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Type wandeling: veel onverharde paden die bij nat weer moeilijker  
begaanbaar zijn. 
Lengte van de wandeling: ca. 4,9 km lang; duur ca. 1 tot 1½  uur.ca.  

Startpunt: Parkeerplaats  Sint Martinuskerk aan de Kerkweg 8, Oud-Zevenaar 
OV: Ook met openbaar vervoer bereikbaar vanaf station Zevenaar, waar ook diverse 
streekbussen stoppen. 
Horeca in de buurt: Bij start/eindpunt restaurant “Thoen en Thans’; onderweg bij 
‘Buitengoed de Panoven’ (check website voor openingstijden). 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Figuur 1 kaart beschreven wandelroute 

Beschrijving van het gebied 

Oud-Zevenaar ligt in de Liemers aan de rand van natuurgebied de Rijnstrangen. De 
Rijnstrangen zijn ontstaan na het graven van het Pannerdens Kanaal tussen 1701 en 1707. 
Naast de problemen met de waterafvoer van de Beneden Rijn waren gebeurtenissen in het 
rampjaar 1672 en in 1701 een reden om het Pannerdens kanaal te graven. In 1672 kon het 
Franse leger van Lodewijk XIV door de lage waterstand bij Schenkenschans oprukken naar 
Arnhem. In 1701 bezetten de troepen van Lodewijk XIV de Zuidelijke Nederlanden. Het 
Pannerdens Kanaal werd in eerste instantie als verdedigingswerk gegraven. Tijdens het 
graven werd besloten het kanaal te gebruiken om de waterstanden in de rivieren te regelen. 
Door het Pannerdens kanaal is de verdeling van het water tussen Waal en Rijn verbeterd. 
Tot ongeveer halverwege de 18de eeuw waren de Rijnstrangen nog bevaarbaar. Via de 
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Spijkse overlaat bij Tolkamer was het gebied bij hoogwater in gebruik voor de opvang van 
water om de waterstand in de rivieren te verlagen. Na het afsluiten van de overlaat in de  
1959 is het gebied niet meer in gebruik voor de berging van water tijdens hoogwater.  

 
Sint Martinuskerk in Oud- Zevenaar, foto van Peter Schulenberg. 

Oud-Zevenaar is omstreeks de achtste eeuw ontstaan op de oevers van de AA, een 
zijriviertje van de Rijn. Destijds bezat een klooster uit Rinderen bij Kleef hier een landgoed. 
Het klooster in Rinderen was gewijd aan de Heilige Martinus. Hieraan heeft de kerk van Oud-
Zevenaar haar naam, de St. Martinuskerk, te danken. In eerste instantie was de kerk 
waarschijnlijk een gebouwtje van hout, riet en leem. Omstreeks 1345 werd met de bouw van 
de huidige kerk begonnen, waarbij de gotische bogen in de kerk aangebracht werden.  

Sinds de 14de eeuw hoorde Zevenaar en omgeving tot het hertogdom Kleef. In het begin van 
de 19de eeuw werd een aantal malen van machthebber gewisseld, pas op 1 juni 1816 werd 
het definitief aan het Koninkrijk der Nederlanden toegevoegd. 

De omgeving van Oud-Zevenaar is voornamelijk ontstaan door het gebruik van de natuur 
door de mens. De Wejenward en het Klompenmakersbosje zijn aangelegd voor het winnen 
van geriefhout zoals wilgentenen voor het maken van manden en hout voor het maken van 
klompen.                                                                                                                                    
Vanaf 1865 werden op de plek, waar nu de Panoven staat, in een veldoven o.a. pannen en 
bakstenen gebakken. In 1926 werd de huidige Panoven  gebouwd. Het is een zogenaamde 
zigzag-oven. Rondom de centrale schoorsteen zijn een twintigtal steenkamers gegroepeerd.  
De stenen waren van het zogenaamde waalformaat en hadden door de ijzerhoudende klei 
een rood paarse kleur. Door het afgraven van de klei zijn een aantal waterplassen, 
tichelgaten, ontstaan. Het laatste stookjaar was 1982 door de laatste steenbakker W.H. K. 
Kruitwagen. De laatste grote opdracht waren stenen voor de bouw van het ziekenhuis aan 
de Hunneveldweg in Zevenaar. Aangezien eerst nog de laatste stenen verkocht moesten 
worden werd de Panoven in 1983 definitief gesloten.                                                                                           
De Breuly is ontstaan door een dijkdoorbraak. Het oudste archiefstuk, waarin de Breuly 
genoemd wordt, dateert uit 1559. 
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De wandelroute1 

1. Start je bij het station:  
a. Loop dan via het Stationsplein naar de spoorwegovergang.  
b. Je steekt het spoor over en vervolgens ook de Ringbaan Zuid.  
c. Aan de overkant sla je linksaf en vervolgens rechtsaf naar de Oud 

Zevenaarseweg.  
d. Via deze weg loopt je in de richting van Oud Zevenaar.  
e. Aan het eind van de bebouwde kom van Zevenaar loop je via het Tichelpark 

naar de Ooysedijk. De wandeling door dit park is ook het laatste deel van de 
wandeling (zie vanaf punt 15).  
 

2. Start je bij de St Martinuskerk loop dan vanaf het parkeerterrein langs de grote deuren 
van de kerk rechtsaf een paadje met traptreden op naar de dijk. Op de dijk rechts af. Je 
loopt tot aan een zandpad aan de linkerkant. 

3. Hier ga je links af het zandpad op, je loopt de dijk af. Onderaan de dijk sla je bij het 
bankje rechtsaf. 

    
De Wejenward   foto’s Helen Ponsen 

Aan je rechter hand ligt de Wejenward, een gebied van rabatten en greppels. Met de grond 
uit de greppels werden de rabatten opgehoogd. Vervolgens werden op de rabatten wilgen of 
populieren aangeplant voor de winning van geriefhout zoals wilgentenen, die voornamelijk 
gebruikt werden voor het maken van manden. In dit gebied en nog enkele andere plekken in 
de omgeving wordt door Werkgroep Oké landschapsonderhoud uitgevoerd 
(https://www.landschapsbeheergelderland.nl/alle-vrijwilligersgroepen-per-regio/werkgroep-oke-onderhoud-kleine-

landschapselementen/ ). Het gebied is een paradijs voor veel vogels.  

4. Aan het eind van het pad sla je rechtsaf, een lang pad parallel aan deze waterrijke zone 
van rabatten en greppels, onder aan de dijk. 

5. Nadat je de Wejenward gepasseerd bent, komt je waterplas Karekiet tegen, een 
natuurontwikkelingsproject voor de terugkeer van de Grote karekiet. 

 
Deze vogel heeft overjarig riet nodig om het nest in te bouwen. Op de plas verblijven vaak 
meerkoeten, futen en grauwe ganzen. In deze omgeving leeft ook de bever, waarvan u 
knaagsporen en wissels kunt vinden. Wissels zijn de vaste paden waarlangs de bevers zich 
van de ene naar de andere plas verplaatsen. 
In de sloot aan de linkerkant van het pad leeft onder meer de ‘Grote modderkruiper’, een 
bijzondere vis. De vis kan tot een halve meter diep in de modder op de bodem wegkruipen. 
In de sloot zijn plas/dras gebieden aangebracht. In het voorjaar zetten de vissen in de lage 

 
1 Kom je onduidelijkheden tegen op deze wandeling neem dan contact op met 
webmaster@arnhem.knnv.nl 

https://www.landschapsbeheergelderland.nl/alle-vrijwilligersgroepen-per-regio/werkgroep-oke-onderhoud-kleine-landschapselementen/
https://www.landschapsbeheergelderland.nl/alle-vrijwilligersgroepen-per-regio/werkgroep-oke-onderhoud-kleine-landschapselementen/
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begroeiing hun eieren af. En in het lage warmere water groeien de jongen op. Als onderhoud 
worden deze plekken gemaaid om de begroeiing laag te houden. Tevens zijn er meerdere 
diepe kommen in de sloot gemaakt, omdat de sloot droog kan vallen. Vis kan bij droogte in 
de diepe kommen overleven. De ‘Grote modderkruiper’ kan een tijd overleven in de modder 
maar het is niet precies bekend hoelang. De ‘Grote modderkruiper’ wordt ook wel weeraal 
genoemd, omdat de vis door schommelingen in de luchtdruk onrustig wordt. Vroeger werd 
de vis door boeren in weckflessen gehouden als een soort barometer.  

   
Natte zone langs de djik, foto Helen Ponsen  Meidoornhaag bij Breuly foto Peter Schulenberg 

6. Je vervolgt het onverharde pad en aan het eind ligt het Klompenmakersbosje. 

Ook dit is een gebied van rabatten en greppels. Hier groeit onder meer de moeraswolfsmelk. 
Ook hier onderhoudt Werkgroep Oké het gebied, waardoor de moeraswolfsmelk zich hopelijk 
beter kan handhaven. 

7. Je gaat bij de asfaltweg, Geldersewaard, rechtsaf en loopt via de linker opgang de dijk 
op. Op de dijk steekt je schuin over naar rechts en aan de overkant loopt je naar links 
via een klinkerpad de dijk weer af. Onderaan sla je rechtsaf en vervolgens onmiddellijk 
weer rechtsaf het pad rond de Breuly, de oude dijkdoorbraak, op. 

Langs het pad groeit onder andere de bosrank, de enige inheemse clematis. Deze klimplant 
is belangrijk voor allerlei insecten zoals allerlei bijen. Deze klimmer komt alleen voor langs de 
grote rivieren in het oosten van Nederland en in Zuid-Limburg. Langs het pad groeien ook 
veel sleedoorns en de vogelkers. De sleedoorns bloeien vroeg in het voorjaar voordat het 
blad aan de struik verschijnt. Even later in het seizoen bloeit de meidoorn, een struik die in 
dit gebied ook veel voorkomt en als hagen zijn aangeplant. Deze struik bloeit echter pas als 
het blad aan de struik is verschenen.  

8. Het pad volgt de kolk, bij de meidoornhaag scherp links. 

Deze meidoornhaag langs het pad om de Breuly is aangeplant voor het weren van honden in 
het weiland i. v. m. risico op besmetting van de koeien met het Neospora parasiet die in de 
hondenpoep kan zitten. In de meidoornhaag groeien een aantal bomen waardoor meer 
bloesem beschikbaar komt voor allerlei insecten. 

9. Je vervolgt het pad tot je weer bij de openbare weg komt. Hier steek je de asfaltweg, de 
Breulylaan, over en vervolgt de wandeling via het pad aan de overkant rechts langs de 
waterplas. Deze plassen zijn ontstaan door het tichelen of afgraven van klei voor de 
baksteenindustrie.  

10. Aan het eind van het onverharde pad sla je linksaf. Via dit pad loopt je om deze plas 
heen Een klein gedeelte loop je langs een hekwerk aan je rechterzijde. Op een geven 
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moment zie je zowel links als rechts waterplassen liggen die door kleiafgraving ontstaan 
zijn.  

  
Tichelgat met schoorsteen van de Panoven  foto PS Paadje tussen de tichelgaten foto Helen Ponsen 

11. Aan het eind van het pad sla je rechtsaf de Breulylaan op. Vervolgens sla je bij de dijk 
vanaf de Breulylaan rechtsaf de Slenterweg op. Na de bocht naar links sla je rechtsaf 
de Panovenweg op.  

12. Op de splitsing sla je rechtsaf. Je komt nu bij de oude steenfabriek de Panoven. Daar 
loop je langs als je geen bezoekje aan de Panoven het baksteen en dakpanmuseum 
(zie voor meer informatie https://mijngelderland.nl/inhoud/organisaties/nederlands-baksteen-en-

dakpanmuseum-de-panoven ). 
13. Je vervolgt de wandeling via de Panovenweg en slaat na ca. 100m, bij markering 

keuzepunt Y17, via een smal pad rechtsaf het Breulypark weer in. Het pad buigt af naar 
links en op de splitsing slaat u rechtsaf, langs een meidoornhaag. 

14. Bij volgende splitsing ga je linksaf, je vervolgt het pad tot aan de Breulylaan. Hier steek 
je de weg over en je gaat de aanlooproute van het Klompenpad “ de Rijnstrangen” op. 
Ook langs dit pad is een meidoornhaag aangeplant.  

15. Je vervolgt het pad tot aan de Oude Zevenaarseweg en steekt daar de weg schuin 
rechts over en vervolgt de wandeling via een van de paden van het Tichelpark naar 
rechts in de richting van de Ooysedijk. 

In het voorjaar komen in het park planten als Sneeuwklokjes en Gevlekte en Italiaanse 
aronskelk tot bloei.  

16. U loopt hier door het stroomgebied van het vroegere riviertje de AA. Aan het eind van 
het Tichelpark, rechtsaf en dan links, je loopt dan verder langs de Oude 
Zevenaarseweg.  

17. Op de dijk linksaf, je loopt door tot de weg die de dijk af gaat, deze volg je. Bij het 
volgende weggetje rechtsaf en je komt weer uit bij de parkeerplaats bij de Martinuskerk, 
het beginpunt van deze wandeling.  

18. Nog behoefte aan een klein ommetje, volg dan tot slot kunt nog het processie pad rond 
de kerk.  

Je kijkt dan uit over het gebied waar tijdens de 80 jarige oorlog, tegenwoordig “de Opstand” 
genoemd, de legers van prins Maurits van Oranje tegen de Spanjaarden gevochten hebben.                                                                                             
Wil je meer weten over dit gebied en zijn geschiedenis kijk dan bij: https://www.oud-zevenaar.nl/ of 

https://www.liemersverleden.nl/ of http://liemershistorie.nl/ of https://levenindeliemers.nl/autheur/69-

levenindeliemers De geschiedenis van de Liemers wordt uitgebreid beschreven in “De Liemers, 
land van grenzen tussen Rijn en Oude IJssel” door Wim van Heugten & Theo Salemink 
(red). 

Tekst: Peter Schulenberg 
Foto’s: Peter Schulenberg en HelenPonsen 

      Jaar van opmaak: 2022 
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