
Klompenpaden© zijn rondwandelingen in agrarisch cultuurland-
schap, die zoveel mogelijk over oude historische tracés gaan. Een 
Klompenpad© heeft een lengte van 3 tot 15 kilometer. Het concept 
Klompen paden© heeft PressArt o.a. voor Landschapsbeheer Utrecht 

ontwikkeld. Het wandelroute systeem is zo gemaakt dat er op termijn gemakkelijk 
routes aan toe kunt gevoegd kunnen worden zonder de panelen te moeten 
veranderen. Zie ook www.klompenpaden.nl.

De orginele Klompenpaden© folders zijn bij de startplaatsen of plaatselijke VVV’s 
te koop. Lokatie van het verkooppunt kunt u terug vinden op het startpaneel. 
Het beschermde concept Klompenpaden staat voor unieke wandelroutes over 
landgoederen en boerenland en zijn in samenwerking met Helene Hine van 
Erfgoed Utrecht door www.PressArt.nl ontwikkeld. Wij wensen u veel wandelplezier
en vragen u de terreinen en het privaat eigendom van de eigenaren te respecteren.

Vandaalbestendige 
communicatieoplossingen
PressArt levert graffiti- en krasbestendige 
communicatie-oplossingen voor het buitengebied, 
bijvoorbeeld informatiepanelen, wandelrouteborden, 
borden voor blinden en slechtzienden, maar ook 
tentoonstellingswanden, gevelbekleding, binnen- en 
buitenmeubilair en dergelijke. 
Wij leveren alles wat voor 

een recreatiegebied nodig is, van concept tot realisatie en 
van vormgeving tot productie en plaatsing. Iedere tekst, 
afbeelding, dessin, print of wat dan ook kan custom made 
verwerkt worden in slijtvaste materialen, zoals staal, 
aluminium en de krasvaste materialen PressArt-Plate, 
PressArt-Plate-UV, PressArt-MDF, PressArt-Subliem en op 
PressArt-Wallpaper als grafisch behang. Onder de naam 
PressArt-Vinyl leveren wij materiaal dat geschikt is voor het 
printen van minder definitieve oplossingen.

info@PressArt.nl 
M: 06 212 86 333 
F: 08 422 44 315 klompenmakerspad 10 km

De natuur en de mens laten sporen na in het landschap. En er komen voortdurend
nieuwe sporen bij: van pingoruïnes uit de ijstijd en grafheuvels uit de prehistorie,
tot houtwallen, knotbomen en zelfs begroeide vuilnisheuvels van nu. De natuur-
lijke en culturele landschapselementen vertellen verhalen over ons landschap.
Landschapsbeheer leert ons die verhalen lezen en stimuleert daarmee het beheer
van landschapselementen zodat zij ook in de toekomst een eigen plaats hebben.

Dit klompenpad is tot stand gekomen onder coördinatie van de Stichting Land -
schapsbeheer Gelderland in samenwerking met diverse particuliere eigenaren
en vrijwilligers. Voor meer informatie over het project, kijk op
www.landschapsbeheergelderland.nl.

Praktische informatie
• Rondwandeling:  het Klompenmakerspad (10 km)
• Markering hoofdroute: rode markeringen in de vorm van een klomp. 

De markering is in twee richtingen aangebracht zodat u de route zowel
linksom als rechtsom kunt wandelen.

• Markering verlenging route:  rood-blauwe markeringen in de vorm van een
klomp. Ook deze verlenging kunt u in twee richtingen lopen.
Op de kaart is aangegeven hoe u de route kunt verkorten. Deze verkortingen
zijn gemarkeerd.

• Bezienswaardigheden: de nummers op de plattegrond verwijzen naar de
bezienswaardigheden langs de route.

• Onverharde paden: de wandeling is niet geschikt voor kinderwagens of
 rolstoelen, vanwege de onverharde en smalle paden. In geval van regen
wordt waterdicht schoeisel aanbevolen.
U loopt gedeeltelijk over schouwpaden: op een enkele plek kan stroomdraad
over het pad gespannen zijn. Maak het draad niet los want hiermee brengt
u een agrariër in problemen. U kunt over het draad heen stappen.

• Honden verboden: het wandelpad loopt over paden grenzend aan wei -
landen. Hier loopt vee en vindt wild beschutting. Om de dieren niet
te verstoren en om verspreiding van dierziekten zoals Neospora te
voorkomen zijn honden verboden. We vragen hiervoor uw begrip.

Bij vragen of opmerkingen over de route kunt u contact opnemen met gemeente Epe.
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Alle rechten voorbehouden

Landmans Welvaren
Op de Hoek van de Middelbeeksallee en de Horthoekerweg treffen
we een praktisch onveranderde boerderij. Deze boerderij met de
naam “Landmans Welvaren” heeft een statig dwars voorhuis met
rietendak, gebouwd in het begin van de 19de eeuw. De boerderij
heeft een fraaie gevel en vensters met roedenverdeling (houten
sponningen tussen ramen) en luiken. 

De Nieuwe Wetering
De Nieuwe Wetering (de derde wetering) is aangelegd voor de
afvoer van water vanuit de lage landen van Apeldoorn. Naarmate
de grond inklonk en de ligging van de landen in de lagere delen van
het waterschap ongunstiger werd, kregen de kaden langs de
 weteringen een grotere betekenis. Langs deze wetering liggen hier
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en daar zandwallen van uitgegraven zand met
daarop eiken hakhout. Deze zandwallen zijn ontstaan
door verbreding van de wetering. In het verleden
werd hakhout, de naam zegt het al, regelmatig
gekapt ten behoeve van brandstofvoorziening. In
onze tijd heeft het hakhout deze functie verloren.
En daarmee dreigt verval van dit element. Dankzij
de inzet van vrijwilligers kunnen we deze karak -
teristieke landschapselementen behouden. 

De aardbeientuin 
Op het terrein van de aardbeientuin kunt u een bezoek brengen
aan de winkel. Of u kunt terecht op het terras voor een smakelijke
aardbeien-versnapering of iets te drinken. In de winkel kunt u
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Landmans Welvaren, getekend door P. Visser in 1854.

De Nieuwe Wetering

klooster Nazareth, getekend door C. Pronk in 1730

Wandelend langs

Weteringen, door

 ontgonnen moerassen

en met verrassende

 vergezichten over het

agrarisch land

klompenmakerspad 10 km

€ 1,00

behalve aardbeien en Hollands zomerfruit van alles krijgen: 
diverse  vruchtensappen, jam, boerenzuivel, zelf geproduceerde
aardbeienwijn en nog veel meer! Op zondag is de aardbeientuin
gesloten. In oktober is de aardbeientuin alleen op zaterdag open.

Na de aardbeientuin gaat de hoofdroute terug naar het dorp. 
Maar u kunt ook kiezen voor een verlenging van de route langs café
restaurant de Rietstulp. U verlengt hiermee uw wandeling met 3 km.
De verlenging is aangegeven met blauwe markering. Voor de hoofd-
route blijft u de rode markering volgen.

Het Klooster
Aan het klooster Nazareth dat werd bewoond door nonnen, houdt
Oene nog een duidelijke herinnering vast. De Kloosterallee dankt er
haar naam aan en van de boerderij ’t Klooster wordt verteld dat die
op de aloude plek van het gewijde bouwsel staat. De geschiedenis
van het klooster Nazareth aan de Kloosterallee is nauw verbonden
aan die van de Oener Kerk. De rouwborden in de consistorie (ruimte
waarin de kerkenraad vergadert) van de kerk herinneren nog aan
dit in het begin van de twintigste eeuw afgebroken klooster. 
De vrouwen die in het klooster gingen legden geen kloosterbelofte
af en brachten hun bezittingen mee. Hun doelstelling was het
 verzorgen van wezen. 
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http://www.klompenpaden.nl/


www.klimaatbosje.nl
PressArt ontwikkeld tevens communicatiemiddelen voor buitenconcepten 
zoals de ’klimaatbosjes’ die in het gehele land worden geplaatst. De in een driehoek
geplaatste walnotenbomen met herkenbaar ‘baken’ staan symbool voor de 
individuele verantwoordelijkheid in de mondiale klimaatproblematiek. De klimaat-
bosjes inspireren het publiek zelf iets te doen aan het klimaatprobleem. In heel 
Nederland worden circa 600 van dergelijke Klimaatbosjes geplant. Alle klimaat-
bosjes staan symbool voor de veel grotere compensatiebossen die veelal in de 
tropen worden aangelegd. Bent u geinteresseerd in de mogelijkheid om een 
klimaat bosje te planten, bezoek dan de website.

PressArt-Plate-UV
PressArt-Plate-UV is hét materiaal voor informatiepanelen. De borden worden 
direct vanuit het digitale document geprint en verperst in het keiharde PressArt-
Plate-UV. De superieure kwaliteit van dit type borden biedt beheerders van 
buitengebieden ongekende mogelijkheden. PressArt leverde informatiepanelen 
en -borden aan talloze waterschappen, bos wachterijen, provinciale landschappen, 
hoogheemraad schap pen, gemeenten, recreatieschappen en dergelijke.

Custom made
PressArt maakt al 15 jaar informatieborden en creatieve wandelconcepten. 
De conceptontwikkeling en realisatie geschiedt altijd in eigen beheer. Wij bezitten 
een enorm netwerk met specialisten waarmee we iedere buitencommunicatie 
oplossing kunnen realiseren.

Vraag een gratis sample aan via www.PressArt.nl en overtuig u zelf.

info@PressArt.nl 
M: 06 212 86 333 
F: 08 422 44 315 

Dorpskerk
De kerk van Oene ligt als centraal
baken midden in het dorp. De oudste

gegevens dateren van 1176. In dit jaar wordt de kerk voor het eerst
genoemd als kapel behorend tot de moederkerk van Epe. De kapel
in Oene is waarschijnlijk gesticht in de tweede helft van de achtste
eeuw. In de eeuwen daarna onderging het kerkgebouw meerdere
malen een wijziging, o.a. aanbouw in 1959 en een portaal aan de
oostzijde in 1985.

Korenmolen “Werklust”
Rond 1510 zijn in het gebied rond Oene de eerste molens gebouwd.
Met behulp van windkracht werden de molenstenen in beweging
gebracht waartussen de korrels tot meel werden gemalen. 
De korenmolen “Werklust” aan de Houtweg werd in 1858 gebouwd
door de fam. Witteveen. De komst van de molens betekende een
grote vooruitgang voor de bevolking.
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Startpunt � Bij Café Restaurant
Dorpszicht 
Openbaar vervoer � Buslijn 170 
van NS Station Twello richting Epe, 
halte “Dorpsstraat”.

“Werklust” begin 20ste eeuw

klompenmakerspad 10 km
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Het mooie buitengebied van Oene is zeker een bezoek waard.

Wandelen door het agrarische gebied, met wijde blik in het Oener

Broek, oude zandwegen en diverse nieuwe agrarische initiatieven.

Rust, grote variatie in landschappen in combinatie met fraaie

 cultuurhistorische elementen zetten hier de toon. Dit klompenpad

is een ode aan Oene, van oudsher klompenmakersdorp. Dus: 

klompen aan, knapzak mee en gaan!

Houtweg
Oene is van oudsher een klompenmakersdorp. In de herfst en winter
had men tijd over op de boerderij en maakte men bijna huis aan
huis klompen. De klompen werden in houten of stenen schuurtjes
gemaakt of in een gedeelte van het achterhuis, de zogenaamde
“klompenhoek”. Oene telde in 1900 ruim 70 klompenmakers. Rond
1923 waren er nog 30 bedrijven over. Door de intrede van machines
verdween dit handwerk geleidelijk. Inmiddels is Oene al haar
 klompenmakers kwijt geraakt. De naam “Houtweg” herinnert aan
de klompenmakerij. Ook in het landschap is het klompenmakers-
verleden herkenbaar: nog steeds zijn rijen populieren langs paden,
water gangen en wegen beeldbepalend. Populieren werden op
grote schaal aangeplant om er klompen van te kunnen maken.

Boerderijen
Onderweg ziet u diverse oude IJsselboerderijen met rieten dak.
Deze boerderijen zijn vaak in T-vorm gebouwd. Het achterste
gedeelte bestond uit de koeienstal met de deel. Boven de deel werd
hooi en stro opgeslagen. Als u langs de Houtweg loopt, ziet u een
originele IJsselboerderij op een terp. De laatste boerderij van de
Hogestraat is nu in gebruik als boerderij waar mensen met een
beperking werkzaam zijn. Ze verzorgen dieren en onderhouden de
groentetuin. De boerderij is opengesteld voor publiek. 
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Het Oenerbroek
Het landbouwsysteem dat op de westelijk gelegen zandige gronden
tot ontwikkeling kwam bestond uit een samenhangend systeem van
akkercomplexen, woeste gronden en weidegronden. De enken
 werden bemest met behulp van dierlijke en plantaardige mest. 
Door intensivering van het systeem omstreeks de 12e eeuw werden
de woeste gronden en de weidegronden steeds schaarser.
Ontginning van de moerassige kom ten oosten van Oene bracht
uitkomst. Voor deze ontginning was het noodzakelijk om de ont -
watering van de gronden te verbeteren. 
Omstreeks 1300 begon men met het verbeteren van de waterhuis-
houding. In het ontginningsgebied van Oene werden drie hoofd-
weteringen aangelegd die nu nog steeds voor de ont watering van
het gebied zorgen. De oudste en voornaamste van deze weteringen
is de Groote Wetering. Deze wetering was al omstreeks 1328 van
groot belang voor de afwatering van het gebied rond Nijbroek. 

Historische sluis
Een belangrijk punt is de keersluis met bijbehorende valschot en
met een natuurstenen duiker van Bentheimer zandsteen. Bij dreiging
van hoog water deed men de keersluis dicht. U passeert dit
 monument als de Stroombreed uitkomt op de Vloeddijk.
De Vloeddijk had de functie om het water uit de IJssel te keren
zodat de ontgonnen gronden beschermd bleven. Vooral bij
 noordwesterstorm in combinatie met vloed op de Zuiderzee stond
het water hoog. Vandaar de naam van deze dijk.
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Oenerbroek

Klompenmakersgezin

Korenmolen “Werklust”

Historische sluis
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