
Internationaal klompenmuseum 
 
Starten bij 

Fletcher hotel 
Groningerweg 19 
9765 TA Paterswolde 
 
Locatie zeer kort samengevat: 
OV  :*****- 
Auto  :***** 
Parkeren :***** 
Loop afstand :***** 
Toiletten :***** 
Rollator :***** 
Rolstoel :***** 

 
Omdat het Klompenmuseum geen vergaderzaal heeft, is het ochtendprogramma in 
het Fletcher hotel. De locaties liggen ongeveer 5 auto minuten uit elkaar. Na de 
lunch krijg je een duidelijke aanrijroute naar het Klompenmuseum. 
Beide locaties zijn met het OV goed bereikbaar. Vanaf NS station Groningen vertrekt 
2 maal per uur Qbuzz 9 naar Eelde. En stop zowel bij het hotel als het museum.  
Met de auto neem je op de A28 de afslag 38 Haren en volg dan de N861 richting 
Paterswolde. Bij de rotonde neem je de eerste afslag. Nu ben je al op de 
Groningerweg. Even verderop ligt het Fletcher hotel rechts. 
 
Internationaal Klompenmuseum 
Informatiemateriaal, zoals boeken, krantenartikelen, foto’s, enz. 

Iedereen weet wat klompen zijn en hoe ze er 
uitzien. Althans, dat denken velen. 
Toch worden ze veel minder gedragen dan 
vroeger en is de klompendrager een 
uitstervend ras. En dat terwijl het nog niet zo 
lang geleden, 1950, is dat bijna iedereen een 
paar klompen had en daar dagelijks op liep.  
Maar na afloop van ons bezoek zal je zeggen 

dat je nog nooit zoveel mooie en verschillende klompen uit vele landen hebt gezien. 
 
Je krijgt een videopresentatie van klompen maken met de hand tot en met de 
machine, een rondleiding door de werkplaats met uitleg over de machines en een 
rondleiding door de expositieruimte.  
 
Een paar getallen: 

- Ruim 2.800 paar verschillende klompen, houten zolen en ander schoeisel met 
een houten zool uit de hele wereld. De grootste en meest uitgebreide collectie 
ter wereld. 



- Honderden stuks gereedschappen uit 6 Europese 
landen 

- Enkelvoudige machines uit Nederland, Duitsland 
en Frankrijk 

- Archiefmateriaal over de klompen en de collectie 
van het museum 

 


