
 
 

Een archeologische wandeling 
met Jaap Moerman (3.5 of 5 km) 
 
Jaap Moerman (1885-1965) werd in Ugchelen 
geboren. Tussen 1905 en 1916 was hij onderwijzer 
in Wageningen. Daarna hield hij zich onder 
andere bezig met het kweken van zilvervossen en 
pottenbakken. Voor de Apeldoornse archeologie is 
Moerman echter vooral bekend door zijn 

onderzoeken naar de middeleeuwse ijzerwinning 
in deze regio. Hij inventariseerde de resten en 
schreef daarover verschillende artikelen. 
 
In 1949 hield Moerman een archeologische 
rondleiding ten zuiden van Ugchelen. Een 
uitgebreid verslag daarover verscheen in de 
Apeldoornsche Courant. De wandeling die 
hieronder volgt, leidt u voor een flink deel langs 
dezelfde plaatsen als die Moerman bijna 70 jaar 
geleden bezocht. 
 
De wandeling start bij het Leesten (afslag Hoenderloo 
vanaf de A1, na ongeveer 1400 meter afslag 
Hoenderloseweg. Hier kunt u parkeren). U kunt de aparte 
kaart gebruiken voor de route. De nummers in de tekst 
verwijzen naar de kaart. 
 
Wandel richting Ugchelen en sla op het punt waar de 
Hoenderloseweg aansluit op de Otterloseweg, rechtsaf het 
bos in. Als u de camping de Wapenberg links gepasseerd 
bent, sla dan linksaf (“eigen weg”) naar de 
Koppelsprengen en neem het eerste pad rechts. Wandel 
vervolgens langs de Koppelsprengen. 
 
De Koppelsprengen (1) dateren uit de 17e eeuw. De 
sprengen werden gegraven om water aan te voeren voor de 
watermolens rond Ugchelen. Net aan de rand van 
Ugchelen liggen nog steeds drie watermolens. Merk ook 
het kunstwerk “fossiele regen” in de spreng, van Paul de 
Kort, op. 
 
Aan de linkerkant ligt in het bosje een grote grafheuvel (2). 
Moerman schrijft dat deze is onderzocht door ds. 
Heldering. Een tweede grafheuvel ligt aan de andere kant 
van de koppelsprengen. Beide zijn alleen zichtbaar als u er 
speciaal naar toe loopt. Samen met de andere grafheuvels 
die u tijdens deze wandeling tegen zult komen, vormen 
deze een rij van verschillende kilometers. Dergelijke rijen 
grafheuvels komen op meer plaatsen voor. 
 
Zodra het pad de zandweg naar Heidehof kruist, rechtsaf 
slaan. Wie wil kan even door lopen langs de spreng naar de 
Hamermolen (3) om vervolgens terug te keren naar de 
route.  

 
De grote akker aan de rechterzijde (4) was tot vlak na de 
tweede wereldoorlog nog een heideveld en is ontgonnen in 
1947 door de broeders Salesianen. Moerman merkte tot 
zijn spijt dat daarbij een groepje grafheuvels werd 
afgegraven. Enkele werden onderzocht door de beroemde 
Groningse archeoloog Van Giffen. Enkele andere bleven 
nog enkele jaren gespaard, maar zijn later ook verdwenen. 
 
Sla voorbij de akker rechtsaf het bos in. Na enkele 
honderden meters kruist u enkele rijen ijzerkuilen (5). De 
kuilen zijn gegraven in de periode tussen 600 en 1200 om 
zogenaamde klapperstenen te winnen die hier van nature in 
banen in de grond voor komen. Uit de klapperstenen werd 
met behulp van kleine oventjes ijzer gewonnen.  
 

 
Afb. 1 Klapperstenen uit de buurt 

Iets verderop ligt aan beide kanten van het pad een 
grafheuvel (6).  
 
Op de kruising van paden kunt u kiezen. Gaat u linksaf, 
dan is de route ongeveer 1.5 km (ruim 20 minuten) langer  
 
Als u rechtdoor bent gegaan en dus voor de korte route 
hebt gekozen, loop dan door tot aan een viersprong (geen 
haakse kruising) en ga dan naar rechts. De volgende 
aanwijzingen kunt u  overslaan tot aan punt 10 
(Salamandergat). 
 



Als u linksaf bent geslagen voor de lange route, ga dan bij 
het volgende pad opnieuw links om vervolgens het 
eerstvolgende pad rechts te nemen. Loop door tot de 
volgende kruising van paden en ga daar rechtdoor. Aan de 
linkerkant van het pad ligt een wal (7). Waarschijnlijk is 
deze aangelegd om te voorkomen dat het pad, dat hier ook 
al voor de ontginning lag, steeds verder opschoof in de 
richting van de bospercelen.   
 
Neem het tweede pad naar rechts. In het beukenbosje aan 
de linkerkant ligt een mooie groep grafheuvels (8). De 
grafheuvels dateren waarschijnlijk uit de bronstijd (1900 – 
800 v. Chr.) hoewel uit recent onderzoek blijkt dat ze ook 
in de ijzertijd nog werden gemaakt. 
 

 
Afb. 2 Groepje grafheuvels (Foto Willem Kuijpers) 

Ga bij de eerstvolgende kruising rechts. Neem daarbij de 
volgende kruising, dat is na het heideveldje aan de 
linkerkant, het pad naar links.  
 
Ga bij volgende kruising rechts. En daarna links. 
Op de T-splitsing gaat u naar rechts.  
 
Dit kaarsrechte pad is de vroegere markegrens tussen de 
mark van Bruggelen en de Speldermark. Tegenwoordig is 
het pad deels de grens tussen de terreinen van Geldersch 
Landschap en Staatsbosbeheer. 
 
Aan de linkerkant ligt een perceel eikenhakhout (9). Het 
hakhout werd in de middeleeuwen onder andere gebruikt 
om houtskool van te branden. De houtskool werd op haar 
beurt gebruikt voor de hiervoor genoemde ijzerwinning. 

 

 
Afb. 3 Eikenhakhout (Foto Chris Nieuwenhuize) 

Iets verderop ligt links het Salamandergat (10). Volgens 
een legende ligt in het gat een gouden klok verzonken van 
een verwenen klooster. 
 
Vervolg het pad tot het hoogste punt: De Bakenberg (11) 
Moerman haalt een beschrijving uit de 17e eeuw aan toen 
een baken (paal) bovenop dit punt het grenspunt markeerde 
van de marken van Bruggelen, Ugchelen en de 
Speldermark. 
 
Bovenop de Bakenberg ligt nu een modern graf. De 
eigenaar van de grond liet zich er aan het einde van de 20e 
eeuw illegaal begraven evenals zijn zus enkele jaren later. 
Sla boven op de Bakenberg linksaf. Opnieuw een 
kaarsrecht pad en ook hier gaat het hier om een 
markegrens die al minstens vanaf begin 1600 in gebruik is. 

 
In het eerste deel kruist dit pad een heideveld. Aan de 
linkerzijde staat dit bekend als het armenveld. In het veld 
werd in het kader van werkverschaffing grind gewonnen. 
De grindgaten (12) zijn nog goed herkenbaar in het veld. 
 

 
Afb. 4 Grindkuil (Foto Harry Schotman) 
 
Aan het eind van het raster van het “hondenbos” van het 
Leesten ga naar rechts. Ter plekke liggen verscholen tussen 
de struiken twee grote zandwingaten van rond 1950 (13). 
Bij de zand- en grindwinning in deze buurt werd banen 
met klapperstenen aangesneden. Moerman gebruikte die 
kans om nauwkeurig een dergelijke baan te onderzoeken in 
het terrein. 
 
Via het hondenbos en de grote zandafgraving van het 
Leesten (14) komt u weer bij het startpunt terug. 
 
Wilt u meer weten over de geschiedenis van dit gebied? 
Lees dan de publicatie “Het verborgen verleden van het 
Engelanderholt”. Uitgegeven door de gemeente Apeldoorn 
en verkrijgbaar via awa.apeldoorn@gmail.com (15 Euro).  
 
Deze route is samengesteld door de Archeologische 
werkgroep Apeldoorn (AWA) in samenwerking met de 
Sectie Archeologie van de gemeente Apeldoorn (SAGA).  
 
Ook interesse om actief met archeologie bezig te zijn? 
Bekijk dan de website van de AWA  (www.archeologie-
apeldoorn.nl) of neem contact met ons op 
awa.apeldoorn@gmail.com.
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