BOERDERIJENROUTE
Okkenbroek en Holten
Okkenbroek

Holten

e naam Okkenbroek lijkt afgeleid van het
Anglische ock (eik) + broc (broek, drasland):
Het broekland bij de eiken. In 1394 wordt er al
gesproken over het buerscap Oeckenbroke, gelegen
in den kerspel Deventer. Het (kerk)dorp Okkenbroek
ontstond na de ontbinding van de Gooijermarke
in 1847. In die tijd bestond het gebied, rondom
wat wij nu Okkenbroek noemen, uit bos, heide en
weilanden in de lager gelegen natte gronden. Pas
midden 19de eeuw groeide Okkenbroek, dankzij
grootgrondbezitter Adam IJssel de Schepper, een
huzaren luitenant uit Deventer, uit tot een klein
dorp. In 1852 werd er een molen en een smederij
gebouwd. Het zou nog tot 1904 duren voor de kerk
met pastorie gebouwd werd. De kerk en de smederij
vormen de kern waaromheen het dorp Okkenbroek
ontstond. Door ontginningen kwamen er steeds
meer mensen te wonen in de directe omgeving. Al
snel werd ten behoeve van de kerkgangers naast de
kerk een winkel met bakkerij en stalling gebouwd.

In 1277 komt de naam Holten voor het eerst voor
in geschriften. Holten was van oorsprong een
agrarisch dorp. Belangrijk was het houden van
melkvee. Ook werden er varkens gehouden en
verhandeld. De industrie in Holten heeft met name
na de Tweede Wereldoorlog een grote ontwikkeling
doorgemaakt. Als toeristische trekpleister is de
Holterberg van groot belang. Holten ligt aan de
Holterberg aan het zuidereind van de Sallandse
Heuvelrug. Aan de zuidkant ligt de buurschap
Beuseberg. Deze buurschap wordt gekenmerkt door
een zeer afwisselend landschap. Aan de westzijde
ligt de buurschap Dijkerhoek, waar korenmolen De
Hegeman staat. Daarnaast ligt buurschap Espelo.

D
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1 ADRIANA HOEVE
Oerdijk 200, Okkenbroek
Ontginningsboerderij,
bouwjaar 1908
Adriana Hoeve was eigendom
van Jan Herman Anne IJssel de
Schepper uit Bussum. De naam
Adriana, die aan deze boerderij is
gegeven, is ongetwijfeld een eerbetoon aan zijn moeder Johanna
Adriana Kruimer. Jan Herman
Anne IJssel de Schepper overleed
in 1908 en de boerderij werd
verkocht aan mejuffrouw Agatha
Elisabeth Crommelin. Zij woonde
op Huize Wijnbergen onder Olst.
In 1923 werd Adriana Hoeve, samen met boerderij Nieuwe Krieger
en Huis Okkenbroek geveild.

2 ERVE OOSTERHOF

Oerdijk 127, Okkenbroek
Landgoedboerderij, bouwjaar 1923
Erve Oosterhof werd in 1923, in
opdracht van Exploitatiemaatschappij DAVO te Deventer, als
ontginningsboerderij gebouwd.
Het ontwerp van deze boerderij
is van de Deventer architect M.
van Harte. De Oosterhof is nu in
erfpacht uitgegeven door Stichting
IJssellandschap. De kenmerkende
groene luiken met rode panelen
zijn voorzien van een witte bossing. Het bestuur van de voormalige Verenigde Gestichten had
de gewoonte om op elk erf net
zoveel eiken te planten als dat er
bestuursleden waren.

3 ERVE WESTERHOF
Oerdijk 125, Okkenbroek
Landgoedboerderij, bouwjaar 1923
Evenals Oosterhof werd ook
Westerhof in opdracht van DAVO
gebouwd. Aan het eind van de
daknok is een uilebord (een driehoekig houten luik) aangebracht.
In oude boerderijen waren zij
voorzien van één of meer oelegaten. Uilen konden hierdoor naar
binnen vliegen en ’s nachts op
muizenjacht gaan op de hooizolder. In 1968 is Westerhof zes meter vergroot. Vier jaar later is hier
één van de eerste ligboxenstallen
van Nederland gebouwd, die nog
steeds aanwezig is.

5 DE GROTE BRANDER
Oerdijk 192, Okkenbroek
Dwarshuisboerderij met karnhuis,
oudste vermelding 1399
Dit rijksmonument, gelegen op
landgoed Oostermaet, is voor
het eerst genoemd in 1399. In de
gevel van de boerderij is de opvallende uitbouw van het karnhuis
te zien. In 1675 is het huis door
brand verwoest. De bewoners Jan
en Derck Brander hoefden daarom
in dat jaar geen vuurstedegeld
af te dragen. Dit is een vorm van
belasting voor ieder huishouden
met een schoorsteen. In maart
2009 opende De Grote Brander
als leerboerderij de deuren. Naast
de boerderij staat een historische
varkensschuur (ca. 1840), een
bakhuis (ca. 1900) en staan er enkele bijgebouwen uit recente tijd.

4 ERVE KEURHORST
Oerdijk 194, Okkenbroek
Landgoedboerderij, bouwjaar 1931
Oorspronkelijk is Keurhorst een
kleine boerderij uit 1858. In 1931
is hier een nieuwe boerderij naast
gebouwd. Tot 1976 heeft het
dienst gedaan als boerenbedrijf.
Hierna veranderde Keurhorst in
een woonboerderij. De oorspronkelijke boerderij werd eind 20ste
eeuw afgebroken, maar herbouwd
in haar oorspronkelijke vorm. De
raamkozijnen zijn voorzien van
luiken in de kleuren van de de
voormalige eigenaar Stichting IJssellandschap: groen, rood en wit.
Ook zijn de wolfseinden voorzien
van uileborden met een pinakel.
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generaties van dezelfde familie op
De Klinke.

6 ERVE ZOMERDIJK Oostermaatsdijk 14A, Okkenbroek
Landgoedboerderij, bouwjaar 1916
Omstreeks 1900 kocht Abraham Capadose landgoed “Het
Oostermoat” grond aan om er
twee jachthuizen te bouwen en
een jachtgebied aan te leggen. Hij
plantte hier veel rododendrons,
die dienst moesten doen als
schuilplaats voor het wild. In het
bos werd een eendenvijver gegraven en werden bomen gekapt
om de jagers betere schietkansen
te geven bij grote jachtpartijen.
Zomerdijk werd in 1916 gebouwd
voor de hoofdjachtopziener Teunis ten Velde.

7 DE KLINKE
Klinkenweg 9, Okkenbroek
Katerstede, oudste
vermelding 1744
De geschiedenis van katerstede
De Klinke gaat terug tot 1744. In
een hypotheekakte van 5 september 1786 staat: met als onderpand
twee dagwerk hooiland De Klinke
genaamd. In de akte van scheiding
van de goederen van 27 maart
1885 staat onder andere dat de
boedel in de kelder bestaat uit:
melktonnen, melkvaten, emmer,
leupen, melkzeef, ton met snijbonen, pot met vet en enig grof
aardewerk ter waarde van ﬂ. 15,00.
In 1927 is er rechts naast de boerderij een nieuw huis gebouwd.
Sinds 1821 wonen nu al negen

8 HOLMER
Dijkerhoekseweg 20, Holten
Dwarshuisboerderij, bouwjaar
19de eeuw
Deze boerderij deed dienst als
bakkerij en op de deel stonden
een paar koeien. Naast de boerderij staat de Dijkerhoekse molen De
Hegeman. De molenbouwer kocht
in 1890 een Zuid-Hollandse poldermolen, die werd omgebouwd
tot korenmolen. Opgrachtgeefster
voor de bouw was de weduwe van
Hendrik Jan Klein Baltink, die op
erve Hegeman woonde.

10 HOF VAN SPLO
Pasmansweg 3, Holten
Erve, oudste vermelding 1215
Dit rijksmonument uit de 18de
eeuw is gelegen in buurschap
Espelo. De boerderij behoorde
tot de goederen van het kapittel
Sint Pieter van Utrecht. Op de
Hof woonde de hofmeier, die het
gezag droeg en de horige boeren
controleerde. Dit bleef zo tot
1770. Daarna werden particulieren
eigenaar van de boerderijen. Hof
van Splo, in de omgeving ook wel
bekend als Willemshoeve of erve
Haarman, heeft nu de functie van
een paardenmanege.

9 KLEIN HELLEWEGE OF

KEESMAN
Oude Deventerweg 41, Holten
Wederopbouwboerderij,
bouwjaar 1952
De oorspronkelijke naam van
deze katerstede is Hillekes, voor
het eerst vermeld in het hoofdgeldregister van 1675. De boerderij
is op 9 april 1945 bij de bevrijding
van Holten in brand geschoten. In
het kader van wederopbouw werd
de boerderj in 1952, anders dan in
deze streek gebruikelijk, herbouwd
in de Betuwe stijl.
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Routebeschrijving
Fietstocht Okkenbroek en Holten (23 km)
Start Dorpshuis Ons Centrum, Oerdijk 141
Okkenbroek
RA Oerdijk nr. 200 (1), nr.127 (2) nr.125 (3)
Eind LA Oerdjik nr. 194 (4) en nr. 192(5)
LA Oostermaatsdijk nr. 14a (6) en nr. 5 (A)
LA Schiphorsterweg
RA Klinkenweg nr. 9 (7)
Weg vervolgen Stevenssteeg
RA Beumersteeg
RA Dijkerhoekseweg (8) + (B)
LA Oude Deventerweg
RD onder tunnel door tot nr. 41 (9)
Bij kruispunt LA Jeurlinksweg
Na 200 mtr. LA Lammertsteeg (ﬁetspad)
Einde RA Kattensteeg (zandweg)
Kruising harde weg LA
T-splitsing RD ﬁetspad op Koordesweg
(Einde ﬁetspad picknickplaats rechts)
Kruispunt Raalterweg schuin RD Flisweg
Links aanhouden Flisweg
LA Meester Bosweg
Kruispunt RD Meester Bosweg (C)
kinderboerderij links
RA om route te vervolgen
Eind LA Rutgersweg, gaat over in zandweg
LA Koeweideweg
T-splitsing RD ﬁetspad
Einde ﬁetspad RD ri. Raalterweg

RA parallelweg
Na 300 mrt. LA voetgangerstunnel
Alternatief voor ouderen; RD tot kruispunt,
LA ri. Dijkerhoek
Links langs Bosschool
Op kruispunt na 150 mtr RA bospad volgen
RD tot einde pad
LA verharde weg (Espelodijk)
1e weg RA (doodlopende weg nr. 5,7,9,11)
Let op! Voorbij nr. 9 RA Sploderpad
Einde pad LA (Bijvanksweg, niet aangegeven)
Kruispunt LA Pasmansweg nr. 3 (10) en nr. 10 (D)
Kruispunt RA Okkenbroekseweg op ‘t kruispunt (E)
RD Reuskenweg
LA Oude Diepenveenseweg
Weg vervolgen naar Startpunt Oerdijk (F)

(A) Rustpunt Zorgboerderij Erve Oostermaet,
Oostermaatsdijk 5, Lettele
(B) Rustpunt molen De Hegeman,
Dijkerhoekseweg 22, Dijkerhoek
(C) Kinderboerderij Dondertman, Meester
Bosweg 5, Holten
(D) Opa’s Erf, Pasmansweg 10, Holten
(E) Rustpunt Toorneman, Okkenbroekseweg
6, Holten
(F) Dorpshuis Ons Centrum, Oerdijk 141,
Okkenbroek
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