
Sprengen en beken in Ugchelen: ecologie en water hebben een hoge kwaliteit 
 
De dorpsraad ontving van de gemeente een onderzoeksrapport waarin vermeld de resultaten van 
een (periodiek) onderzoek in 2011 naar de ecologische toestand en waterkwaliteit in de beken in de 
stad Apeldoorn, waaronder Ugchelen. De gemeente Apeldoorn heeft herstel van beken en sprengen 
als een van haar beleidsspeerpunten voor het stedelijk gebied gekozen. De bedoeling is de voor de 
beken kenmerkende ecologische, recreatieve en cultuurhistorische waarden weer te versterken en 
met deze waterlopen een positieve bijdrage te leveren aan de identiteit van Apeldoorn.  
 
In Ugchelen zijn op de volgende punten metingen verricht:  
Schoolbeek, nabij Brouwersmolenweg 
Ugchelsebeek, nabij Keienberg 
Winkeweijert, bij Laan van Westenenk 
Koppelsprengen 
Eendrachtspreng op Wegenerterrein / Ugchelsegrensweg 
 
De onderzoeksresultaten worden hieronder kort samengevat weergegeven. 
 
Als we letten op de macrofauna dan voldoen de Koppelsprengen , Ugchelsebeek en de zijbeek 
Winkeweijert aan het hoogste ecologische niveau. De Schoolbeek voldoet niet (mee) aan het  
nagestreefde ecologische waterkwaliteitsniveau en er komen in het water ook minder zeldzame 
soorten voor (een indicatie voor kwaliteit). Nieuwe beschoeiing, “vervuiling” vanuit tuinen en 
hondenuitwerpselen worden als mogelijke oorzaken aangewezen. 
 
De Koppelsprengen vormen , met de Steenbeek , het oorspronggebied van de Ugchelsebeek. 
Al in eerdere jaren hadden de Koppelsprengen de beste waterkwaliteit van het gehele meetnet in 
Apeldoorn en voldoen ook nu weer aan het nagestreefde ecologische waterkwaliteitsniveau. 
De natuurwaarde is zeer groot, met een groot aantal zeldzame soorten. 
 
Hoewel de Koppelsprengen geen wezenlijke knelpunten hebben wordt het periodiek beekonderhoud 
sterk aanbevolen, waarbij afstemming op aanwezige kwetsbare beschermde flora en fauna (o.a. de 
beekprik) een belangrijk aandachtspunt is. De beekprik is landelijk zeldzaam en bedreigd en is 
wettelijk zwaar beschermd 
 
De waterkwaliteit van de Ugchelsebeek voldoet aan het nagestreefde ecologische 
waterkwaliteitsniveau, terwijl de natuurwaarde groot is. E zijn op het meetpunt een zeer hoog aantal 
zeldzame soorten waargenomen. Grote knelpunten worden niet geconstateerd al staat de oeverzone 
met het gewenste natuurlijke karakter vanuit de aangrenzende bebouwing onder druk. 
 
Eind vorige eeuw is een groot deel van de Winkeweijert weer hersteld en is zoveel mogelijk 
aangesloten op het nog grotendeels intact gebleven oude tracé. Lokaal is gewerkt met 
“noodoplossingen” omdat woningbouw op het oude tracé was gepleegd. Hier is de beek door 
roosters in verhard profiel geleid. De beekprik komt in deze beek voor evenals het bermpje. Op het 
meetpunt voldoet het water aan de nagestreefde ecologische waterkwaliteit en de natuurwaarde is 
groot. Echte knelpunten doen zich (nog) niet voor. 
 
De Eendrachtsprengen hebben hun oorsprong in het bosgebied aan de noordwestkant van 
Ugchelen.(Wegenerterrein). Door bedrijfsvestiging is het grootste deel van het stroomgebied in 
verval geraakt, overkluisd en gedempt. Ook grondwateronttrekkingen door de industrie hebben 
bijgedragen aan het verval. Thans resteren in Ugchelen nog twee geïsoleerde sprengentakken in het 
bosgebied noordelijk van de Ugchelsgrensweg. 



De gemeente is bezig met een herstelplan voor de Eendrachtspreng, die in 2007 nog een grote 
natuurwaarde had. 
 
In 2011 is de Eendrachtspreng niet onderzocht op waterkwaliteit en macrofauna en uiteraard zijn er 
geen vissen gevangen. Geen wonder: de doorstroming van het water stagneert, zelfs delen zijn droog 
gevallen. Dat daarmee niet het vereiste ecologische niveau wordt gehaald moge duidelijk zijn.  
 
Opvallend is dat bij de sprengkop van de Eendrachtspreng de zwaar beschermde ringslang voorkomt. 
De geconstateerde knelpunten kunnen in het opgestelde herstelplan worden opgelost. Naar 
verwachting zal hiermee volgend jaar, in 2014, worden begonnen. 
 
Samenvattend mag geconcludeerd worden dat het met de beken en sprengen in Ugchelen wel goed 
zit, al blijft aandacht en zorg geboden. Zorg vooral bij en voor het onderhoud en inrichting en beheer 
van oevers. 
 
De inzet van leden van de Commissie Water van de Dorpsraad, van de Stichting Vrienden van de 
Hamermolen en talloze ander vrijwilligers draagt in belangrijke mate bij aan de hierboven vermelde 
resultaten!! 
 
Ugchelen, maart 2013 


