
Wandelen door heden en verleden van

Stroe
Deze wandelroute voert u door 
een landelijk gebied langs statige 
boerenhoeven. 

Lengte van de route:  5,5 km
Toegankelijk met kinderwagens
en voor minder validen.

Er zijn ook wandelroutes door 
Barneveld, Voorthuizen en Garderen

BA



Ten geleide

Het dorp Stroe is één van de oudste nederzettingen van ons land; 

oudheidkundige vondsten – zoals een grote vuursteenwerkplaats uit 

de prehistorie – langs de bovenloop van de Houtbeek bewijzen dat.
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Stroe ligt in een landelijke omgeving en heeft 

nog altijd verschillende statige boerenhoeven. 

Vroeger waren er ook veel schaapskooien te 

vinden, mede vanwege de grote heidevelden; 

deze werden gebruikt voor het slaan van 

plaggen en het weiden van de grote 

schaapskudden. Die heideplaggen werden in 

de potstal gelegd en na “gebruik” benut als 

mest op de schrale akkertjes. Door de komst 

van kunstmest werden de schaapskooien 

voor andere doeleinden in gebruik genomen 

of raakten langzaam maar zeker in verval.
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1   De wandelroute door Stroe start nabij De Kleine Hul aan de Wolweg 8.

2   U steekt de Wolweg over en gaat linksaf (het dorp uit); u ziet vrijwel direct aan 

uw rechterzijde De Groote Stroe (nu een geitenboerderij).

3  Vervolg de Wolweg en in het begin van de S-bocht ziet u aan uw rechterhand 

(t.o. Bosbergerweg) Het Plaatsje.

Wandelen door Stroe

De boerderij “De Groote Stroe” wordt al in 1534 
genoemd in een document waarin werd geregeld 
dat de boer ten tijde van oorlog een wagenpaard 
aan de hertog moest leveren. De boerderij staat 

ook wel bekend onder de naam “De Steeg”. De 
bewoners heetten dan ook Versteegh of 
Verstege. Vanwege huwelijkse betrekkingen ging 
de boerderij over naar de familie Van Wenum.

1. De Kleine Hul, Wolweg 8

Een boerderij die al in 1715 in de kronieken 
wordt genoemd. Eén van de bewoners – 
misschien was dit wel de voorloper van de 
SRV-wagen? – heeft zijn gunstig gelegen 
boerderij gebruikt om door middel van een 
huifkar kruidenierswaren te verkopen.

2. De Groote Stroe, Wolweg 21

3. Het Plaatsje, Wolweg 9

De boerderij, waarvan de indeling volledig is 
gehandhaafd, stamt uit 1830. De boerderij 
werd met geld van gemeente en provincie 
gerestaureerd en staat nu op de gemeentelijke 
monumentenlijst.
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4   U vervolgt de S-bocht verder en u ziet rechts Strooimansgoed en links 

Hooimansgoed (let op voor het verkeer!).

5   U wandelt de Wolweg af tot het kruispunt (u passeert dan de kippenslachterij 

Jan v. Ee) en u slaat u rechtsaf (De Raven). U staat dan direct voor de 

boerderij Ravenweg 2. 

Van oorsprong was deze boerderij samen met 
Strooimansgoed één geheel. Zij betaalden 
thinsgelden aan het Kapittel van St. Marie te 
Utrecht. Thinsgelden zijn jaarlijkse vergoedingen 

die werden betaald door voormalige horigen als 
afkoopsom voor hun vrijheid. De geschiedenis 
van deze boerderij gaat terug tot vóór 1500.

Ook deze boerderij werd al in 1534 genoemd. De 
eigenaar maakte deel uit van een maalschap, een 
organisatie van vrije boeren die het gemeen-

schappelijk bos beheerden. De oude boerderij is 
in 1934 afgebrand, maar niet helemaal op de 
oorspronkelijke plaats herbouwd.

4. Hooimansgoed, Wolweg 6

5. De Raven Ravenweg 2

De boerderij was vanouds 
een herberg en bierbrouwerij. 
De oude herberg stond aan 
de andere kant van de 
Harderwijker Karweg. In 1727 werd een nieuwe 
gebouwd op de tegenwoordige plaats; de oude 
bleef staan. In 1828 werden de zij- en achterge-
vel afgebroken. De brouwerij bleef staan. Daarin 
werd vroeger door meester De Vries school 
gehouden. In 1848 werd ook dit gedeelte 
gesloopt. De herberg De Raven, genoemd naar 
de raaf, die op het uithangborden stond, werd 
zeer druk bezocht door iedereen, die van de 
vissersplaats Harderwijk naar Arnhem gingen. 

Vooral door viskarren, soms wel 30 per dag. Ook 
de mensen uit de buurt kwamen er veel. Moesten 
de veldgraven van het Garderense maalschap 
met iemand afrekenen, dan dronken ze op 
kosten van het maalschap bier in de Raven. Was 
er een heidebrand, dan werd er bier geschonken 
op rekening van het maalschap. Er werden door 
de geërfden van het maalschap ook vergaderingen 
belegd. Men at dan aardappels, zoute vis met 
botersaus en dronken daar natuurlijk bier bij.

4. Strooimansgoed, Wolweg 7
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6  U vervolgt De Ravenweg (deze gaat over in Stroeërweg) en na een aantal 

honderden meters ziet u aan uw rechterzijde (het laatste huis voor de kruising 

met Stroeërschoolweg) Het Kleine Goor.

7  U steekt nu het kruispunt over en vindt als eerstvolgend huis aan de 

 rechterzijde Het Grote Goor.

8  U keert terug naar kruispunt en slaat linksaf (Stroeërschoolweg) en volgt de 

Stroeërschoolweg; na enige tijd ziet u links De Oude School.

Tussen 1738 en 1751 werd dit huis bewoond 
door een smid. Vandaar dat dit huis ook “Het 
Smidshuis” wordt genoemd.

Gebouwd in 1932 op een rare plaats, maar 
logisch als men de reden weet: het dorpje 
Stroe was te klein voor een eigen Hervormde 
school. Daarom werd dit even buiten het 
dorp gebouwd om zo de bewoners buiten 
Stroe te mogen meerekenen en daarmee te 
voldoen van het minimale aantal leerlingen. 
Er was een bibliotheek met wel 100 boeken! 
Ook werd er vroeger in “gekerkt”. Nu is het 
een galerie en woonhuis.

De bewoners hadden weiderecht in het 
Stroeërbroek. Het oude huis is in 1947 
afgebrand. Dat was al eens eerder gebeurd: in 
1799 zeiden enkele stropers dat er vuur uit de 
heldere hemel was gevallen. Men vertelde dat 
er ’s avonds met takkenbossen op de ramen 
en deuren werd geslagen. Ook werden er 
lichtjes bij het huis gesignaleerd.

6. Het kleine Goor, Stroeërweg 39

7. Het Grote Goor, 
    Stroeërweg 37

8. De Oude School, Stroeërschoolweg 6
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9  U vervolgt de Stroeërschoolweg en sla voor de spoorwegovergang 

rechts af (blijft Stroeërschoolweg) tot aan de volgende spoorwegover-

gang (u passeert dan de herbouwde schaapskooi van Stroe). U gaat 

links de spoorwegovergang over en bent weer op de Wolweg, blijf aan 

de linkerzijde lopen tot onder het viaduct door, daarna treft u direct de 

Zaadeest aan (restauratieproject).

U keert terug richting het dorp (weer onder het viaduct door en blijf rechts van 

de weg, steek de spoorweg weer over en na het passeren van de supermarkt 

bent u na een stukje lopen weer bij uw startpunt aan de Wolweg 8.

Op deze plaatsen zijn de naaldbossen van de 
Veluwe geboren. Staatsbosbeheer verzamelde de 
dennenappels en haalde in het witte gebouw de 

zaden eruit. Deze zaden werden gebruikt om de 
zandverstuiving te bebossen. Het hout werd voor 
de mijnen in Limburg gebruikt.

9. De Zaadeest, Wolweg
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Er zijn ook wandelroutes door 
Barneveld, Voorthuizen en Stroe

Wandelen door heden en verleden van

StroeStroe

1. De Kleine Hul, Wolweg 8

2. De Groote Stroe, Wolweg 21

3. Het Plaatsje, Wolweg 9

4. Hooimansgoed, Wolweg 6

 Strooimansgoed, Wolweg 7

5.  De Raven Ravenweg 2

6. Het kleine Goor, Stroeërweg 39
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9. De Zaadeest, Wolweg
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Colofon

Wandelen door heden en verleden van Stroe 
is onderdeel van een viertal wandelroutes door de 
gemeente Barneveld.

Uitgave: Gemeente Barneveld, 2014
Tekst/Samenstelling: C.P. Hoogeveen
Kaartmateriaal: Citoplan, Den Haag
Fotografie: Peter G.J.T. Mulder
Grafische vormgeving: Interface Communicatie, Ede
Meer informatie: www.daarombarneveld.com


