos.
- herstel van de beken inclusief begeleidende 
boombeplantingen en paden.
- verwijdering van hekken ten behoeve van de 
openbare toegankelijkheid.

12. Van Gelder
Het terrein van de oude papierfabriek van Gelder had 
een bijzondere relatie met de Eendrachtspreng. De 
Eendrachtspreng heeft zijn bestaansrecht verkregen 
door deze papierfabriek. Door het faillissement van de 
fabriek is nu de mogelijkheid ontstaan om het terrein 
opnieuw te ontwikkelen als kantoorterrein. Tijdens het 
opstellen van deze visie is het nieuwe politiekantoor in 
aanbouw. 

13. Norel
Norel is een aannemersbedrijf wat gespecialiseerd 
is op het systeemhallenbouw. Het Norelterrein ligt 
in het oostelijk deel van het Bronbos. Ook dit bedrijf 
wil graag uitbreiden. Vooralsnog is de uitbreiding 
gepland in de beekzone op de locatie ten westen 
van het Lindenlaantje. Deze locatie doet afbreuk aan 
de te ontwikkelen beekzone, maar de planvorming 

is een dusdanig vergevorderd stadium dat de locatie 
niet meer gewijzigd kan worden. In hoofdstuk 5. 
Stedenbouw wordt hier nader op in gegaan. 

14. Wegenerterrein
Wegener is de grootste uitgeverij van regionale 
dagbladen in Nederland. Het kleine, plaatselijke 
uitgever groeide uit tot een toonaangevende 
mediaconcern en is gevestigd in het westelijk 
deel van het Bronbos. Het bedrijf heeft behoefte 
aan uitbreiding van het bedrijfsoppervlak. Het 
Wegenerterrein maakt onderdeel uit van het bos 
waar de Eendrachtspreng ontspringt en heeft 
grote ecologische waarden. Eerdere voorstellen 
zijn voornamelijk om ecologische redenen 
afgekeurd. Daarom vindt er nu tegelijkertijd met de 
totstandkoming van deze visie een onderzoek plaats 
naar de gewenste verhouding tussen landschap en 
bebouwing. 

15. Herleef de Beek, cultuurhistorische kansen voor 
vier molen- en wasserijlocaties in Ugchelen, 2003
Voor vier Belvédèrelocaties (Hocatex, Bakkenes, 
Texoclean en Hoenderparkweg) is er ingegaan 
op de kansen, ideeën en randvoorwaarden 
die de cultuurhistorie biedt bij de toekomstige 
planontwikkelingen. 

Van Gelderterrein: politiekantoor

Norel: bouwlocatie
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3. Geomorfologie
3.1. Inventarisatie
De Eendrachtspreng ligt op de stuwwalflank, de 
overgang van de Veluwe naar het IJsseldal. De Veluwe 
is gevormd door de ijstijden. De kleiafzettingen uit 
het IJsseldal zijn, door de stuwing van het ijs, schuin 
in de bodem komen te staan. Deze verticale kleilaag, 
ook wel kleischot genoemd, laat geen water door. Het 
grondwater stuwt op tegen het kleischot. Hier werden 
al sinds de zestiende eeuw door de mens sprengkoppen 
aangeboord. Zodra het water via de spreng werd 
afgevoerd, kwam er een constante stroom van water op 
gang. De bovenloop van de spreng werd vaak opgeleid. 
Dit betekend dat men het water niet door het laagste 
punt liet lopen, maar op een hoger peil hield. Dit om het 
verval bij de molen te vergroten. Vervolgens stroomde 
het water van de Eendrachtspreng, samen met de 
Ugchelse beek en de Orderbeek, de Grift in.

In het onderzoeksgebied was vroeger de kweldruk 
zo groot, dat er in de loop der eeuwen veenvorming 
is ontstaan. Dat de spreng grote hoeveelheden water 
afvoerde is nog te zien aan het historische beekprofiel 
in het Bronbos. Door menselijke ingrepen, hoofdzakelijk 
door het door de eeuwen heen afvoeren van water via 
de spreng en later het aanleggen van een ondergronds 
pompsysteem, is het veen geoxideerd en heeft heide en 
bos zich ontwikkeld.

Het tracé van de Eendrachtspreng is 2,3 km lang. De 
sprengkoppen liggen op een hoogte van 27m +NAP. 
Kenmerkend aan de Eendrachtspreng is de breedte 
van het dwarsprofiel. Dit leidt tot de conclusie dat de 
Eendrachtspreng veel water afvoerde. Het brede profiel 
is in het veld te herkennen aan de wallen die gedeeltelijk 
nog aanwezig zijn. Ook het opgeleide deel is langs de 
Ugchelseweg ter hoogte van het Loparex gebouw nog 
duidelijk te herkennen aan het reliëf van de oude loop. 
Vervolgens stroomt de Eendrachtspreng op 19,5m 
+NAP de Grift in. 

sprengkop op 27 m + NAP

droge sprengkoppen

droog beekprofiel op 19,5 m+NAP, vervolgens stroomt de 
Eendrachtspreng de Grift in. 
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Tijdens het bodemonderzoek rond de westelijke, 
langwerpige sprengkop is gebleken dat er geen 
kleischot onder de sprengkop waarneembaar is. Op een 
diepte tussen 4,5-5 en 9 meter ligt er een grofzandige 
laag, die aangeboord is om de spreng van water te 
voorzien (zie profiel Grondtracer BV). 

Belangrijke resultaten en conclusies uit het 
bodemonderzoek van Grondtracer BV:
- Er zijn geen verticale of scheefstaande schotten 
waarneembaar binnen het onderzochte gebied.
- Het is een vrij rustige geologische omgeving.
- Er is gegraven totdat er zelfstandig voldoende water 
omhoog kwam op een laag gelegen tussen de 4.5-5 en 
9 meter –mv bevindt.
- Uit naburige boorbeschrijvingen (DINO – TNO boringen 
uit 1932, tot 40 m -mv) lijkt deze laag iets grofzandiger 
te zijn. Boven deze laag lijkt zich over het algemeen een 
iets donkerdere laag (organisch iets rijker) te bevinden 
van ongeveer een halve meter dikte.
- Mondelinge informatie van het Waterschap 
onderbouwt dit beeld. Tevens werd aangegeven dat 
in de loop van de spreng, op locaties waar het water 
wederom weg dreigde te zakken, de bodem van de 
waterloop bedekt werd met een afsluitende laag van 
leem.
- Aan de oostkant van deze spreng is een dam 
opgeworpen (visueel waarneembaar in het veld en komt 
duidelijk naar voren in de radarbeelden), waardoor de 
huidige spreng veranderd is in een bosvijver. molenplaats

opgeleid beektrace nog duidelijk herkenbaar

droog beekprofiel van de Eendrachtsrpeng, net voordat hij in de 
Grift stroomt
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schema spreng

schema uit bodemonderzoek, bron: Groundtracer BV; geen kleischot waarneembaar, wel een grofzandige laag tussen de rode lijnen
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3.2. Streefbeeld
Vanuit geomorfologisch oogpunt dient het beeksysteem 
gerenoveerd te worden met behoud van het ‘oorspron-
kelijk’ reliëf. Dit kan worden bewerkstelligd door het 
herstellen van de oude sprengkoppen, restanten van 
wallen, het opgeleide traject en de voormalige molen-
plaats. Met het herstel van de uitmonding op de Grift 
wordt het streefbeeld compleet. 
Om de beek te beschermen tegen ‘leeglopen’ dient het 
beekprofiel bedekt te worden met een afsluitende laag 
van leem.
Gezien de breedte van het oude beekprofiel kan worden 
aangenomen dat in het verleden de spreng grote hoe-
veelheden water afvoerde. Dit wordt ondersteund door 
de resultaten van het bodemonderzoek. Voorzichtigheid 
bij de herstelwerkzaamheden en nieuwbouw is gebo-
den om de storende (lagen die geen water doorlaten) 
intact te laten, waardoor de aangeboorde sprengkoppen 
watervoerend blijven. 
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4. Landschap
4.1. Landschapsontwikkeling
De stuwwalflank is voor de mens van oudsher een 
gunstige zone om zich te vestigen. Dit omdat de 
gronden hoger lagen waardoor men droge voeten hield. 
De bewoning is gesitueerd rond de enken (Enk = oud, 
opgehoogd bouwland), in de vorm van boerderijen. 
Op de lagere, nattere gronden aan de randen van de 
enk lagen de hooilanden. Tussen de verschillende 
enken lagen grote aaneengesloten woeste gronden, 
bestaande uit droge en natte heidevelden (veen/moeras) 
en bossen. In deze woeste gronden zijn sprengen 
gegraven, waarvan het water diende als proceswater en 
energiebron voor de papier- en later wasserijmolens. 

Tot omstreeks 1748 was het gebied van de 
Eendrachtspreng een veengebied en, op de papiermolen 
na, vrij van bebouwing. Het gebied werd vervolgens 
sterk ontwaterd waardoor het veen oxideerde en 
transformeerde tot woeste gronden (1872) en bos. 
Terwijl in de omgeving de woeste gronden ontgonnen 
werden tot bouw- en grasland, groeiden de woeste 
gronden van het plangebied uit tot voornamelijk een 
bos dat de naam Orderbos meekreeg (1913). Door de 
groei van de dorpskern van Ugchelen kwam een aantal 
bouwkavels in het Orderbos te liggen. 
In 1963 is een deel van het bos ontgonnen waarna de 
papiermolen en de eerste bedrijven zich in het Orderbos 
vestigden. Pas na 1970 hebben verschillende bedrijven 
zich aan de zuidkant van de Europaweg gevestigd, 
waardoor stukken van het Orderbos verloren zijn 
gegaan. 
Tegenwoordig zijn grote delen van de spreng gedempt. 
Bijzonder aan de Eendrachtspreng is dat het hele tracé, 
tot op de dag van vandaag, in het landschap ligt en 
niet, zoals vele andere sprengen, teloor is gegaan aan 
stedelijke ontwikkelingen.

4.2. Landschapselementen

Bos
Het gebied van de Eendrachtspreng maakte onderdeel 
uit van oorspronkelijke Orderveld. Kenmerkend voor dit 
gebied is dat de woeste gronden nooit ontgonnen zijn 
tot landbouwgrond. Hierdoor zijn de woeste gronden 
uitgegroeid tot bos, waardoor grote stukken van de 
Eendrachtspreng tot op de dag van vandaag in het bos 
liggen. Door bebouwing is het bos versnipperd geraakt. 
Daarom heet het bosje bij de kruising van de Europaweg 
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en de Jachtlaan ook wel Sprengenbos. Het bosgebied 
waar de sprengkoppen in liggen wordt in deze visie 
het Bronbos genoemd. Het Bronbos is de verbinding 
tussen de bossen van de Veluwe en de dorpskern van 
Ugchelen. Het Sprengbos steekt als het ware als een 
groene punt de stad. De Veluwse bossen tot in de 
dorpskern en in de stad is een grote kwaliteit!

Lanen
Binnen het bos van de Eendrachtspreng zijn een aantal 
lanen en bomenrijen te herkennen. Deze lanen liggen 
langs oude wegen die het gebied doorkruisten. Ook 
in het bedrijventerrein liggen (deels nieuwe) lanen. De 
oude bomenrij van rode beuken langs het beektracé is 
de meest bijzondere bomenrij uit het plangebied. 

Spreng
Het beektracé is nog duidelijk als landschapselement 
te herkennen. De sprengkoppen in het plangebied 
zijn verschillend van gebruik en staat. De westelijke 
sprengkop is geïsoleerd en omgevormd tot bosvijver, in 
de oostelijke sprengkop bij de dorpskern staat de helft 
van het jaar water en de rest is deels volgestort en staat 
droog. Verder liggen er sportvelden in het plangebied, 
gedeeltelijk op het oude tracé van de spreng.
De diagonale sprengtak is, met uitzondering van 
de sprengkop niet meer herkenbaar. Wel volgt de 
laanbeplanting en het oude hoogspanningstracé nog een 
deel van deze lijn. 
De dorpskern van Ugchelen ligt tussen twee beekzones 
ingeklemd (de Eendrachtspreng en de Ugchelse beek). 
Dit fenomeen maakt de dorpskern van Ugchelen erg 
bijzonder. Helaas wordt deze kwaliteit in de dorpskern 
niet goed benut. De beekzones vormen de ‘achterkant’ 
van de dorpskern.  Helaas is dit niet voldoende belicht.

Open ruimte
Het ruig graslandje is een waardevolle open ruimte en 
dient als informele voorbode van Ugchelen. 
De overgang tussen dorp en bos is een duidelijke, 
scherpe grens. Bij de voormalige molenplaats bevindt 
zich een verbreding van het wegprofiel die zich als open 
ruimte manifesteert. Het oude hoogspanningstracé is 
van veel latere datum. Onder de hoogspanningsmasten 
moet de ruimte vrij blijven van opgaande beplanting. 
Landschappelijk heeft deze ruimte niet veel waarde, 
behalve waar het hoogspanningstracé samenviel met de 
sprengtak van de Eendrachtspreng.

de bossen van de Veluwe liggen tot in de dorpskern....

... dit is een grote kwaliteit

Ugchelse beek verdient meer groene ‘body’!
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locatie waar de Eendrachstpreng de Grift in stroomt, bijzonder 
punt verdient aandacht!

of langs de spreng zijn nog duidelijk te herkennen

ruig grasland als informele entree van Ugchelen

het Sprengenbos als groen verzamepunt richting stad

oude lanen langs oude wegen.....

de overgang tussen bos en dorp is een duidelijke, scherpe 
grens
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westelijke sprengkop omgevormd tot bosvijver oostelijke sprengkop, de helft van het jaar gevuld met water

... met een rij van rode beuken langs het oude beektrace als de 
bijzonderste!

lanen in het bedrijventerrein

open ruimte bij oude molenplaats oud hoogspanningstracé, volgt een deel van de diagonale 
sprengtak
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4.3. Streefbeeld

Bos
Het Veluwse bos loopt door tot in de dorpskern van 
Ugchelen. Dit is erg waardevol voor de structuur 
van het landschap en moet zeker behouden blijven. 
De overgang tussen bos en dorp is een duidelijke, 
scherpe grens. Momenteel is het plangebied door de 
infrastructuur in drie delen opgedeeld. Door een sterke 
groene verbinding te maken tussen het Bronbos en 
het Sprengenbos wordt het bos weer één geheel. De 
westelijke bosrand is compact, waardoor het zicht op 
de bedrijven vanuit de beekzone wordt weggenomen. 
De rij rode beuken samen met de spreng vormt de 
oostelijke begrenzing van het bos. Het Sprengenbos is 
het knooppunt van verschillende beekzones en wordt 
een schakelpunt van de bosverbinding richting de stad. 

Lanen
Binnen het bos van de Eendrachtspreng zijn een 
aantal bomenrijen en lanen te herkennen. Deze blijven 
behouden en worden als landschappelijk element 
versterkt. In het bijzonder de rode beukenrij langs het 
beektracé. Deze wordt doorgezet als begeleiding van de 
spreng.

Spreng
Sprengen zijn zeer bijzondere landschapselementen en 
dienen hierom voorrang te krijgen in landschapsherstel 
en -renovatie. De dorpskern van Ugchelen is zelfs 
ingeklemd tussen twee sprengen. Door deze twee 
sprengen te ontwikkelen tot krachtige groene 
beekzones komt deze kwaliteit optimaal tot uiting.
Kenmerkend aan de Eendrachtspreng is dat deze, 
nog tot op de dag vandaag, grotendeels in het bos 
ligt en een breed profiel heeft. Dit zijn kwaliteiten die 
gewaarborgd moeten worden. Vanuit landschappelijk 
oogpunt is het gewenst om de spreng als functionerend 
(water)systeem te herstellen. Hiervoor wordt zoveel 
mogelijk het historische beekprofiel gebruikt. Indien 
de diagonale tak niet gerealiseerd kan worden zal de 
westelijke sprengkop gekoppeld worden aan de andere 
tak. Dit is -naar alle waarschijnlijkheid- nodig om de 
spreng van voldoende water te voorzien.
Bij het niet-realiseren van de diagonale sprengtak zal het 
tracé tot een groene zone ontwikkeld worden. Het oude 

hoogspanningstracé wordt daarom gewaarborgd en 
bij afbraak/vernieuwing van de bebouwing ontstaat de 
mogelijkheid om het overige gedeelte van de diagonale 
sprengtak tot een groene zone te ontwikkelen. 

Open ruimte
Het ruig graslandje is een waardevolle open ruimte en 
dient als informele voorbode van Ugchelen. Deze open 
ruimte blijft helaas niet behouden. 
De overgang tussen dorp en bos is een duidelijke en 
scherpe grens. Deze grens wordt beter beleefbaar 
door de ruimte tussen de beek en de bebouwing in te 
richten als groene open ruimte en de Ugchelseweg te 
versmallen tot een minimale breedte. Door voornoemde 
ingrepen komt het accent te liggen op de beek die 
begeleid wordt door de rij rode beuken. 
Bij de voormalige molenplaats bevindt zich een 
verbreding van het wegprofiel die zich als open ruimte 
manifesteert. Om een sterke verankering met het 
omliggende landschap te realiseren zal deze ruimte een 
groen en landschappelijk karakter krijgen.
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Sprengenbos

Bronbos
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5.1. Sprengen
De Eendrachtspreng functioneert momenteel als 
systeem niet meer. In de huidige situatie wordt alleen de 
westelijke sprengkop continu gevoed door grondwater. 
De oostelijke kop heeft gedurende een halfjaar water. 
De andere koppen zijn vervallen en dichtgestort. Van 
het transporterende deel zijn relicten over maar deze 
fungeren niet meer als onderdeel van het watersysteem. 
Vroeger mondde de spreng uit in de Grift. De Grift 
stroomt nog volop en raakt het noordelijke deel van het 
plangebied bij het Sprengenbosje. Daar stroomt de Grift 
evenwijdig aan de oude droogliggende bedding van de 
Eendrachtspreng. Via de noordkant van dit bosje komt 
ook de ‘Beek in het Orderveen’ uit in de Grift. 

5.2. Ondergronds pompsysteem
Het grondwater vindt nu vooral via pompen haar weg 
naar boven. In het eerste deelgebied is een ondergronds 
pompsysteem aanwezig, waarmee grondwater wordt 
opgepompt dat als proceswater wordt benut door 
bedrijven. Het systeem is vervallen en aan onderhoud 
en/of vervanging toe. Het  bestaat uit een aantal 
putten. Opvallend is dat alle putten in en nabij de 
oude sprengkoppen liggen. Op het moment zijn alleen 
put 8 en put 9 in gebruik. Jaarlijks wordt er bij bron 8 
en 9 564000 m3/jaar opgepompt. Het opgepompte 
grondwater wordt gebruikt door AEP ( 273.000 m3/jaar) 
en Owens-Corning ( 291.000m3/jaar) 

5.3. Teveel aan grondwater in de omgeving
Op de flank van de Veluwe kwelt grondwater naar 
boven. Iets ten zuiden van het plangebied, bij de 
woonwijk De Cloese, is sprake van grondwateroverlast 
in de woonomgeving. Dit water wordt weggepompt 
en momenteel op de Ugchelse Beek geloosd. In 
de huidige situatie komt binnen het plangebied 
geen grondwateroverlast voor. Wel maakt het hele 
gebied deel uit van de grondwaterfluctuatiezone, die 
aangegeven is in het provinciale waterhuishoudingplan. 
Dit is een zone waarbinnen een grondwaterstijging te 
verwachten is als gevolg van een veranderend klimaat. 

5.4. Regenwater
Naast het herstellen van het beeksysteem en het 
beheersen van de grondwatersituatie kent het 

Apeldoorns Waterplan eveneens een plan van aanpak 
voor het hanteren van het regenwater. 
- Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen wordt 
regenwater niet aangekoppeld aan het riool. 
- Ook wordt bij nieuwe ontwikkelingen (en los daarvan) 
verkend of de bestaande bebouwing en verharding kan 
worden afgekoppeld van het riool. 
Het afgekoppelde en niet aangekoppelde regenwater 
wordt geïnfiltreerd. Het overtollige water gaat via 
een infiltratie/transport-riool naar de beekzone. Per 
traject zal er gekozen worden voor een bijpassende 
oplossing. Bovengronds kan gedacht worden aan 
wadi’s, zaksloten, poelen, moerassen, helofytenfilters, 
rabatten, overstromingsgebieden en accoladeprofielen. 
Ondergrondse oplossingen zijn bijvoorbeeld 
grindkoffers.

5.5. Waterkwantiteit
In opdracht van de gemeente Apeldoorn is er door 
Arcadis een studie ‘ Hydraulische dimensionering 
van de Eendrachtspreng’ uitgevoerd. Het doel van 
de studie is het bepalen van de dimensionering van 
het watersysteem dat nodig voor goed functioneren 
van het systeem. Hierbij is ook gekeken naar de 
ecologische wensen met betrekking tot de breedte (min 
stroombreedte van 75 cm), waterdiepte (min 20 cm) en 
een stroomsnelheid (tussen 0,10 m/s en 0,50 m/s). 
In de studie zijn er vier scenario’s doorgerekend, 
variërend van een minimale situatie tot een maximum 
scenario. In de verkenning van de scenario’s is een link 
gelegd naar de grondwaterpilot Ugchelen. 

5. Water
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5.6. Grondwaterpilot Ugchelen
De gemeente Apeldoorn heeft meerdere peilers 
voor de stad en haar omgeving opgesteld en deze 
uitgewerkt in meerdere doelstellingen. Hieronder vallen: 
het versterken van een aantrekkelijk leefklimaat, het 
realiseren van de Groene Mal met een sterke groen-
blauwe structuur en een duurzame en energiebewuste 
stad. Deze doelstellingen hebben een bestuurlijke en 
democratische grondslag in ondermeer het waterplan 
en werken door in allerlei plannen en vergunningen. 
Historische grondwaterverontreiniging heeft hier een 
beperkende werking op. 
Het vooralsnog gevalsgerichte karakter van de Wet 
Bodembescherming verhoudt zich onvoordelig met de 
door Apeldoorn beoogde integrale en gebiedsgerichte 
aanpak. Daarom wordt in overleg met betrokken private 
en publieke partijen naar andere wegen gezocht. Een 
praktische uitwerking van deze zoektocht naar andere 
wegen betreft de “Pilot diep grondwater Ugchelen” . 

De grondwaterpilot Ugchelen is een sprankelende 
pilot waarin de mogelijkheden voor een integraal 
grondwatersysteem voor Ugchelen worden verkend. De 
pilot is een uitwerking van Apeldoorns Waterplan 2005 
– 2015.
De Eendrachtspreng is ingebracht in het proefproject 
“Duurzaam grondwaterbeheer Ugchelen” dat is 
opgestart in 2005. In de pilot werken de provincie 
Gelderland, het waterschap Veluwe, de bedrijven AEP 
flexible packaging en Owens Corning Veil B.V. samen 
met de gemeente Apeldoorn.
Doel van het project is het koppelen van de 
grondwaterbelangen, -problematiek en kansen: 
VOCL-verontreinigingen (terpentine) in het diepere 
grondwater, wateroverlast in de Cloese, het herstel van 
de Eendrachtsprengen, realisatie van woningbouw en 
kantoren (potentie voor het gebruik van bodemenergie), 
herstructurering van de Zuidwest Poort ( potentie voor 
gebruik van bodemenergie), en de herinrichting van een 
pompstation.
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Beide bedrijven pompen nu actief grondwater op en 
lozen dat via het riool. Insteek van de pilot is hiervoor 
ook in te zetten op hergebruik van water water dat 
vrijkomt bij de beheersing en hergebruik van het 
drainagewater en dat wordt ingezet als proceswater.
Na inzet in de bedrijven wordt het water geleid naar de 
sprengkoppen van de Eendrachtspreng en wordt er dus 
geen schoon water meer op het riool geloosd.
De maximale lozingstemperatuur bij de fabriek bedraagt 
25 graden Celsius. Vanuit ecologisch oogpunt is een 
lage temperatuur van het lozingswater gewenst, bij 
voorkeur lager dan 16/17 graden Celsius. Vraag is of het 
water gedurende het transport voldoende afkoelt.

4. Het herstel van de Eendrachtspreng. De 
Eendrachtspreng: 
- biedt ruimte aan overtollig grondwater van de Cloese
- gebruikt proceswater, waardoor dit niet via het riool 
afgevoerd hoeft te worden
- ontvangt saneringswater, direct of indirect na gebruik 
als proceswater
Het water dat door AEP wordt (her)gebruikt wordt via 
een retourleiding zo dicht mogelijk bij de westelijke kop 
in de beek gebracht. Bij een gefaseerde uitvoering van 
het beekherstel kan tijdelijk voor andere oplossingen 
worden gekozen. 
De nu droogliggende sprengkoppen worden 
opgeschoond, zodat de koppen weer kunnen 
functioneren. 

5. Verwarming van kantoorpanden/woningen met 
behulp van koude warmteopslag

5.7. Streefbeeld
Het belangrijkste onderdeel van het streefbeeld is het 
herstellen van de Eendrachtspreng als onderdeel van 
het Griftsysteem. Hieronder vallen het herstellen van 
de sprengkoppen, de westelijke sprengkop verbinden 
met het transporterende deel. Bij dit gedeelte wordt er 
gebruik gemaakt van (deels historische) beekwallen. 
Na de Laan van Westenenk is de sprengloop opgeleid 
tot de molenlocatie. Bij de molenlacatie komt een 
passeerbaar verval en vervolgens loopt de spreng in het 
maaiveld verder totdat deze uitmondt in de Grift. 

Op deze manier wordt de spreng permanent 
watervoerend. De wijze waarop dat gebeurd wordt 
inzichtelijk gemaakt aan de hand van de beschrijving 
van de Grondwaterpilot Ugchelen. Aanvullend wordt 
de beek, met uitzondering van de koppen, beleemd 
om geen water te verliezen en het water zo optimaal 
mogelijk te kunnen inzetten voor natuur, cultuurhistorie 
en landschappelijke en recreatieve beleving. 

Grondwaterpilot Ugchelen
Het integrale systeem bestaat uit de volgende onderdelen:
1. Het drainagesysteem van de Cloese. 
Deze wijk ligt op de flank van de stuwwal. Het gebied 
maakt deel uit van de grondwaterfluctuatiezone die 
in het derde waterhuishoudingsplan van de provincie 
Gelderland is aangegeven als risicogebied voor 
grondwateroverlast i.v.m. klimaatsverandering. 
Op deze locatie is echter nu al sprake van 
grondwateroverlast! Het water van de Cloese  wordt 
weggepompt en in de pilot ingezet als proceswater 
voor de bedrijven en vervolgens als voeding voor 
de Eendrachtsprengen. Dit systeem voorkomt 
wateroverlast in Ugchelen.

2. Beheersing van de ernstige gevallen van diepere 
grondwaterverontreinigingen met VOCL in Ugchelen. 
Het gaat om twee pluimen aan weerskanten van een 
verticaal kleischot. Voor de beheersing zijn i.v.m. de 
aanwezigheid van het kleischot op meerdere punten 
pompen noodzakelijk. Ook dit water wordt ingezet als 
proceswater en wordt vervolgens als voeding voor de 
beek.
3. Het gebruik van grondwater voor bedrijfsdoeleinden, 
(AEP flexible packaging en Owens Corning Veil B.V.). 
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- Instroom als gevolg van drainage van AEP van 2,5 l/s
- Afkoppeling van het verharde oppervlak op het terrein 
van het politiebureau: 14,7 l/s

Ondanks dat de Eendrachtspreng in het Apeldoorns 
Waterplan niet geclassificeerd is als HEN (Hoogste 
ecologisch niveau) of SED (specifiek Ecologische 
Doelstelling) water, liggen de ambities hoog. Dit 
vanwege de bestaande ecologische waarden 
van de sprengkop. De gewenste stroomsnelheid, 
waterdiepte en –breedte zijn in de studie hydraulische 
dimensionering opgenomen. Door de sprengkoppen 
te verbinden met het transporterende deel worden de 
ecologische kwaliteiten van de koppen uitgebreid naar 
de andere delen van de spreng en de bijbehorende 
beekzone. 

De ruimtevraag voor het afkoppelen van regenwater 
is grofweg 10% van het verharde oppervlak. Hierbij 
wordt uitgegaan van een wadi, welke keuze het meest 
gangbaar is. De streefbeelden van de andere thema’s 
zullen meer randvoorwaarden geven voor het gewenste 
beeld van de waterberging, waardoor er overgegaan kan 
worden naar een andere waterbergingstoepassing. 
De ruimtevraag voor de waterberging van de uitbreiding 
van Wegener is tijdens het opstellen van deze visie nog 
niet bekend.
Bij deze studie horen de volgende standaard profielen. 
Afhankelijk van het gewenste beeld, waterberging 
of andere thema’s kunnen deze profielen worden 
aangepast. 

In het project van de grondwaterpilot zijn verschillende 
scenario’s opgesteld. Alle partners van het project 
hebben een voorkeur uitgesproken voor het meest 
duurzame model. 
In de visie voor de Eendrachtspreng zijn een aantal 
scenario’s verkend, waarin verschillende uitgangspunten 
zijn gekozen om inzicht te krijgen in de waterhoeveelheid 
in de beek. 
De keuze voor het duurzame scenario van de 
grondwaterpilot wordt overgenomen en betekent voor 
de waterkwantiteit van de Eendrachtsprengen het 
volgende:

Scenario duurzaamheid voor de Eendrachtsprengen; 
uitgangspunten ten aanzien van de afvoer op de lange 
termijn ( 2010 – 2015)
- Maatgevende afvoer van de beek in het Orderveen 
bedraagt 180,0 l/s (uitgaande van de huidige afvoer van 
120,0 l/s, het water dat het bedrijf Favini nu gebruikt 40 
l/s en het te verwachten extra regenwater bij nieuwe 
ontwikkelingen tussen de spoorlijn en de Europalaan)
- Koelwaterlozing van AEP van 15,9 l/s
- Instroom als gevolg van drainage van AEP van 2,5 l/s
- Afkoppeling van het verhard oppervlak op het terrein 
van het politiebureau: 14,7 l/s
- Afkoppeling van de bedrijventerreinen bovenstrooms 
(daken en verharding) 22 l/s, waarbij aanvullend een 
inschatting wordt gemaakt voor het regenwater van 
de nieuwe ontwikkelingen van Wegner en Norel 
betreffende 10 l/s. Dit levert een totaal op van 32 l/s. 
Voor de exacte hoeveelheden zal nog nader onderzoek 
plaats moeten vinden. 
- Een extra saneringsdebiet van 9,5 l/s. Het 
saneringsonderzoek loopt nog. Realisatie van de 
saneringsbronnen is gepland in 2009/2010. Het betreft 
een grondwaterbeheersing aan twee zijden van een 
verticaal kleischot.
- Een bovenstrooms debiet vanuit de sprengkoppen 
variërend van 25,0 tot 50,0 l/s

Scenario Duurzaamheid, Fase 1: 2007/2008.
- Maatgevende afvoer van de beek in het Orderveen 
bedraagt aanvankelijk 120,0 l/s ( uitgaande van de 
huidige afvoer) 
- Koelwaterlozing van AEP van 15,9 l/s (dit water bestaat 
uit overtollig grondwater van de Cloese en de bronnen 
t.b.v. proceswater, vergunningverlening feb 2008) 
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6.1. Algemene ecologische kwaliteiten 
Ecologisch gezien kent het onderzoeksgebied een 
gebied een tweedeling in ecologische waarden. 
Hoofdzakelijk wordt het gebied dat ecologisch 
waardevol is en sterke potenties heeft nader 
toegelicht. Dit is het Bronbos: het gebied tussen de 
Europaweg, de Laan van Westenenk, de Ugchelse 
weg en de Ugchelsegrensweg. Binnen het Bronbos 
zijn de sprengkoppen, het open veld onder het 
oude hoogspanningstracé en de blusvijver op het 
terrein van Wegener de ecologische hotspots. Door 
de aanwezigheid van een aantal zeer beschermde 
diersoorten (waaronder de ringslang en de ijsvogel) 
heeft dit gebied hoge ecologische waarden. De spreng 
zelf staat voornamelijk droog of is op plekken zelfs 
gedempt maar heeft desondanks hoge ecologische 
potenties. In het gebied zijn sporen van een boommarter 
aangetroffen. Toch behoort het Bronbos niet tot het 
permanente leefgebied van de boommarter. Het 
leefgebied van andere voorkomende soorten, zoals de 
kleine watersalamander, de buizerd en de bruine pad 
vallen onder het leefgebied van de doelsoorten ijsvogel 
en ringslang.

Op dit moment zijn circa 6 zwijnen in gebied aanwezig. 
Het gebied vormt geen duurzaam leefgebied. Onder 
druk van voedseltekorten op het aangrenzende Centraal 
Veluws Natuurgebied (CVN) migreren echter incidenteel 
dieren naar het gebied. Als beschermende mitigerende 
maatregel (ook ter voorkoming verkeersslachtoffers) 
wordt een wildkerend raster langs de Europaweg 
gerealiseerd.

Het sprengenbosje bestaat uit opgaand ouder loofbos 
en heeft daardoor zeker ecologische betekenis. Van de 
fauna broeden er diverse algemene vogelsoorten en 
komen er kleine zoogdieren voor als de egel, muizen, 
spitsmuizen. Met uitzondering van vogels zijn er geen 
‘rode lijst’-soorten in dit bosje waargenomen.
Relevant voor het Wegener/Norelterrein is, dat bij 
verlening van een ontheffing in het kader van de 
Flora- en Faunawet, voor de bouwlocatie (van het 
Veldeksterterrein) als randvoorwaarde is opgenomen dat 
langs de Europaweg een wildkerend raster moet worden 
gerealiseerd. Dit wildkerend raster is ook voor de 
terreinen van Wegener en Norel van essentieel belang 
om inloop van beschermde diersoorten, afkomstig van 
de Veluwe, in te dammen. 

6. Ecologie

de horst buizerd

de kleine watersalamander

de bruine pad
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6.2. Ringslang

Bescherming
De ringslang behoort tot de categorie van de zwaar 
beschermde diersoorten (lijst 3 Flora- en Faunawet) 
waarvoor in principe geen ontheffing in het kader 
van de Flora- en Faunawet wordt verleend tenzij het 
zeer zwaarwegende economische activiteiten betreft 
(bijvoorbeeld de aanleg van de Betuwelijn). Ook in 
dergelijke gevallen dienen bij ontheffingverlening de aan 
te tasten leefgebieden altijd gecompenseerd te worden. 
Daarbij kunnen ook andere beschermde soorten meeliften 
op inrichtings- en beheersmaatregelen welke in eerste 
instantie ter bescherming van de ringslang zijn genomen.

Locatie
Binnen het onderzoeksgebied komt de ringslang 
op verschillende plaatsen voor. Het belangrijkste 
kernleefgebied van de ringslang ligt in het Wegener-
terrein en bestaat uit de westelijke sprengkop en de 
aangrenzende open zone met enkele poelen in het tracé 
van de voormalige hoogspanningslijn.
Naast de ringslang is dit gebied rijk aan amfibieën als 
de bruine kikker, de bastaardkikker, de gewone pad en 
de kleine watersalamander. Deze dieren vormen een 
belangrijke voedselbron voor de ringslang. 
Op het Norel-terrein zijn in het recente verleden 
diverse waarnemingen gedaan langs een restant van 
de Eendrachtspreng. De open plek met poel aan de 
noordelijke rand van het Bronbos vormen samen met 
de restanten van de Eendrachtspreng een belangrijk 
leefgebied voor de ringslang. 

Randvoorwaarden leefmilieu
Voor de ringslang is, grenzend aan het kerngebied, 
een bufferzone van minimaal 20 meter bos/struweel 
noodzakelijk om ongewenste verstorende invloeden (als 
licht, geluid en verkeersbewegingen) van toekomstige 
bebouwing/parkeervoorzieningen te weren. 
Voldoende open ruimte met natuurlijke begroeiing in 
de vorm van heide of schraal grasland met overgangen 
naar structuurrijke bosranden en de aanwezigheid van 
poelen met zonnige, geleidelijk oplopende oeverranden 
en structuurrijke oeverbegroeiing vormen hier de 
belangrijkste habitateisen van de ringslang.
Voor de voortplanting zijn broedhopen van groot belang. 
Compost- en bladhopen in halfopen bosranden vormen 
een goede voortplantingsbiotoop. Langs randen van de 
aangelegde poelen kunnen oude boomstobben prima 
vluchtplekken én een overwinteringsbiotoop zijn. 

ringslang

de open plek met poel aan de noordelijke rand van het Bronbos 
vormt het leefgebied van de ringslang
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6.3. IJsvogel

Bescherming
De ijsvogel is zwaar beschermd en is een doelsoort van 
de beken en sprengen. Aantasting en verstoring van 
broedplaatsen in het broedseizoen (van maart tot en met 
juli) is verboden. Verder is de ijsvogel aangemerkt op de 
rode lijst van bedreigde vogelsoorten. Voor dergelijke 
soorten geldt, dat vaste broed- en foerageergebieden 
bij ruimtelijke aantasting gecompenseerd dienen te 
worden.

Locatie
De ijsvogel komt voor in het bos bij de westelijke 
sprengkop. Hij maakt tevens gebruik van de blusvijver 
en de poelen onder het oude tracé van de hoogspan-
ningsleiding. Deze vogel jaagt, veelal zittend op een 
overhangende tak boven water, voornamelijk op kleine 
vissen, amfibieën, insecten en kikkervisjes. Het territo-
rium van de ijsvogel heeft een bereik van honderd meter 
tot een kilometer van de oever. Hij broedt in holen die 
hij, zelfs in een steile oeverkant uitgraaft, op een hoogte 
van 90 tot 180 cm van het wateroppervlak. 

Randvoorwaarden leefmilieu
IJsvogels zijn kenmerkende vogels van beken en rivieren 
met zoet, stromend water. De aanwezigheid van zandige 
of lemige stijle oeverranden is een vereiste, omdat de 
ijsvogel hierin zijn nesttunnel uit graaft. De aanwezigheid 
van voldoende voedsel en helder wateroppervlak is een 
voorwaarde. Bomen of struiken langs de oever worden 
gebruikt als uitvalsbasis. 
De ijsvogel is verstoringsgevoelig. Om de verstorings-
zone van Wegener te kunnen bepalen is de locatie ver-
geleken met het door Alterra verrichte onderzoek naar 
verstoring in relatie tot recreatiebedrijven op de Veluwe. 
In dit onderzoek is er voor kleine bedrijven een versto-
ringszone van 30 meter geformuleerd en 100 meter voor 
middelgrote bedrijven. 
Omdat het bij Wegener om kantoorlocaties gaat waarbij 
de meeste menselijke bewegingen zich op en direct 
rond de bebouwing en parkeerplaatsen zullen afspelen, 
is de locatie te vergelijken met een klein recreatiebedrijf. 
Dit houdt in dat bij het Wegenerterrein een verstorings-
zone van 30 meter geldt. Hierbij geldt als randvoor-
waarde dat in deze zone geen wandelpaden worden 
aangelegd. 
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6.4. Eekhoorn

Bescherming
De eekhoorn is een soort van lijst 2 (matig zwaar 
beschermingsregime), waarvoor in het kader van de 
voorgenomen bouwactiviteiten een ontheffing in het 
kader van de Flora- en Faunawet dient te worden aange-
vraagd.
Net als bij broedvogels geldt voor eekhoornnesten dat 
in de periode dat er jongen in het nest aanwezig zijn, er 
geen verstorende activiteiten mogen worden uitgevoerd 
nabij de nestboom en de boom zeker niet gekapt mag 
worden.

Locatie
Met zekerheid is slechts één locatie van een nestboom 
van de eekhoorn bekend, uit het gebied Weger-Norel. 
Omdat er uit het gehele bosgebied van Wegener-Norel 
zichtwaarnemingen van eekhoorns bekend zijn, mag 
aangenomen worden dat er meer nestbomen voorko-
men, zie nevenstaande tekening.

Randvoorwaarden leefmilieu
De eekhoorns leven voornamelijk in naaldbossen en 
gemengde bossen waarin naaldbomen overheersen. De 
eekhoorn is een omnivoor. De eekhoorns maken gebruik 
van meerdere nesten in bomen, vlakbij de boomstam. 
Soms maken ze ook een nest op een tak of in een holle 
boom. 
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6.5. Flora
Binnen het zuidelijke gebied van de Eendrachtspreng 
zijn er een aantal locaties waar bedreigde en kwetsbare 
plantensoorten voorkomen. Deze locaties dienen behou-
den te blijven, of de soorten dienen verplant te worden 
naar een vergelijkbare locatie.

Onderstaand is een lijst weergegeven van de bijzondere 
en kwetsbare soorten die in het gebied voorkomen.

Beschermde en zeldzame flora:

Sprengkoppen
- dotterbloem - Flora & Faunawet
- vlottende bies - Rode Lijst

Blusvijver
- dotterbloem - Flora & Faunawet
- ronde Zonnedauw - Flora & Faunawet, Rode Lijst
- Stekelbrem - Rode Lijst
- Breedbladige wespenorchis - Flora & Faunawet
- grasklokje - Flora & Faunawet
- Schaduwkruiskruid - minder algemene tot zeldzame 
flora

Laantje nabij parkeerplaats
- grasklokje - Flora & Faunaweg
- Stekelbrem - Rode Lijst 

Bosrand Norellocatie
- Stekelbrem - Rode Lijst
- Kruipbrem - Rode Lijst

Vis ie Eendrachtspreng • Apeldoorns Waterplan • nov 200746



12

1110

9

8

7

6

6

6 6

6

6

6

5 5

4

3

3

3

2

1

1

1

11

beschermde flora (flora & fauna wet)
1. grasklokje
2. dotterbloem
3 breedbladige wespenorchis
4. ronde zonnedauw 
(tevens op de rode lijst)

minder algemene tot zeldzame flora

9. schaduwkruiskruid
10. muursla
11. knolribzaad
12. bosveldbies

flora van de rode lijst
5. vlottende bies
6. stekelbrem
7. kruipbrem

8. weidehavikskruid

sprengkoppen

blusvijver

laantje nabij parkeerplaats

bosrand Norel

Vis ie Eendrachtspreng • Apeldoorns Waterplan • nov 2007 47



6.6 Landschapselementen

Spreng
Ondanks dat de Eendrachtspreng niet als waterysteem 
functioneert, is het gebied het leefgebied van 
beschermende soorten, bijvoorbeeld de ringslang en 
ijsvogel. Bij herstel van de Eendrachtspreng wordt het 
leefgebied van de diverse soorten uitgebeid.
Een groot deel van deze kwaliteiten zijn de oeverranden 
oftewel de overgang van nat naar droog. Vooral rustige 
zonnige oeverranden hebben ecologische waarden 
omdat ze als ‘opwarmplek’ gebruikt worden door 
reptielen en amfibieën. 
Daarnaast is een belangrijkste randvoorwaarde voor het 
goed ecologisch functioneren van een spreng, naast de 
goede waterkwaliteit, de aanwezigheid van permanente 
stroming. Voor opgeleide beekgedeeltes is 10-15 cm 
per seconde een redelijke stroomsnelheid. Voor niet 
opgeleide beekgedeeltes is 20-25 cm per seconde een 
goed streven. 

Voor sprengbeken en sprengkoppen zijn 
levensgemeenschappen van ongewervelde waterdieren 
beschreven in het rapport “Ecologisch maatweb 
stromende wateren Veluwe en Vallei (Alterra i.s.m. 
de beide waterschappen). Voor de sprengkoppen van 
de Eendrachtspreng wordt een levensgemeenschap 
van schone, permanent stromende sprengkoppen 
en sprengbeken nagestreefd (model Beekprik, 
natuurdoeltype permanent stromende bronkoppen/
sprengkoppen, de ecologische modeelen uit het 
beeldenboek). Karakteristieke planten zijn het mijtertje 
(paddenstoeltje), goudveil en duizendknoopfonteinkruid. 
Kenmerkende ongewervelde waterdieren zijn 
kokerjuffers, steenvliegen, platwormen en watermijten, 
die bronmilieu’s prefereren. Doelsoorten van 
gewervelde dieren zijn de vissen beekprik en bermpje, 
de ringslang en de ijsvogel. 
Recreatie (bv. het uitlaten van de honden) heeft nadelige 
gevolgen voor de sprengen. Daarom is rust rond de 
ecologisch meest waardevolle gebieden geboden. 
Bij het ontwikkelen van het sprengensysteem moet 
er gelet worden op dat opgeleide transporterende 
beekgedeelten worden beleemd om waterverlies te 
voorkomen.

Lanen
Lijnvormige landschapselementen zoals lanen 
worden als vliegroutes gebruikt door onder andere 
vleermuizen. Het is hierom van belang dat de lijnvormige 
landschapselementen worden behouden en versterkt en 
dat de ecologisch waarden opgewaardeerd worden .

Bos
Het nu aanwezige naaldbos (douglas en larix) is 
aangeplant t.b.v. houtproductie. Op dit moment 
wijken deze naaldbossen sterk af van het gewenste 
natuurdoeltype van inheems loofbos. Het gewenste 
natuurdoeltype voor de bossen in de beekdalzone is het 
Beuken-Eikenbos. De boomlaag van beuken, gemengd 
met winter- en zomereiken met daarnaast op vochtige 
plekken ook ruwe berk, zachte berk en zwarte els. In de 
struiklaag groeien hulst, lijsterbes, braam en framboos. 
De kruidlaag bestaat uit blauwe bosbes, bochtige smele 
en op vochtige plaatsen het pijpestrootje.
Om het streefbeeld te bereiken is omvorming 
wenselijk. Het beheer is erop gericht dat deze bossen 
in een periode van 20 jaar om te vormen tot inheems 
loofbos. In deze periode wordt ernaar gestreefd om 
het aandeel naaldhout in de boomlaag te reduceren 
tot maximaal 20%. Houtoogst is hier gelijkwaardig aan 
het streven naar vergroting van het aandeel dik, dood 
hout. De omvorming wordt gelijkmatig in vier kapcycli 
gerealiseerd zodat het effect op de vergroting van 
structuur- en leeftijdsvariatie maximaal is. 

Het omvormingsbeheer wordt vrij kleinschalig 
doorgevoerd zodat er geen kapvlaktes ontstaan. De 
doelstelling wordt gerealiseerd door groepenkap van 
maximaal vijf maal de boomlengte en het vrijstellen van 
aanwezige toekomstbomen van inheems loofhout (eik, 
beuk). Om, naast verlofing, de ecologische waarden 
te verhogen worden mantel- en zoomvegetaties langs 
bosranden gecreëerd en blijft dood hout in het bos 
achter. 
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6.7. Streefbeeld

Spreng
Voor een bloeiende ecologie dient het bekensysteem 
grondig hersteld te worden. De spreng wordt watervoe-
rend door de sprengkoppen te herstellen. Om waterverlies 
tegen te gaan moeten watertransporterende sprengge-
deelten beleemd te worden. Om de ecologische kwali-
teiten van de westelijke sprengkop uit te breiden naar de 
benedenstroom, wordt de sprengkop gekoppeld aan de 
oostelijke tak van de spreng. Hierdoor wordt het leefgebied 
van de doelsoorten ringslang en ijsvogel enorm vergroot. 
Het verval bij de molenplaats moet passeerbaar gemaakt 
worden voor de doelsoorten uit het model ‘Beekprik’.

Zonering
In het gebied zijn een aantal zwaar beschermde diersoor-
ten met specifieke habitateisen aanwezig. Om de rust en 
specifieke habitateisen te waarborgen en ontwikkelen 
wordt er gebruik gemaakt van een zonering. Voorbeelden 
hiervan zijn de kerngebieden van de ijsvogel en de ring-
slang. Binnen de zonering worden er verbindingszones aan-
gewezen om de kerngebieden aan elkaar te koppelen. 
Een snelle realisatie van het wildkerende raster langs de 
Europaweg is hier gewenst. 

Leefmilieu voor diersoorten
Voor beschermde diersoorten ringslang en ijsvogel zijn 
kerngebieden aangewezen die specifiek voor deze soort 
ingericht zullen worden. Andere diersoorten liften hierop 
mee. 

Ringslang
Door de aanwezigheid van de ringslang en uitbreidingsmo-
gelijkheden van het gewenste leefmilieu zijn de volgende 
gebieden aangewezen als kerngebieden van de ringslang:
1. Voormalig hoogspanningstracé
2. Open ruimte met poel op het Norelterrein
3. Blusvijver hoewel deze vooralsnog aansluiting mist een 
structuurrijke, natuurlijke verbinding met het voormalige 
hoogspanningstracé
Tussen de verschillende kerngebieden liggen ecologische 
verbindingen zoals bijvoorbeeld de spreng. 

IJsvogel
Door de aanwezigheid van de ijsvogel en uitbreidingsmoge-
lijkheden van het gewenste leefmilieu zijn de volgende ge-
bieden aangewezen als kernleefgebieden van de ijsvogel:
1. Westelijke sprengkop, in combinatie met het voormalige 
hoogspanningstracé
2. Blusvijver
3. Eendrachtspreng

Eekhoorn
Voor de eekhoorn geldt dat de nestbomen behouden worden. 

Maatregelen voor diersoorten
Hieronder worden een aantal handvaten geboden voor het 
inrichten van het kerngebied per soort. 

Ringslang
- Ook de ontwikkellocatie van de ringslang moet gekoppeld 
worden aan beekzone
- vrijhouden van een open poelzone van 50 bij 20 meter 
met een aantal eilanden en moerasranden om de verstoring 
van de mens te beperken ten behoeve van de ringslang en 
amfibieën;
- het aanbrengen van broedhopen;
- de voedselrijke bodem en de bosrand dienen verschraald 
te worden;
- het creëren van zonnige plekken en kruidenrijke vegetatie 
door inhammen te kappen in het bos;
- behoud van de open poelzone onder het oude hoogspan-
ningstracé en de aangrenzende sprengkop;

IJsvogel
Het kerngebied van de ijsvogel dient gekoppeld te worden 
aan de spreng en blusvijver. Dit is een structuurrijke, ecolo-
gische verbinding. 

Eekhoorn
- kapverbod voor nestbomen van eekhoorns vanaf begin 
maart tot eind oktober;  

Algemene maatregelen
- het maken van een boombrug over de Europaweg, zodat 
de boommarter via de boomkronen deze drukke weg kan 
oversteken en zich in het gebied kan vestigen;
- de nestboom van de buizerd niet kappen;
- het onmogelijk maken van het belopen van de sprengen-
kop;
- geen wandelpaden realiseren binnen een straal van 15-20 
m van de nestboom van een buizerd;
- handhaven van open poelen, vijvers en sprengkoppen met 
natuurlijke randbegroeiing; 
- op de Wegener-locatie zoveel mogelijk inzetten voor het 
behoud van bestaande wateren met amfibieën;
- de sprengkop en blusvijver met schrale oeverzone in stand 
houden;
- rustgebieden instellen en handhaven rond ecologisch 
waardevolle gebieden;
- behoud van lijnvormige landschapselementen;
- verlofing van bos;
- belemen van opgeleide transporterende beekgedeelten.

De rode lijstsoorten stekelbrem en kruipbrem die door uit-
breidingsplannen op de Norel-locatie verloren gaan worden 
gecompenseerd door optimalisatie van de poelzone onder 
het hoogspanningstracé nadat er een voedselarme bodem 
met ontwikkelingsmogelijkheden voor de ontwikkeling van 
schraal grasland gecreëerd is. 
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 weide: natuurdoeltype schraal grasland

 kerngebied ijsvogel en ringslang

 ontwikkellocatie ringslang

 sprengenkop: model beekprik

 beekzone: model beekprik

 structuurrijke verbinding

 structuurrijke waterverbinding

 ecologische waterverbinding

 lanenstructuur/ rode beukenrij

 

 

 

Visie Eendrachtspreng • Apeldoorns Waterplan • nov 2007 51



7.1. Stedenbouwkundige ontwikkeling
De eerste bebouwing in het onderzoeksgebied bestond 
uit de vele molens langs de sprengen en boerderijen 
rond de enken. In deze tijd lang de kern van Ugchelen 
verder stroomopwaarts van de Ugchelse beek, nabij 
de Mettaweg. Vanaf het begin van de twintigste eeuw 
ging men bouwen langs de doorgaande wegen. Deze 
doorgaande wegen zijn uitgegroeid tot lange woonlinten. 
Net voor de Tweede Wereldoorlog begon men met 
de aanleg van dwarsverbindingen tussen de linten. Dit 
was de eerste aanzet tot het bouwen van woonwijken 
in het plangebied. De molenlocaties ontwikkelden zich 
tot steeds groter wordende, bedrijvige complexen. 
Opvallend is dat men vanuit marke Beekbergen tot aan 
de grens van de Ordermarke bouwde. De Ordermarke 
breidde niet uit, bleef hiermee vrij van bebouwing 
en groeide uit tot bos. Vanaf de jaren ’60 vestigden 
de eerste bedrijven zich aan de noordzijde van de 
Europaweg. Pas vanaf de jaren ’70 hebben bedrijven 
zich gevestigd aan de zuidzijde van de Europaweg. 
Door nieuwe bedrijven, de steeds groter wordende 
papierfabriek en door toekomstige bedrijfsuitbreidingen 
is het Orderbos steeds kleiner en versnipperd 
geworden.  
De stedenbouwkundige ontwikkelingen in het 
gebied hebben rond de Eendrachtspreng voor een 
karakteristieke opbouw gezorgd. Wonen in dorpse 
linten versus werken in grote bedrijfscomplexen in het 
bos. Hierdoor is de oude Ordermarke grens een bijna 
fysieke en sterk beleefbare grens geworden. Wat eerst 
een denkbeeldige lijn op papier was is nu de overgang 
tussen dorp en bos met de Eendrachtspreng als scherpe 
lijn daartussen.

Er spelen in het gebied van de Eendrachtspreng een 
aantal nieuwe ontwikkelingen. Op het van Gelderterrein 
wordt op dit moment een nieuw politiekantoor 
gebouwd. Ook de bedrijven Norel en Wegener hebben 
de ambitie om uit te breiden. De planvorming van Norel 
is al in een vergevorderd stadium.

7. Stedenbouw

woonlint versus het Orderbos; oude markegrens beleefbaar!

woonwijk versus het Orderbos; oude markegrens beleefbaar!

bedrijfskorrels in plangebied van de Eendrachtspreng
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 t/m 1900
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 t/m 1900
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7.2. Oriëntatie
In het plangebied is er een duidelijke scheiding tussen 
wonen en werken. Deze scheiding is waarneembaar 
zowel op locatie als in bebouwingsgrootte. De beekzone 
wordt gevormd door het gebied dat juist tussen de 
woningen en bedrijven ligt. 
Zowel het lange woonlint als de woonwijk aan de 
zuidkant zijn georiënteerd op de beekzone. In de knik 
van de beekzone ligt de dorpskern van Ugchelen welke 
met de voorkanten van de woningen naar de kern is 
gericht. De beekzone is hier een krappe plek met veel 
historische relicten.
De aanwezige bedrijven keren evenals de woningen van 
de dorpskern ‘hun rug’ naar de beekzone. Dit is vanuit 
het bos bijzonder goed zichtbaar en doet een behoorlijke 
afbreuk aan de schoonheid en visuele kwaliteiten van de 
beekzone. 
Momenteel worden er plannen gemaakt voor het 
ontwikkelen van nieuwbouwlocaties in de beekzone. 
Dit zal ten koste gaan van de in het waterplan beoogde 
beekzone. Zo zullen de nieuwe plannen voor het 
Norelterrein resulteren in een (te) nauw profiel voor de 
beekzone waardoor het karakter van ‘een spreng in 
het bos’ niet haalbaar zal blijken. Anderzijds zijn deze 
ontwikkelingen van belang voor het realiseren van de 
Eendrachtspreng omdat hiermee wel de mogelijkheid 
open komt te liggen voor het opnieuw aanleggen van de 
sprengen en het revitaliseren van het landschap in het 
gebied.

woonlint is georienteerd op de beekzone...

bedrijven keren hun rug naar de beekzone, dit doet afbreuk aan 
de sfeer van de beekzone

ook in het bos zijn de loodsen van het bedrijventerrein te zien, 
dit doet afbreuk aan de sfeer van de beekzone
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7.3. Omliggende groengebieden
Op kaart hiernaast worden de relaties tussen het 
gebied van de Eendrachtspreng en de omliggende 
groengebieden inzichtelijk gemaakt. Ondanks dat 
zowel het woonlint als de woonwijk op de beekzone 
georiënteerd zijn komen hier de verschillen tussen 
de twee dorpsranden duidelijk naar voren. In het lint 
staan de huizen dicht op elkaar waardoor er nauwelijks 
zichtbare relatie is tussen eventueel achterliggend groen 
en het gebied van de Eendrachtspreng. De huizen in de 
woonwijk zijn geclusterd met daarbinnen open ruimten 
met een groen karakter. De voorzijde van de wijk heeft 
zicht op de bosrand. Hierdoor ontstaan er ‘groene’ 
(open) verbindingen tussen de Ugchelse beek en het 
Bronbos / Eendrachtspreng. Dit is een kwaliteit die tot in 
de woonwijk waarneembaar is. 

Het Sprengbos is een bijzonder bosje. Het is het 
knooppunt van de verschillende beekzones, dat op dit 
moment onvoldoende wordt ervaren. 

vanuit de woonwijk uitkijkend naar het Orderbos

hierdoor ontstaan er ‘groene’  (open) verbindingen tussen dfe 
Ugchelse beek en het Orderbos 

relatie tussen sprengenbos en groene zone van de ‘Beek in het 
Orderveen’ is niet voldoende
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7.4. Streefbeeld
Voor de stedenbouwkundige kwaliteit is het belangrijk 
om de scherpe grens tussen bos en dorpsrand te 
behouden. De nieuwbouwlocatie in het ruige grasland 
doet helaas afbreuk aan deze scherpe grens tussen het 
dorp en het bos.

De verschillen in dorpsranden vormen een aantrekkelijk 
samenspel tussen clusters van wonen in het groen 
versus karakteristieke lintbebouwing langs oude wegen.
De ruimtelijke relatie tussen het gebied van de 
Eendrachtspreng en omliggende groengebieden 
aan de zuidkant dient versterkt te worden. Dit wordt 
bewerkstelligd door de groene ruimtes vrij te houden 
van bebouwing, ze kwalitatief sterk in te richten en aan 
te laten sluiten op de beekzone.

Waar de ‘achterkanten’ van bedrijven grenzen aan de 
beekzone worden deze voorzien van een gesloten 
opgaande beplanting om ruimte te bieden aan een eigen 
sfeer voor de beekzone. De beekzone wordt hiermee 
een groene zone waarin de verschillende onderdelen 
van het beeksysteem samenkomen. De sprengkoppen, 
het opgeleide en benedenstroomse tracé, de 
molenplaats de monding van de sprengen op de Grift 
krijgen er allen weer een eigen plaats. 

De woningen worden in tegenstelling tot de bedrijven 
juist georiënteerd op de beekzone voor een grotere 
beleefbaarheid van de beekzone vanuit de woningen.

Het is wenselijk om de voorgestelde uitbreiding 
van Norel te verplaatsen naar de westkant van 
het Norelterrein. Hierdoor blijft de beekzone zo 
breed mogelijk en wordt de belangrijkste kwaliteit 
gewaarborgd: de spreng ín het bos! De plannen hiervoor 
zijn echter in een dusdanig gevorderd stadium dat dit 
niet meer mogelijk is. 
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dubbele cascade

cascade als cultuurhistorisch bouwwerk in de spreng

electriciteitsgebouwtje met pomphuis en cascade

8. Cultuurhistorie
8.1. Archeologie
Een groot gedeelte van het onderzoeksgebied heeft een 
hoge trefkans op de aanwezigheid van archeologische 
resten. Door alle ontwikkelingen (graven sprengkoppen, 
bouwen pompinstallaties, wortelontwikkeling van 
bomen) is de trefkans om archeologische waarden 
in ongeroerde context te vinden niet groot. De 
waarschijnlijkheid van menselijke activiteit en bewoning 
is klein gezien het vroeger een moeilijk toegankelijk 
veengebied was. Daarnaast is er een ondergronds 
pompsysteem aangelegd, waardoor archeologisch resten 
logischerwijs verdwenen zijn. Ook andere afgegraven of 
geëgaliseerde percelen zorgen er voor dat de trefkans in 
de desbetreffende gebieden gering is. 
Rond het gebied van de Eendrachtspreng zijn wél veel 
archeologische vondsten uit uiteen lopende tijdsperioden 
gedaan. Er zijn bijvoorbeeld vondsten van prehistorische 
nederzettingen, grafheuvels en restanten van ijzer- en 
metaalindustrie gedaan. 

Als randvoorwaarde geldt een verplichting naar 
archeologisch onderzoek bij ruimtelijke ontwikkelingen. In 
de nieuwe planvorming moet er gestreefd worden naar 
behoud van archeologische waarden. Grote of bijzondere 
archeologische vondsten kunnen aanleiding zijn om 
plekken in te richten die verwijzen naar een gedane 
vondst en opgenomen worden in het recreatief netwerk.

8.2. Cultuurhistorie
Het onderzoeksgebied is een typisch landschap dat 
door de mensen is gevormd. De oude enken en het 
uitgebreide sprengensysteem met de vele molenplaatsen 
verwijzen naar een cultuurhistorisch waardevol landschap. 
In vergelijking met de andere sprengen is de 
Eendrachtspreng een korte maar brede spreng. De 
spreng ligt naast de grens van de Ordermarke en bestaat 
uit twee waterlopen met een aantal sprengkoppen. Het 
aantal en de ligging van de sprengkoppen is in de loop ter 
tijd een aantal keren veranderd. Een verschijnsel dat zeer 
gangbaar is bij sprengen. In het bos liggen restanten van 
de grondwallen die stroomgeul van de spreng vormden. 
Halverwege de lengte van de spreng komen de twee 
waterlopen samen. Vervolgens wordt de spreng opgeleid 
richting het noorden naar de molenlocatie. Het reliëf 
hiervan is nog duidelijk te herkennen. 
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het van Gelder hekwerk, één van de mooiste, rijker hekwerken 
van Apeldoorn 

schotten in de spreng

sprengkoppen volgestord met puin van bouwwerken

De molen staat sinds de oprichting in dienst van een 
papierfabriek. De papiermolen was de enige molen aan 
de spreng en bestond uit een dubbele molenlocatie. 
Na de molenlocatie komt de Eendrachtspreng in de 
noordpunt van het onderzoeksgebied samen met de 
Beek in het Orderveen (& Rode Beek) en de Ugchelse 
beek (& Winkewijert) en vormen samen het beginpunt 
van de Grift. Cultuurhistorisch gezien is dit een bijzonder 
punt. 
Sinds 1907 is er een wijerd op kaart te zien en sinds 
1933 een aanvoersloot van de van de spreng naar de 
wijerd. Een wijerd is een waterbassin die een bufferende 
functie heeft voor de waterverbruiker bij onderhoud of 
schoonmaakwerkzaamheden van de spreng. Het bassin 
werd bijvoorbeeld gebruikt bij onderhoud aan de spreng. 
Een wijerd ligt bovenstrooms, net voor het verval van 
de molenplaats. Na de molenlocatie hebben er tot 1910 
twee vijvers langs de spreng gelegen. 

Bijzonder is dat het grondwater van het plangebied, tot 
op de dag van vandaag, als proceswater gebruikt wordt. 
Eerst door de papierfabriek en nu door andere bedrijven 
uit het plangebied van de Eendrachtspreng. Omdat de 
bedrijven steeds meer water nodig hadden werd het 
sprengensysteem uitgebreid met een ondergronds 
pompsysteem waar het benodigde water actief 
opgepompt wordt. 
In het Bronbos bij de dorpskern staan er nog een 
aantal bouwwerken in en rond de beekloop. De 
drie bouwwerken lieten het water door naar de 
Eendrachtspreng, dat opgepompt werd bij het 
nabijgelegen pompgebouwtje. Deze cascades brengen 
extra zuurstof in het water, waardoor het ijzer uit 
het grondwater zich ontkoppelt. Dergelijk industrieel 
erfgoed komt voor zover bekend verder niet voor 
binnen de gemeente. In eerste instantie werd gedacht 
aan een directe relatie tussen de bouwwerken en de 
watervoorziening van de papierfabriek Van Gelder en 
Zonen die internationaal bekend geworden door het 
handgeschepte papier. Deze fabriek heeft tot ca. 1904 
op waterkracht van de Eendrachtspreng gewerkt. De 
bouwwerkjes worden op een later bouwjaar geschat. 

De papierfabriek is helemaal afgebroken. Ook de oude 
molenplaats in verdwenen. Het enige wat nu nog 
herinnert aan de papierfabriek is het hekwerk rond het 
terrein. 

Vis ie Eendrachtspreng • Apeldoorns Waterplan • nov 200762



cultuurhistorische elementen

 sprengekoppen

 wal

 opgeleide beek

 molenplaats

 ondergronds pompsysteem

 oude sprengeloop

 Order markegrens  

 hekwerk van Gelre (gemeentelijk monument)

 watergerelateerde bedrijven 

Visie Eendrachtspreng • Apeldoorns Waterplan • nov 2007 63



8.3. Korte geschiedenis van de molen 
De oprichtingsdatum van de papiermolen in de Ordermark in 
’t Veen, later de Eendracht geheten, is onbekend. De eerste 
literatuurverwijzing naar de molen gaat terug tot medio 1672. 
De naam van de molen -in ’t Veen- verwijst naar zijn ligging 
in het landschap: ‘De Venen’. De molen lag op particuliere 
grond en werd gevoed door een (waarschijnlijk) zelf gegraven 
waterloop die door het veen liep. Bij de molen behoorden 
toentertijd twee tegenover elkaar gelegen wijerds en een 
akker zaailand. 
Rond 1700 werd de molen vermeld als ‘Greve-molen 
in ’t Veen’, vernoemd naar de toenmalige eigenaar 
Claes Hendriks Gre(e)ve. De molen is een aantal keren 
van eigenaar gewisseld, maar is altijd een papiermolen 
gebleven. Dit in tegenstelling tot vele andere molens in 
Apeldoorn, die door economische malaise omgevormd 
zijn tot bijvoorbeeld wasserijen. Rond 1750 bestond de 
‘s-Grevemolen uit een vijfhamers-bakspapiermolen met 
eigen water en  zaailand, met het recht turf te graven en 
vee te weiden. Rond 1770 werd Jan Hessels de eigenaar 
van de molen en veranderde de naam in de ‘Eendracht’. 
Het papier dat er gemaakt werd kreeg het papiermerk 
Hessels & Vorster. De Eendracht moet een bijzonder goed 
ingerichte molen zijn geweest. De Eendracht had ongeveer 
14 bakken met 70 hamers en een maalbak. Er waren twee 
schepkuipen en 21 man personeel. De Eendracht was één 
van de grootste Veluwse papiermakersbedrijven.
In juni 1869 is de molen verkocht aan van Gelder en 
Zonen voor ruim ƒ 34.000,00. De molen bleef een 
handwerkbedrijf maar werd voortdurend gemoderniseerd 
en uitgebreid. Vanaf 1869 is het bedrijf voorzien van een 
stoommachine. Kort voor 1900 werd het handwerkbedrijf 
uitgebreid met een machinale fabriek. 
Kort voor de Eerste Wereldoorlog waren er nog maar twee 
kuipen in gebruik en rond de tweede wereldoorlog werd er 
nog steeds handgeschept papier gemaakt. De papierfabriek 
is uitgegroeid tot een zeer groot complex dat tot 1981 
dienst heeft gedaan. Inmiddels is het complex afgebroken 
en wordt er het nieuwe politiekantoor gebouwd. Alleen het 
gietijzeren hekwerk rond het terrein herinnert nog aan de 
glorie van de papierindustrie. Dit hekwerk is benoemd tot 
gemeentelijk monument.
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8.4. Streefbeeld
In het kader van de cultuurhistorie is het herstellen van 
het sprengensysteem een pré. Vooral het herstellen van 
de Eendrachtspreng is cultuurhistorisch erg interessant, 
omdat zeker de oostelijke tak van de spreng een 
gevarieerde cultuurhistorische gelaagdheid heeft.

Om de spreng als systeem beleefbaar in het landschap 
te maken wordt er een wandelpad langs de spreng 
aangelegd. De oorspronkelijke opbouw van de spreng 
wordt hersteld:
- de sprengkoppen
- het opgeleide tracé met de bijbehorende wallen
- het verval bij de voormalige molenplaats, 
- het benedenstrooms tracé 
- het knooppunt van de sprengen en uitmonding in de 
Grift. 

Op de cultuurhistorische waardevolle elementen worden 
verblijfsplekken gecreëerd. Elke verblijfsplek krijgt de 
opgave om te verwijzen naar het toenmalige gebruik van 
die specifieke plek.
De bouwwerken in en rond de spreng en het 
ondergrondse pompsysteem geven een beeld van 
het toenmalige gebruik. Door de cultuurhistorische 
bouwwerken te renoveren en de inrichting van de 
verblijfsplek daar op te laten aansluiten wordt de 
beleving van de geschiedenis van het landschap van 
de Eendrachtspreng versterkt. Bij de oude molenplaats 
is de verwijzing naar de papierindustrie de grootste 
cultuurhistorische waarde. Ook door het herstel van de 
wijerds zal het historische gebruik van de molenplaats 
compleet zijn. Bij het knooppunt van sprengen bij de 
uitmonding in de Grift is de opgave informatie te geven 
over het sprengensysteem. 

De tweede tak van de Eendrachtspreng heeft een 
minder diverse cultuurhistorische gelaagdheid. Indien 
het niet mogelijk is om deze tak te herstellen kan de 
westelijke sprengkop aan de andere tak gekoppeld 
worden. Cultuurhistorisch gezien is het interessanter 
om een volledig en functionerend systeem te beleven 
in plaats van losse elementen. De mogelijkheid om 
dit te doen behoort zeker tot de mogelijkheden vanuit 
cultuurhistorisch perspectief. Dit omdat het aanpassen 
van de spreng ten behoeve van de functionaliteit hoort 

bij het systeem. Daarnaast maakt het ondergrondse 
pompsysteem al gebruik van deze sprengkop. 

Behalve de cultuurhistorische elementen in en rond de 
spreng zijn er nog meer cultuurhistorische waardevolle 
elementen. De oude markegrens is een aandachtspunt. 
Deze heeft gezorgd voor een duidelijke scheiding tussen 
dorp en bos. Dit moet behouden blijven en bij het 
inrichten van de beekzone is het beleefbaar maken van 
de oude markegrens een voorwaarde. 

Het van Gelderhekwerk is cultuurhistorisch gezien 
waardevol. Het is niet alleen één van de mooiste, 
rijkere hekwerken van Apeldoorn, maar ook de laatste 
herrinnering aan de papierfabriek. Daarom bestaat vanuit 
afdeling Culturhistorie het voornemen om het hekwerk 
te restaureren. 
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9. Recreatie
9.1. Toegankelijkheid
Het plangebied wordt doorsneden door de Laan van 
Westenenk en de Eendrachtstraat. De drie delen zijn erg 
goed afgesloten door hekwerken. Hierdoor is het gebied 
van de Eendrachtspreng als het ware een ontoeganke-
lijke enclave in de stad. Voor de ecologische ontwikke-
ling van het gebied is dit gunstig. Recreatief gezien is 
het een gemiste kans. Alleen de Norel-terrein is langs de 
laan van Westenenk te bereiken.
Oude doorlopende routes die het gebied doorkruisten 
zijn afgesloten door de vele hekwerken. De Brouwers-
molenweg liep vroeger door tot in het gebied van de 
Eendrachtspreng. Dit is nog te herkennen aan de over-
gebleven laanstructuur. 

Verblijfsplekken
Het hele plangebied van de Eendrachtspreng is omslo-
ten door hekwerken. Hierdoor zijn er geen verblijfsplek-
ken in het plangebied. Dit is een gemiste kans voor 
bijvoorbeeld de dorpskern van Ugchelen. 

de Brouwersmolenweg liep door tot in het gebied van de Eendracht-
spreng; het gebied van de Eendrachtspreng is erg goed afgesloten ...

... zelfs in het bos...

... en in de spreng staan hekwerken
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kruising Europaweg- jachtlaan vormt een barriere tussen bos en 
stad

Ugchelse weg is overgedimensioneerd

dorpse weg is nog geen dorpse uitstraling!

9.2. Infrastructuur
Langs en door het gebied van de Eendrachtspreng 
liggen de Europaweg en Laan van Westenenk. Dit 
zijn belangrijke hoofdwegen van Apeldoorn. Op lokaal 
niveau zorgen deze voor een grote barrièrewerking. De 
Europaweg is een barrière tussen het Sprengenbos en 
de Veluwe. De laan van Westenenk zorgt voor een grote 
doorsnijding van het plangebied in zuid-noord richting. 

De ontsluiting van de oude woonlinten zorgen voor de 
doorgaande routes door de stad. Door de komst van de 
Europaweg is de doorgaande functie van Ugchelseweg 
minder belangrijk geworden. 
Het wegprofiel is nog niet aangepast aan deze degrada-
tie. De Ugchelsegrensweg is een weg met een dorpse, 
locale functie. Toch heeft deze weg door zijn duurzaam-
veilige profiel geen dorps karakter. De weg is nu over-
gedimensioneerd voor het verkeer dat er tegenwoordig 
passeert. Gevolg hiervan is dat er veel te hard gereden 
wordt en dat zorgt voor gevaarlijke situaties. Daarom is 
het wenselijk om in de toekomst het wegprofiel van de 
Ugchelseweg te versmallen waardoor er meer ruimte 
ontstaat voor de beekzone en de beleving daarvan.  

Bijna alle wegen in het gebied van de Eendrachtspreng 
zijn ontoegankelijke wegen want ze liggen op afgeslo-
ten privé-terrein. Ook de Eendrachtstraat tussen de 
Europaweg en de Ugchelseweg is als doorgaande weg 
afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.
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de recreatieroutes voor fietsers en wandelaars van Apeldoorn 
met de centrum van Apeldoorn en Ugchelen, de Veluwe en 
parken. 

9.3. Recreatieroutes voor langzaam verkeer
Het gebied tussen de Veluwe en het centrum van Apel-
doorn is goed ontsloten door een fijnmazig netwerk van 
wandel- en fietsroutes. Het gebied van de Eendracht-
spreng ligt als een ontoegankelijke enclave binnen dit 
fijnmazige netwerk. 
Het gebied van de Eendrachtspreng vormt door de 
bosrijke sfeer de verbinding tussen de dorpskern van 
Ugchelen en de bossen van de Veluwe. Dit is echter 
alleen ruimtelijk. Functioneel vormt het gebied van de 
Eendrachtspreng door de hekwerken een barrière tus-
sen de Veluwe en de dorpskern. 
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9.4. Streefbeeld
Om de beekzone beleefbaar te maken is toegankelijk-
heid één van de belangrijkste randvoorwaarden. Het 
recreatieve netwerk dient verfijnd te worden met knoop-
punten en routes. 
De nieuwe padenstructuur dient goed aan te sluiten 
op de padenstructuur van de omgeving en krijgt een 
groene, landschappelijke uitstraling. 
Vanaf de dorpskern van Ugchelen komt er een recht-
streekse wandelroute naar het Sprengenbos. Tussen de 
dorpskern van Ugchelen en de bossen van de Veluwe 
worden er korte wandelroutes voorgesteld die verwe-
ven zijn met de woonwijk. Bovendien zijn recreatieve 
routes tussen de Eendrachtspreng en de Ugchelse beek 
wenselijk. 

Nieuwe recreatieve knooppunten zijn:
- Sprengenbos: De randen van de het Sprengenbos wor-
den openbaar toegankelijk. De bestaande routes langs 
het kruispunt komen in het Sprengenbos te liggen en 
vormen met de nieuwe paden een recreatief knooppunt. 
Op het knooppunt komt tevens een verblijfsplek met 
een educatief aspect over het knooppunt van sprengen. 
- Molenlocatie: Bij de nieuwe molenlocatie komen 
eveneens nieuwe als al bestaande routes samen. De 
verblijfsplek hier zal verwijzingen geven naar de papier-
industrie
- Nabij de dorpskern, winkelcentrum Ugchelen: In het 
Bronbos nabij de dorpskern komt er een verblijfsplek 
met verwijzingen naar de cultuurhistorie van de Een-
drachtspreng. Deze verblijfsplek vormt het recreatief 
knooppunt tussen routes in het bos en door het dorp.  
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10. Confrontatie
Op de confrontatiekaart zijn de streefbeelden van 
alle thema’s over elkaar gelegd. Aan de tekening is te 
zien dat er een behoorlijk programma op de beekzone 
rust. De verschillende streefbeelden kunnen elkaar 
versterken, maar zijn soms ook strijdig met elkaar. Er 
is grote zorgvuldigheid geboden om een afweging te 
maken tussen de diverse thema’s (de hiërarchie tussen 
de thema’s kan dus per gebied verschillen). Daarom is 
er een pleksgewijze afweging van de hiërarchie van de 
diverse thema’s noodzakelijk. 

Wat kan wel samen?
De thema’s cultuurhistorie en recreatie gaan over het 
algemeen goed samen. Het beleefbaar maken van de 
cultuurhistorie gebeurt door middel van (kleinschalige/
educatieve) recreatie zoals wandelpaden en 
verblijfsplekken.
Over het algemeen is het streefbeeld van stedenbouw 
een aanvulling en verfijning van het landschappelijke 
streefbeeld.

Wat wordt ondergeschikt?
- Het afkoppelen van regenwater in het bosgebied bij de 
sprengkoppen aan de Ugchelse Grensweg neemt veel 
ruimte in beslag. Als in deze situatie water geborgen 
wordt in de vorm van wadi’s, gaat dit ten koste van het 
bos en bestaande ecologische kwaliteiten. Daarom is 
er gekozen om water te bergen binnen het historische 
beekprofiel. Het historische beekprofiel is erg breed 
en kan met de te verwachten waterhoeveelheid niet 
genoeg gevuld worden. In het historische profiel is 
er ruimte om water te bergen door middel van een 
accoladeprofiel. 

- Het afkoppelen van regenwater op het Loparex terrein. 
Voor het productieproces van Loparex is stilstaand 
water op het terrein onacceptabel. Eventuele insecten 
zouden de kwaliteit van medicinale pleisters kunnen 
aantasten. Waterberging in de vorm een wadi zorgt bij 
veel neerslag voor stilstaand water. Daarom zal er op 
kort termijn gekozen moeten worden voor ondergrondse 
waterberging. Op langere termijn is het vanuit de 
cultuurhistorie gewenst om bovengronds water te 
bergen in de vorm van wijerds. 

- Het ecologische en recreatieve/cultuurhistorische 
programma op het bosgebied van de sprengkoppen 

aan de Ugchelse Grensweg. Het waarborgen van de 
rust rond de sprengkoppen staat in conflict met het 
beleefbaar maken van cultuurhistorische elementen 
van de spreng. Ook het ontwikkelen van een leefgebied 
voor de ringslang, naast een toegankelijk bosgebied in 
de dorpskern, vraagt om nauwgezetheid bij het inrichten 
van het gebied. 

Wat kan niet:
De tweede tak van de spreng herstellen is nu niet 
realistisch
- door de bestaande bebouwing op het trace. Eventueel 
ontstaat nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen op termijn. 
De mogelijkheid om de zone vrij te houden is niet 
realistisch gebleken.  

Open ruimte/ruig graslandje vrijhouden van bebouwing:
- aantasting zal ontstaan door reeds geplande 
nieuwbouw. Bij de planvorming van de nieuwbouw 
moet er wel rekening gehouden worden met de 
inpassing hiervan; deze moet landschappelijk van aard 
zijn om de ruimte zo min mogelijk aan te tasten.

Nieuwbouw Norel verplaatsen uit beekzone:
- verplaatsing van nieuwbouw is niet mogelijk. Bij 
de onderhandelingen is één zijde van de Lindenlaan 
opgeheven.
 
De ecologische verbinding tussen de blusvijver en het 
oude hoogspanningstracé:
- Wellicht dit niet mogelijk door de uitbreiding van het 
Wegener terrein. Ingezet wordt op een combinatie met 
waterberging van de Wegener-uitbreiding waardoor 
er wel een mogelijkheid ontstaat om de ecologische 
verbinding te ontwikkelen.  

De beekzone totaal hekvrij en toegankelijk maken is niet 
realistisch omdat:
- dit vanwege ecologische waarden in het gebied
- ten behoeve van privacy van bedrijven
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11.1. Hoofddoelen
Het hoofdstuk visie bestaat uit een algemeen deel 
waarin de vijf hoofddoelen voor de uitwerking worden 
geformuleerd. Vervolgens wordt per deelgebied een 
nadere uitwerkinggegeven. Met de stroom mee worden 
het Bronbos, de beekzone langs de Ugchelse weg en het 
Spengenbos beschreven. Het geheel vormt de basis voor 
de beekontwikkelingskaart van de Eendrachtspreng. 
Door de confrontatiekaart zijn er prioriteiten gegeven 
aan bepaalde thema’s en hieruit keuzes gemaakt. Hieruit 
zijn de volgende vijf hoofddoelen voor de uitwerking 
geformuleerd:

1. Herstel van de Eendrachtspreng met de volgende 
opbouw
- herstel van één tak waarop alle bestaande koppen 
worden aangesloten. De andere tak wordt niet hersteld 
- bij het herstel wordt gebruik gemaakt van 
cultuurhistorische elementen zoals koppen, 
verdeelwerken, de molenplaats en wallen
- vanaf de westelijke sprengkop tot aan de dorpskern van 
Ugchelen komt er een accoladeprofiel in het bos met 
kansen voor natte natuur en natuurlijke overgangen
- vanaf de dorpskern tot aan de Laan van Westenenk een 
cultuurhistorisch profiel
- na de kruising van de Laan van Westenenk is de beek 
opgeleid tot de molenplaats
- bij de molenplaats passeerbaar verval als verwijzing naar 
de oude molenplaats en de papierindustrie
- vanaf de molenplaats tot aan de uitmonding in de 
Grift wordt een cultuurhistorisch profiel gemaakt in het 
maaiveld

2. Ruimte bieden aan water 
- grondwaterpilot Ugchelen is een project waarbij 
overtollig grondwater uit de omgeving wordt ingezet ten 
behoeve van sanering (beheersing) en als proceswater 
in een fabriek. Vervolgens wordt het grondwater op de 
beek aangetakt waarna het ingezet wordt voor natuur, 
cultuurhistorie en recreatie;
 - afgekoppeld en niet aangekoppeld regenwater:
      • Regenwater van bestaande verharding wordt zoveel 
mogelijk afgekoppeld. Waar mogelijk wordt op eigen 
terrein geïnfiltreerd. Aanvullend biedt de beekzone ruimte 
voor bergen en infiltreren. 
      • Nieuwe ontwikkelingen worden niet aangekoppeld. 
Regenwater vindt ruimte op eigen terrein en in de 
beekzone;
- door de spreng wordt permanent watervoerend te 
maken door het schoonmaken van de koppen en deze 

aan te sluiten op de te herstellen tak, door gebruik te maken 
van overtollig regen- en grondwater en het belemen van het 
profiel.

3. Enkele sterke landschappelijk lijnen neerzetten
- creëren van aaneengesloten bos: een bosverbinding 
tussen het Bronbos en het Sprengenbos
- beekprofiel als een herkenbare, continue lijn in de 
beekzone
- het zichtbaar maken van de oude Markegrens door de 
duidelijke scheiding tussen bos en bebouwing
- de rand aan de bedrijfskant afschermen met opgaand 
groen
- doorzetten van lanen
- kwaliteit van Ugchelen “de dorpskern ingeklemd tussen 
twee beken” versterken door de beekzones te ontwikkelen 
tot twee krachtige groene zones
- beekzone vrij houden van bebouwing 

4. Huidige ecologische waarden van de beekzone 
waarborgen en uitbreiden over de gehele beekzone
- westelijke sprengkop koppelen aan de beek
- creëren van rust rond ecologisch waardevolle gebieden  
d.m.v. zonering: het onmogelijk maken van recreatie/
belopen
- beekprofiel aanpassen aan ecologische randvoorwaarden
- inrichting van de beek, zie  Beeldenboek voor beekherstel 
in Apeldoorn (project ‘Leven met water’) 
- natuurdoeltypen per deel van de beekzone, zie ook 
Beeldenboek voor beekherstel in Apeldoorn
- creëren van kerngebieden voor beschermde diersoorten. 
In het bijzonder de ijsvogel en ringslang, gekoppeld aan de 
beek
- verplanten van beschermde plantensoorten
- verlofing bos

5. De cultuurhistorische kwaliteiten van de spreng 
beleefbaar maken
- gebruik maken van het cultuurhistorische beekprofiel; 
koppen, opgeleid gedeelte, molenplaats en uitmonding op 
de Grift;
- toegankelijk/openbaar maken van (een gedeelte van) de 
beekzone; 
- de beekzone recreatief ontsluiten en verblijfsgebieden 
creëren bij cultuurhistorisch waardevolle punten;
- bij inrichting van verblijfspekken verwijzen naar het 
historisch gebruik van de beek waaronder  de oude 
papierfabriek, het hek en het pompsysteem;
- recreatieroutes van de beek verbinden met een 
grootschaliger recreatief netwerk. 

11. Visie
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11.2. Bronbos
In het Bronbos wordt gebruik gemaakt van een zonering. 
De zonering is een middel om enerzijds ecologie en 
waterberging en anderzijds cultuurhistorie en recreatie 
te optimaliseren. De spreng is de scheiding tussen de 
twee zones. De spreng vormt tegelijkertijd het hart van 
het Bronbos, hier komen alle kwaliteiten samen.  

Noord
Het bos ten noorden van de spreng is de ecologische 
zone. De westelijke sprengkop en het oude 
hoogspanningstracé worden het kerngebied van de 
ringslang en de ijsvogel. Ten westen van de nieuwbouw 
van Norel wordt een ontwikkelingsgebied voor de 
ringslang gecreëerd.
In de ecologische zone wordt ook het afgekoppelde 
water geïnfiltreerd. Dit gebeurt door middel 
van zaksloten in het bos en wadi’s in het oude 
hoogspanningstracé en in het ontwikkelgebied van de 
ringslang. Het bergen van regenwater in een kerngebied 
van de ringslang kan, mits het regenwater van de 
verharding eerst gefilterd wordt door bijvoorbeeld een 
helofytenfilter. 
Om de sfeer van sprengkoppen in het bos te houden 
wordt de beekzonerand aan de bedrijvenkant 
afgeschermd met opgaande inheemse beplanting.
Om de rust voor ecologie en privacy voor de bedrijven 
te waarborgen wordt het noordelijke deel afgesloten. De 
toegankelijkheid wordt vooral beperkt door de spreng 
zelf. Het gebruik van hekwerken wordt tot het minimum 
beperkt. De spreng wordt de grens van de ecologische 
zone. Rondom de zone komen de hekwerken enige 
meters van de weg of pad te liggen, zodat ze in het bos 
komen te staan en aan het zicht onttrokken worden. 
Overige hekwerken worden verwijderd. 
    
Zuid
Ten zuiden van de spreng ligt de recreatieve zone. 
Deze zone wordt recreatief ontsloten zodat de 
cultuurhistorische kwaliteiten van dit gebied beleefbaar 
worden. De wandelpaden in het bos sluiten aan op de 
wandel- en fietspaden in de wijk. In het bosgedeelte bij 
de dorpskern wordt er een verblijfsplek ingericht met 
educatieve waarde over de cultuurhistorie en gebruik 
van de spreng met de bouwwerken. Dit bosgedeelte 
wordt de nieuwe groene dorpsruimte van Ugchelen. 

Spreng
De uitmonding van de westelijke sprengkop op de 
beekloop komt ongeveer halverwege de sprengkop te 
liggen. Dit in verband met de scheiding tussen de zones. 
Daarnaast is dit het hoogste punt van de bodem van de 
kop waardoor de watertoevoer naar de spreng het beste 
te regelen is. 
De spreng komt in het historische beekprofiel te 
liggen. Er wordt gebruik gemaakt van de historische 
sprengwallen. Omdat het historische beekprofiel veel 
breder (ongeveer 8 meter) is dan de te verwachten 
wateraanvoer krijgt de spreng een asymmetrisch 
accoladeprofiel. Het accoladeprofiel wordt gebruikt voor 
de infiltratie van het afgekoppelde regenwater en als 
uitloopgebied voor de ringslang en ijsvogel. Omdat het 
accoladeprofiel aan de zonnige zijde ligt is dit gunstig 
voor de ringslang en andere amfibieën. 
Op de zuidelijke sprengwal wordt een wandelpad 
aangelegd. Vanaf dit pad is er zicht op de spreng en blijft 
het infiltratiegedeelte rustig en zonnig voor ecologie. 
De sprengkop gelegen bij de dorpskern krijgt een 
cultuurhistorisch profiel. 
 
Het afkoppelen van regenwater d.m.v. een infiltratiezone 
in het accoladeprofiel en zaksloten. Deels wordt gebruik 
gemaakt van bestaande sloten. Zaksloten worden 
tevens gebruikt als afscheiding van het ecologische 
bosgedeelte. De zaksloten komen zover mogelijk 
stroomopwaarts te liggen. Door de uitbreiding van 
Norel en Wegener is er meer ruimte nodig om water 
te bergen. Hiervoor zal er onderzocht moeten worden 
of meer capaciteit te vinden is in de al geplande 
maatregelen. Hierdoor wordt er voorkomen dat er 
bomen gekapt moeten worden voor waterberging 
en bestaande open ruimtes in het bos gewaarborgd 
worden

ecologie & waterberging

cultuurhistorie & recreatie

spreng als functionele 
scheiding en als hart van 
het Bronbos
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bestaande sprengwal

wandelpad

belemen ecologische infiltratiezone

accolade profiel 8m, waarvan 3,75 m waterberging

bos aan de Ugchelse grensweg bos aan de Norel/Laan van Westenenk

principe accoladeprofiel 8 m
- accoladeprofiel past binnen historische beekzone
- ecologische infiltratiezone aan de zonnige zijde
- sprengbodem belemen
- infiltratiezone NIET belemen
- wandelpad op bestaande spengwal
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11.3. Tracé langs Ugchelse weg
Het beektracé vormt vanaf de sprengkop bij de 
dorpskern een continue lijn tot aan het Sprengenbos. De 
beekzone is een open groene ruimte tussen enerzijds 
het bos en anderzijds het dorp en maakt hiermee de 
oude markegrens beleefbaar. Door de Ugchelse weg te 
versmallen tot de minimale breedte wordt de beekzone 
geoptimaliseerd. De spreng, begeleid door de rode 
beukenrij vormt het centrale element in deze open 
ruimte. De spreng heeft een cultuurhistorisch profiel en 
is opgebouwd uit een opgeleid tracé, een molenplaats 
en een benedenstrooms tracé. 

Opgeleid tracé
De spreng wordt vanaf de Laan van Westenenk 
opgeleid tot aan de molenplaats. Hierbij wordt er gebruik 
gemaakt van het oude reliëf, waardoor de spreng 
geleidelijk boven het maaiveld komt te liggen. 
Het voormalig tracé wordt begeleid door een rode 
beukenrij. Deze wordt voortgezet zodat er een continue 
lijn ontstaat vanaf de Laan van Westenenk tot aan de 
molenplaats.
Tussen de beukenrij en de spreng komt een halfverhard 
wandelpad te liggen. Halverwege het tracé komt 
er een bruggetje zodat het wandelpad aansluit op 
de infrastructuur van de wijk. Ten westen van de 
beukenrij komt er een singel die het Bronbos met het 
Sprengenbos verbindt. Door deze singel wordt het zicht 
op het bedrijventerrein vanaf de dorpsrand ontnomen. 
Indien er hekwerken nodig zijn tussen het Loparex 
terrein en de beekzone komen deze in het bos te staan 
zodat ze niet zichtbaar zijn vanaf de beekzone.
Het afgekoppelde regenwater van het bedrijventerrein 
zal op korte termijn ondergronds geborgen worden 
omdat stilstaand water onacceptabel is voor Loparex. 
Op langer termijn kan het regenwater bovengronds 
geborgen worden in de vorm van een wijerd. 

Molenplaats
Bij de molenplaats vindt er een verval plaats van 1,70 
meter. Bij deze plek wordt er een verblijfsplek gecreëerd 
met verwijzingen naar de oude molenplaats van de 
papierfabriek. De molenplaats biedt de mogelijkheid om 
de spreng over te steken zodat het wandelpad aansluit 
op de bestaande infrastructuur van de wijk. 
Om de ecologische kwaliteiten van de spreng voort te 

kunnen zetten in het benedenstrooms gedeelte, moet 
het verval bij de molenplaats passeerbaar zijn voor onder 
andere vissen door bijvoorbeeld een vistrap.

Benedenstrooms tracé
In het benedenstrooms gedeelte ligt de spreng in het 
maaiveld. Ook hier wordt de spreng begeleid door 
een rode beukenrij die wordt voortgezet tot aan het 
Sprengenbos. Het halfverharde wandelpad ligt tussen 
de spreng en de beukenrij.
De westrand van de beekzone wordt afgeschermd door 
een aarden wal die beplant is met inheemse beplanting. 
Hierdoor wordt het zicht op de parkeerplaats van het 
nieuwe politiekantoor vanaf de beekzone ontnomen. De 
beplante wal vormt tevens de bosverbinding tussen het 
Bronbos en het Sprengenbos. 
Het afgekoppelde regenwater van het Van Gelderterrein 
wordt opgevangen in een aantal wadi´s tussen de wal 
en de beukenrij. 
Het oude hekwerk van de papierfabriek is 
cultuurhistorisch waardevol en één van Apeldoorns 
mooiste hekwerken. Vanuit cultuurhistorie bestaan de 
ideeën om het hekwerk te restaureren. 

 

 singel

dorpsrand

spreng met rij van rode beuken als 
centraal element in de beekzone
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wandelpad
rij van rode beuken

parkzone

belemen

opgeleid beekprofiel in huidig relief

Ugchelse weg versmallen 
tot minimale breedte

Loparexterrein bosverbinding

principe opgeleid beekprofiel
- gebruik maken van bestaand reliëf
- profiel Ugchelse weg versmalen tot minimale breedte
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Sprengenbos
Het Sprengenbos is gezien een waardevol bosje. In 
het bos ligt het knooppunt van de beekzones van de 
‘Beek in het Orderveen’, de Eendrachtspreng en de 
Ugchelse beek waarna deze in de Grift stromen. In de 
visie wordt er gestreefd naar het beleefbaar maken van 
het knooppunt van de sprengen. Ruimtelijk gezien is het 
Sprengenbos op het moment het einde van de bospunt 
die de stad insteekt. Deze bosrijke sfeer zal uitgebreid 
worden zodat het Sprengenbos een schakelpunt is van 
de bosverbinding richting de stad.

Op dit moment is het Sprengenbos privé-terrein. In 
het kader van het beekherstel wordt er naar gestreefd 
de randen van het bos langs de beken openbaar 
toegankelijk te maken. Langs de ‘Beek in het Orderveen’ 
wordt een fietspad aangelegd. De openbare bosranden 
blijven vrij van onderbeplanting. 

Het kruispunt van de Europaweg en de Jachtlaan 
vormt nu een knooppunt van verschillende wandel- en 
fietsroutes. Dit knooppunt van verschillende recreatieve 
routes wordt verplaatst naar de kop van het bosje. Hier 
komt een verblijfsplek een educatieve doelsteling. Het 
is een uitgelezen plek om informatie te geven over het 
sprengensysteem van Apeldoorn. Een geluidswal en/
of beplanting schermt de drukke Europaweg af van het 
recreatieve knooppunt. Het recreatieve knooppunt wordt 
uitgebreid met wandel- en fietspaden die aansluiten op 
de verschillende beekzones, waaronder het pad langs de 
Eendrachtspreng. Een bruggetje over de Grift zorgt voor 
een aansluiting op de langzaamverkeersroute richting 
het centrum. 

Beek in het Orderveen

verblijfsplek

openbaar

prive

Ugchelse beek

Grift

Eendrachtspreng
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wandelpad

belemen

benedenstrooms beekprofiel in huidig reliefzijde Europaweg zijde Jachtlaan

bos zonder onderbeplantingbos met onderbeplanting
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De resultaten van dit visiedocument zijn verder uitge-
werkt in de beekontwikkelingskaart voor de Eendracht-
spreng. De visie en de beekontwikkelingskaart vormen 
de basis voor verdere uitwerking. De uitwerking zal 
gefaseerd over meerdere jaren plaats vinden. Hierbij 
wordt aansluiting gezocht bij de verschillende ruimtelijke 
ontwikkelingen die plaatsvinden. Enkele hiervan zijn al 
genoemd: het gebouw van het politiebureau, de uitbrei-
dingen van Norel en Wegener, de grondwaterpilot en de 
aanpassingen van de bedrijven AEP flexible packaging 
en Owens Corning Veil B.V. 
Tijdens het opstellen van de visie wordt dan ook regel-
matig overleg gevoerd met verschillende partijen en 
samengewerkt met een klankbordgroep met vertegen-
woordigers van natuur- en milieuorganisaties, dorps- en 
wijkraden en de stichting tot behoud van de Beluwse 
sprengen en beken. Zij blijft betrokken bij de uitwerking 
van deeltrajecten in schetsontwerpen, voorlopige en 
definitieve ontwerpen en vervolgens de voorbereiding 
van de uitvoering. 

12. Tenslotte
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De visie op de Eendrachtspreng is opgesteld door de 
projectgroep, onder leiding van de gemeente Apeldoorn, 
waarin tevens het Waterschap Veluwe participeerde. 

Projectgroep:
Onno Heijsman  (bekencoordinator, voorzitter 
projectgroep –  afdeling Groen)
Jos van Nuenen (teamleider POR – afdeling Groen)
Jolanda van Looij (landschapsarchitect)
Hendrieke Rossingh (beleidsmedewerker – afdeling 
Groen)
Maarten Wispelwey (archeoloog – afdeling Stedebouw 
& Cultuurhistorie)
Hub Cuppen (ecoloog – afdeling Groen)
Diederik Anema (beleidsmedewerker waterhuishouding 
& riolering – afdeling Wegen & Riolering)
Ingrid Riegman (senior milieuadviseur – afdeling milieu)
Suzanne Dirks (stedenbouwkundige  afdeling 
Stedebouw & Cultuurhistorie)

Waterschap Veluwe:
Diederik Brem (bekencoordinatior)
Wim van Vilsteren (beleidsmedewerker)

Tekst en fotografie
Jolanda van Looij

Vormgeving en illustraties
Jolanda van Looij

Drukwerk
Felua Groep Apeldoorn

De projectfoep werd ondersteund door een 
klankbordgroep 
met vertegenwoordigers van de dorps- en wijkraden en 
natuur- en milieu organisaties.
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