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Informatie burgerlijke gemeente Ugchelen
Ugchelen, dorp in een stad
Ugchelen is een dorp met circa 4000 inwoners. Het vormt samen met Loenen, Beekbergen, Lieren,
Oosterhuizen, een gedeelte van Klarenbeek, Radio Kootwijk, Hoog Soeren, Hoenderloo, Uddel,
Wenum Wiesel en Apeldoorn de gemeente Apeldoorn. Aan de Apeldoornse kant ligt Ugchelen tegen
de Apeldoornse wijken Orden en Apeldoorn-Zuid aan.
Ugchelen ligt ten zuidwesten van Apeldoorn op de oostelijke "helling" van het Veluwe massief. Met
een hoogte verschil dat varieert tussen 21 en 90
meter boven de zeespiegel was het mogelijk om
sprengen aan te leggen. Deze sprengen werden
gebruikt voor het creëren van waterkracht.
Ugchelen heeft 11 watermolens gekend die
hoofdzakelijk werden gebruikt als koren- of
papiermolen. De Hamermolen aan de
Hoenderloseweg was de enige overgebleven
watermolen, maar sinds begin 2006 heeft De
Bouwhofmolen ook weer een waterrad.
Naast dat het sprengenwater voor de
aandrijving van de molens zorgde werd ook het
heldere water zelf gebruikt bij het
papierscheppen. Aan de G.P. Duuringlaan is het oude beroep van papierschepper uitgebeeld.
Halverwege de dertiende eeuw was Ugchelen al bekend. De locatie waar de meeste activiteiten
plaatsvonden lag in de buurt van de Mettaweg. Met de komst van de watermolens aan de Ugcheler
beek heeft de bebouwing zich in de loop der eeuwen meer stroomafwaarts verplaatst. Zelfs tot in de
tweede helft van de vorige eeuw lag de dorpskern voor het merendeel langs het begin van de
Hoenderloseweg. Met de komst van een tweetal supermarkten aan de Ugchelseweg heeft de
commerciële ontwikkeling van de oude kern definitief afgedaan.
Ugchelen heeft nog alle kenmerken van een dorp: veel vrijstaande woningen, beken en sprengen
met bijbehorende (water)molens en raderen, royale groenvoorzieningen, grindbermen en
kenmerkende lintbebouwing. Een “dorp” met een dorpshuis, een dorpsraad, een dorpskerk, een
dorpsprijs, een eigen volkslied en een rijk verenigingsleven; met een eigen karakter en identiteit.
Een dorp waarin door inwoners gezamenlijk wordt getracht dat karakter te behouden en de
problemen zelf op te lossen. Een evenementenkalender die het gehele jaar goed gevuld is.
Meer informatie over Ugchelen op de sites http://ugchelen.nu/ en
https://dorpsraadugchelen.nl/ .
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