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1. Hotel Restaurant Rozenhof, Nijmeegsebaan 114

3. Schuhfabrik Ott & Sohn, Königsallee 11, Kleve
‘Opa’ Ott kwam in 1908 naar Kleve en werkte als modelleur bij Firma Böhmer. Hij 
begon in 1946 met zijn zoon Helmut een fabriek onder de naam Fa. Ott & Sohn. 
De merknaam was ‘OKE-Schuhe’ (kort voor Ott Kellen). De fabriek aan de Kö-
nigsallee 11 werd in 1966 gebouwd, maar al in 1972 moest faillissement worden 
aangevraagd.

2. Schoenfabriek Zoma, Spoorlaan, Groesbeek
Groesbeek had verschillende schoenfabrieken. In 1928 werd schoenfabriek de Ooievaar 

gesticht en na 1936 begonnen verschillende schoenmakers een zelfstandig bedrijf. 
Bekend waren o.a. Conforta, Sneeuwwitje, Henka, Myagro en Zoma. In de voormalige 

Zomafabriek, thans parkeergarage, is een fototentoonstelling over de Groesbeekse 
schoenindustrie te zien.
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5.  Schuhfabrik Storch, Ackerstraße 50-56, Kleve
Er waren in 1896 amper fabrieken voor kinderschoenen in Duitsland. Frits Pannier 
geldt als grote pionier op dit gebied. De ondernemer koos de ooievaar (Storch in het 
Duits) als bedrijfslogo; het is nog altijd te zien op de bewaard gebleven schoorsteen. 
Op haar hoogtepunt maakte de fabriek zo’n 500.000 paar schoenen per jaar. Door de 
concurrentie uit lagelonenlanden moest Storch in 1971 haar deuren sluiten.

9.  Firma Kleinmanns, Nielerstraße 49, Kleve
Jakob Kleinmanns begon zijn fabriek tijdens de Eerste Wereldoorlog, een dappere zet. 
Ook deze fabriek produceerde kinderschoenen. Vanaf 1936 runden zoons Josef en 
Johann de fabriek, totdat ze in 1946 ieder huns weegs gingen. Johann produceerde 
‘Spitz’ kinderschoenen, die ook bij de V&D verkocht werden. In 1971 kon de fabriek 
de concurrentie met de lagelonenlanden niet meer aan en ging failliet. Josef hield het 
met het merk ‘Jugendgluck’, iets langer vol dan zijn broer, maar moest in 1975  
ook sluiten. 

4.  Fa. Fritz Kogelboom, Hoffmannallee 103, Kleve
De Firma Fritz Kogelboom werd in 1911 opgericht. In 1933 vestigde de firma in Krefeld, 

maar in de oorlog werd de fabriek bij een luchtaanval volledig verwoest. Zoon Walter Ko-
gelboom nam in 1946 de voormalige schoenfabriek Hinterberg aan de Königsallee over. 

In 1953 betrok de firma het pand aan de Hoffmann-Allee. De fabriek maakte met name 
sportschoenen. Na het faillissement van Kogelboom in 1967 gingen veel werknemers 

naar schoenfabriek Hoffmann.

6. Klever Schuh Museum, Siegertstraße 3, Kleve (Zondags open van 14.00-17.00)
Het Klever Schoenmuseum is gevestigd in de vroegere schoenfabriek van Gustav Hoff-

man. Hier wordt niet alleen de geschiedenis van de Kleefse schoenenproductie verteld, 
maar ook algemene geschiedenis van schoenenproductie: van de ontwikkeling van 
voetbekleding tot de schoenmakerij en de mode. Ook vindt u er historische gereed-

schappen, machines en documenten.

8.  Schuhfabrik Heinrich Bause, Heinrich-Bause-Straße 2, Kleve
Heinrich Bause opende zijn fabriek in 1928, een jaar voor de beurscrisis. Hij richtte zich 
op kinderschoenen onder de merknaam ‘Rot-eck’. In 1944 werd het bedrijf verwoest in 

een bombardement, waarbij Bause om het leven kwam. Zoon Ernst Bause begon na de 
oorlog opnieuw. Hij vestigde zich in de kelder van Gaststätte „Germania“, totdat hij dit 

bedrijfspand kon bouwen. In 1956 sloot hij een deal met Disney voor ‘Mickey Maus’ kin-
derschoenen. Een goede zet: Bause is een van de weinige Kleefse merken die nog steeds 

worden verkocht.

7.  Schuhfabrik Gustav Hoffmann, Hoffmannallee 5, Kleve
Gustav Hoffmann was de zwager van Fritz Pannier. Ze begonnen in 1896 gelijktijdig  
een schoenfabriek. In 1908 besloten ze ieder huns weegs te gaan. In 1928 werd het 
merk ‘Elefanten’ kinderschoenen overgenomen. Hoffmann stierf in 1935 aan een hart-
infarct tijdens carnaval. Tijdens de oorlog werden grote delen van de fabriek verwoest, 
maar na de wederopbouw groeide de fabriek snel. Elefanten kinderschoenen werden 
bekend in heel Europa; het bedrijf kende zelfs filialen tot in Teheran. In 2001 werd het 
merk verkocht aan de Engelse firma ‘Clarks’; de fabriek sloot haar deuren.


