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Beste inwoners van Oene,

In maart 2020 hadden wij met jullie in Museum Oene in gesprek willen gaan over de 
waarden van het landschap van Oene. Om welbekende redenen kon deze bijeenkomst 
toen niet doorgaan. Aanvankelijk dachten wij in ons optimisme dat we na een korte 
lockdown alsnog elkaar zouden kunnen ontmoeten in Oene. Maar al snel werd duidelijk 
dat het Corona-virus nog lang onder ons zou blijven. Zelfs bij het schrijven van deze 
brief is het nog steeds niet mogelijk om een fysieke bijeenkomst te organiseren. 

Gelukkig vonden we een andere, veilige manier om met elkaar in contact te komen. De 
afgelopen zomer hebben de meesten van jullie thuis in Oene doorgebracht. En dat was 
toch bijzonder, want het dicht bij huis blijven bracht waarden van het landschap aan het 
licht waar we normaal aan voorbij gaan. 

Daarom maakten we een online expositie op de website van Cultuur Historisch Museum 
Oene, waarvoor we jullie uitnodigden om beelden en verhalen. Het leverde een mooie 
oogst op, die afgelopen zomer te zien is geweest op de site van Museum Oene. 

Als dank voor al jullie mooie inzendingen hebben wij dit landschapsbeeld gemaakt, 
zodat we, nu de expositie al weer een tijdje voorbij is, jullie iets blijvends kunnen geven.
 
Dit landschapsbeeld sturen wij naar iedereen die per mail heeft ingestuurd en naar 
Museum Oene. Naast dat het een weergave is van de inzendingen en expositie, geven 
wij ook onze impressie die wij als verkenners van buitenaf tijdens een dagwandeling in 
en rond Oene hebben ontwikkeld. Met dit landschapsbeeld hopen we jullie als inwoners 
van Oene een basis en inspiratiebron te bieden voor gesprekken die jullie in de 
toekomst wellicht met elkaar gaan voeren over het landschap. 

Graag bedanken wij op deze plaats Dikkie Huiskamp - Van Hell, voorzitter van het 
Cultuur Historisch Museum Oene, en de overige bestuursleden en vrijwilligers Ria Koert, 
Gerhard en Reina Wijnbergen voor de samenwerking. Zonder hun inspanningen waren 
wij nooit met zoveel inwoners in contact gekomen en hadden we niet zo’n rijke oogst 
aan beelden en verhalen kunnen laten zien.

Hartelijke groet,

Heidi Linck en Peter Hermens,
Verkenners voor de IJsselkaravaan.



1.
Landschapsbeeld

Een landschapsbeeld poogt de waarden van het landschap in één beeld vast 
te leggen. Het is een inspirerend beeld dat zowel de hardware (de ruimtelijke 
en fysieke aspecten) als de software (de sociale en culturele aspecten) 
vastlegt. Het pretendeert in géén geval compleetheid, maar vormt een 
beeldend verslag van de verkenning, de tentoonstelling en de gesrpekken 
daarover. In het landschapsbeeld zijn landschappelijke, sociale, culturele, 
cultuurhistorische, ecologische en economische elementen in samenhang 
zichtbaar gemaakt. Verhalen van bewoners, quotes van ontmoetingen, 
resultaten van het gezamenlijke gesprek over kwaliteiten en waarden van het 
landschap zijn er een onlosmakelijk onderdeel van.



Oene is voor mij...

IJsselkaravaan 2021 Klik hier om naar de website van het Cultuur Historische Museum te gaan

De kwekerijen 
zijn de bossen 
van Oene

Oene in seizoenen

De IJsseldijk ligt 
als een podium 
in het landschap

De korenmolen is 
een waardevolle 
jeugdherinnering 
voor mij

Oene is een 
lappendeken, maar 
geen gewone

Ruimte, rust, groen 
en vrijheid

Lieflijk dorp aan de Veluwerand,
Oene, lieflijk dorp, een klein stukje Gelderland.

Akkers, enk- en broekgronden, groei en bloei, 
gewassen golvend in de
zon,
weteringen, waterwegen, als linten door percelen, 
voor mens en dier
voedsel- en waterbron.

IJssel- en uiterwaarden, schoonheid in ‘t land,
kracht en pracht van water, soms ruw tekeergaand 
bij hoge waterstand,
dan weer zacht kabbelend met de stroming mee, 
dromend aan de oeverkant.

Scholen, molen Werklust, N.H. Kerk,
plattelandsgemeenschap, leven, wonen, werk,
samenwerking schept een band,
Oene lieflijk dorp aan de Veluwerand.

Fiets- en wandelroutes, klompenpaden, 
infrastructuur,
open huis en tuin, vanaf het eerste uur.
Een vol betoog over koeien, kalfjes, het bitter en 
het zoet,
één ding is zeker: “In Oene zit je goed”!

Jo Jonas-Dalhuisen

https://museumoene.nl/mooiste-plekjes-in-oene2


2.
Interpretaties

Een verkenner is een passant. Een voorbijganger op één of enkele momenten 
in de tijd. Een verkenner van de IJsselkaravaan komt op meer plekken, kent 
enkele geheimen van het landschap en weet soms de vinger te leggen op 
een tot dan toe verborgen plek. De observaties van de verkenners, het gevoel 
en de opgeroepen associaties worden bij elke locatie vertaald in een aantal 
interpretaties. Deze interpretaties pakken iets vast en laten het weer los. Zo 
bieden zij input voor een brede waarde-discussie, ook - en misschien wel juist 
- in de tijd ná de IJsselkaravaan.



Oene als lappendeken
Heidi Linck 

Oene is een lappendeken, maar geen gewone. 
Geen enkel ‘lapje’ is hetzelfde. 
Ieder lapje is uniek en dat maakt de deken veelkleurig, veelvormig en spannend.  
De lappen zijn van gras, aarde, beton en soms klei en ze zien er elk seizoen weer 
anders uit.
Alle lapjes van Oene zijn duidelijk afgebakend met een lijn van houten hekken, 
prikkeldraad en soms ook heggen en struiken. 
Elk lapje is van iemand en alleen van hem/haar. 
Wat op de lappen staat, komt overal vandaan, van uit de buurt tot van exotische oorden. 
Door kanalen en weteringen loopt er water over de lappendeken, maar gelukkig wordt 
het deken niet nat. 
De lapjes worden groter en groener naarmate ze dichter bij de IJssel liggen. 
Maar van een patroon of compositie lijkt geen enkele sprake. 
Wat is de samenhang in Oene?
Wat verbindt de lappen en hun eigenaren met elkaar? 





Waardevolle plekjes
An Draaijer

“De korenmolen Werklust (vroeger Enkmölle) in Oene is een waardevolle 
jeugdherinnering voor mij. Als jong meisje fietste ik jarenlang dagelijks onder de 
klapperende wieken door naar school.
Mijn vader heeft ook vele jaren als molenaarsknecht gewerkt bij de gebroeders 
Witteveen. De molen wordt ook nu nog draaiende gehouden door vrijwilligers.
Verder wil ik nog even noemen de Muziekkoepel van Oene. Deze ligt wat verscholen 
in het dorp, maar het heeft iets nostalgisch wanneer er een concert klinkt van 
Muziekvereniging Vriendschap. Je kunt er ook lekker even zitten na een fietstochtje.
Ook al is er veel verdwenen in de dorpskern, er zijn nog veel mooie plekjes op het 
platteland.”



Oene is voor mij...
Jo Jonas-Dalhuisen

Lieflijk dorp aan de Veluwerand,
Oene, lieflijk dorp, een klein stukje Gelderland.

Akkers, enk- en broekgronden, groei en bloei, gewassen golvend in de
zon,
weteringen, waterwegen, als linten door percelen, voor mens en dier
voedsel- en waterbron.

IJssel- en uiterwaarden, schoonheid in ‘t land,
kracht en pracht van water, soms ruw tekeergaand bij hoge waterstand,
dan weer zacht kabbelend met de stroming mee, dromend aan de oeverkant.

Scholen, molen Werklust, N.H. Kerk,
plattelandsgemeenschap, leven, wonen, werk,
samenwerking schept een band,
Oene lieflijk dorp aan de Veluwerand.

Fiets- en wandelroutes, klompenpaden, infrastructuur,
open huis en tuin, vanaf het eerste uur.
Een vol betoog over koeien, kalfjes, het bitter en het zoet,
één ding is zeker: “In Oene zit je goed”!



Oene is voor mij...
Anneke Buitenkamp



Oene is voor mij...
Dikkie Huiskamp



Oene is voor mij...
Hennie van de Vrugt



Oene is voor mij...
Ina Dijkhof



Oene is voor mij...
Ria Koert



Oene is voor mij...
Reina Wijnbergen



Oene is voor mij...
Jan Kiesbrink


