
Rondje Hoogwatergeul via Oene 
Hier een route om te skeeleren van 31,5 kilometer vanaf de accommodatie van Skeelerclub 

Oost Veluwe aan de Kommerseweg te Heerde, door de Hoogwatergeul Veessen – Wapenveld. 

Vertrek vanaf de Kommerseweg oostwaarts en ga aan het eind van de 

weg linksaf de Veldweg op. 

Ga aan het eind van de Veldweg rechtsaf Koerbergseweg en rij door 

tot de voorrangsweg (Zwolseweg). Kijk hier goed uit en steek de weg 

recht over en ga verder op de Beatrixweg. 

Ga de eerste weg linksaf en sla de Wapenvelder Kerkweg in en rij deze 

helemaal af tot aan de Revelingseweg, sla hier rechtsaf en steek het 

kanaal en de Kanaaldijk over.  

Ga verder op de Revelingseweg, volg deze zo’n 400 meter en sla 

linksaf de Lagestraat in.  

Volg de Lagestraat tot aan het eind en sla dan rechtsaf de Kerkstraat 

in. Aan de linkerkant zie je Wapenveld liggen aan de andere kant van 

het kanaal. 

Houd bij de splitsing links aan en ga verder op de Werverweg. Links 

van je zie je de laatste nieuwbouw van Wapenveld, de wijk De Kolk.  

Volg de Werverweg tot bovenaan 

de dijk, en sla rechtsaf de Werverdijk op. Je komt nu langs een 

tweetal gemalen, eerst langs het nieuwe gemaal, Gemaal 

Veluwe, wat sinds 1998 in gebruik is, en daarnaast ligt het oude 

gemaal, Gemaal Pouwel Bakhuis, wat al vanaf 1920 zorgt dat de 

Polder Veluwe op niveau blijft.  

Na de gemalen sla rechtsaf de Westdijk op en volg het fietspad 

dat de westgrens van de Hoogwatergeul Veessen – Wapenveld aangeeft voor zo’n 8 kilometer. Hier 

bevindt zich de inlaat. 

De geul tussen Veessen en Wapenveld is 8 kilometer lang en tussen de 550 en 1.500 meter breed. Hij 

ontstond door de aanleg van twee nieuwe dijken en de bouw van een inlaat van 800 meter lengte. 

Deze inlaat met 60 kleppen gaat open bij extreem hoogwater op de IJssel. 

Maak hier de keus voor 20 kilometer (Rondje Hoogwatergeul), 31,5 kilometer (Rondje 

Hoogwatergeul via Oene) of 50 kilometer 

(Rondje Hoogwatergeul via Terwolde).  

Hier volgt de route via Oene. 

Ga rechtdoor en volg de IJsseldijk zo’n 2 

kilometer, je komt hier ook langs 

Natuurboerderij Villa Bakhuis. Kijk voor meer 

info hierover eens op www.villabakhuis.nl  

http://www.villabakhuis.nl/


Sla na 2 kilometer rechtsaf en rol naar beneden in de richting 

van Oene via de Houtweg. Je rijdt in de richting van Oene en 

komt langs Aro Fashion Gear, een van de grootste 

modewinkels van Nederland, maar ooit begonnen als 

klompenmaker. In het dorp Oene houd je links aan en dan 

kom je langs één van de beste slagers van het land Slagerij 

ter Weele, ieder jaar komen wij hier ook langs met de 

Lentebloesemtocht, de seizoenopenings skeelertoertocht en 

worden door slager Herman ter Weele getrakteerd op een overheerlijke gehaktbal. Wil je een lekker 

stukje vlees, vergeet dan deze slager niet.  

Even voorbij Slager ter Weele volg dan niet de weg naar Deventer maar sla af rechtdoor de 

Horthoekerweg in. Aan het eind van deze weg ga je rechtsaf de Donselaarsweg in, waarna even 

verder weer linksaf de Kloosterallee wordt gevolgd. Bij de eerste kruising gaan we rechtsaf de 

Boshoekerweg in. Blijf deze volgen en steek de Eperweg over, de weg gaat dan over in Ooster 

Oenerweg, volg deze voor 1.8 kilometer en sla linksaf Bremensallee.  

De Bremensallee gaat over in Oenerweg. Volg deze tot over het kanaal en neem dan op de Y-splitsing 

de rechterweg, Schoolweg tot aan de voorrangsweg (Eperweg). Steek deze over en ga verder op de 

Engweg. Waar deze samenkomt met de Wezeweg neem je voordat je onder de snelweg door kunt de 

weg naar rechts Mussenkampseweg, deze gaat verder over in de Zuppeldseweg. Volg deze totdat je 

schuin voor je de brandweerkazerne van Heerde ziet en sla daar linksaf, Rhijnsburglaan en volg deze 

tot aan de voorrangsweg (Kamperweg). Steek de Kamperweg over en ga direct links en volg de 

parallelweg, volg deze een paar honderd met en sla al voordat je bij de rotonde bent rechtsaf de 

Kamperzijweg in. Volg deze (steek de Molenweg over, goed uitkijken) en volg deze weg totdat je 

langs Action en Multimate Bouwmarkt komt. Je komt dan ook weer aan de Kommerseweg waar je 

begonnen ben. De route van 31,5 kilometer zit er op, wij hopen dat je genoten hebt van de route en 

de omgeving. 


