
                   OMMEN: aandacht voor ’t Olde Laar - ’t Laer en een poging tot plaatsbepaling daarvan.  

                                                                  Maar wat heeft stuifzand daar mee te maken? 

 

Intro 
Voor dit artikel moet wat geduld opgebracht worden. Er komen 

veel jaartallen in voor, aanhaling van teksten, details van 

topografische kaarten en diverse vraagtekens passeren de revue.  

Ik kan er soms niet aan ontkomen om wat uitgebreider op die 

onderwerpen in te gaan. Over de door mij ontdekte gegevens heb 

ik mijn gedachten laten gaan en ben tot de conclusie gekomen 

dat er veel schort aan de informatie over waar de rivieren Regge 

en De Vecht in het verleden hun stroomgebied hadden en waar zij 

samenvloeiden. Door de summiere en vaak verkeerde informatie 

is het erg twijfelachtig of er door de “gemeente Ommen en de 

Monumentendienst” een goede plaatsbepaling is gedaan waar de 

eerste burcht en huizen van ’t Laer hebben gestaan.  

Aan het eind in ‘Tot Slot’ laat ik kaarten zien die weer voor 

aanvulling zorgen waardoor de “oplossingen” niet altijd zijn wat je 

er van verwacht. Weer een andere bedding en meer tekst over de 

plaats van ’t Laar! Hoe onduidelijk is deze geschiedenis? 

Ik hoop dat dit artikel de teksten en meningen die al jaren een 

eigen leven zijn gaan leiden ter discussie gaat stellen. 
 

* Afb. 1.   Het huis Het Laer dat op het landgoed vlakbij De Vecht bij  Ommen staat. Foto gemaakt in 2011. 
 

Door de PDF te vergroten zijn de teksten op de kaarten beter leesbaar . 

Dit artikel is herschreven en bijgewerkt; april 2013 en vervangt de versie van 16 oktober 2011. 
 
Inleiding 

De eerste naam in de titel is vermeld op een tekening van 1783. (Afb.18.) 

De naam staat op de plaats waar de rivieren De Vecht en Regge, in die tijd, ongeveer samenvloeiden. (Zie afb.18-19.) 

De tweede naam is te lezen op een kaart uit 1648. (Afb.2- 22.) en zou de eerste vermelding van ’t Laer op een topografische kaart zijn.  
 

                                                                                             *Afb. 2.   

De kaart uit 1648 is gemaakt door de bekende kaartenmaker 

Nicolaas ten Have. Nicolaas was conrector van de Latijnse school 

in Zwolle en cartograaf. Hij maakte de kaart in opdracht van de 

provincie Overijssel. De basis voor de kaart was al klaar in 1642 

maar het drukken er van duurde nog tot 1648! Hiernaast een 

detail. 

 

Op die kaart staat vlak achter “’t Laer” nog vermeld: “Niebrugge”. 

(Zie rode pijl) 

Of die toevoeging officieel achter ’t Laer moet staan is de vraag.  

  

In 1732 maakt  tekenaar A. de Haen melding van 

“’t Laer bij Niebrugge”! (Later meer over die melding.) 

 

Mijn mening is dat op de kaart van 1648 te weinig ruimte was om 

de ‘toevoeging’? Niebrugge wat meer naar rechts of naar onderen 

te zetten. Vanaf 1732 is die vermelding wel zijn eigen leven gaan 

leiden. 

*Afb. 3. Kaart uit 1650 . 

Direct maar wat uitleg:  

de naam Nieuwebrug staat nu voor de brug 

die over de Regge ligt in de parallelweg van 

Ommen naar Hellendoorn (N374). Bekijk ik 

hiernaast de topografische kaart uit 1650 

dan staat “Nijebrugge” op de plaats waar de 

naam nu nog steeds gangbaar is!  

 

De aanduiding “’t Laer”, rechts van rode L, 

staat daar los van. De tekenaar heeft 

duidelijk twee verschillende namen op twee 

verschillende plaatsen neergezet. Tot ver in 

de 19e eeuw komt de naam Nieuwe Brug op 

o.a. militaire- en kadasterkaarten bij de 

parallelweg voor. Of er in de vroege 17e 

eeuw op de plaats waar nu de ‘Laarbrug’ ligt 

(rode ingebrachte L in de kaart) een brug al 

aanwezig was die toen Niebrugge heette? 

Een brug op een plaats waar op de kaart van 1648 en 1650 geen weg is ingetekend? 



Onder de rode stip ziet u heel duidelijk “Nijebrugge”staan. De zwarte horizontale lijn onderaan de afbeelding is de beëindiging van de 

kaart maar u kunt nog net zien dat de weg onder “Nijebrugge” naar links, Rechteren-Dalfsen, gaat en er geen verbinding van een weg 

zuidelijker is. Op de kaart van 1648 (afb. 2-22) is dat nog duidelijker te zien. Dat geeft aan dat een weg naar Hellendoorn vanaf die 

bocht daar nog niet aanwezig was. Die weg zal waarschijnlijk pas veel later ontstaan zijn toen die brug over de Regge aangelegd was en 

het gebied er onder begaanbaar werd. 

In 1648 ging de weg van Ommen naar Hellendoorn via Eerde-Noortmeer(Slenke)-richting Linde/Den Ham. Voor het riviertje de ‘Linde’ 

rechtsaf richting Archem/Lemele om de Regge over te steken. Op dat punt is de oude oversteek nog te zien. Dan pas kon je zuidelijk je 

weg vervolgen via de Marsweg-huidige Grefeldijk naar Hancate/Hellendoorn. Een route die we ons nu niet meer voor kunnen stellen 

maar waarschijnlijk dat het gebied tussen de aangehaalde route en de Regge nergens goed begaanbaar was. Oorzaak? Moerassen? 

Toen rond 1855 het Overijssels kanaal/Veenkanaal aangelegd is heeft men de omgeving danig op de kop gezet. Net als bij resten van 

afgesloten beddingen kun je aan het wegenpatroon en percelen vaak zien hoe oude wateren gestroomd hebben. De weg die we op de 

kaarten van afb. 2-3-22 onder ‘Nyebrugge’ naar links zien ingetekend gaat richting kasteel Rechteren-Zwolle en loopt door de buurschap 

“Gietman” (Giethmen). Dat is dus niet de (verbeterde?)weg zoals die aangelegd is in waarschijnlijk 1839 (zie tekst bij afb. 9-37). Die 

loopt vanaf Rechteren, Vilsteren via de huidige Laarbrug naar Ommen. Opvallend is dat voor de naam/plaatsbepaling ’t Laer, de kaart 

van 1648 in eerdere publicaties gebruikt is. Is er wel goed gezocht op andere kaarten? 

Is de naam/brug Niebrugge tussen 1648 en 1650 verplaatst? Dat lijkt mij sterk maar waar de tekenaar Haen dan die tekst, “’t Laer bij 

Niebrugge”, vandaan haalt? Zou er dan een huis ’t Laer bij die ‘latere’ Niebrugge gestaan hebben? Dus op een heel andere plek dan een 

ieder aangenomen heeft? Het blijft vreemd want op een kaart van 1545-1559 is op de plaats waar nu de Nieuwebrug ligt al de naam 

‘Nijebrug’ te lezen! Waarschijnlijk heeft tekenaar Haen de kaart van 1648 als richtlijn genomen en daarop ‘’t Laer bij Niebrugge’ gelezen 

en dat zo genoemd? Zo kunnen dus misverstanden in plaatsbepalingen ontstaan. 

 

*Afb. 4. 

Kaart uit 1545-1559. 

 

Vanaf Nijebrug (rode stip) is links daarvan tot aan De Vecht een schuine 

bedding getekend die wat richting betreft overeenkomt met de richting van de 

Regge op de kaarten hiervoor. Alleen lijkt het of die getekende bedding afwijkt 

van de tekenstijl die op de rest van de kaart is gebruikt! Het lijkt wel of dat 

stukje later aangepast is? Nauwelijks een kronkel maar aan het eind van dit 

artikel kom ik daar nog op terug. 

 

Nu kennen we alleen nog de naam “Landgoed Het Laer” dat tevens als 

havezate bekend is. Dit landgoed ligt aan de rand van Ommen opzij van de 

Zwolseweg op ± 500 meter afstand van De Vecht. Dat landgoed is op 

verschillende kaarten als ’t Laar aangegeven! Een enkele maal wordt het echter 

als “’t Nieuwe Laer” vermeld.  

De verschillende benamingen zijn waarschijnlijk gedaan om het voor mij en de 

lezers van dit artikel wat overzichtelijker te maken 

  

In teksten is echter regelmatig ‘t Laar veranderd in ’t Laer dat met de oud 

Hollandse spelling te maken kan hebben. Verschillende malen kwam ik de 

naam ‘t Laer namelijk tegen toen ik onderzoek deed naar de (versterkte) huizen 

van ’t Laer. Tevens wilde ik eens weten hoe dat zat met ‘t Olde Laar. Waar deze 

huizen precies hebben gelegen en welk ‘huis’ daarmee bedoeld wordt? En zijn 

daar nog restanten van te vinden? Maar nog belangrijker; klopt het wel met de 

informatie die tot nu toe bekend is en waar steeds naar verwezen wordt? Maar 

nu loop ik vooruit op mijn onderzoek en waarom en hoe ik er toekwam om dit 

onderzoek te doen. 

Prachtig gebied 

Zoals u zo langzamerhand wel zult weten ben ik besmet met het virus “waar liggen oude beddingen en klopt het allemaal wel wat er 

over geschreven is?” 

 

Het gebied waar de rivieren IJssel, De Vecht en Regge nu hun beddingen hebben heeft natuurlijk mijn voorkeur omdat ik daar in de 

buurt woon en op de motor graag in die omgeving toer. Samen met mijn vrouw Netty fiets ik regelmatig in die gebieden en wij verbazen 

ons telkens weer over het mooie dat de rivieren en hun omgeving ons te bieden hebben. Natuurlijk kan ik het dan niet laten om mijn 

gedachten te laten gaan hoe het landschap en de rivieren vroeger er uit moeten hebben gezien en speur dan naar aanwijzingen 

daarvoor. Omdat je vaak in die omgeving komt signaleer je ook de werkzaamheden die er plaatsvinden. Vooral grondwerkzaamheden 

hebben mijn aandacht.  

Grote veestallen die gebouwd worden, huisfunderingen waarvoor grond uitgegraven moet worden, verlegging van sloten en greppels, 

etc.. Waar het mogelijk is probeer ik een gesprek aan te knopen met de bewoners. Zij weten meestal wel hoe nat of droog de weilanden 

geweest zijn. Vaak weten zij meer over dat gebied dan dat er in geschiedenisboekjes geschreven is. Er is altijd wel iets te zien of te horen 

tijdens zo’n bezoek. 

 

In vakanties komen wij dan ook vaak op plaatsen waar (oud)water een rol speelt. Het maakt niet uit of dat in Friesland, Twente, 

Achterhoek of Limburg is. Overal is iets op te steken dat past in mijn gedachte “waar liggen oude beddingen en hoe zie ik die in het 

landschap terug”. Na nieuwe informatie of als je een bevestiging van een vermoeden krijgt, zie je in gedachten de oude bedding(en) voor 

je. Maar om een meer sluitend geheel te krijgen moet je toch echt wel wat extra onderzoek doen.  

In 2011 kwamen wij in de buurt van Ommen terecht waar veel puzzelstukjes op hun plaats vielen. 

 

Hoe kom en kwam ik in Ommen? 
Natuurlijk is dat niet zo moeilijk want net als bij Rome lopen verschillende wegen naar Ommen  

Op de fiets ben je vanuit Zwolle toch al gauw 25 km onderweg en als je dan teruggaat is 50 km voor een dag op de fiets voor mij wel 



genoeg. Om dan rond Ommen nog eens het gebied in te gaan is dan teveel van het goede. Met de motor wordt frequent de tocht 

ondernomen naar vriendin Loes in Almelo en dan wat zijwegen pakken door het gebied waar De Vecht en Regge stromen, en gestroomd 

hebben, is altijd een verademing. Genieten, maar toch wil je dieper het terrein in maar dat kan alleen fietsend of wandelend. Natuurlijk 

is dat te doen door in de auto de fietsen mee te nemen maar er deed zich een andere mogelijkheid voor. 

 

Neef Robert Scholten moest in 2005 een camping ontmantelen op de Larinkmars (net onder de buurschap Varsen, ten zuiden van 

Ommen) en in 2010 kon hij verkassen naar camping “De Vecht” die ook voor ontmanteling in aanmerking kwam. Toeval of niet maar ik 

heb die naam niet bedacht 

Op de Larinkmars was ik al menigmaal geweest en zag de oude bedding van rivier De Vecht/Regge daar omheen liggen en begon mij 

toen al voor dat gebied te interesseren. Samen met Robert aardig aan het brainstormen geweest over die oude bedding en hoe het er in 

het verleden uit zou hebben gezien. Hij vertelde toen dat de zandhoogte waar de boerderij en schuren van de Larinkmars op stonden nu 

onder de gemeente Ommen vielen maar daarvoor onder Vilsteren. Ik vertelde hem dat het niet vreemd was omdat er omstreeks 1900 

uit de (Overijsselse) Vecht maar liefst 69 bochten gehaald waren. De Vecht heeft toen 33 km van zijn 90 km lengte in moeten leveren! 

De Larinkmars heeft daar ook mee te maken gehad want daar was de kronkel er uitgehaald door de zandkop te doorgraven waardoor 

De Vecht rechtdoor kon stromen met de consequentie dat de bebouwing van de Larinkmars nu boven De Vecht, Varsen/Ommerzijde, 

kwam te liggen. Toen we bij de Larinkmars en de overzijde van De Vecht rondliepen kon ik constateren dat er meer oude beddingen 

geweest moeten zijn maar of die van De Vecht of van de Regge waren is moeilijk aan te tonen. 

Camping De Vecht bleek hemelsbreed niet verder dan 584 meter van de Larinkmars af te liggen. Om daar te komen moeten er echter 

vanaf de Larinkmars verschillende oude beddingen gepasseerd worden om dan via een omweg pas 3,5 km verder bij camping De Vecht 

aan te komen. Een niet onplezierige route voor iemand die van oude beddingen houdt. 

Nadat ik er met Netty al eens geweest was hebben wij in 2011 het plan opgevat om de caravan bij Robert neer te zetten. Zo gezegd zo 

gedaan en daar dat jaar verscheidene heerlijke dagen doorgebracht. In het voorjaar toen het nog mooi weer was, geluk moet je hebben, 

vele kilometers gefietst rondom Ommen. Prachtige tochten langs de beddingen van Regge en De Vecht en meteen natuurlijk de 

omgeving van die beddingen in ogenschouw genomen en veel informatie over het gebied verzameld.  

Hieronder een paar afbeeldingen van oude beddingen die bij de Larinkmars en richting camping De Vecht zijn gelegen. 

 

 

*Afb.  

  5-8. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 Op de afbeelding linksboven is bij de inham van de bosschage         De gebouwen van de Larinkmars. 

 (achtergrond) aan het eind een heuvel (hieronder links) waar            Het pad kruist de oude bedding die op de linkerafbeelding te zien is. 

 een archeologisch monument gemaakt is. Jammer genoeg                Een paar jaar geleden stond dit pad nog totaal onder water en 

 staat er geen informatiebord bij!                                                            moest Robert noodgedwongen een paar dagen thuis blijven         

                                                                       Helemaal rechts op de achtergrond stroomt De Vecht.                                                                                                                     

                                                                                                                                    

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hierboven rechts de oude bedding die in een bepaalde periode in verbinding moet hebben gestaan met de oude bedding die op afb. 5-6 

te zien is. Het water stroomde dus vanaf (Ommen links) de Larinkmars richting de in de verte liggende camping De Vecht en camping de 

Arendshorst. Vlakbij de laatste camping is nog een boerderij aanwezig die op de plek gebouwd is waar voor die tijd de Havezate “De 

Arendshorst” stond. De gracht daarvan is in het landschap nog goed te zien. 

Het water van De Vecht is op de linker afbeelding nog net achter de rode auto te zien. Rechts daarvan de samenvloeiing van De Vecht 

en Regge. Je kunt je afvragen welke rivier er nu/vroeger in welke rivier uitmondde! De Vecht in de Regge of de Regge in De Vecht? 

                                                                                                                                                 

Sinds 2011 ligt naast die oude bedding een betonnen fietspad dat opgenomen is in de knooppuntroute. 



Omdat de Dienst Landelijk Gebied langs De Vecht de natuur zijn gang wil laten gaan en dat gebied autoluw wil maken moesten er land 

en campings aan/uitgekocht worden. Wat men met de gebouwen op die aangekochte landerijen gaat doen? Ommen en zijn omgeving 

herbergen tijdens de zomer veel toeristen en wat zou er niet mooier zijn om in die gebouwen een kerstmuseum onder te brengen! Of 

niet? Tja, de gesprekken en briefwisseling leverden dus niets op! De vele miljoenen die dit project tot dusver kostte hebben in ieder 

geval een mooie fietsroute opgeleverd. De kilometerprijs? Daar zullen we het maar niet over hebben!  

 

Op een dag had ik het met neef Robert over het “Kasteel ’t Laer”. Ik wist uit mijn archeologisch verleden dat er naast de Laarbrug, waar 

de Zwolseweg bij de brug over de Regge overgaat in de Vilsterseweg, een locatie aangewezen was als archeologisch monument. Op die 

plek zou het kasteel ’t Laer gestaan hebben. Verder was mij weinig bekend over dat kasteel. Dat er nu een “Landgoed Huis Laer” in 

Ommen aanwezig is en of die iets met het kasteel te maken heeft gehad wilde ik wel eens weten en we gingen op onderzoek uit. Bij 

beide locaties staat een informatiebord. De teksten waren een beetje warrig en soms tegenstrijdig zodat mijn interesse extra 

aangewakkerd werd. 

 

Begin van het onderzoek 
                                                                                                                 * Afb. 9.  

Een afbeelding uit 1954-1955. Het betreft het Tolhuisje en de oude houten 

Laarbrug aan de Zwolseweg. 

  

Ik heb wat gegevens overgenomen van de site ”Historische Kring Oud 

Ommen” en daar mijn gedachten aan toegevoegd.  

 

Op een kadasterkaart met een datering 1830-1855 wordt op de plaats van 

die brug de naam ‘t Laar vermeld met daarachter “Ophaalbrug”. Tevens is 

op die kaart te zien dat bij die plek het woordje ‘TOL’ is geschreven. 

De ophaalbrug is waarschijnlijk in 1839 gebouwd toen de gemeente Ommen 

zijn gedeelte van de weg heeft aangelegd van Zwolle, via Vilsteren, naar Ommen. (Afb. 37.) Toen is ook de tol ingesteld om de kosten 

van de aanleg van de weg terug te verdienen! De tolheffing is in 1942 opgeheven. Op die kadasterkaart is een weggetje te zien die 

zuidelijk waarschijnlijk vanaf de buurschap Giethmen komt. Was dat dan de kortste weg naar Ommen vanuit die buurschap? Was er al 

eerder een brug? (Omdat het weggetje er al lag! Of was de oversteek een ‘Voorde’ en alleen begaanbaar bij laag water?)  

De houten brug op de foto is waarschijnlijk opgebouwd of gedeeltelijk gemaakt van de restanten van de brug die op 6 april 1945 tijdens 

de bevrijding van Ommen is opgeblazen. De terugtrekkende Duitsers wilden hiermee de opmars van de Canadezen zoveel mogelijk 

hinderen. Zo te zien was er in de 50er jaren geen ophaalbrug meer maar een vaste brug.  

Op de achtergrond ziet u de machines die bezig zijn met de aanleg van de nieuwe betonnen Laarbrug! Deze brug kwam 40 meter 

verderop te liggen. Het Tolhuisje is nog steeds aanwezig maar staat nu dus iets van de weg af. Tegenover het huisje is nog een klein 

gedeelte van de oude weg te zien maar de rest van de weg is verdwenen toen de nieuwe Zwolseweg werd aangelegd. Al vele tientallen 

jaren is er geen scheepsvaart meer op de Regge. Was daarom ook de ophaalbrug niet meer nodig?  

 

Rechts, van waar de fotograaf stond, in het verlengde van de brug, de locatie waar resten van het Kasteel ‘t Laer zouden zijn gelegen? 

De locatie ligt buitendijks en de contouren van de oude gracht zijn nog aanwezig. 

 

DE INFORMATIEBORDEN 

Op het informatiebord bij Landgoed Huis Laer is te lezen:“‘Huize Laer’ is in 1380 verwoest door de Bisschop van Utrecht omdat 

roofridder Egbert van Salné onrechtmatig hier tol hief. De plaats van de eerste burcht uit de 11e eeuw lag overigens bij de monding van 

de Regge in De Vecht. Een tweede versterkt huis werd in 1439 gebouwd door de zoon van Salné, Hendrik van Laar. Bij de Laarbrug 

langs de Regge zijn enkel resten van de gracht terug te vinden”. En dan:“Huize Het Laer: Het huidige huis werd in de 16e eeuw gebouwd 

door de eerste bewoner Gerhard van Vilsteren”. Etc. etc.. Verder staat er nog dat in 1850 de asymmetrische vorm ontstond toen er een 

etage en zijvleugel bij werden gebouwd.  

 

Als ik alles op een rijtje zet dan is er in de 11e eeuw een burcht die bij de monding van de Regge in De Vecht lag. 

In 1380 werd Huize Laer verwoest. Was het verwoeste Huize Laer die eerste burcht/kasteel uit de 11e eeuw? en is op die plek later in 

1439 het, zoals het op het informatiebord staat, “tweede versterkt huis werd in 1439 gebouwd” neergezet waarvan de resten van de 

gracht nog te zien zijn? 

Dat moet dan gaan over de plek waarvan ik hierboven al aangaf dat het een archeologisch monument is. Daar zouden voorwerpen 

gevonden kunnen worden uit de periode 11e eeuw tot 1380 maar ook vanaf 1439 tot aan de afbraak in ????? Zijn de grachten 

overgebleven uit die 11e eeuw? of zijn ze nieuw/aangepast toen, als het zo zou zijn, het tweede versterkte huis in 1439 daar gebouwd 

werd? Het ministerierapport (later meer daarover) geeft voor het archeologisch monument aan:“een omgracht terrein met ronde 

kasteelheuvel uit de Late Middeleeuwen bij Laarmanshoek.” 

Maar nu het volgende: 

bij de Laarbrug is ook een informatiebord geplaatst en daar staan 

een aantal wetenswaardige zaken op uitgebeeld maar ook in de 

tekst zijn er gegevens die ik wil belichten. 

 

* Afb. 10. Neef Robert bij het informatiebord bij de Laarbrug. De 

brug die op afb. 9 in aanbouw was. 

Op de achtergrond een brug in de N348 van Raalte naar 

Hoogeveen. Kort daarachter vloeien de Regge en De Vecht in 

elkaar zoals op afb.7 te zien is. De boomtoppen net boven het 

viaduct staan op de Larinkmars. Nu ziet u de Regge naar links 

uitbuigen maar vóór 1900 heeft de Regge nog meer naar links 

zijn uitmonding gehad. Dit was voordat de tientallen bochten uit 

De Vecht en Regge werden gehaald. Achter de rug van de 

fotograaf, de resten van het kasteel en de oude gracht. 



Over waarom die uitmonding/bedding van plaats is veranderd 

kom ik later in dit artikel op terug. Nu eerst dit verhaal 

afmaken. 

 

*Afb. 11.  

Hiernaast een opname van Google Earth van 2005. 

Een overzicht van het gebied en locaties waar ik het tot dusver 

over heb gehad. 

 

Bij OB de oude bedding die rondom de Larinkmars ligt.  

In april - juni van 2011 stond er veel meer water in die oude 

bedding. Was in 2005 het een nog droger (voor)jaar? De oude 

bedding verlandt langzamerhand en de bodem ligt daardoor 

veel hoger dan het waterpeil van De Vecht. Als de duikers aan 

de Vechtkant niet de oude bedding zouden afsluiten zou het 

water uit die oude bedding weglopen in De Vecht. 

De blauwe stippen geven globaal de loop van Regge (links) en 

De Vecht (rechts) weer voor 1900 voordat de bochten er uit 

werden gehaald. De Regge vloeide toen veel hoger (boven 3) 

aan de onderzijde van de Larinkmars samen met De Vecht. Dit 

is heel belangrijk als er een burcht gestaan zou hebben “waar 

Regge en Vecht samenvloeiden” zoals we lazen in de tekst op 

het bord bij het Landgoed Huis Laer!  

Of die situatie er in de 11e eeuw zo uit heeft gezien? Links van 

2 heb ik ook een paar blauwe stippen geplaatst. De Regge zal 

daar een bedding gehad hebben voordat de brug in 1839 

aangelegd werd. De Regge zal daar ter plaatse toen al een 

soort van kanalisering meegemaakt hebben.  

Ik heb nog een paar blauwe stippen extra geplaatst omdat er 

meerdere waterstromen richting de huidige Stuwe/Stouwe               

                                                                                                                             (rond en voorbij 6) gelopen hebben. Later meer daarover. 

                                                                                                                            1 = De plaats waar Robert bij het bord staat 

                                                                                                                            2 = Tolhuisje 

                                                                                                                            3 = Larinkmars 

                                                                                                                            4 = Camping De Vecht 

                                                                                                                            5 = Camping Arendshorst                                                                                                                             

                                                                                                                            6 = Voormalige Havezate Arendhorst                                                                                                                                     

                                                                                                                            7 = Buurschap Varsen                                                                                                                                    

                                                                                                                            8 = Ommen                   

                                                                                                                            9 = Landgoed Huis Laer 

                                                                                                                             ? = Komt nog aan de orde 

                                                             *Afb. 12.    

                                   Een detail van afb.11 en 

                                   wat  aanvulling daarop: 

 

12 is het dorp Vilsteren. Bij de staart van de 

rode pijl zijn de foto’s (afb. 5-6) genomen. In het 

verlengde van de pijl en blauwe stippen ligt het 

archeologisch monument. Om OB ligt het 

restant van een oude bedding waarvan je je 

kunt afvragen of je dat een bedding van De 

Vecht mag noemen. De Regge, waar ik op de 

afbeelding aan de linkerzijde de blauwe stippen 

geplaatst heb, heeft net als De Vecht in diverse 

periodes verschillende beddingen en 

uitmondingen gehad. Rondom Ommen vloeiden 

beide rivieren in elkaar over. In tijden dat er 

teveel water door die beddingen stroomde 

zullen overstromingen plaats hebben gevonden 

waardoor er (tijdelijk?) nieuwe beddingen 

ontstonden. Dat het hier behandelde gebied 

nog steeds te maken heeft met wateroverlast is 

te zien op afb. 13. In januari 2011 heb ik de 

foto gemaakt op de Arendhorsterweg tussen de camping en de voormalige Havezate (Blauwe W bovenaan bij afb. 12). Op afb. 11 is die 

plek te zien bij de blauwe stip naast 6. Ik kijk dan terug richting de Larinkmars. Daarom dat ik op de afbeeldingen blauwe stippen 

geplaatst heb ruim buiten de nu nog zichtbare resten van de oude bedding rondom OB. Onderaan afb. 12 ziet u de huidige 

samenvloeiing van De Vecht en de Regge 

 

Door deze afbeeldingen te laten zien hoop ik meer begrip te kweken voor het feit dat water zijn weg zoekt zolang er maar geen beletsels 

zijn om door te stromen. Dat is van alle tijden en toen er nog geen bedijking was zal dat water voor nog veel meer problemen gezorgd 

hebben. Maar ook jarenlange droogte zal van invloed zijn geweest. Toen de mens de mogelijkheid had om in te grijpen werden 

waterstromen naar nieuwe beddingen geleid en ontstond er natuurlijk een totaal nieuwe situatie. 

 



 

 

 

*Afb. 13 

Staande op de Arendhorsterweg en terugkijkend richting Buurschap 

Varsen-Larinkmars-Ommen. Waarschijnlijk heeft in het verre verleden 

opzij van de Varsenerweg-Varsenerdijk het water van Regge en De Vecht 

voor overlast gezorgd. Omdat het gebied dun bevolkt was/is zijn er weinig 

gegevens bekend. 

 

De weg waar ik op stond was gedeeltelijk al overstroomd en het water 

stroomde vrijelijk richting het gebied waar de Stouwe op uitkomt en waar 

ik het later over zal hebben. 
 

 

 

 

Ik was gebleven bij het informatiebord dat staat bij de Laarbrug. 
Daarop is een hele verhandeling te lezen over een Middeleeuws “Mottekasteel”! Een gedeelte van de tekst:“dat deze motteheuvel zich 

op een oeverwal bevindt van de Regge. Hoogstwaarschijnlijk behoorde deze motteheuvel tot het versterkte huis ’t Laer.” Weer wordt in 

de tekst aangehaald “dat het huis op het punt stond waar de Regge in de Vecht uitmondt”. Verder is nog te lezen dat “het huidige 

landgoed ’t Laer rond 1700 gebouwd is”.  

Dan de tekst: “de contouren van de motteheuvel zijn te zien als u het bosje inloopt”. De schrijver van voorgaande teksten gaat er dus 

van uit dat de motteheuvel tot het versterkte huis behoord zal hebben. Of het gaat om de 11e eeuwse burcht die in 1380 verwoest is of 

dat het gaat om het later gebouwde versterkte huis van 1439 is niet erg duidelijk omschreven. Ook de vaststelling dat het om een 

oeverwal (meestal wat grove zandkorrel) van de Regge  zou gaan is twijfelachtig. 

 

                                                                                                           * Afb. 14  

                                                                       Informatiebord bij de Laarbrug 

 

Over de archeologische vondsten gaat de volgende tekst: “helaas is het 

‘kasteel’ eeuwen geleden al verloren gegaan en rest alleen nog de 

motteheuvel. Archeologische vondsten die hier gedaan zijn, zijn nog stille 

herinneringen aan het bijzondere verleden van de motteheuvel en zijn 

omgeving. De vondsten zijn afkomstig uit de vroege Middeleeuwen. De 

vondsten houden hoogstwaarschijnlijk verband met de 

bewoningsactiviteiten op de aangrenzende, hoger gelegen zandgronden 

aan de oostzijde”. 

  

Op het bord is nog een tekening te zien waar een motteheuvel uitgebeeld 

wordt met een voorburcht met daarin een boerderij. Men geeft wel aan dat 

die situatie met bijbehorende boerderij hier waarschijnlijk niet van 

toepassing is geweest!!! Waarom dan zo’n ingewikkelde tekening maken. 
 

Eén ding wil ik nog vermelden uit die tekst op het bord:”Het mottekasteel diende dus niet als woning, maar als plek waarin de eigenaar 

zich in tijden van gevaar met zijn huishouding terugtrok”. 

 

Het vetgedrukte geeft aan dat er dan nog een ander huis geweest moet zijn ten tijde dat de familie zich verschanste in het versterkte 

huis. Of niet? Maar waar lag dan DAT huis? 

Ik kom even terug op de tekst bij afb. 9 en vul 

wat aan: 

 
*Afb. 14a. De kaart en de geciteerde tekst heb 

ik gehaald uit: Cultuur Historisch Atlas van de 

Vecht blz.10-11. 

 

“In het midden van de 18e eeuw kreeg Willem 

Tiberius Hattinga van de Raad van State 

opdracht militaire kaarten te maken. Haittinga 

kopieerde vaak oudere kaarten zoals in dit geval 

een kaart van Pieter De La Rive uit 1738”. 

 

Op deze kaart heb ik voor het eerst een weg/pad 

ontdekt die liep vanaf Vilsteren via een 

oversteek bij de Regge naar Ommen. Of die weg 

ouder is dan de kaart van 1738?  

Met gele stippen heb ik de weg/pad 

aangegeven. In eerste instantie zult u geneigd 

zijn te denken dat de oversteek op de plaats ligt 

waar later de Laarbrug is gekomen maar dat is 

niet het geval. Tot ± 1900 kwamen de Regge en 

Vecht op een heel andere plaats samen dan waar ze nu in elkaar overvloeien. In de rest van dit artikel zal ik daar verder op ingaan.  



Let u eens op het punt waar Regge en Vecht bij elkaar komen! In 1738 staat daar met een rood vierkantje een bebouwing aangegeven. 

De tekenaar Ten Have (afb. 2-22) geeft daar ’t Laer aan! Iets terug onder de gele stippen zijn nog met twee rode vierkantjes 

bebouwingen aangegeven aan beide kanten van de Regge! Ik heb daar een groene markering bijgezet. Worden daar de bebouwingen 

aangegeven die nu als het Tolhuisje bekend is en waar aan de andere zijde van de Regge de resten van een kasteel zouden liggen? Of 

wordt daar de boerderij, waar Gevers en Mensema de naam ‘Erve Laermans’ willen zien, aangegeven? De bebouwing bij de 

samenvloeiing is te plaatsen waar nu de Larinkmars is. Is de Larinkmars de plaats waar de oudere bebouwing van ’t Laer gezocht moet 

worden? 

 

Opnieuw het infobord bij de Laarbrug 

“helaas is het ‘kasteel’ eeuwen geleden al verloren gegaan en rest alleen nog de motteheuvel. Archeologische vondsten die hier gedaan 

zijn, zijn nog stille herinneringen aan het bijzondere verleden van de motteheuvel etc. etc.”De vondsten van materiaal uit de Vroege 

Middeleeuwen hebben ook mijn aandacht. Er zou “o.a. een fragment van een glazen spinklos gevonden zijn en een met golflijntjes 

versierd bronzen doosje”. Wat verstaat de bedenker van de tekst onder Vroege Middeleeuwen?  

Stond er voor de eerste burcht, die uit de 11e eeuw, dan een vroegere? Voor datering wordt veelal vastgehouden aan een traditionele 

periodisering. Voor de Vroege Middeleeuwen is dat de periode ± 330 - ± 950. Dan komen de Hoge Middeleeuwen die vanaf ± 950 tot ± 

1270 loopt en daarna tot ± 1500 is die periode als de Late Middeleeuwen bekend. De periode tussen 950-1270 overlapt elkaar 

waardoor er dus verschillen in datering kunnen optreden bij benaming. 

Het al eerder genoemde ministerierapport heeft het, als het om de kasteelheuvel gaat, over Late Middeleeuwen maar dat vergroot ook 

de duidelijkheid niet. Bedoelen zij dan toch het later gebouwde versterkte huis uit 1439? Die datum valt namelijk keurig in de Late 

Middeleeuwen! 

 

Verder wordt ik niet veel wijzer van de tekst op het bord want zijn die vondsten gedaan op de plaats van de burcht “rest alleen nog de 

motteheuvel. Archeologische vondsten die hier gedaan zijn” of zijn die vondsten afkomstig van, zoals er geschreven wordt: “De vondsten 

houden hoogstwaarschijnlijk verband met de bewoningsactiviteiten op de aangrenzende, hoger gelegen zandgronden aan de oostzijde”, 

ergens op die zandgrond? Waar baseert men die bewoningsactiviteiten op? Zijn er huisplattegronden gevonden? Of gaat het gewoon om 

losse vondsten die in de zandgrond gedaan zijn? Sorry, maar het zou beter geweest zijn als men duidelijk aangegeven had waar die 

vondsten precies gedaan zijn. Ik ben op zoek naar het huis dat verlaten werd in tijden van gevaar en als er losse vondsten gedaan zijn 

dan zou ik wel graag willen weten waar?  

Waarschijnlijk heeft niemand zich om dat huis bekommerd want nergens kan ik daarover iets vinden in literatuur of op de site van de 

Historische kring Oud Ommen.” Het huis dat verlaten werd als de vijand in aantocht was”. 

Doordat de informatie op de borden bij mij verschillende vragen opriepen eens verder gezocht. 

 

Terwijl ik dit aan het schrijven was kreeg ik een mail binnen met de “Nieuwsbrief Archeologisch Depot 2011_3” van 12 september van 

het Provinciaal Depot voor bodemvondsten Overijssel. U ziet; toeval bestaat niet In de brief wordt melding gedaan van de vondst van 

de glazen spinklos! 
* Afb. 15. 

 Fragment van een glazen Spinklos. 

 

Tekst uit de archeologische nieuwsbrief: 

“Object van de maand: fragment van een bijzondere spinklos uit Ommen. 

De versierde glazen spinklos is in 1962 gevonden bij een hap van een 

machine uit de 13 eeuwse kasteelheuvel Het Laar. Hij dateert uit de 

vroege middeleeuwen, de Merovingische periode. Een soortgelijke 

spinklos is gevonden in Rhenen (Gelderland) als bijgift in een 

Merovingisch vrouwengraf. Of de Ommense spinklos ook een bijgift 

betreft, kunnen we alleen naar raden; van de context is verder niets 

bekend. Spinklosjes worden al vanaf de prehistorie gebruikt om draden uit 

de wol te trekken. Deze spinklos is overigens binnenkort te aanschouwen 

in het Streekmuseum Ommen. 

 

In ‘Overijsselsche Regt en Geschiedenis 87e stuk 1972’ schrijft R. v Beek: “dat C. G. Hammer begin 1962 een kleine sleuf door een 

gedeelte van de woonheuvel heeft gemaakt en daar het glazen spinklosje en een koperen doosje vond”.!!!!!!!! Toen ik dit las verbaasde 

ik mij want mocht hij zomaar door een archeologisch monument een sleuf graven? Was alles geoorloofd als het maar een publicatie 

opleverde? Het fragment van het spinklosje werd door J. Ypey, van het toenmalige R.O.B. te Amersfoort, gedateerd rond 600. Het 

koperen doosje zou zelfs Romeins kunnen zijn. Het valt mij wel op dat toen in de woonheuvel totaal geen bewijzen zijn gevonden die 

aantonen dat er een burcht uit de 11e eeuw zou hebben gestaan! Zelfs muurresten werden niet gevonden! Althans, in de publicatie is 

daarover niets te lezen! 

 

In die publicatie is wel te lezen: “Bijna een halve meter stuifzand scheidt de meeste, aan de oevers van De Vecht geconstateerde 

woonniveaus uit die tijd, van de later daarboven gevormde middeleeuwse esgrond”. Het artikel gaat over de bewoningssporen tussen 

Oudleusen en Ommen. Er zijn, vooral op de Noordelijke oeverkant, op verschillende plaatsen tijdens werkzaamheden afvalkuilen 

gevonden waar regelmatig vroegmiddeleeuws materiaal in werd gevonden. Een eindconclusie van die onderzoeken geeft aan dat er rond 

800  een aantal boerderijen aanwezig geweest moeten zijn aan de noordkant van De Vecht. Ook aan de andere zijde van De Vecht, waar 

heidevelden waren, zou bewoning zijn geweest in die tijd. Mijn opmerking is dat hier weer een bewijs aangedragen wordt dat jonge 

stuifzanden voor bedekking van gegevens gezorgd hebben. Maar ik snap niet goed hoe ik dit gegeven van V. Beek moet interpreteren. 

Hij schrijft dat het stuifzand de woonniveaus (dus van rond 800) scheidt “van de later daarboven gevormde middeleeuwse esgrond”. 

Aangezien ik in WW1 en WW2 verschillende artikelen van dezelfde schrijver behoorlijk bekritiseer heb ik nu ook mijn twijfels over zijn 

verstrekte gegevens. Eerst hebben we dus een woonniveau van rond 800 met daarop stuifzand van soms wel een halve meter en 

daarbovenop de later gevormde middeleeuwse esgrond. Een datering van 800 valt toch ook in de Middeleeuwen? Op welke wijze is de 

esgrond gedateerd? Ik had graag gezien dat als er scherven in die esgrond aanwezig waren er een conclusie geweest was dat het 

stuifzand gedateerd kon worden NA 800 maar VOOR??????? Dat had weer veel info kunnen geven. Maar ik weet denk ik wel waarom de 

tekst een beetje wazig is bij (niet alleen) V. Beek. Nu nog zijn er “wetenschappers/onderzoekers” die er niet aan willen dat bepaalde 



zandlagen veel jonger zijn dan altijd is aangenomen. Ik doe al 30 jaar onderzoek naar oude beddingen. Samen met Herman Kamphuis 

hebben we duizenden sondeerrapporten doorgeworsteld. Daarbij regelmatig geconstateerd  dat er klei/veen of stuifzanden in de 

ondergrond aanwezig waren waar dat niet bekend was. Erger nog: op die plekken werd op geologische kaarten een dekzandrug of 

stuwwal ingetekend! Dat door droogtes stuifzanden er voor hebben gezorgd dat waterstromen van bedding veranderden hebben wij in 

den treure in de verschillende publicaties op deze site vermeld. En toch worden deze bewijzen door de gevestigde wetenschappers 

genegeerd! 

Hun “goede naam” komt in het geding en die moet je wel beschermen. Hoe dan ook. Of daar de geschiedenis/wetenschap mee gediend 

is maakt ze niet uit. Dat de stuifzanden, zoals R.v.B dat aangeeft, bijna een halve meter dik zouden zijn is natuurlijk gemeten op een 

bepaald punt. Het rapport van het ministerie geeft duidelijk aan dat het soms om vele meters dikke stuifzandlagen gaat. Het gaat er 

natuurlijk om WAAR je toevallig een meting doet en er wat mee kunt in je publicatie.  

 

Uit V. Beeks artikel blijkt duidelijk dat de vondst(en) uit de kasteelheuvel afkomstig zijn en niet, zoals uit de tekst op het bord blijkt, van 

bewoningsactiviteiten uit het naast gelegen land. Dat is een aanname en zou op waarheid berusten als in dat land vroege 

bewoningssporen gevonden waren. Aangezien de spinklos als Merovingisch gedateerd wordt mag ik dan concluderen dat er nog eerder 

bewoning heeft plaatsgevonden op de plek waar misschien de 11e eeuwse burcht of het versterkte huis van 1439 heeft gestaan? Of 

heeft één van die bewoners die spinklos ooit eens ergens gevonden en bewaard in zijn woning? In ieder geval lees ik in die 

archeologische nieuwsbrief dat de heuvel een 13 eeuwse is. Dus dat verhaal over het Mottekasteel kan dan niet gaan over de 11e 

eeuwse burcht! Nu hebben we plotseling een 13 eeuwse kasteelheuvel! Maar we zijn er nog niet. 

 

Op de site http://www.kasteleninoverijssel.nl/pages/laer.htm is te lezen: (rode tekst van de site) 

“Het Laer ligt bij Ommen, aan de weg naar Vilsteren. Het Laer wordt voor de eerste maal genoemd in 1229.  

Mijn opm.: als iets voor de eerste maal genoemd wordt in een akte betekent dat niet dat het object er niet eerder was. Maar waar komt 

dan het verhaal vandaan van de 11e eeuwse burcht zoals op het infobord bij het landgoed te lezen is? Heeft men aangenomen dat de in 

1229 verbrandde burcht (zie hieronder in de tekst) waarschijnlijk ouder zou zijn en heeft men daar een 11e eeuwse burcht van 

gemaakt? 

Zeker is dat op de plaats, waar de Regge en De Vecht samenstroomden vóór de 13e eeuw een versterkt kasteel stond. 

De omtrek van de oorspronkelijke gracht is nog te zien, direct links voor de brug over de Regge in de richting van Vilsteren. Een groepje 

eikenbomen en het restant van de gracht markeren deze plaats.  

Mijn opm.: dus hier wordt duidelijk aangegeven dat er de zekerheid bestaat dat er VOOR de 13e eeuw een versterkt kasteel stond en dat 

de grachten van die vroege burcht nu nog te zien zijn! Waar die zekerheid op gebaseerd is???? 

 

De overlevering zegt, dat dit kasteel volledig is verbrand toen Reinolt van Coeverden zich in 1229 onderwierp aan Bisschop Wilbrand van 

Utrecht. 

Mijn opm.: omdat de tekst gaat over “dit kasteel” bedoelt men waar “vóór de 13e eeuw een versterkt kasteel stond”. 

Op het informatiebord bij het Landgoed wordt alleen de verwoesting van de burcht in 1380 vermeld! 

 

Voor het tegenwoordige huis 't Laer zijn er twee versterkte kastelen geweest met die naam.  

Mijn opm.:Dat moeten dan die afgebrande uit 1229 en die verwoeste van 1380 zijn? Niet dan? En het versterkte huis dan dat in 1439 

gebouwd werd? 

  

Het slot 't Laer was in 1380 een versterkt slot, door grachten omgeven. Het was eigendom van Jutte van Laer, erfdochter van de oudste 

generatie en Engelbert van Salne. Deze Engelbert van Salne maakte het de kooplieden, die met hun koopwaren (o.a. Bentheimer 

zandsteen) de Regge en De Vecht afkwamen erg lastig. Zijn tolheffing was voor de steden Kampen, Zwolle en Deventer en de Bisschop 

van Utrecht een doom in het oog. 

Een belegering van het kasteel was het gevolg. Het slot te Laer werd met de grond gelijk gemaakt.  

Even op een rijtje: in 1229 is er een kasteel dat volledig is verbrand en in 1380 werd het kasteel verwoest. Dus moet er tussen 1229 en 

1380 een nieuw kasteel (op)gebouwd zijn! Op diezelfde plek? Het woordje te staat voor Laer. Is dat een plaatsbepaling of taalgebruik? 

 

Bij het verdrag van verzoening, dat Engelbert op 25 mei 1380 met de bisschop en de drie steden sloot, moest hij beloven voortaan niets 

meer vanuit zijn huis te Laer tegen de andere partij te zullen ondernemen. In 1384 kwamen Engelbert en Jutte met de bisschop en de 

drie grote steden overeen dat "die hoffstede tot Laer ende voirgeborchte mit hoeren vesten ende begrepen (d.w.z.: wat erbij hoort), hoe 

dat gelegen is, dair wij plegen te woonen, slichten ende effen maken moegen tot alien tijden wanneer sij dat willen". 

Mijn opm.: “dair wij plegen te woonen” Gaat het hier om de woning die verlaten werd bij onraad? Moet er onderscheid gemaakt worden 

tussen een versterkt huis en een woonhuis? Daarom die verschillende data? Dat het huis ter sprake kwam op 25 mei 1380 en ‘vanuit 

zijn huis te Laer” niets meer tegen de andere partij mocht worden ondernomen geeft toch aan dat er nog een huis geweest moet zijn? 

De burcht was met de grond gelijk gemaakt maar zijn woning bestond nog! Of niet dan! 

 

Ook moesten zij beloven, dat zij, en later hun nakomelingen, geen nieuwe vesting noch aan de ene Vechtoever noch aan de andere 

Vechtoever zouden bouwen, tenzij de bisschop en de drie steden hiervoor hun toestemming gaven. 

Zijn zoon, Hendrik van Laer, moest in 1395 deze overeenkomst bevestigen. In 1423 bekrachtigde Johan van Laer de schikking van zijn 

grootouders en van zijn vader Hendrik inzake het slot te Laer. In 1439 bouwde Rudolf van Laer, met toestemming van de bisschop van 

Utrecht en de drie steden, het tweede huis te Laer vlak bij de huidige brug over de Regge.  

Mijn opm.: nu wordt er gesproken over een tweede huis te Laer vlak bij de huidige brug over de Regge. Wat tweede huis!!! Dat zou dan 

eigenlijk het derde huis zijn. Of wordt bedoeld dat er naast de woning die er in 1380 nog moet hebben gestaan een tweede woning 

gebouwd mocht worden? De tekstschrijver geeft niet aan of dat huis op de plaats van de verbrande/verwoeste kastelen is gebouwd. 

Lees ook mijn vorige opmerking m.b.t. verschil tussen versterkt huis en het woonhuis. Maar daar kom ik straks nog wel op terug en ook 

op de overeenkomst van 1395! Er wordt wel vastgelegd dat het bouwen van een nieuwe vesting aan één van de oevers van de Vecht 

niet zonder toestemming mag plaatsvinden maar het bouwen aan een Regge-oever komt in de tekst niet voor? Merkwaardig want de 

gegevens gaan toch telkens weer over de restanten van het kasteel welke te vinden zouden zijn aan de oever van de huidige Regge! Of 

was de (naam) Regge er toen nog niet? Waren er twee beddingen van de Vecht? 

 

De tegenwoordige havezate Het Laer werd eind 1600 gebouwd op de huidige plaats. 

De tekenaar A. de Haen heeft het "nieuwe" Laar in 1732 getekend. Bij die tekening is het volgende commentaar gegeven: 

http://www.kasteleninoverijssel.nl/pages/laer.htm


“Laer: twee huizen zijn er die deezen naem voeren waaraf het eene gevonden wordt het Oude Laer; 't andere het nieuwe Laer.  

Wat het Oude Laer aangaet; 't zelve wordt gemeenluk, het Laer van Niebrugge bijgenaemd.  

Wat nu aangaet het Nieuwe Laer dit is aen de Vecht tegen over de Stad Ommen geleegen en door mij in den jaer 1732 uitgetekend, het 

is een vierkant nieuw gebouw, voor omtrent dertig jaeren daer van den grond af opgebouwd; niet verre van dit huis, ziet men nog den 

grondslag en puinhoopen vant Oude huis 't welk hier plagt te staan, op een vierkant plein, aen drie zijden met een watergracht omringt; 

en weinig jaeren geleeden door den eigenaar van het adelijke goed is doen afbreeken stellende een Bak en bouwhuis op deze 

grondslagen in plaats.".  

Mijn opm.:in het commentaar bij de tekening van Haen is te lezen over het Oude Laer: het Laer van Niebrugge bijgenaemd. Bij ‘Inleiding’ 

heb ik al geprobeerd aan te geven waar Niebrugge gezocht moet worden maar blijkbaar is er toch meer aan de hand. In elke publicatie 

die over het huis Laer gaat wordt er van uitgegaan dat het Olde Laar gelegen heeft vlakbij de Laarbrug. Als dan Niebrugge geplaatst 

wordt in de weg naar Hellendoorn, bijna 3,5 km verder!, is dat wel een groot verschil als daar dan een huis Laer gestaan zou hebben! 

Weer iets dat misschien wel door de tekstschrijver ingevuld is toen hij de kaart las van 1648? Maar goed, niets is natuurlijk onmogelijk 

gezien de vele veranderingen van beddingen die hebben plaats gevonden. Leest u straks maar eens ‘TOT SLOT’. 

  

In 1744 werd Het Laer door Jan Lodewijk graaf van Rechteren verbouwd tot een gebouw in Franse stijl. Het huis deed met name dienst 

als jachtslot. Het Laer stond in de Besthmer Marke. 

Een Marke is een vereniging van personen, die van oudsher gronden in onverdeelde eigendom bezitten. 

De eigenaren hadden het recht van het verschijnen op de landdagen, het recht van visserij op de Regge en De Vecht en een bank in de 

Nederlands Hervormde kerk in Ommen. 

Bovendien was Het Laer, samen met de havezaten Eerde en Arendshorst gerechtigd tot een voordracht voor een benoeming van een 

predikant in Ommen. De Besthmer Marke heeft tot 1853 bestaan. Een belangrijk deel van de daarin gelegen gronden behoorde al in 

1458 tot het "huis Het Laer". In 1487 werd een plan tot verdeling der markegronden gemaakt en werden de gronden verdeeld onder de 

daartoe gerechtigde boeren. Huize 't Laer is in de loop der eeuwen in verschillende handen geweest. 

Mijn opm: in de paar regels tekst hierboven wordt aangegeven dat er in 1458  in ieder geval een huis Laer geweest moet zijn. 

 

Jammer genoeg is de tekening van A. de Haen niet te zien op de site van ‘Kastelen in Overijssel’ maar Ik heb nog wel een tekening uit de 

18e eeuw die gemaakt zou zijn door H. Spilman. Deze tekening is ook te zien in het boek “Havezaten in Salland…..”. Op blz. 279 zijn 

twee tekeningen afgebeeld (hieronder afb. 16-17) waarvan de onderste, anoniem, uit het eerste kwart van de 18e eeuw zou komen en 

de bovenste, van Spilman uit 1770. 

 

 

 

 

 

 

 

   * Afb. 16-17 

 

Als ik beide tekeningen vergelijk dan heb ik de indruk dat 

Spilman voor zijn tekening als basis de oudere (onderste) 

heeft gebruikt en die wat opgeleukt. Het lijkt mij of de vorm 

en stijl van het huidige huis Laer al aanwezig waren in het 

eerste kwart van die 18e eeuw Vergelijk de vroegste 

tekening maar eens met de eerste afbeelding in dit artikel. 

Of het huis Laer in een latere tijd gerestaureerd is naar de 

stijl van het eerste kwart van de 18e eeuw is mij niet 

bekend. Wanneer het koetshuis (rechts op de tekening) 

afgebroken is? In ieder geval is in het commentaar bij de 

tekening van A. De Haen te lezen dat er in 1732 al sprake 

is van het ‘Oude Laer’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan een detail van een kaart. De kaart was aanwezig in het Atlas v d Vecht op blz.82 en waarop ‘oud-Laar’ voor het eerst is ingetekend. 

Althans; ik heb geen vroegere intekening van het ‘oud-Laar’ gevonden. 



 

Afb. 17a. 

De kaart is gemaakt door Cornelis Johannes 

Kraijenhoff in 1775. Hierop is te zien ”oud-Laar en 

Laar. Of er een ’t voor Laar staat is moeilijk te 

onderscheiden.  

Rechts onderaan ‘Nieuwbrugge’. Helemaal 

onderaan wordt de weg links naar Zwolle 

aangegeven.  

 

Vergelijkt u eens de verschillende kaarten; 2-14a 

en 17a.De kronkels in de rivieren wijken sterk van 

elkaar af maar de bedding rondom de Larinkmars 

is steeds herkenbaar. Voor een goede 

plaatsbepaling is dat wel van belang zoals u zult 

merken. 

 

Hebben de tekenaars in de verschillende jaren 

verschillende beddingen geregistreerd? Op een 

moment van veel regen zal alles anders geweest 

zijn dan in een periode van droogte. Tekenaars die 

als zeer betrouwbaar te boek stonden/staan!  

 

Ik ga nog steeds verder met teksten in het rood van de site ‘Kastelen in Overijssel’ en in het zwart mijn commentaar. 
Mijn opm.: als het huis Laer, dus wat als Landgoed en havezate bekend wordt, bij de één in de 16e eeuw en bij een ander rond 1700 en 

bij weer een ander in de 17e eeuw gebouwd zou zijn hoe betrouwbaar is dan de rest van de informatie? Worden de verschillende huizen 

Laer door elkaar gehaald? Als we uitgaan van de tekst die de tekenaar A. de Haen als commentaar bij zijn tekening heeft staan zijn er op 

het moment van tekenen in 1732 twee huizen Laer bekend. Deze worden het Nieuwe en Oude Laer genoemd.  

 

Het Oude Laer “het Laer van Niebrugge bijgenaemd”. 

Die bijtekst heb ik in het begin van dit artikel al proberen uit te leggen en verwijs dan naar afb. 22. Kijkt u hieronder maar eens onder 

het kopje;“Ik ga aan de slag”. Daar een tekening (afb. 18) waar het Oude Laar op staat en die gelegen zou zijn vlakbij waar nu de 

Laarbrug is. Verder vermeldt Haen nog als hij het over het Nieuwe Laer heeft en hij het Nieuwe Huis Laer tekende: 

”voor omtrent dertig jaeren daer van den grond af opgebouwd; niet verre van dit huis, ziet men nog den grondslag en puinhoopen vant 

Oude huis 't welk hier plagt te staan, op een vierkant plein, aen drie zijden met een watergracht omringt; en weinig jaeren geleeden door 

den eigenaar van het adelijke goed is doen afbreeken stellende een Bak en bouwhuis op deze grondslagen in plaats.". 

Mijn opm.: ten eerste is uit deze tekst op te maken dat het Nieuwe Huis Laer rond 1700 gebouwd is. Maar niet verre van dat huis lagen 

nog de restanten “vant Oude huis”. Ook schrijft hij nog: “en weinig jaeren geleeden door den eigenaar van het adelijke goed is doen 

afbreeken”. Doen afbreken en er zou nog een Oude Laer zijn?? Ik kan mij niet voorstellen dat waar tekenaar A. de Haen het over de 

restanten “vant Oude huis” heeft dit zou gaan over de 1500 meter verderop liggende plek waar ik het al over heb gehad; namelijk de 

plaats/motteheuvel bij de Laarbrug waar evt. de eerste twee kastelen Laer gestaan zouden hebben en waar men ook het ‘oud-Laar op 

de tekening hierboven heeft gesitueerd. Het ‘t Olde Laar behandel ik verder vanaf afb. 18 Het moet dus gaan over een huis dat op het 

stuk grond heeft gestaan waar vlakbij het Nieuwe Laer gebouwd is. Dat zou ook de verklaring kunnen zijn voor een eerste eigenaar uit 

1520, een zekere Boldwijn van Laer. Hierna de verdere lijst van eigenaren zoals ik die van de site “Kastelen in Overijssel” heb 

afgehaald.  

 

Voor zover bekend volgen hier de bezitters: Als eerste eigenaar wordt genoemd in 1520 Boldwijn van Laer 

 

1578 Ernst Mulert 

1608 Anthonie van Doornick 

1626 Helmich van Doornick 

1630 Reint ter Bruggen 

1666 Zweder van Voorst 

1675 Willem ter Bruggen 

1682 Thomas Ernst Danckelman 

1727 William Frederick Danckelman 

1739 Johan Lodewijk graaf van Rechteren 

1762 Jan van Herzeele 

1770 Hendrik Jacob Schomaker 

1782 Johan Martin van der Upwich 

1786 Rudolf Sandberg 

1808 Albertus Sandberg 

1843 Albertus Sandberg Jr. 

1888 Sandbergstichting 

1901 Mij. Land- en Bosbouw het Laer gevestigd te Hengelo 

1910 Rudolf Theodorus Baron van Pallandt 

1913 Philip Dirk Baron van Pallandt 

1924 De Eerde Stichting te Ommen 

1931 Philip Dirk Baron van Pallandt 

1932 Gemeente Ommen 

 

Landgoed Het Laer biedt verschillende mogelijkheden. Hierbij 

kunt u denken aan o.a. vergaderingen, recepties, 

(huwelijks)feesten, produktpresentaties of bijvoorbeeld een 

stijlvol diner. De havezate beschikt over meerdere ruimten die in 

combinatie een stijlvol decor vormen. 

WWW: http://www.laer.nl 

E-mail: landgoed@laer.nl 

 

Op het informatiebord bij het Landgoed is als eerste bewoner Gerhard van Vilsteren vermeldt die het huidige Huis Laer in de 16e eeuw 

gebouwd zou hebben! Een totaal andere naam dan die op de site van “kastelen in Overijssel” vermeld is! Om welk huis gaat het dan? 

Snapt u het nog? Ik niet!  

 

http://www.laer.nl/
mailto:landgoed@laer.nl


Ik ga aan de slag 

Op het infobord bij het Landgoed is een tekening (afb. 18.) afgebeeld.  

Er is echter niet aangegeven in welk jaar de tekening gemaakt is. Na wat onderzoek kwam ik die tekening tegen in het boek “ Havezaten 

in Salland en hun bewoners”.  

De tekening is gemaakt door M. A. Snoeck in 1783 en heeft als titel “Kaart 

van de havezate`Het Laar` en `t Olde Laar`”. 

*Afb.18  

 

Tja, als je dan deze tekening ziet dan vallen je een paar dingen op. 

 

Ter oriëntatie: linksboven is de bebouwing van Ommen te zien en in het 

midden het (huidige) landgoed met de tuinen.  

Links de rivier De Vecht die in 1783 met een grote kronkel tegen de tuinen 

van het landgoed aan stroomde.  

 

Direct rechts naast de Vechtkronkel, vanaf het landgoed, is een dunne lijn 

naar beneden getekend die een weg/pad moet voorstellen.  

 

Aan de onderzijde van de kaart, richting Vilsteren, is een rechthoekig perceel 

te zien met de tekst`t Olde Laar. Dit perceel ligt aan de Ommerkant van de 

Regge. 

 

Tussen “Het Laar” en “`t Olde Laar” ziet u een langgerekte, haast verticale 

aanduiding, die het afwateringskanaal moet voorstellen van het Landgoed. 

Aan het einde van dat kanaal twee, rond aangegeven, verhogingen 

 

Na het overlijden van Jacob Schomaker in 1782, wordt de havezate ’t Laar te 

koop aangeboden en is in een akte van 1782 een verhoging aangeven als 

“……….canalen en daar ten einde gelegen Bergje”. 

 

Rechts van die twee ronde verhogingen een typisch perceel dat grenst aan de 

Regge. Dat perceel wordt als de oeverwal aangegeven op het infobord bij de 

Laarbrug. Rechts van dat stuk grond een kronkel in de Regge. 

 

Waar ik mij over verbaas is dat op de tekening de overgebleven gracht van het versterkte huis/burcht bij de Laarbrug niet is getekend. 

Vandaag de dag, ondanks dat er ter plaatse veel begroeiing is, kunnen we die gracht nog duidelijk zien. In 1783 moeten die gracht en 

de resten van de heuvel toch ook zichtbaar zijn geweest? Wat heeft de tekenaar onder de kronkel in de Regge, net boven ’t Olde Laar, 

wel aangegeven? Het lijkt namelijk of daar wat bebouwing ingetekend is! 

Aan de rechterzijde van de tekening worden verschillende glooiingen in het landschap aangegeven. Zandheuvels waarvan een aantal 

haast evenwijdig liggen naast de Regge. Oude stroomruggen van De Vecht of waarschijnlijker nog van de Regge? (Zie aan het eind in 

“TOT SLOT”) Zo te zien kan het water op verschillende plaatsen er tussendoor stromen! Kijkt u nog eens naar het einde van het 

afwateringskanaal. Rechts daarvan is een restant te zien van een water (gedeeltelijk gekanaliseerd) dat helemaal vanaf boven komt en 

opzij van het Landgoed doorstroomde en uitmondt in de Regge. Is dat water een restant van een oude Vecht/Reggeloop? 

  

Ik heb met Google Earth 

eens gekeken of ik de 

situaties op de tekening 

van 1783 terug kon vinden. 

Het resultaat is hiernaast 

te zien. In kleuren heb ik 

aangegeven: blauw de 

waterlopen en in rood 

globaal de rest van de 

tekening van 1783. 

 

U ziet dan dat in de 

perceellijnen veel is terug 

te vinden. Soms heb ik 

bewust iets naast de lijnen 

de kleur ingebracht want 

anders ziet u die 

overeenkomsten niet zo 

duidelijk. Bekijkt u zelf dit 

gebied maar eens via 

Google Earth. 

 

                  * Afb. 19  

Google Earth met daarop 

de tekening van 1783 

 



Opvallende zaken zijn: 

De kronkel van de Vecht, die eerder tegen het landgoed aanstroomde, is verdwenen. Nu ligt daar en daaronder de Zwolse weg en aan de 

zijkant daarvan, landgoedzijde, is nog een restant van die Vecht aanwezig. De bovenste O (waarschijnlijk het Bergje uit de akte van 

1782) is nu nog te zien als een zandheuvel aan de Reggemarsdijk vlakbij het huidige Kerkhof. Dat kerkhof ligt in het typische 

perceel/heuvel dat bij afb. 11 goed te zien is rechts van 1 en ? en waar men volgens het informatiebord de bewoningsactiviteiten wil 

zien. Wat mij betreft zou dat heel goed mogelijk zijn want dat stuk land ligt vrij hoog! Maar ja, de glazen spinklos kwam uit de 

motteheuvel 

Links van 1 is in rood nog een stukje van de oude weg/pad aanwezig dat ik bij afb. 14a heb laten zien. Het pad is door de bosschage 

naar boven nog te volgen. Boven het vraagteken is de uitmonding van het Water te zien. Nu is in de dijk een gemaal gemaakt maar 

vroeger kwam dat water in een dal terecht waarvan de contouren nu nog duidelijk aanwezig zijn. Dat water kwam van boven, richting 

waar nu “Schammelte en “De Kamp” als straten bekend zijn. Door de nieuwbouw daar ter plaatse is waarschijnlijk het water iets verlegd 

maar langs De Kamp en vooral langs de Bergweg is het hoogteverschil met het dal nog goed te zien. Langs de weg ´Het Laar´ en de 

´Reggemarsdijk´ is dat water naar beneden nu nog prima te volgen. Zoals ik hiervoor al schreef kan dat water een restant zijn van een 

oude Vecht/Reggeloop. Kijk maar eens op Google Earth bij het gehucht Zeesse. Daar ligt noordelijk nog een oude kronkel van De Vecht 

maar vroeger zal die doorgestroomd hebben in het dal tussen Zeesse en Eerde waar nu de Besthmer hooilanden liggen. In ‘TOT SLOT’ 

probeer ik uit te leggen dat er op die plaats een samenvloeiing geweest zal zijn van Vecht en Regge en dat er een bedding doorliep 

globaal naar W. U moet namelijk niet vergeten dat een rivier/waterstroom, vooral als er nog geen bedijking heeft plaatsgevonden, zijn 

weg zoekt naar lager gelegen gronden. Verschillende beddingen kunnen zo dan ontstaan. 

Onder 1 staat een boerderij die vlak bij de plek ligt waar de resten van de 11e eeuwse burcht zouden liggen. 
 

Verder wil ik nog wijzen op het watertje dat in 1783 al aanwezig was iets boven waar nu het ´Ommerkanaal´ is. Dat water is halverwege 

de Varsenerdijk (2) te zien. Ook op andere 18e eeuwse kaarten is dit water te volgen richting het Varsener- en Ommer Veld. Ten westen 

van dat Varsener Veld liggen de Vlier Belten. Voor de niet ingewijden: de Vlier Belten liggen bij de kruising waar de Varsenerweg op de 

N340 komt vlakbij het punt waar de Hessenweg overgaat in de (nieuwe)Varsenerdijk. De (oude) Varsenerdijk was in 1783 de weg die 

rechtstreeks van Ommen naar de buurschap Varsen liep. Na de aanleg van het Ommerkanaal werd die verbinding doorsneden. In 2010-

11 is over het Ommerkanaal een fietsbrug gebouwd die de Varsenerweg met de oude Varsenerdijk weer verbindt. 

  

Even iets over het Ommerkanaal dat ik van Wikipedia heb gehaald: 
“Al bij de aanleg van de Dedemsvaart in 1810 zag het gemeentebestuur van Stad Ommen het belang in van een verbinding tussen dit 

kanaal en De Vecht. Deze pogingen zijn gestrand. Toen echter de afwatering van de Dedemsvaart problemen ging opleveren door de 

grotere waterafvoer uit de ontgonnen veengebieden, ontstond er behoefte aan een afwateringskanaal naar De Vecht. In de periode 

1865-1866 is toen het Ommerkanaal aangelegd als zijkanaal van de Dedemsvaart. Het kanaal liep toen langs de oostzijde van de stad 

Ommen, via de Rotbrink, naar een haven bij de Hardenbergerweg. Er was toen geen directe verbinding met De Vecht. Wel kon men via 

een duiker onder de Hardenbergerweg door water spuien op een oude vechtarm. Bij de aanleg is het kanaal ook geschikt gemaakt voor 

de Vechtzomp, een toen in Oost-Nederland veel gebruikt type schip. Vanwege de geringe afmetingen van het kanaal konden grotere 

schepen het toen niet bevaren. Ten behoeve van de scheepvaart is het kanaal aan het einde van de negentiende eeuw nog verbreed, 

en ook de haven in Ommen is toen uitgediept. Door de slechte bevaarbaarheid in de zomermaanden, nam de scheepvaart op de 

Dedemsvaart in de jaren 1920-1925 met 25 % af. Het vervoer via de Overijsselse Kanalen en de Hoogeveense Vaart nam in die periode 

juist toe. Ook op het Ommerkanaal wééas deze afname van het verkeer merkbaar. Het belang van het kanaal als scheepvaartroute nam 

steeds meer af. Na de Tweede Wereldoorlog maakten schippers steeds meer bezwaar tegen het vervoer van vracht via het smalle en 

ondiepe kanaal naar Ommen. Ondanks het uitbaggeren in de jaren '50 is het in 1964 voor de scheepvaart gesloten. Sindsdien heeft het 

weer een functie als afwateringskanaal. De haven in Ommen en het tracé langs de Rotbrink zijn midden jaren '60 gedempt.  

Vanaf de Balkerweg is toen een nieuw tracé gegraven langs de westzijde van Ommen naar De Vecht. In Dedemsvaart is toen oostelijk 

van het oude kanaal een nieuw kanaal gegraven, dat verder is doorgetrokken via een tracé ten noorden van het dorp naar Lutten. 

Bij Slagharen sluit de Lutterhoofdwijk nu op het Ommerkanaal aan”. 

 

Toen het tracé vanaf de Balkerweg werd gegraven zal er gebruik gemaakt zijn van het oude watertje dat op de kaart van 1783 al te zien 

is. Vaak wordt de aanwezigheid van een al bestaand watertje niet vermeld en wordt er alleen gesproken “dat er een kanaal gegraven is”. 

 

Nu ik de informatie op de borden behandeld heb wil ik nog wat teksten aanhalen die ik vond in het boek “Havezaten in Salland….” van 

de auteurs Gevers en Mensema. 

Zij behandelen de locaties van de havezaten en pluizen stambomen en opvolgers van eigenaren uit. 

Over ’t Laer beginnen zij op blz. 276 met: “De havezate ’t Laer lag in het schoutambt Ommen en Den Ham, buurschap Gietmen, thans 

de gemeente Ommen. Het goed werd vanouds gerekend tot de havezaten in Salland. Het tegenwoordige huis, dat in wezen dateert uit 

het eind van de 17e eeuw, heeft zijn definitief aanzien gekregen in het midden van de 19e eeuw”. 

 

Zoals ik hierboven al in de tekst vermeld heb worden verschillende data genoemd wanneer het (nieuwe) huis Laer gebouwd zou zijn. 

Stond er op het informatiebord bij het landgoed dat het huidige huis Laer in de 16e eeuw gebouwd was, hierboven wordt als datum eind 

17e eeuw vermeld!! Op blz. XXIV vermelden Gevers en Mensema “omstreeks 1700”! Op het informatiebord bij de Laarbrug is weer te 

lezen dat het huidige ‘landgoed ‘t laer’ rond 1700 gebouwd is!!! Het verschil tussen 16e eeuw en rond 1700 is wel erg groot! Ik verbaas 

mij er over dat professionele mensen zo nonchalant met de datum omgaan. Of wisten ze niet goed hoe het een en ander precies in 

elkaar stak?  

Ik besloot eens contact op te nemen met een oude kennis, Jan Lucas, die betrokken is bij de “Historische kring Oud Ommen” en ik 

hoopte dat die wat duidelijkheid kon scheppen in deze warboel van gegevens. Met Netty hem een bezoekje gebracht. Gezellig en de 

koffie smaakte prima maar Jan kon mij niet verder helpen en aan zijn reactie te zien had hij meer van “wat moet jij nu als Zwollenaar 

met onze geschiedenis!”. 

 

Omdat neef Robert toch ook wel nieuwsgierig was geworden besloten wij om eens verdere polshoogte te nemen op de plaats waar de 

oude burcht bij de Laarbrug zou hebben gestaan. Via het Landgoed konden wij op de fiets het afwateringskanaal volgen zodat wij 

uitkwamen bij de zandhoogte (Bergje?) vlakbij het kerkhof. Vandaar richting het kerkhof waar wij in het dal konden kijken waar het 

water, dat op de tekening van 1783 te zien is (boven W), zijn weg vervolgd naar de Regge. Omdat we door prikkeldraad en een hek 

tegen werden gehouden de weg om het kerkhof genomen en naar de Laarbrug gefietst. Daar aangekomen de fietsen gestald en lopend 



verder gegaan. Links van ons de resten van de gracht en de motteheuvel achter ons gelaten. De plek stelt niet veel meer voor en de 

oude grachten zijn grotendeels zo dichtgegroeid dat we ons niet konden voorstellen dat daar ooit een kasteel zou hebben gestaan. Maar 

ja, de geschiedenis verteld ons dat het wel het geval is geweest. Natuurlijk was die burcht in de 11e-14e eeuw geen gigantisch gebouw 

maar toch moest het plaats bieden aan een familie en waarschijnlijk ook aan hun bedienden, vee, etenswaren en een waterput? Als de 

muren een meter dik geweest zouden zijn (nergens een gegeven daarover!) en de binnengracht is 32 meter doorsnede (infobord), dan 

bleef er een woongebied over met een diameter van 30 meter. Hoe hoog het gebouw geweest is?? 

Een plek waar men naar toe vluchtte als de vijand in zicht kwam? Dat is althans het verhaal dat wij lazen op het infobord. Wij zijn toen 

door het bos naar de plek gelopen die ik met een vraagteken (?) hierboven op de afb. 11 en 19 aan heb gegeven. Samen zijn wij er van 

overtuigd dat ALS er nog ergens een huis zou hebben gestaan dat die plek daar voor in aanmerking komt. De plek ligt aan de rand en op 

het hoogste punt van het typische stuk land waar het kerkhof aan grenst. Precies aan die rand lag de vreemde kronkel in de Regge. Nu 

is die kronkel afgesloten en de verdroogde oude bedding is daar in het bos nog aanwezig. Aan de andere zijde van die plek is het dal 

waar het Vecht/Reggewater op uit kwam dat helemaal vanaf de Bergweg naar beneden stroomde. In de rug het hoge land en aan de 

andere zijden omgeven door water. Een ideale plek om op dat kruispunt van wateren een woning neer te zetten. De kronkel van de 

Regge kan ook dienst gedaan hebben als een soort gracht?  

 

Misschien dat de vereniging van Oud Ommen daar eens een onderzoek kan doen? Maar ja, zekerheid hebben we natuurlijk niet maar 

als je veel bezig bent met oude beddingen en als je dan weet dat kastelen en versterkte huizen meestal op een hoogte en het liefst aan 

een uitmonding van een rivier gezet werden dan kijk je naar dat soort plekken uit om dat bevestigd te zien 

 

Toch maar weer eens enkele citaten uit het boek “Havezaten in Salland…..” nagelezen want ik wilde meer weten waar de naam ’t Olde 

Laar vandaan kwam en of die verband hield met mijn zoektocht naar de oude woning van de familie die als de vijand in zicht kwam 

vluchtte naar de burcht. Een burcht die al in de 11e eeuw aanwezig zou zijn en in 1229 volledig afgebrand is en een burcht die in 1380 

verwoest zou zijn. Of zocht ik naar het versterkte huis dat in 1439 ergens gebouwd is? Waar en naar welk huis zocht ik eigenlijk en is 

daar nog iets van terug te vinden? 

Over het algemeen is overlevering een vorm van geschiedenis die niet genegeerd mag worden en als dan een naam als ’t Olde Laar 

vermeld wordt op een kaart dan ben je nieuwsgierig of die locatie je verder kan helpen in je onderzoek. 

 

Een vroege tekening van P. de la Rive is van ca. 1725. (Hieronder afb. 20-21) Op de linker tekening is (Landgoed) ’t Laer te zien. Dat 

moet dan van voor de verbouwing van 1744 zijn! Was het huis in 1725 al bekend als het “Nieuwe Laer”? De naam zoals de tekenaar  

A. De Haen in 1732 aangaf? Op de rechtertekening heeft La Rive ’t Laar weergegeven maar heeft daar niet bijgezet dat het om het Olde 

Laar zou gaan. Dat heeft diegene gedaan die de tekst bij de tekening heeft geplaatst!! Het getekende huis ligt kort bij een water dat als 

Regge op de originele kaart aangegeven wordt. Of de tekening met de aanduiding ‘t Laar als bewijs aangevoerd mag worden voor een 

plaatsbepaling van het Olde Laar? Het kan net zo goed gaan om ’t Laar dat met de toevoeging Niebrugge in 1732 vermeld wordt. De 

totale tekening is te zien op blz. 319 van het “Atlas v d Vecht”. Op die tekening is ook bij, waar de tekstschrijver links ’t Laer plaatst, 

niets bijgeschreven! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dus volgens de originele kaart van rond 1725 is er nog geen sprake van de aanduiding ‘t Olde Laar maar wordt ’t Laar nog steeds gezien 

op de plaats waar pas in 1775 (afb. 17a) de naam ‘oud-laar’ voorkomt! 

 In 1732 geeft tekenaar Haen aan dat hij o.a. puinhopen van het Oude Huis ziet als hij het Nieuwe Laer aan het tekenen is. Het Nieuwe 

Laar dat rond 1700 gebouwd is. Bij afb. 20 zijn er geen puinhopen te zien maar het lijkt wel of dat huis grotendeels door grachten is 

omgeven. Het Oude Huis, dat daar vlakbij stond en waar Haen de puinhopen van zag in 1732, zou aan drie zijden omgeven zijn door 

grachten. Waarschijnlijk is met de bouw van het Nieuwe Laar een gedeelte van die grachten, die in 1725 te zien waren, weer in het plan 

opgenomen? Er is in de teksten van Haen te lezen dat het om het ‘Oude Huis’ gaat. Zou het oude huis één van de drie huizen zijn waar 

ik het in het begin van dit artikel al over heb? Een huis waar je woonde en als er onraad was je je toevlucht zocht in de burcht? Moeilijk, 

moeilijk, moeilijk! 

 

Als ik topografische kaarten bekijk uit de periode 1545 t/m 1638 is er geen aanduiding te zien van ’t Laer. De kaart  van de tekenaar 

Nicolaas ten Have (1642-48 afb.22) wordt in publicaties gebruikt om de locatie van het Laer aan te geven. 

 

 



 

 

* Afb. 22                                       

Een detail uit de 

provinciekaart van 

Nicolaas ten Have uit 

1642-48  

 

A = Almelo 

E = Eerde 

H = Hellendoorn 

R = Kasteel Rechteren 

Z = Zwolle 

Blauwe stippen= Ommen 

Rode pijl = naamgeving 

’t Laer-Niebrugge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boven de paarse stip huis Aren(d)shorst en daar iets linksonder ’t Laer. Bekijkt u eens de grote moerasgebieden die oostelijk en 

noordelijk van Ommen liggen. Vanuit die gebieden moeten waterstromen in verschillende perioden hun weg gezocht hebben. De 

tekenaar heeft boven Ommen en rechts van de E heuvels ingetekend en die “Sandtbergen”genoemd! Sandtbergen die op nieuwe 

geologische kaarten en in het rapport ven het ministerie als jonge zandduinen/stuifzanden vermeld zijn. Ook goed te zien is het 

wegenpatroon. Wegen konden alleen ontstaan als er geen waterproblemen waren. Opzij van H (Hellendoorn) ligt kasteel Schuilenborg 

aan de linkerzijde van de Regge!!! 

 

Welke informatie geeft het boek “Havezaten in Salland…..” nog prijs? 

Op blz. 276 is te lezen “dat in 1382 er een ‘goed Laer’ was”. De auteurs Gevers en Mensema behandelen op die blz. de nakomelingen, 

gebruikte familiewapens etc. en komen uit “ bij de bekende familie van Laer tot Laerwolde. Deze familie bezat het huis Laer in 

Laerwolde in het Graafschap Bentheim. Dit huis vormde in 1380 een bedreiging voor de bisschop van Utrecht als landsheer van 

Overijssel en voor de steden Deventer, Kampen en Zwolle. In 1384 verklaarden de bezitters, Egbert van Zalne en zijn vrouw Jutte van 

der Laer, dat zij afstand zouden doen van hun aanspraken op dit huis en dat zij het, met de voorburg, zouden doen afbreken. Wel 

kregen zij toestemming om aan de andere kant van de Vecht een huis te bouwen, evenwel zonder grachten, en alleen met de 

toestemming van de bisschop, de drie steden en Reinolt van Coevorden, toen bewaarder en kastelein van het slot Coevorden”.  

 

Gevers en Mensema gaan dan verder met de volgende tekst die heel veel kan verklaren in mijn onderzoek: “de voorgaande tekst is vaak 

toegepast op het huis Laer bij Ommen, maar er is geen enkel bewijs dat het hier niet gaat om het huis Laer onder Laerwolde, eveneens 

aan de rivier de Vecht gelegen”. Ze bedoelen dus dat de informatie die altijd gebruikt is op ’t Huis Laer in Laerwolde slaat en niet op het 

huis ‘t Laer bij Ommen. Vreemd is wel dat Gevers en Mensema in het boek “Over de Hobbelde Bobbelde Heyde”, dat 2 jaar later is 

verschenen dan hun boek over de havezaten, op blz.139 schrijven dat in 1380 het goed Laer in de graafschap Bentheim in 1380 door 

toedoen van de Bisschop van Utrecht werd verwoest met hulp van de steden Deventer, Kampen, en Zwolle. In de tekst hierboven geven 

zij aan dat in 1384 “verklaarden de bezitters, Egbert van Zalne en zijn vrouw Jutte van der Laer, dat zij afstand zouden doen van hun 

aanspraken op dit huis en dat zij het, met de voorburg, zouden doen afbreken”. Was de burcht niet helemaal verwoest? en moesten de 

restanten afgebroken worden? In ieder geval zijn de gegevens van het Laer in de Graafschap Bentheim moeilijk te interpreteren. Maar ik 

zal verder gaan met het ‘t Laer bij Ommen. ( Voor gegevens over ’t Laar in Duitsland zie bij afb. 38a.) 

 

Dat er dan nog steeds geschreven wordt over de verwoesting van de burcht in 1380, informatiebord bij de huidige Laarbrug, is dan ook 

erg discutabel. Ook de hiervoor (rode tekst) aangehaalde tekst die op de site van kasteleninoverijssel.nl staat zou dan niet juist zijn! 

Gevers en Mensema vermelden niets over de brand in 1229 wat de site van kasteleninoverijssel.nl wel doet! Over een 11e eeuwse 

burcht hebben zij het al helemaal niet! 

Zij gaan verder met hun uitleg door een gegeven te vermelden dat in 1394 (de kastelensite heeft het over 1395) in een akte stond:  

” met dat huys to Laer mit eenre wair in Dalmisholt”. Zij leggen uit dat een waardeel altijd aan de havezate ’t Laer verbonden bleef ook 

nadat dit huis was verplaatst. Maar die tekst uit 1394 geeft niet weer waar het huis gestaan heeft en om welk huis ’t Laer het gaat. 

1394? nadat de bisschop de burcht in 1380 liet verwoesten?!! Is er dan in 1394 weer een andere woning? Of gaat het dan toch over de 

woning die verlaten was toen de burcht in 1380 verwoest werd? 

 

Of dat waardeel altijd op dat huys to Laer (hieronder wordt dat door hun tegenwoordige erve Laerman genoemd) heeft gezeten en vanaf 

wanneer daarover is niets in het boek te lezen. Over dat verplaatsen van het huis ga ik het straks hebben als ik de Regge en De Vecht 

behandel onder het kopje “Stuifzanden”. 

 

Dan schrijven zij: “vermoedelijk stond ‘dat huys to Laer’ op de plaats van het tegenwoordige erve Laermans, nu nabij de brug over de 

Regge. Dit vermoeden wordt bevestigd door het feit, dat dit huis later, toen het verplaatst was, als allodiaal werd aangemerkt, terwijl het 

het erve Laermans gold als leenroerig of feodaal”. Eerlijk gezegd snap ik niets van hun uitleg. Plotseling zijn ze aanbeland bij het erve 

Laermans en gebruiken niet voor niets “vermoedelijk” en waar slaat dat verplaatsen op?!!  Ik heb dat erf, als het klopt wat Gevers en 

Mensema schrijven, als 1 gemerkt op afb. 19. 



Dan gaan de auteurs een waslijst van eigenaren vermelden die overeenkomt met de lijst van eigenaren die ik hierboven al genoteerd 

heb van de site kasteleninoverijssel.nl.  

De tekst: “Het Laer was in die tijd niet meer dan een spijker. Een kamer voor de heer aan het erve Laermans. Het werd dan ook zowel in 

1675 als in 1682 voor slechts één vuurstede aangeslagen in de belasting. Door Anna Bentinck en haar dochters Elsabe Henrine en 

Agnes Sophia ter Bruggen werd het erve en de havezate ‘t Laer verkocht (1682) aan Thomas Ernst Danckelman en zijn vrouw Hendrika 

Geertruid Roelinck”.  

 

Nu een moeilijke interpretatie van deze tekst:  

In deze tekst wordt de erve genoemd en als ik dan de daar aan voorafgaande tekst bij betrek dan moet het gaan over erve Laermans. 

Tevens wordt de havezate ’t Laer verkocht aan Thomas Ernst Danckelman en zijn vrouw. Gaat het nu om twee huizen? Is dit een bewijs 

dat er op de plaats waar nu Landgoed Het Laer is toch bewoning was vóór 1682? En was erve Laermans al vóór 1682 in het bezit van 

de eigenaren die in de lijst van ’t Laer voorkomen? Stond op erve Laermans één van de huizen die ik aan het zoeken ben? 

  

In hun boek “Over De Hobbelde Bobbelde Heyde” schrijven Gevers en Mensema op blz. 139 “Het Laer, door Thomas Ernst Danckelman 

in het begin van de 18e eeuw gebouwd” etc.. Dus voor die tijd zou er geen huis gestaan hebben? Eigenlijk gaat het net als met een 

gegraven wetering: wel informatie dat een wetering gegraven is maar niet of er al eerder een water stroomde. Nu bij het huis ook niet de 

informatie of er al eerder een huis stond. Tussen bouw of VERbouw is een aardig verschil maar als je eerst een ander huis moet 

afbreken voordat je een nieuw huis kunt bouwen zou dat ook vermeld moeten zijn. Is het niet vermeld en een tekenaar vermeldt in 1732 

dat niet verre van dat huis er nog puinhopen van het oude huis te zien zijn; ja wat moet je dan aannemen? 

 

Op blz. 278 schrijven Gevers en Mensema: “In 1626 vrijde van Doornick te Ommen het erve ende goedt het Laere  alsook ongeveer 7 ½ 

ha. Bouwland”. Volgens mij gaat het duidelijk om twee verschillende percelen als ik dat zo uit mag drukken. 

 

In ieder geval zijn er nog een paar Danckelmannen die ’t Laer beheren en die hebben het goed opgeknapt zoals we het nu nog kennen. 

Zij zouden de huisplaats dan ook hebben verplaatst schrijven Gevers en Mensema en vervolgen met een tekst die de tekenaar Abraham 

de Haen noteerde in 1733 (eerder was dit 1732!):”wat het oude Laer aengaet, ‘tzelve word gemeenlijk het Laer van Niebrugge 

bijgenaemd, gelegen zijnde ter plaetze alwaer de Regge zijne wateren in de rivier de Vecht uitloost nabij de Niebrugge. Dit Oude Laer…. 

Is tegenwoordig niet anders als een gering boerenhuis; het oude gebouw door den oorlog bijna geheel vervallen waardoor desselfs 

bezittenen ten eenemal gesloopt”. Haen heeft het toch duidelijk over een plek van het Laer “alwaer de Regge zijne wateren in de rivier 

de Vecht uitloost nabij de Niebrugge”. Welke rivier had toen een andere bedding? want de afstand tussen waar de resten van de 

(burcht)gracht liggen bij de Laarbrug en Nieuwebrug is bijna 3,5 km!!  

 

Over het Nieuwe Laar schrijft Haen: “Wat nu aangaet het Nieuwe Laer dit is aen de Vecht tegen over de Stad Ommen geleegen en door 

mij in den jaer 1732 uitgetekend, het is een vierkant nieuw gebouw, voor omtrent dertig jaeren daer van den grond af opgebouwd; niet 

verre van dit huis, ziet men nog den grondslag en puinhoopen vant Oude huis 't welk hier plagt te staan, op een vierkant plein, aen drie 

zijden met een watergracht omringt; en weinig jaeren geleeden door den eigenaar van het adelijke goed is doen afbreeken stellende 

een Bak en bouwhuis op deze grondslagen in plaats.”  

Al met al vind ik de uitleg van Gevers en Mensema erg verwarrend want als er een erve en tevens een havezate verkocht worden dan 

moet die titel van havezate toch gaan om het huis ’t Laer (die dus al een havezate was!) dat later als Het Laer staat op het landgoed?  

Dat erve Laermans lag op de plaats waar later op de tekening van 1775 en 1783 oud-Laar--’t Olde Laar vermeld is! 

 

Er zijn twee mogelijkheden.  

De eerste: 

Waarschijnlijk zijn de eigenaren die genoemd worden in de lijst woonachtig geweest op de plaats waar later erve Laermans bekend is 

geworden. Op zeker moment is de naam/woonlocatie ’t Laer verplaatst naar de plek die we nu als het Landgoed Het Laer kennen. Op 

dat stuk grond zal een woonhuis gestaan hebben want anders kan de tekenaar Abraham de Haen in 1732 niet schrijven:“den grondslag 

en puinhoopen vant Oude huis 't welk hier plagt te staan, op een vierkant plein, aen drie zijden met een watergracht omringt; en weinig 

jaeren geleeden door den eigenaar van het adelijke goed is doen afbreeken stellende een Bak en bouwhuis op deze grondslagen in 

plaats”.  

Wat Haen bedoelt met ‘Oude huis’ is een vraagteken want zoals ik het lees moet er een behoorlijk huis gestaan hebben als dat al met 

grachten was omgeven!  

Het huis dat op dat moment verlaten werd zou dan als erve Laerman bekend worden en in 1775-1783 op de tekeningen van Cornelis 

Johannes Kraijenhoff en Schoemaker als oud-Laar--’t Olde Laar vermeld zijn. 

 

Ten tweede: 

Ook Gevers en Mensema wisten jammer genoeg niets over een vroege burcht want anders hadden zij daar wel over geschreven.  

In mijn tekst heb ik al aangevoerd dat er nonchalant met data omgegaan wordt op o.a. de verschillende infoborden. Dat er op het stuk 

grond, waar later het ‘Landgoed Het Laer’ is ontstaan, al een eerdere woning aanwezig was blijkt uit de verkoop van 1682 en de 

gegevens van daarvoor die Gevers en Mensema uitvoerig omschrijven. De teksten op de borden zijn dan ook verwarrend want de 

suggestie wordt gewekt dat er nooit eerder een woonverblijf op de plaats heeft gestaan waar nu het huis Het Laer op het Landgoed 

staat. 

Volgens Gevers en Mensema en in de teksten van ‘kasteleninoverijssel.nl wordt duidelijk aangeven dat er in 1520 een huis in het bezit 

was van Boldwijn van Laer en de tekenaar  Abraham de Haen noteerde in 1732 dat hij nog puinhopen zag van de oude woning toen hij 

‘Het Nieuwe Laer’ in 1732 tekende. Het erve Laermans behoorde ook tot de bezittingen want vanaf 1675 is dat door Gevers en 

Mensema bewezen door de verkoop “Door Anna Bentinck en haar dochters Elsabe Henrine en Agnes Sophia ter Bruggen werd het erve 

en de havezate ‘t Laer verkocht (1682) aan Thomas Ernst Danckelman en zijn vrouw Hendrika Geertruid Roelinck”. Voor 1675 is het 

erve Laermans als “dat huys to Laer”.  

Nu nog een tekst die zij op blz. 280 hebben vermeld: “Het Oude Laer werd in 1752 voor het laatst als ‘’t Huis te Laer’ in het  kolhier van 

de vuursteden vermeld als ‘Laerman met de kamer’. Na 1799 werd er geen belasting meer van betaald en zal het zijn afgebroken”. 

Het perceel zal in de volksmond bekend zijn gebleven als het ’t Olde Laar zoals op de tekeningen van 1775 en 1783 te zien is. 

 

Maar wat mij vreemd voorkomt is dat er nergens in de overdrachtsaktes die Gevers en Mensema nageplozen hebben, melding gemaakt 

wordt van een stuk grond/bezit dat gaat over de plek waar iedereen de Burcht met z’n grachten weet opzij van de Laarbrug!!!!! Wie was 



eigenaar van die Motteheuvel? Waarom hebben Gevers en Mensema die plek niet onderzocht? En is er onderzoek geweest van de 

boerderij die aan de overzijde van de Zwolseweg nu nog te vinden is (1 op afb. 19.). De boerderij die tegenover de plek staat waar de 

resten van de 11e eeuwse burcht zouden liggen? 

 

Door in dat gebied rond te lopen begon ik mij steeds meer af te vragen waar nu precies die Vecht of Regge gestroomd zou hebben en in 

welke tijdsperioden. En hoe zou dat van invloed geweest zijn op de locatie van een burcht/huis als die gestaan moet hebben waar Regge 

en Vecht samenvloeiden! 

 

Stuifzanden 
In verschillende artikelen van mij die gaan over oude beddingen, wateroverlast, droogte en niet te vergeten de onbetrouwbaarheid van 

Geologische kaarten, attendeer ik op stuifzanden. Stuifzanden die oude waterstromen geblokkeerd moeten hebben waardoor die 

waterstromen van bedding gingen veranderen. Deze waterproblematiek speelde niet alleen in het IJsseldal maar zal in een groot deel 

van ons laag gelegen land zijn voorgekomen! In gebieden waar eerder geen wateroverlast plaatsvond kwamen burgers door de 

veranderde waterlopen nu wel in de problemen. Vaak hielp men elkaar door provisorisch (stouw)dijken aan te leggen of men ging op een 

hoogte/terp wonen. In 1308 begon de overheid zich er mee te bemoeien door de Guykenbrief te presenteren. De Bisschop van Utrecht 

kondigde daarin de eerste maatregelen voor waterbeheer aan. De brief werd voorgelezen op de Spoolderberg bij Zwolle. De “berg” is nu 

omgeven door wegen en gebouwen en gezien zijn historische achtergrond mag die berg nooit verloren gaan! 

 

De tekst in de brief hield o.a. in dat i.v.m. de vele overstromingen dijken aangelegd zouden worden. U kunt wel nagaan dat die dijken zo 

aangelegd werden dat het zo weinig mogelijk zou gaan kosten. Machines waren er nog niet en alles moest met de hand gedaan worden. 

Er zal gebruik gemaakt zijn van verhogingen in het landschap en waar oude (droge)beddingen nog aanwezig waren, werden deze weer 

uitgegraven om op die manier het water te leiden naar de plaats die de overheid of de burgers het beste uitkwam. De uitgegraven grond 

werd aan de zijkanten van de bedding gedeponeerd en door het laatste stukje grond door te steken kon het water in de nieuw gegraven 

bedding zijn weg zoeken. Vele maatregelen zullen genomen zijn om de overlast van water zoveel mogelijk te beperken. Economische 

belangen zullen een grote rol gespeeld hebben in de keuze van een bepaald tracé. Regelmatig waren er dan ook oorlogen tussen steden 

als een water werd afgedamd/verlegd zodat een bepaalde stad bevoordeeld werd. Het vrachtvervoer per schip veranderde, maar ook 

het vervoer via de zgn. Hessenwegen, en steden misten zo hun inkomen uit overslag etc.. Tolheffing werd ingevoerd. Bewoners van 

versterkte huizen die aan de routes stonden hadden zo hun eigen interpretatie van tolheffing wat hun niet altijd in dank werd 

afgenomen. 

  

Omdat er (globaal) voor het jaar 1000, andere auteurs vermelden 13e eeuw, een andere waterregiem was dan na die tijd is er niet altijd 

duidelijkheid waar die oude beddingen liggen en waar ze opnieuw gebruikt zijn. Waterlopen zullen elkaar in verschillende tijdsperioden 

gekruist hebben en ook dan is het moeilijk te zeggen welke bedding er eerst was. Veel oude beddingen liggen nog verscholen in de 

grond en soms komen zij tevoorschijn bij graafwerkzaamheden. Door de in dat gebied eventueel gemaakte sonderingen of 

boorrapporten te bestuderen is zo inzicht te krijgen hoe een bedding gelopen heeft. Door de N.A.P. hoogte van de bodem van zo’n 

gevonden bedding te noteren en die dan weer te vergelijken met andere bodems van beddingen kun je inzicht krijgen of die 

verschillende beddingen t.o.v. elkaar een verbinding gehad kunnen hebben.  

We hebben in ons land verschillende periodes gekend waarin het water stijgende was. Maar u moet weten dat het waterpeil van vóór 

1200 beduidend lager was dan bijvoorbeeld in de 14e of 19e eeuw. En als we naar onze tijd kijken dan lag het oppervlaktewater vóór 

1200 ruim twee meter lager!! Vooral in de Bronstijd zijn er grote zandstormen geweest die bewoningssporen hebben bedekt. Ook na die 

Bronstijd zijn er zandstormen geweest en tot zelfs in de 19e eeuw waren er problemen met stuifzanden in ons land. Niet alleen in ons 

land maar in een groot gedeelte van West-Europa is er rond de 9e en tot ver in de 10e eeuw een droogte geweest die alles deed 

verdorren waardoor grote gebieden bloot gesteld werden aan de weersinvloeden. De wind kreeg vat op het landschap en nam het zand 

mee dat aan de oppervlakte lag. Mijn onderzoek naar stuifzanden laat ik beginnen na de droogte van de 9e-10e eeuw omdat er anders 

geen eind zal komen aan mijn onderzoek en na 30 jaar wil ik daar wel eens een eind aan maken 

 

Tja, waar moet ik nu beginnen. 
Allereerst wil ik benadrukken dat het erg moeilijk is om zandlagen te dateren. In al die jaren heb ik een aantal malen scherven gevonden 

onder klei- veen- en zandlagen. Door de scherven te dateren kon ik concluderen dat de daar bovenop liggende lagen jonger moesten zin. 

Daardoor bleek dat gebieden overstroomd waren in een bepaalde periode terwijl er van uitgegaan was dat er ‘droog’ gewoond kon 

worden. Ook heb ik meerdere malen op plaatsen waar Dekzandruggen of Stuwwallen aanwezig zouden zijn beddingen gevonden. 

Beddingen die weer overstoven waren door zand waardoor het leek of het een zandrug was die door de tekenaars van Geologische 

kaarten als dekzand of stuwwal ingetekend werden. Dus als een doorlopende zandrug!  

Waterstromen die in een bepaalde tijd niet gehinderd werden door zandruggen maar vrijelijk door konden stromen naar gebieden die 

lager lagen. 

Dit in het kort waar alles om draait. Wilt u meer details dan moet u de hoofdstukken in het ZAD, WW1, WW2 en de verschillende 

waterartikelen maar eens lezen. 

 

Verschillende auteurs die over de waterproblematiek geschreven hebben weten, doordat zij aktes door worstelen, vaak precies wanneer 

een bepaalde wetering/kanaal gegraven is. Het is ze niet kwalijk te nemen dat ze niet weten of op die plaats van die nieuw gegraven 

bedding al een watertje zijn bedding had achtergelaten. In aktes wordt daar nauwelijks melding van gemaakt. Je moet geluk hebben dat 

er iets te lezen valt over water dat ergens langs stroomde of dat een bepaalde locatie vermeld wordt waar een water aanwezig is. 

Bijvoorbeeld: “onder het nieuwe stadion van P.E.C. stroomde de Grote Dieze” of “het water dat langs het land van Egbert Dikken liep”.  

Natuurlijk heb je dan nog niet een datum maar als je weet wanneer dat stadion is gebouwd en dat Egbert zijn land aan de 

Westerveldsche Aa in 1997 gekocht heeft, dan is het gewoon een kwestie van onderzoek doen zoals u ziet 

Maar wat die auteurs wel kwalijk is te nemen is dat zij de door mij en Herman Kamphuis ontdekte feiten stelselmatig negeren. Hun 

eigen ego is blijkbaar belangrijker dan een eerlijke benadering van de waarheid en niet te vergeten de geschiedenis. 

Gebruik makende van bodemkaarten die niet dieper gaan dan 1,80 m, verwijzen naar Geologische kaarten die aaneengesloten stuwwal 

of dekzandruggen aangeven. Ja daar zijn die auteurs goed in. Verschillende malen hebben Herman en ik aangegeven dat die 

aaneengesloten stuwwal of dekzandruggen niet zijn wat ze zouden moeten zijn maar gebruik maken van die kennis ho maar. Dat wij 

duizenden sondeer en boorrapporten onderzocht hebben en daar gegevens uitgehaald hebben die onze mening ondersteunen 

interesseert ze niets. Ze blijven doorgaan met waar ze goed in zijn; namelijk zichzelf verheerlijken. 

http://www.oudekerstversiering.nl/history/zad/inhoudsopgave.htm
http://www.oudekerstversiering.nl/history/zad/waternood.htm
http://www.oudekerstversiering.nl/history/ww2/inhoud.htm


Hierna wil ik opnieuw aantonen dat stuifzanden oude beddingen geblokkeerd hebben en dat je daardoor een andere kijk op de 

ontstaansgeschiedenis van bepaalde gebieden een kans moet geven. 

Zoals in WW1 - 2 en in de andere waterartikelen is aangegeven zijn er veel vraagtekens over waar beddingen geweest moeten zijn. Vaak 

probeer ik om er een logische gedachtegang op los te laten maar steeds kom ik het probleem tegen dat hoogtes de waterloop 

belemmeren. Ook andere auteurs hebben met die problematiek te maken maar willen er niet aan dat die hoogtes geen stuwwal of 

dekzandruggen zijn. Omdat ik vaak aanwezig was bij vergravingen heb ik verschillende malen kunnen constateren dat er lagen zand 

aanwezig waren op klei of veen en heb die gefotografeerd en afgebeeld in mijn artikelen. Duidelijk is dan te zien dat die lagen zand uit 

stuifzand bestaan. Sommige lagen zijn meters dik. Ook het gegeven dat ik menigmaal klei en veen vond op plaatsen waar op kaarten 

een stuwwal of dekzandrug aanwezig zou zijn, gaf mij de bevestiging dat er meer aan de hand was dan een ieder altijd heeft 

aangenomen. Wel bestaat de mogelijkheid dat op veel plaatsen waar dat zand, klei of veen is aangetroffen in de ondergrond best een 

stuwwal of dekzandrug aanwezig kan zijn.  

Het gaat er echter om hoe diep dat alles ligt t.o.v. van waterstromen. Door tijdens mijn opgravingen de N.A.P.-hoogtes van sloten etc. te 

noteren kreeg ik een goed overzicht wanneer men in bepaalde periodes droge voeten hield. Tijdens mijn motorritten in het IJsseldal 

noteerde ik die N.A.P.-hoogtes als ik ergens grondwerkzaamheden tegenkwam. Rekening houdende met verval van het water kon ik zo 

constateren of een dorp of stad vroeger bedreigd moet zijn door het water. Zo heb ik gegevens verzameld vanaf Terschelling t/m Noord-

Limburg. Vooral de Achterhoek met z’n vele beken was een interessant gebied. Dat ik ook nog eens het landschap oostelijk van de 

Hondsrug tot aan Nordhorn betrok in mijn onderzoek is tekenend voor mijn vasthoudendheid zoals neef Robert zei!  

In ieder geval bleek na verwerking van al die gegevens dat ik o.a. tot de conclusie kwam dat er, heel vroeger, water vanaf de Drents-

Duitse kant via (globaal) het Emsland-Graftschaft Bentheim en tussen Almelo en Ommen, richting het IJsseldal moet hebben gestroomd. 

Een belangrijke doorstroomplek was Hancate. Daar is nu de kruising tussen de rivier de Regge en het Overijssels kanaal. Op 

Geologische kaarten is te zien dat de “Stuwwal” die vanaf Hellendoorn naar het noorden zou lopen onderbroken is bij o.a. Hancate. 

Andere waterdoorlatende plaatsen zijn te vinden in het gebied bij Giethmen. Westelijk van Giethmen ligt het gebied van Dalmsholte. Ook 

hier weer in de naam het woord Holte net als het gehucht ‘Holt’, dat onder de Hessenweg aan De Vecht is gelegen aan de rand van het 

dal van de Stouwe.“Holte” kan als “kuil” of “diepte” vertaald worden. Of Holt dan als hout vertaald moet worden is nog maar de vraag! 

Bekend is dat tot ver in de 19e eeuw dat gebied nog moerassig was. Vanaf o.a. dat moerasgebied liepen waterstromen naar Zwolle. Ook 

vanaf de Heinose kant kwam water richting Zwolle. Uitgebreide uitleg over deze waterstromen in de verschillende “waterartikelen”.   

 

De (hoogte)rand van het IJsseldal trek ik globaal vanaf de Veluwe-Olst/Deventer-Holten-Twente en heeft aan de noordelijk kant het 

Drentse land. Oostelijk daarvan, opzij van de Hondsrug en in Duitsland doorlopend, loopt het maaiveld snel naar beneden. In dat gebied 

en richting Nordhorn liggen nog vele moerassen en de veengebieden behoren tot de grootste van Europa! Als ik u vertel dat bij het 

Drentse Emmen en bij Denekamp het maaiveld een hoogte heeft van 20-24 meter plus N.A.P. en dat bij Zwolle het maaiveld zo’n beetje 

schommelt tussen plus 10 cm en min 10 cm N.A.P. dan snapt u denk ik wel waar het water naar toe stroomde! 

 

Zoals bekend was het IJsseldal in de prehistorie op sommige plaatsen 135 meter diep en u kunt zich voorstellen dat er voordat zich dat 

gevuld heeft van alles aan de hand is geweest.  

In het gebied opzij van Gramsbergen, Hardenberg en niet te vergeten Daarle-Vriezenveen is het maaiveld vele meters lager. Bij Almelo 

zitten we in korte tijd op 10 meter + N.A.P.!! De afstand Denekamp - Almelo is 23 km en heeft dus een verval in die 23 km van maar 

liefst 13 meter! Zo kan ik nog wel even doorgaan maar u zult begrijpen dat het water maar één kant op kan stromen en dat is namelijk 

naar het laagste punt. Het afstromende water van al die hoogtes veroorzaakte in het IJsseldal talrijke beddingen die ook als een 

meanderende waterstroom gezien kunnen worden. Bij veel regen een brede watermassa die bij droogte terugviel in kleine watertjes. 

Beddingen die weer verlandden/overstroomden en steeds ontstonden zo weer nieuwe beddingen. Daarbij moet u dus niet vergeten dat 

er nog geen dijken waren die het water een bepaalde kant op stuurden. Het water kon vrijelijk over het land wegstromen tussen de 

verschillende glooiingen. Ondanks de dijken die nu langs De Vecht en Regge aanwezig zijn komt het nu nog voor dat bij hoog water het 

water zijn weg zoekt over de landerijen en gedeeltelijk weer oude geulen opzoekt waar het water achterblijft als het water in de 

hoofdbedding van de rivier zakt. Zo is het vele eeuwen gegaan.  

Dit verhaal om duidelijk te maken dat water altijd zijn weg gezocht heeft naar lager gelegen gebieden.  

 

Nu zijn we aangekomen waar ik het over wil hebben.  ‘De Stuifzanden’. 

Zoals ik al aangaf heb ik in Zwolle en z’n omgeving dateringen kunnen vaststellen omdat ik onder zandlagen scherven aantrof die 

gedateerd konden worden. Een stuifzandlaag die bovenop klei - veen lag met daaronder te dateren bewoningssporen waar niemand ze 

verwacht had. Het begin van een zoektocht die ik nu wil beperken tot de omgeving van Ommen om aan te tonen dat er verschillende 

beddingen geweest moeten zijn van Regge en Vecht en dat die beddingen veranderd zijn door de vele zandstormen die dat gebied 

geteisterd hebben. 

 

Wat recente informatie: 

Stentor van 15 september 2011: het artikel “Exoten moeten wijken voor stuifzand”. Hierin is te lezen dat op de Lemelerberg bomen en 

struiken verwijderd zullen worden om het landschap weer een meer oorspronkelijk uiterlijk te geven. In de tekst is dan te lezen “dat de 

zuidflank van de Lemelerberg oorspronkelijk bestaat uit stuifzand”.  

Die zuidflank grenst aan het gebied waar de Steenwetering al in de 13e eeuw stroomde en waar in de 19e eeuw een gedeelte van 

gebruikt is voor de aanleg van het Provinciaal Overijssels Kanaal vanaf Hancate-Zwolle! 

. 

Enkele dagen later op 17 september was in de Stentor te lezen dat men in het Beerzerveld aanpassingen wil maken om dat gebied voor 

uitdroging te behoeden. Daarvoor zal ook een gedeelte van de dekzandrug afgegraven worden en de oude slenken weer uitgediept 

worden.  

Dat is leuk en aardig maar ik vraag mij af over welke dekzandrug zij het dan hebben. Op een kaart in het rapport voor het ministerie zijn 

voor dat gebied duidelijk stuifzanden aangegeven. Of wil men de metersdikke stuifzandlagen eerst verwijderen en dan de vermoedelijk 

daaronder gelegen dekzandrug ook nog eens afgraven? Dat betekent dat er aardige dieptes ontstaan waar de bewoners van dat gebied 

niet gelukkig mee zullen zijn. Het water van De Vecht komt dan wel heel dicht bij hun huizen! Ook wegen zullen dan bedreigd worden! 

 

Stentor van 19 september 2011. “Moezenbelt in historische staat”. In dit artikel nog de vermelding dat die historische zandwal achter 

Hoonhorst, richting Heino; “In het verleden hield die wind en opwaaiend zand tegen voor het achterliggende land, zodat deze vruchtbaar 

en geschikt bleef voor de landbouw”. Opnieuw een locatie die als Belt aangemerkt wordt en waarvan de betekenis is ‘Stuifzandbult’! 

http://www.oudekerstversiering.nl/history/index.htm


In mijn ‘waterartikelen’ heb ik al vaak aangegeven dat er ergens bij Giethmen in het verre verleden een doorstroming van o.a. 

Vechtwater geweest moet zijn. Maar als je dat gebied bekijkt dan valt het op dat er nu veel heuvels/glooiingen zijn die een doorstroming 

belemmeren. 

 

Uit de folder van het Landgoed Vilsteren: “Bij Vilsteren waren er aan het eind van de 16e eeuw nog problemen met het stuifzand. De 

Grote Esch werd bedreigd. Ter bedreiging hiertegen beplantte men singels op wallen. Het stuifzand werd daardoor tegengehouden en 

de wind deed de rest.  

Vóór de kanalisatie van De Vecht (rond 1900) vormde de rivier een zeer grillige en onvoorspelbare factor. Ook de wind vormde een 

belangrijke factor. Bijvoorbeeld de rivierstuifduinen bij De Vecht en het door stuifzand ontstane reliëf aan de zuidzijde van het landgoed 

Vilsteren vinden hier hun oorsprong”. 

 

Verder wil ik enkele citaten weergeven uit het rapport dat gemaakt is voor het ministerie van landbouw en visserij. Het gaat om het 

rapport “De grote landschapseenheden”. Het is een “Beschrijving van Vecht en Regge”. Er staat geen naam van een auteur bij en ook 

geen datum van verschijnen maar de laatst gebruikte literatuur in het rapport is uit 1987. Er is geen gebruik gemaakt van het boek 

(1986) waarin Heidinga de droogte uit het eind van de 9e en de 10e eeuw beschrijft. Heidinga  deed zijn onderzoek in het 

Kootwijkerzand. Dus onafhankelijk van elkaar zijn er in beide boeken overeenkomsten m.b.t. stuifzanden! 

 

Het rapport van het ministerie is o.a. voorzien van een kaart (afb. 25) waarop de stuifzandgebieden aangetekend zijn bij Ommen. De 

stuifzandgebieden heb ik geel gemaakt zodat u een beter zicht krijgt op het gebied waar die stuifzanden liggen. Jammer genoeg is dat 

officieel alleen oostelijk van Ommen op hun kaart aangegeven. In het rapport worden echter wel andere gebieden besproken waar 

stuifzanden aanwezig zijn. 

Westelijk van Ommen zijn verschillende plekken waar dat stuifzand duidelijk nog aanwezig is. Neem alleen al de glooiingen aan beide 

zijden langs de Hessenweg. O.a. liggen daar de Vlier Belten. Ook wat lager, waar de Arendshorst en camping De Vecht liggen zijn 

stuifzanden aanwezig. Verder wil ik nog enkele foto’s laten zien die ik gemaakt heb van de oever van de Vecht tussen Ommen en Junne. 

Omdat de stenen en begroeiing van de oevers gehaald zijn kon ik waarnemen dat de oevers hoofdzakelijk bestonden uit stuifzanden. 

Het lijkt wel of De Vecht zich op sommige plekken een weg gebaand heeft door het fijne zand. De ministeriekaart geeft nog een 

(Vecht)dal aan maar zoals u op de afbeeldingen ziet ligt het stuifzand tot aan het water. Ga eens bij Junne via de ‘Koedrift’ de Marsweg 

op. Je kunt dan het zandpad door het bos volgen tot vlak naast De Vecht. Kijkt u eens naar het zand waar u op loopt/fietst. Op een enkel 

stuk gelig zand na, waar vermoedelijk een dekzandruggetje aan de oppervlakte ligt, bestaat dat gebied alleen maar uit stuifzand. Soms 

vele meters hoog maar er is duidelijk te zien dat die stuifzanden beddingen geblokkeerd hebben. Sommige oude beddingen bevatten 

nog wat water maar velen liggen er uitgedroogd bij. Op het landgoed Junne en bij de Sahara zijn prachtige voorbeelden te zien van die 

bloot liggende stuifzandplaten.  

 

 

 

 

* Afb-23-24 

Twee afbeeldingen van 

zandgebieden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nog actieve zandverstuiving op het landgoed Junne.                      De nog actieve zandverstuiving met de toepasselijke naam ‘Sahara’. 

 

Tussen deze beide zandgebieden ligt de spoorlijn Ommen – Mariënberg langs de Beerzerweg. Dwars door het gebied waar soms meters 

hoge stuifzandhoogtes aanwezig zijn en waar nog verschillende vennen liggen. 

 

Wat is er verder nog te lezen in dat rapport van het ministerie? 
“De Regge brak vroeger door de Stuwwal heen. Een doorbraak van de Regge tussen de Archemer- en de Besthmenerberg. 

In de Middeleeuwen zijn opnieuw de dekzanden verstoven. De actiefste nu nog zijn o.a. de Sahara (en landgoed Junne)”. 

Er wordt geschreven over: “aanwezige kamduinen die wel 20  meter hoog zijn geworden en de forten van 1-2,5  meter hoogte. Beiden 

zijn ontstaan door zandverstuivingen. Hoge, langgerekte, zandduinen worden vaak Belten genoemd. Deze zijn nog aanwezig in het 

Rechterseveld, Hessums veld, rond het huis Hessum, Beerzer- en Rheezerbelten etc.. 

Op de Besthmenerberg zijn nog verschillende vennen die te maken hebben met de zandverstuivingen; daar heeft een zogenaamd 

reliëfomkering plaatsgevonden. Ook in de Boswachterij van Hardenberg zijn die vennen aanwezig. 

Met name bij de Vecht zijn jonge rivierduinen ontstaan van wel 4  meter hoogte. 

Laaggelegen gebieden zouden in de 10e eeuw pas ontgonnen zijn. 

Verschillende Markegrenzen liggen op restanten van oude beddingen. O.a. bij de Stouwe en bij de Laarweg. 

De ontginning van de heide- en veengebieden heeft pas rond het midden van de 19e eeuw rondom Ommen plaatsgevonden. Voorheen 

waren dat woeste gronden en dan met name moerassen 

Over dijken en kades is weinig bekend. Pas rond de 17e-18e eeuw is de invloed van de mens zichtbaar in dat gebied. 

Stuifzanden langs de (Oude)Hessenweg en in het hele gebied zijn tal van afgesneden meanders.” 

Wat moet ik daar nu verder aan toevoegen? 



 

Afb. 25 

Kaart uit het rapport dat voor het ministerie gemaakt is. 

 

Gelig de stuifzanden 

Groen het Vechtdal 

Bruin; Stuwwal 

 

1 = Ommen 

2 = Junne 

3 = Hardenberg 

4 = Besthmenerberg zou een Stuwwal zijn 

5 = Giethmen 

6 = Varsen 

7 = Sahara 

8 = Lemelerveld - Overijsselskanaal  

9 = Hancate 

10 = Mariënheem 

* = Landgoed Het Laer 

  ? = Waar ’t Olde Laar in 1783 is gesitueerd 

 

 

Op de kaart zijn verschillende * aangegeven die als betekenis gekregen hebben ‘actief stuifzand’-‘forten’-‘kamduin’-‘ven’ 

Op deze kaart is de huidige loop van de Regge en De Vecht aangegeven maar omdat het ministerie dat ingetekend heeft op een 

kadasterkaart van vóór 1900 zijn de contouren van de oude beddingen van de Regge en De Vecht nog te zien. 

U ziet dat tussen 4 en de daaronder liggende Stuwwal een opening is. Net als links van 9 waar het Overijssels kanaal aangelegd is. 

Vanonder 9 stroomt nu in een bedijkte Regge het water naar het ?. Maar als u nu die bedijking en de aanwezige stuifzanden aan de 

westelijke kant wegdenkt dan is de mogelijkheid geschapen dat het water richting Zwolle kon stromen. Ook voor De Vecht gaat dit op. 

De vele meanders werden door de stuifzanden afgesloten maar daarvoor zal het water zonder die beletsels vrij richting 

Giethmen/Hancate naar Zwolle hebben kunnen stromen. 

 

Het gebied van Vecht en Regge is altijd onder invloed geweest van de hoeveelheid regenwater. Soms stonden hele gebieden onder 

water. Tot zelfs in Almelo ondervond men hinder van de overstromingen. In tijden van droogte stonden de beddingen droog en kon de 

wind vat krijgen op het zand. Dat dit gebied met stuifzanden te maken heeft gehad staat als een paal boven water. Dat daardoor 

beddingen zich verplaats hebben probeer ik door middel van een paar afbeeldingen te laten zien. Dat het verplaatsen van een bedding 

ook van invloed is geweest op de vestiging van een burcht of van het huis Laer zal dan duidelijk zijn. Verder belicht ik nog een paar 

wetenswaardigheden die op kaarten te zien zijn. 

* Afb. 26-29 

Met de boot van Robert de 

Regge en de Vecht 

opgevaren richting Junne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linker afbeelding: Op het punt waar nu Regge en Vecht samenvloeien.                 Langs de Vecht heeft men de graszoden en oeverstenen   

U kijkt vanaf de Ommerkant richting Dalfsen.                                                           weggehaald om de rivier de kans te geven opnieuw te                                                                              

Links de Regge en rechts De Vecht. Rechts op de achtergrond de Larinkmars.    gaan meanderen .      

 

 

 

                                

 

           

                                                                                                                                      

                                                                                                              

                                                         

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

Varende richting Junne kom je op verschillende plaatsen  inhammen                             Duidelijk zijn de dikke stuifzandlagen te zien.  

tegen waar nog gedeelten van oude beddingen aanwezig zijn.                                         Podsollagen kom je dus niet tegen  



Ik wil u een paar kaarten laten zien: 
*Afb. 30 heb ik samengesteld uit 2 

kaarten uit de collectie Von Frijtag-

Drabbe. (b21o-b22w) 

De zogenaamde Blauw- Rode kaarten 

die ook de natte plekkenkaarten 

worden genoemd. 

 

Von Frijtag-Drabbe was directeur van 

de Topografische Dienst. “Op basis 

van de luchtfoto’s ontwikkelde hij 

verschillende (geologische) theorieën 

of hing reeds verlaten theorieën aan, 

hierdoor botsten zijn ideeën soms 

met de toenmalige en huidige 

wetenschappelijke opvattingen”  

 

 

 

Door duizenden luchtfoto’s te bestuderen tekende hij op vroege kadasterkaarten natte of droge plekken in en gaf daarover de volgende 

uitleg: “Met rood geven we nu die gebieden aan, die klaarblijkelijk geen reactie op vocht vertonen en dus klaarblijkelijk het vocht weinig 

opnemen en snel kwijtraken; met blauw die gebieden die krachtig reageren en daardoor meestal relatief donkerder gekleurd zijn. Dit 

zijn doorgaans de van nature vochtige gebieden. Daarbij krijgt men allerlei schakeringen en overgangstoestanden. Die geven wij aan 

met rood met een ietsje blauwe nuance of met rood en blauw even sterk dooreen of met blauw met een ietsje rood erover” 

Van heel Nederland zijn deze kaarten op het Internet te vinden. Hoe Herman en ik achter het bestaan van die kaarten gekomen zijn, heb 

ik in hoofdstuk “Bewoning” van WW2 vermeld. 

Hierboven ziet u rivier De Vecht horizontaal door het beeld stromen. Ongeveer in het midden, waar veel blauw te zien is, ligt Ommen. 

Rechts daarvan de grote Vechtkronkel onder Stegeren. Links van Ommen ziet u het perceel dat de Larinkmars is en dat lijkt op een 

hoofd met links een neus. Links op de kaart Dalfsen. Van onderen komt de Regge waar veel vertakkingen van te zien zijn. In het midden 

onderaan is links van de Regge, ter hoogte van Hancate, een blauwe baan te zien waar nu het Overijssels kanaal ligt. Daarboven ziet u 

ook blauwe banen richting Zwolle. Opvallend zijn wel de wat lichtere blauwe gebieden die overeenkomen met de veen- en 

moerasgebieden zoals die ingetekend zijn op o.a. de kaart van Ten Have en op de vroegere kaarten die aan het eind van dit artikel weer 

gegeven worden. Vanuit het Noorden (Dedemsvaartkant) zijn nog verschillende blauwe plekken ingetekend die waterstromen aangeven 

die richting het dal van Regge en Vecht stroomden.  

 

Deze afbeelding om u een indruk te geven waar vroeger oude beddingen gelopen kunnen hebben en dat ze geblokkeerd werden in een 

bepaalde periode. Afb. 31 is een detail van het gebied waar ik het nu over wil hebben. Namelijk het gebied waar Regge en Vecht 

samenvloeiden en er een huis ‘t Laer op dat punt gestaan kan hebben. 

Allereerst wil ik een opmerking maken. Steeds lees ik de tekst “dat er een burcht - huis gestaan zou hebben waar Regge en Vecht 

samenvloeiden”. Voor het gemak wil ik het punt van samenvloeien het V- punt noemen. Op de kaart van Nicolaas ten Have van 1648 

wordt het ’t Laer In dat V- punt aangegeven. Omdat bij de huidige Laarbrug een gracht ligt die doet denken aan een slotgracht, is steeds 

aangenomen dat die gracht bij de oud(st)e burcht ‘t Laer behoorde. Zoals ik hierboven in de tekst al mijn bedenkingen heb aangevoerd 

over o.a. de archeologische gegevens van die plek wil ik eens proberen om door middel van de topografische kaarten aan te tonen dat 

Vecht en Regge in verschillende periodes verschillende V-punten gehad moeten hebben. De Blauw – Rode kaarten kunnen daar een 

hulpmiddel bij zijn zoals u straks zult zien. 

Ik wil niet alle vreemde kronkels behandelen maar gaat u zelf de topografische kaarten maar bekijken uit de verschillende eeuwen en 

vergelijk die eens met elkaar. Vreemde kronkels zullen door de tekenaars ook wel eens aangedikt zijn maar veel kronkels hebben te 

maken met oude beddingen die dichtgestoven kunnen zijn. Later kan dan bij hoog water zo’n oude bedding weer water ontvangen 

hebben. Of die oude kronkels altijd toegeschreven moeten worden aan een Vecht of Regge betwijfel ik want het instromende water 

vanaf de zijkanten zal ook voor de kronkels gezorgd hebben. Na de bedijking van Vecht en Regge lijkt het dan of de kronkel ontstaan is 

door het water uit die rivieren. 

Een dichtgestoven bedding of een waterplas absorbeerde het zand en regelmatig kwam het dan voor dat het zand in de bedding hoger 

kwam te liggen dan het Maaiveld er omheen. Zoiets wordt omkeerbeweging genoemd. Dus waar eerst een waterloop aanwezig was werd 

door een zandstorm zoveel zand in die bedding geblazen dat er een hoogte kon ontstaan. Frijtag Drabbe  geeft o.a. als voorbeeld 

Middelburg. De stad zou 

ontstaan zijn op een oude 

bedding die dichtgestoven is. 

Na een periode van veel regen 

stroomde het water niet meer 

in zijn oude bedding maar zocht 

de laagtes daar omheen op. Zo 

ontstond dan weer een nieuwe 

bedding en ziet men vaak de 

door verstuiving ontstane 

zandhoogte als een 

stroomrug/rivierduin aan. Deze 

worden dan als 10.000 jaar 

oud gedateerd terwijl dat niet 

altijd het geval is. 

 

Op de plaats waar nu nog de gebouwen op de Larinkmars staan woonde vroeger de fam. Dunnewind. In het midden van afb. 31 is die 

naam te zien. De plek ligt hoog en wordt omgeven door oude beddingen. De typische vorm van dat gebied, een hoofd met een grote 

http://www.oudekerstversiering.nl/history/ww2/bewoning.pdf


neus naar links, zullen we nog een paar keer tegenkomen. Verder ziet u links op de afbeelding, links en boven Vilsteren, een grote 

kronkel. Een gedeelte van die kronkel is bij Vilsteren nog aanwezig en wordt nog steeds als een bocht in De Vecht gezien die er, net als 

vele andere bochten in De Vecht en Regge, rond 1900 uit zijn gehaald. De kronkel is op een kadasterkaart, uit 1850-1864, als 

‘Hopstermeer’ aangegeven. Dat ik die kronkel niet als een Vechtbocht zie probeer ik straks uit te leggen. Kijkt u eens naar de ‘neus’ van 

de Larinkmars. Daarboven en tot aan Vilsteren is een blauw gebied te zien waar nu ongeveer de grens loopt tussen de hoge 

zuidoostelijke kant van Vilsteren en de laagte richting Ommen. Typisch is dan ook dat rechts en links van de weg Dalfsen-Vilsteren-

Ommen op de plaats waar deze kaart een oude bedding aangeeft door het waterschap gemalen gemaakt zijn. Op de kaart ziet u nog net 

daar “van Dalfsen” staan en daaronder loopt naar het zuiden opnieuw een blauw gebied. Op die bedding kom ik bij afb. 32 terug. 

 

Boven de kronkel bij Vilsteren is een gebied waar later de Stouwe is gekanaliseerd. De Stouwe die water kreeg vanaf de 

Dedemsvaartkant/Zuidwolde en eigenlijk moet je dan lezen “vanaf het dal waar de Reest stroomde”. De Reest die in het verre verleden 

een kilometers breed stroomdal had maar nu een armzalig 3 meter breed slootje is geworden. 

Dat er vroeger een waterloop geweest moet zijn vanaf de Larinkmars – onder Vilsteren door (Vlierhoek) en onder het gebied waar 

Kasteel Rechteren staat is vandaag nog te volgen want daar ligt aan de rand een groot gedeelte van de spoorlijn Dalfsen Ommen in een 

dal. Via Millingen (Oude Vechtsteeg) en de buurschap Emmen kwam dat water bij Hoonhorst waar er van rechts een tak van De Vecht bij 

kwam. Ten noorden van Hoonhorst ligt nog een watertje dat de naam “Oude Vecht” heeft! Vanaf daar vervolgt het water zijn weg via 

Lenthe – Soeslo - Wythmen richting Zwolle waar aan de Ceintuurbaan dat water nog tot in de 15e eeuw open heeft gelegen. Later heeft 

dat laatste stuk de naam Westerveldsche Aa gekregen. Op meerdere plaatsen in deze route heeft die waterstroom aftakkingen gehad en 

hebben mensen zich langs de beddingen gevestigd. De vele prehistorische en middeleeuwse vondsten tonen dat aan. Tot aan de dag 

van vandaag  is het in die gebieden mooi wonen. 

 

Wat ook opvalt bij bovenstaande afbeelding is de blauwe kring aan de noordzijde van Ommen. Er zijn meerdere auteurs die er van 

overtuigd zijn dat er ten noorden van Ommen oude waterlopen gestroomd moeten hebben. Maar steeds is er weer de discussie dat 

anderen dan blijven volharden in hun “wijsheid” dat 10.000 jaar oude rivierduinen of de nog oudere dekzandruggen dat belemmerd 

zouden hebben! Maar ik wil toch aangeven dat er opzij van de Oosterweg nog een water ligt dat uitkomt in de oude bedding die boven 

Junne te zien is. Kijken we onder Junne, opzij van camping “De Roos”, dan ligt daar ook een vrij grote oude bedding. Opzij van die oude 

kronkels, dus aan beide zijden van de oude Vechtloop, liggen tot aan Ommen, en natuurlijk nog verder, stuifzanden van vele meters 

hoog die oude Vechtlopen geblokkeerd hebben! 

 

Tot in de 19e eeuw waren de moerassen, die ten noorden van Ommen lagen en op 16e eeuwse kaarten al te zien zijn, nog aanwezig. O.a. 

het grote Ommermoer, Echer Veenen en het gebied waar nu Dedemsvaart ligt. De afwatering van die moerassen richting De Vecht ging 

o.a. via de Stouwe en het water waar nu het Ommerkanaal, westelijk van Ommen, aanwezig is. De weilanden bij het begin van de Oude 

Woestendijk liggen op ± 6 m + N.A.P. en langs het Stuwepad, waar de oude bedding (Hopstermeer) ligt naast Vilsteren, op 2,7 m + 

N.A.P.. Een afloop van maar liefst 3.3 m in hemelsbreed 3 km!!! Dat die oude bedding een Vechtarm zou zijn betwijfel ik daarom want 

het water zal met geweld uit de Stouwe zijn gekomen en er voor gezorgd hebben dat daardoor die kronkel is ontstaan. Maar er is nog 

een ander gegeven. 

Ik heb waterlopen uit topografische kaarten overgebracht op Google Earth omdat ik van mening ben dat waar Vecht en Regge 

samenvloeiden dat gebeurd is op verschillende plaatsen en in verschillende tijden. 

 

 

Afb.32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Samenstelling van de verschillende beddingen die Regge en Vecht gehad moeten hebben in verschillende tijdsperioden. 

De periode van voor 1642 probeer ik aan het eind van dit artikel bij de vroegere kaarten uit te leggen maar ga er maar van uit dat een 

waterstroom vanaf de rechterzijde van bovenstaande afbeelding aanwezig was en die zal waarschijnlijk bestaan hebben uit 

verschillende beddingen van Vecht en Regge waarvan de restanten nog te zien zijn in de rode kronkels tussen Zeesse en Besthmen! 

 

De rode lijnen zijn overgenomen van een kaart (afb. 37.) die gebruikt is toen de weg Rechteren-Vilsteren-Laarbrug-Ommen werd 

ontworpen in 1830. Op die kaart zijn de meeste sloten en de rivieren De Vecht en Regge ingetekend. U ziet onder het ‘hoofd’ van de 

Larinkmars dat de Regge daar toen samenvloeide (dunnere rode lijn) met De Vecht. Het slotenpatroon daaronder, die naar links 

weglopen, komen overeen met de waterlopen die Von Frijtag Drabbe intekende op zijn Blauw-Rode kaart. 

De blauwe lijnen op afb.32 komen van de kaart uit 1642-48 die door Nicolaas ten Have is getekend in opdracht van de provincie 

Overijssel. De wat verticale aansluiting van de Regge bij De Vecht is ook al op een kaart van 1619 te zien. Maar omdat Ten Have als zeer 

betrouwbaar staat vermeld, heb ik voor zijn kaart gekozen. Natuurlijk zullen er bij de kaarten, en door de Photoshop-werkzaamheden 

van mij, afwijkingen voorkomen maar grotendeels vallen de waterlijnen samen met de nu nog aanwezige oude beddingen en 



perceelgrenzen. Waar ik een A gezet heb ligt op de kaart van 1648 de havezate Arendshorst. De O staat voor Ommen ongeveer bij de 

brug. Toeval of niet maar de blauwe lijn van De Vecht gaat precies door de neus van de Larinksmars waar ik bij de afb.5-6-8 de oude 

bedding gefotografeerd heb! De originele kaart  met deze Vecht-Regge stromen zie afb.2-22. Bij X ligt de gracht waarvan gezegd wordt 

dat die bij de oude Burcht behoorde. Zou de Regge dan vóór 1642-48 voor de verandering weer eens een andere loop hebben gehad? 

Zou natuurlijk kunnen want niets is onmogelijk. Ook het terugkeren in een oude bedding is mogelijk. Bij de overgenomen beddingen van 

1642-48 is niet de kronkel te zien die later wel te zien is op de kaarten op het eind van de 18e eeuw en waar die kronkel opzij van het 

landgoed Het Laer te zien is. Heeft Ten Have die kronkel vergeten in te tekenen of was die kronkel er toen nog niet? Wat is 

betrouwbaar? 

Op twee plaatsen heb ik vraagtekens neergezet. Ten Have heeft op zijn kaart daar de locatie aangegeven van ’t Laer. Bij het rechtse 

vraagteken is in het ‘oog’ de bebouwing te zien van de Larinkmars. Bij het linkse vraagteken is in het ‘oog’ een perceel te zien waar ik bij 

afb. 12 al eerder een vraagteken gezet heb. 

Op de volgende afbeelding laat ik een detail zien van een kaart waarop het perceel te zien is waarvan ik denk dat daar waarschijnlijk 

restanten te ontdekken zijn van een vroeger bouwwerk van ’t Laer (één van de huizen?) als je de tekst “waar Vecht en Regge samen 

vloeien” wilt volgen. 

Afb. 33.     

1 = Camping ‘De Vecht’ 

?  = Een vreemde perceelvorm en    

        kijk ook eens bij afb. 11-12. 

 

Aan de onderzijde van de kaart, in het groene gedeelte, 

ziet u de glooiingen van de stuifzanden die  

in de folder van het Landgoed Vilsteren zijn beschreven. 

“Bij Vilsteren waren er aan het eind van de 16e eeuw nog 

problemen met het stuifzand. De Grote Esch werd 

bedreigd. Ter bedreiging hiertegen beplantte men singels 

op wallen. Het stuifzand werd daardoor tegengehouden 

en de wind deed de rest. Vóór de kanalisatie van De 

Vecht (rond 1900) vormde de rivier een zeer grillige en 

onvoorspelbare factor. Ook de wind vormde een 

belangrijke factor. Bijvoorbeeld de rivierstuifduinen bij de 

Vecht en het door stuifzand ontstane reliëf aan de 

zuidzijde van het landgoed Vilsteren vinden hier hun 

oorsprong”. 

 

De aanleg van rechte paden is een indicatie dat die in een jonge periode zijn aangelegd. Onder dat groene gedeelte ligt een restant van 

de Regge die vanaf de Hammerweg goed te volgen is. De Regge kwam daarvoor uit het ‘Achter Veld’. Bij afb. 31 meer daarover. Goed te 

zien is dat naast camping De Vecht de oude bedding naast 1 nog met water gevuld is. Op de blauw-rode kaart (afb. 31) is die bedding 

naar beneden te volgen. Probleem is dat we niets weten van een V-punt voordat er kaarten gemaakt werden! Maar dat er in vroegere 

tijden van alles aan de hand is geweest zien we in de verdere tekst. 

Natuurlijk zullen er criticasters zijn die niet willen geloven dat een vroege bedding van de Regge bij/door Vilsteren stroomde. Voor deze 

mensen nog een paar feiten en afbeeldingen.  

                                                                                                 * Afb. 34. 

Detail van de archeologische en historische- geografische 

aspectenkaart. Blz. 18 van het ministerierapport. 

De gebieden waar archeologische vindplaatsen aangetroffen 

kunnen worden zijn globaal met stippen aangegeven. De donkere 

vlakken worden als ‘Essen’ gezien. 

 

Bij de roze pijl ziet u een onderbreking van de essen waar heel 

vroeger het water tussendoor gestroomd zal hebben dat vanaf de 

bovenkant, uit o.a. het Varsenerveld, van de Stouwe kwam en 

doorstroomde, onder Rechteren door, richting Hoonhorst. Ik heb 

globaal enkele blauwe punten op de kaart gezet op plaatsen waar 

het water geen beletsel gehad zal hebben om door te kunnen 

stromen. Of na het gewijzigde waterregiem, vanaf globaal het jaar 

1000, de Regge toen gebruik heeft gemaakt van die route tussen 

die twee essen door is onmogelijk vast te stellen maar in ieder geval 

stroomde, volgens de kaart van 1648, de Regge daar. Als we dan de tekst uit de folder van Vilsteren even ter herinnering roepen “dat 

aan het eind van de 16e eeuw er grote problemen waren met stuifzanden die o.a. de Grote Esch bedreigde”, dan kan er natuurlijk in 

600 jaar veel gebeuren in een gebied waar verschillende waterstromen hun weg zochten. Ook de bedijking van de rivieren zal van 

invloed geweest zijn. Deze kaart geeft een goede indicatie van het gebied. 

 

Wat is er meer te zien in dat gebied van die oude beddingen?  

Via Google Earth (o.a. afb. 32 en 38) zijn de restanten te zien van de diverse beddingen die daar in verschillende perioden gestroomd 

moeten hebben. Vennen op het zuidelijk gedeelte van het Landgoed Vilsteren, waar de natuurcamping is. Een oude bedding die bij de 

Hammerweg kronkelend het bos ingaat en onder Vilsteren (Grote Es) geblokkeerd wordt door stuifzand. Gedeeltelijk is deze bedding 

verlegd en gaat onder de Vilsterseweg door en komt nu uit bij het grote gemaal dat aan De Vecht staat. Maar ook op de noordelijkste 

punt van het Landgoed Vilsteren, tegenover het dal van de Stouwe, is nog een open water aanwezig. Links naast Vilsteren opzij van die 

oude bedding ga daar eens wandelen. U zult constateren dat die bedding ooit veel breder is geweest. Waar nu het wandelpad is loop je 

op stuifzand. Een groot gedeelte van die bedding zal in het verleden al dichtgestoven zijn. Een datering is hier moeilijk te geven maar 

gezien de informatie die te lezen is op de folder van het landgoed, de verandering van instroom van de Regge, zal dat vanaf eind 16e 

eeuw plaatsgevonden hebben. Op de kaart uit 1783, afb. 35, is De Vecht te zien met de havezate Arendshorst. De vreemde kronkel 



(roze pijl) zal een restant geweest zijn van die Reggeloop en is nu nog aanwezig op het noordelijkste puntje van het Landgoed Vilsteren. 

Ik zie die kronkel dus niet als een kronkel van de Vecht maar als een restant van de Regge die de oude bedding opgezocht heeft waar 

daarvoor het water van de Stouwe in uitkwam? Maar hoe moet ik het stukje restant dan noemen? 

 

                                                                                * Afb. 35.   

                      Tekening van de havezate Arendshorst door  

                       M.A. Snoeck, 1783. 

                      Rechts de bedding van de Vecht: 

 

1 = Camping ‘De Vecht’ 

2 = Camping de ‘Arendshorst’ 

3 = De weg/pad dat nu nog ‘De Ziel’ heet. Nu ligt op het 

pad betonnen platen voor het fietspad (Afb.8) 

De verklaring voor Ziel: water doorlaatbare plek. 

Ter plaatse is de laagte nog te zien en resteert een bijna 

verlande sloot. 

  

Links van 3 zal dan ook het water gestroomd 

hebben.(afb.11 t/m 13)  

Welk water heeft de grachten van de Arendshorst (bij 

vestiging) voorzien? De Stouwe of De Vecht/Regge? Of 

allemaal? 

En toen De Vecht/Regge anders gingen stromen/bedijkt 

werden daarna alleen het water van de Stouwe? 

De roze stippen vanaf de Arendshorst is de huidige weg naar camping Arendshorst waarvan de dikke stip het hoofdgebouw is. De foto 

die ik gemaakt heb bij die weg tijdens het hoge water is bij afb. 13 te zien. 

U ziet bij 1 dat de bedding naar rechts wegstroomt richting de Vecht. Naast en voor het huidige huis van Camping De Vecht zijn laagtes 

waar het water, vooral bij hoog water, zijn weg gezocht moet hebben naar de bedding van de Vecht. (zie ook afb.33) 

 

 

* Afb. 36. 

 

De kadasterkaart hiernaast is uit 1832. Onderin ligt Vilsteren. Ik heb 

hier het nu nog zichtbare water blauw ingekleurd.  

Aan de rechterzijde bij het dikke blauwe ook een vreemde kronkel in 

de perceellijnen waar in het verleden, voordat de stuifzanden de Grote 

Esch bedreigden, waarschijnlijk een waterstroom aanwezig was. Zie 

volgende afbeelding waar onderin de restanten te zien zijn. De 

stippellijn sluit aan bij de bedding die nu nog in het bos ligt. 

Op deze kaart is nog niet de weg van Vilsteren naar Laarbrug-Ommen 

te zien!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Afb. 37. 

  

De datering van 

deze kaart is 

1830. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hierop is te zien dat er een tracé ingetekend is voor de aanleg van de weg Rechteren-Vilsteren-Ommen die waarschijnlijk in 1839 gereed 

is gekomen. (Zie tekst bij afb. 9) 

Op deze kaart de rivieren De Vecht en Regge en de sloten in dat gebied die ik bij afb. 32 gebruikt heb. Te zien zijn nog de restanten van 

de waterlopen die vanaf het noorden vroeger in het Vechtdal stroomden. Een goed overzicht in dit gebied van de vele oude perceellijnen. 



Afb. 38 

Op verschillende plaatsen zijn oude beddingen en brede sloten nog aanwezig. Een landschap dat tijdens vele honderden jaren getroffen 

werd door zandstormen waardoor beddingen van plaats moesten veranderen. Aan de linkerzijde de oude 

beddingkronkel.(‘Hopstermeer’). Links daarvan en boven de huidige Vecht liggen de ‘Zandbelten’. De blauwe strepen zijn er opgezet om 

aan te geven waar in vroegere perioden de Regge samenvloeide met de Vecht. Boven de roze stippellijn het water dat overeenkomt met 

het water dat op de kaart van 1783 (afb.35 bij de roze pijl) en op de kadasterkaart van 1832 (afb.36), nog te zien is. Links van dat water 

werden de verhogingen ‘De Bergjes’ genoemd en nu is het een natuurgebied.  De roze stippellijn komt grotendeels overeen met het 

(blauwe)water op afb. 36. Het water moet dwars door Vilsteren gelopen hebben. Waarschijnlijk kreeg het huis Vilsteren daar ook zijn 

water voor de grachten van?  

Het onderste gedeelte van de roze stippen heet de Börrinkdijk. Waarom een dijk als er geen water zou zijn???!!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verder ziet u nog de A van de havezate Arendshorst en de B op de plaats waar bij Laarbrug de grachtresten van een burcht/huis ’t Laer 

zouden liggen. Daartussenin nog de L van de Larinkmars op de plaats van de oude bedding met links de bebouwing. Bij het ? het 

typische perceel dat een ronde vorm heeft en alleen te voet is te bereiken. Je kunt er vanaf de Vilsterseweg komen, er omheen lopen en 

het pad helemaal volgen tot links naast Vilsteren bij het Stuwepad. Onderweg prachtige uitzichten op het open water (wel even de weg 

zoeken), vanaf de Koepel op Vilsteren en bij de verhoging waar je uitzicht hebt op de langzaam dichtgroeiende bedding tegenover De 

Stouwe.  

Het ronde perceel, dat op de afb. 12 en 33 te zien is, is ook op vroege kaarten te traceren en is dus niet aangelegd toen rond 1900 vele 

kronkels uit De Vecht werden gehaald. Een plek gelegen tussen waar Vecht en Regge samenvloeide en waar de tekenaar Nicolaas ten 

Have ’t Laer op zijn kaart van 1642-48 intekende? (afb. 2-22) 

Op afb. 38 heb ik een paar geel-groene stippen geplaatst op oude nog resterende sloten. Sloten die op oudere kaarten beter zichtbaar 

zijn maar in de loop van de tijd langzaam smaller zijn geworden. Van oudsher zullen dat restanten zijn van de waterstromen zoals ik dat 

eerder al aan heb gegeven en die ook te zien zijn op de kaarten van Frijtag-Drabbe en op de kadasterkaart van 1830 (afb.30-31-37) 

 

VILSTEREN: 

De site buitenplaatsenplaatseninnederland.nl: In 1244 komt de naam Vilsteren voor het eerst voor. Op de plaats waar nu het huis staat 

heeft "Den Hof" gestaan. Dat werd voor het eerst genoemd in 1381 

 

Wikipedia: “Het dorp Vilsteren is vernoemd naar Herman van Vilsteren, een vazal van de aartsbisschop van Utrecht in 1381” 

 

Site van het landgoed Vilsteren:”Vilsteren dankt haar naam aan het geslacht van Vilsteren. De oudste vermelding waarin dit geslacht 

gekoppeld wordt aan de plaats Vilsteren is uit 1382. De Bisschop van Utrecht beleent dan o.a. de Hof te Vilsteren aan ridder Herman 

van Vilsteren.” 

Och, in de geschiedenis kijken we niet op een jaartje meer of minder Het valt mij wel op dat op de eigen site van het landgoed dat 

gegeven uit 1224 niet opgenomen is! Of in 1224 de naam Vilsteren dan aan de plaats Vilsteren gekoppeld wordt? Of dat het een naam 

van een persoon is? Als het om een persoon zou gaan dan kloppen de andere uitspraken weer niet. Wie het weet mag het mij mailen. 

 

DUNNEWIND 

In het verleden heeft Henk Poelarends uit Hasselt een artikel geschreven dat op het Internet te zien was. Hij wilde namelijk wel eens 

weten waar de naam “Dunnewind” vandaan kwam en wat dat betekende. Zijn moeder had namelijk die naam. Hieronder heb ik een 

groot gedeelte van dat artikel geplaatst. Omdat er gegevens in stonden die ik wel interessant vond heb ik contact met hem opgenomen 

en een uitgebreid gesprek gehad. Toen bleek ook dat hij in oktober 2010 een aanvulling op het eerste artikel gemaakt had en geplaatst 

had op de site http://www.mijnvechtmijnverhaal.nl/geschiedenis/bekijkbijdrage.shtml?id=7741  

Was in zijn eerste artikel hoofdzakelijk de verklaring van de naam ‘Dunnewind’ opgenomen, in de aanvulling van 2010 heeft hij een 

plaatsbepaling gedaan en de gegevens over de eigenaren/bewoners van die plek verwoord. 

In het kort: Henk heeft bij zijn onderzoek o.a. gebruik gemaakt van het Markeboek van Varsen, de kaart van Ten Have uit 1648 en 

jongere kadasterkaarten. Op een paar door hem getekende kaartjes laat hij de samenvloeiing van Regge en Vecht zien in verschillende 

perioden en een aanname hoe die samenvloeiing in de periode 1500-1600 waarschijnlijk zal zijn geweest. Vooral de bedding om de 

Larinkmars heeft zijn interesse omdat daar bij de bebouwing de naam Dunnewind voorkomt. In zijn aanvulling zijn echter ook 

http://www.mijnvechtmijnverhaal.nl/geschiedenis/bekijkbijdrage.shtml?id=7741


vraagtekens te lezen. O.a. vindt hij het ook vreemd dat ‘Dunnewind’ in het Markeboek van Varsen beschreven is en had eigenlijk 

verwacht dat de gegevens in Giethmen of Bestmen te vinden waren! Tijdens ons telefoongesprek heb ik hem een aantal feiten verteld 

waar hij van opkeek en ik denk dat hij na het lezen van mijn publicatie zijn teksten wel iets zal aanpassen 

  

Zijn onderzoek: “De eerste vermelding over bewoners van de Dunnewind komen we tegen in het Verpondingenboek van 1748. in dit 

belastingboek werden alle erven met hun bewoners opgeschreven. Er werd daarbij geen verschil gemaakt tussen eigenaren en 

pachters. Zo vinden we onder Varsen: 't Erve Dunnewindt: Geert Dunnewindt en zijn vrouw Janna Lucas, 3 kinderen:”.Verder ontdekt hij 

nog:” Wanneer we teruggaan zoeken komen we 1726 het erf Dunnewind tegen in een koopakte. Het wordt dan de "katerstede 

Dunnewind of de Strampe" genoemd. Een strampe is een soort vork, een stok uitlopend op twee uiteinden. Stramp slaat dan ook op het 

gebied waarin de Dunnewind ligt. De Dunnewind ligt precies op de punt waar de Regge in de Vecht uitstroomt, aan drie zijden omringt 

door water. De koopakte spreekt over een gebied "met holtgewas en twygh daarop wassende" en van "een getimmerde daarop 

staande". Voor onze ogen zien we dus een schuurtje op een duin omringt door moerasland. Wanneer we nog verder teruggaan, komen 

we in 1684 in het Markeboek van Varsen de verkoop van dit stukje land weer tegen. In de verkoopakte lezen we over verkoop van een 

perceel dat omschreven wordt als: "een zeker perceel liggende op de punt tussen de rivier de Vecht en de Regge" Even verder wordt dit 

stuk omschreven als "een perceel heide en zaailand ongeveer 4 mudden groot en enig daarbij liggend laagland genaamd het koemeer 

Ergens tussen 1684 en 1726 zal de naam Dunnewind dus ontstaan zijn." Dan probeert Henk de naam Dunnewind te verklaren: “De 

naam bestaat uit twee delen DUNNE en WIND.  

De betekenis van het eerste deel is wel duidelijk. Het betekent DUIN en werd in het begin ook geschreven met een streepje op de û. Het 

dankt zijn ontstaan aan de talrijke rivierduinen die ook in Varsen langs de Vecht liggen. Geen wonder dat de eerste bewoners in dit 

waterrijk gebied op deze hoge toppen gingen wonen. Ze werden ook gebruikt als plaatsaanduiding. 

De betekenis van WIND is veel moeilijker te vinden. Dit komt omdat dit woord ineens verschijnt zonder dat er een oudere vorm of 

betekenis bekend is. Het moet echter wel gaan om een voor die tijd bekend woord dat men aan Dunne heeft gekoppeld. 

Al zoekend kom je tot verschillende verklaringen die mogelijk zijn. Bij al die verklaringen gaat het om de streek waar dit woord is 

ontstaan. De Dunnewind ligt op een duin met er omheen de Strampe waar de Regge in de Vecht uitstroomt. Eeuwenlang heeft de 

natuur hier de vrije hand gehad. Wanneer in de herfst en winter veel water via de Vecht en Regge afgevoerd moest worden, kon de 

bedding al dat water niet bevatten en overstroomden grote gebieden. Zover als je kon zien stond er rond de Dunnewind water, soms 

was de stroom wel 3 tot 5 kilometer breed. De Dunnewind lag dan op een eilandje dat je alleen per boot kon bereiken. Gelukkig 

kwamen er in de winterperiode ook boten langs die via de Vecht en de Regge naar Zwolle gingen. De zandwegen waren onbegaanbaar 

en ook de zomerweg via het Laar lag onder water. Al het vervoer ging via de overstroomde rivieren. Maar ook in de zomer was het 

gebied niet altijd droog. Dan waren de schippers de oorzaak van wateroverlast. De waterstand van de Regge was dan zo laag dat de 

schippers moesten "dammen".Net onder de Dunnewind legden ze dan een dam in de Regge zodat het water niet in de Vecht kon 

wegstromen. Het water steeg in de richting van Hellendoorn zodat de schippers weer gemakkelijker een stuk stroomopwaarts konden 

komen. Om overstromingen te voorkomen werden rond de Dunnewind dijkjes aangelegd, slootjes afgedamd en percelen bepoot. 

Hierdoor ontstond er steeds meer cultuurland. Wanneer er in de hete zomer helemaal geen water meer in de Regge stond legden de 

schippers bij de Dunnewind aan. Ze laadden hun goederen over op wagens om ze via de zomerweg via het Laar naar den Ham en 

verder te vervoeren.  

Wat zegt dit verhaal nu over het ontstaan van het woord WIND. ? 

Wie zou het woord WIND bij DUNNE hebben gevoegd? 

 Misschien de Reggeschippers wanneer ze bij de splitsing van de Vecht en Regge kwamen en op die plek last hadden van de 

wind die over de duinen kwam. Last dus van DUINEWIND. 

 Misschien de schippers. Net onder de Dunnewind werd de Regge vaak afgedamd. Waarschijnlijk maakte de zomerweg ook 

gebruik van deze laagste plaats. Zo'n dam in het water heet in het westen een overtoom maar ook wel een/het Wind. Het gaat 

dan om een dam ter hoogte van een duin. Als plaatsbepaling voor de schippers dus: een DUINEWIND. 

 Misschien de landbouwers. Is wind ontstaan uit winnen? Land aanwinnen via dijkjes en slootjes. Dunnewind is dan gewonnen 

land bij de Duinen. 

 Misschien de reizigers. Gebruikte men soms een pontje om op de zomerweg bij de Dunnewind over de Vecht te komen. In het 

westen van het land heet zo'n pontje met kabel " een Wende" Dunnewind zou dan DUINEWENDE zijn. Een pontje bij de duin. 

 In het Nederland bestaat het woord WINDGAT. Dit slaat op een stuk land dat gelegen is tussen de duinen en het water. Zowel in 

Friesland als de N.O.P ligt een gebied met deze naam. Misschien hebben de bewoners/schippers het gebied rond de 

Dunnewind ook wel deze naam gegeven. Het slaat dan op het hele gebied tussen Vecht en Regge dat telkens overstroomt. De 

naam Strampe past hier uitstekend bij. 

 In het mededelingenblad van de IJselacademie ( 1987) wordt het ontstaan van de naam WINDESHEIM besproken. De 

slotconclusie is daar dat het woord WIND/WENDE betrekking heeft op waternamen en op van waternamen afgeleide plaats en 

veldnamen. WIND zou het best te vertalen zijn met:" bocht in de rivier of beek" 

Ik denk dat we nu genoeg weten om de betekenis van DUNNEWIND te verklaren: 

DUNNE = DUINEN 

WIND = Laaggebied tussen water en duinen, nabij een bocht 

DUNNEWIND = boerderij gelegen op de duinen in de Strampe van Vecht en Regge, daar waar de duinen overgaan in laagliggend land. 

Met dank aan mijn vader, Henk Poelarends, Hasselt 

In 2010 heeft Henk dus die een aanvulling gedaan en na zijn uitleg over o.a. de eigenaren van het stuk grond waar later de naam 

‘Dunnewind’ te vinden is komt hij tot de conclusie: 



“Wel blijkt uit dit  hele  verhaal dat de Dunnewind altijd een pachtboerderij is geweest en dat de bewoners de  naam Dunnewind hebben 

aangenomen zonder zelf ooit eigenaar  te zijn geweest”. 

Hij heeft dit gebaseerd op o.a. het gegeven dat in 1694 (waarschijnlijk is dat dezelfde verkoop als waar hij in zijn eerste artikel melding 

van gemaakt heeft maar daar als datum 1684 bijgezet heeft) er een verkoop is: “In Varsen vindt een openbare verkoping plaats van drie 

stukken land die eigendom zijn van de overleden heer Vriesen, secretaris van de stad Zwolle. Deze heeft een grote belastingschuld 

nagelaten van f 1600.-- waarvoor de Marke van Varsen opdraait. Daarom worden enige percelen grond uit zijn nalatenschap verkocht. 

Eén van de percelen wordt omschreven als "een zeker perceel liggende op de punt tussen de rivier de Vecht en de Regge" en even 

eerder wordt het omschreven als " een perceel heide en zaailand ongeveer 4 mudden groot en enig daarbij liggend  laagland genaamd 

het koesmeer"  In de eerste beschrijving herkennen we direct het gebied waar de Dunnewind staat. Onder de akte die na de verkoop is 

gemaakt staat als ondertekenaar: “Dit is het merk van Hendrik op de Dun stede met eigen hand getrokken.” (andere zien in de letters 

“Dun stede” de naam “Hem stede”) Waarschijnlijk is hij de eigenaar of pachter van het verkochte stukje grond.” 

Al met al een leuk onderzoek waaruit blijkt dat gegevens van voor 1684 hij niet ontdekt heeft. Natuurlijk heeft hij hoofdzakelijk aandacht 

geschonken aan de naam Dunnewind. Zoals ik al in eerdere teksten aangaf zal ook in het Markeboek van Varsen waarschijnlijk niet te 

lezen zijn dat er op de plek waar de naam Dunnewind is ontstaan al een eerdere bewoning gestaan zou hebben. Ook moeten we niet 

vergeten dat die plek net naast de oude bedding ligt zoals ik die al aangaf bij afb. 32. Door overstromingen kan een oude bebouwing 

verdwenen zijn en kan het land tig jaren onbewoonbaar zijn geweest. 

Aangezien de Larinkmars in het verleden onder Vilsteren viel verbaas het mij dat er nu gegevens uit het Markeboek van Varsen bij zijn 

gekomen! De plek waar de naam Dunnewind is ontstaan en de plaats waar Erve Laermans door Gevers en Mensema gesitueerd wordt 

lagen in de periode dat de kaart van Ten Have gemaakt is beiden in de V-punt van de rivieren. Een verder onderzoek in het Markeboek 

van Varsen, Giethmen, Bestmen en bij Vilsteren zou wat opheldering kunnen geven. Maar dat mag de vereniging OUD OMMEN doen! 

De Aanvullingen: 
Nadat ik de eerste versie van dit artikel in juni 2011 op de site had gezet heb ik deze ook verzonden naar Jan Lucas en hem gevraagd 

om de “Historische vereniging Oud Ommen” er van op de hoogte te stellen want een e-mailadres van die vereniging kon ik op hun site 

niet vinden. Tevens is die versie naar de directeur van het Historisch Centrum Overijssel gezonden maar van beide personen heb ik niets 

meer vernomen!!!! Had dat te maken dat vlak er na het “Atlas over het Vechtdal” uitkwam? 

Wel ontving ik een mail van Christiaan Heerma van Voss. Deze heeft een familiearchief en hij schreef “Uw vermoedens over het goed 

Laar bij Ommen zijn terecht vrees ik.” Hij vervolgde met: “Mensema en Gevers zijn terecht kritisch, dat ook het jaartal 1380 

waarschijnlijk niet op het goed Laar bij Ommen slaat. En het is een  blunder vanjewelste dat de gemeente Ommen/monumentenzorg 

geen fatsoenlijk historisch onderzoek heeft laten doen naar het goed Laar bij Ommen. Terwijl de bronnen hiervoor via internet al redelijk 

 makkelijk te raadplegen zijn”.  

 

Afb. 38a.  

Ter verduidelijking nog een kaart van W.T 

Hattinga van 1760. De kaart komt uit de 

“Atlas der Frontieren van Gelderland, 

Overijssel en Groningen”. 

De kaart is afgedrukt op blz. 124 van het 

boek de “Grensgang”  dat in 2012 

verschenen is. Auteur: Jan ten Hove. 

In de O het Laar aan De Duitse Vecht in de 

Graafschap Bentheim. 

Links van Laar de grens met ons land. Op dat 

punt stroomt de Duitse Vecht ons land 

binnen en krijgt de naam ‘Overijsselse 

Vecht’. 

Laar ligt rechts van Gramsbergen 

 

 

 

In de ‘Grensgang’ is regelmatig te lezen dat, vooral in de 16e eeuw, er onderzoeken werden gedaan en vergaderingen plaatsvonden over 

grensgeschillen. Voor die tijd maar ook in de eeuwen daarna blijken de meningen over waar vanouds de grens was nog steeds de 

gemoederen bezig te houden. Probleem was dat er nauwelijks natuurlijke grenzen waren tussen Overijssel en Bentheim. Het gebied 

heeft nu nog moerassen en een groot gedeelte bestaat uit veen. Zoals ik al meerdere malen in mijn publicaties aangegeven heb moeten 

die moerassen en veengebieden ontstaan zijn toen de waterstroom vanaf de Drents/Duitse kant via globaal dat dal tussen Emmen en 

Bentheim richting Zwolle stroomde. Pas veel later zijn er allerlei meanderende wateren ontstaan waarvan de Vecht als hoofdstroom 

gezien wordt. 

Maar nu even terug naar het probleem ‘t Laer: 

 

Op WIKIPEDIA vond ik nog de volgende tekst over Laar bij Bentheim en die wil ik u niet onthouden: 



Geschichte [Bearbeiten] 

1227 wird dieses Gut das erste Mal erwähnt, nachdem es von dem Burggrafen Rudolf van Coevordenerobert wurde auf den 

Grafen Boldewin von Bentheim der als Burggraf von Utrecht verbündet war mit demBischof von Utrecht. Dieser Rudolf baute die Burg 

Laar weiter aus, bis diese im selben Jahr wieder vom Utrechter Bischof vollständig zerstört wurde. Nach der Zerstörung belehnte der 

Graf von Bentheim das Gut Laar mit Eilhard von Bentheim dessen Nachkommen sich van den Lare nannten.[1] Bis 1380 blieb das 

Bentheimer Lehn im Besitz dieser Bentheimer Burgmannsfamilie. Erbnachfolger des Gutes Laar wurde Engelbert von Salne der mit der 

Erbtochter Jutta von Laar verheiratet war[2]. Dieser ließ das Gut wieder befestigen und erhob Zoll an der Vechte zum Leidwesen aller die 

von diesem Handelsweg Gebrauch machten. Obwohl man an vielen Stellen liest, dass diese Burg bei Ommen gewesen sein soll, handelt 

es sich hierbei um eine Verwechslung mit einer gleichnamigen Familie die ebenfalls an der  Vechte ein Gut Laar gebaut hatte. [Anmerkung 

1] Nachdem die Burg auf ein Neues geschleift wurde musste Engelbert den Städten Kampen, Zwolle und Deventer sowie dem Bischof 

von Utrecht versprechen, dass er oder seine Familie ohne Erlaubnis der genannten Parteien nie wieder eine Festung entlang der Vechte 

bauen würden und nie wieder eigenmächtig Zoll eintreiben würden. Danach wurde das Haus Laar jediglich als ein standesgemäßes 

Steinhaus wieder und wieder errichtet. 1685 wurde von der Familie von Laar ein neues Herrenhaus errichtet, das einstöckige Gebäude, 

dass auf dem Foto zu sehen ist, stammt aus der Mitte des 18. Jahrhundert.[3] 

Christiaan Heerma van Voss had in zijn mail een lange lijst met verwijzingen uit o.a. de Cameraars-rekeningen van Deventer en uit 

andere archieven.  ( http://books.google.com/books?id=vIA7AQAAIAAJ&pg=PA554) 

 http://books.google.com/books?id=RYE7AQAAIAAJ&pg=PA289,  

 leenregsiter van Overijssel, 
http://www.historischcentrumoverijssel.nl/NR/rdonlyres/984B2EDC-18AA-4E6B-A7B3-F8AEB8FBF7F3/0/leenrepertorium.pdf : 

http://books.google.com/books?id=YvUDAAAAYAAJ&pg=RA2-PA98 
http://books.google.com/books?id=YvUDAAAAYAAJ&pg=RA2-PA275 
http://books.google.com/books?id=YvUDAAAAYAAJ&pg=RA2-PA95 

Heerma van Voss had er veel tijd in gestoken om alle namen en nazaten na te pluizen. Ook de geschiedenis van Laar bij Laerwolde haalt 

hij aan maar om nu alle pagina’s van de akten etc. hier weer te geven gaat mij te ver. Als er een geïnteresseerde is laat mij het weten, 

dan stuur ik u die gegevens toe. 

Zijn eindconclusie was: “Kortom: het Laar bij Ommen is dus zeer waarschijnlijk nooit het befaamde Laar geweest dat zo vaak in de as is 

gelegd.” Na een mailwisseling, kreeg ik opnieuw een aantal artikelen van hem toegezonden. In zijn mail gaf hij opnieuw aan dat er veel 

indianenverhalen over ’t Laer verschenen zijn en naar aanleiding van zijn toegestuurde gegevens ben ik het volledig met hem eens. Van 

zandduinen wist hij niet veel en verwees mij naar sites die over rivierduinen gingen!!! 

Ik was in ieder geval blij met zijn reactie m.b.t. ’t Laer! 

 

CONCLUSIE 

Gezien de vele tegenstrijdigheden in de aangehaalde teksten, de onderzoeken van Gevers en Mensema, Christiaan Heerma van Voss en 

de tekst op Wikipedia moet er toch iets aan de hand zijn met de “MYTHE”?! rondom de burcht en het huis Laer in Ommen? 

In de motteheuvel is archeologisch materiaal aangetroffen dat niets te maken heeft met een burcht uit de 11e eeuw!  Nog nergens is 

een bewijs gevonden dat die grachten bij een burcht behoren uit de 11e eeuw of van een versterkt huis van 1439. Nergens zijn tot nu 

toe bewijzen van een 2e of 3e woning, die verlaten werd bij naderend gevaar, gevonden. De tekst over ”waar Regge en Vecht samen 

vloeiden” en waar ’t Laer ingetekend is op de kaart van Ten Have in 1648, is als maatstaf genomen voor de geschiedenis van ‘Laar!!! 

Dat er zich nooit iemand om bekommerd heeft dat de rivieren Regge en Vecht op totaal andere plaatsen elkaar ontmoeten om een 

vaststelling te doen waar het vroegere’t Laer gelegen was verbaast mij maar blijkbaar gelooft men de “geschiedschrijvers” op hun 

blauwe ogen? Wil de gemeente Ommen en de Monumentendienst koste wat (het) kost de Mythe in stand houden? Wil men geen 

gezichtsverlies lijden en ons burgers een rad voor de ogen draaien?  

 

Om dit mysterieuze hiaat in de geschiedenis van de oude Burcht ’t Laer voor eens en voor altijd op te lossen wil ik aan de gemeente 

Ommen en aan de vereniging Oud Ommen voorstellen om een onderzoek te starten. Onderzoek dan de vroege gegevens van de plek 

waar later ‘Dunnewind’ te vinden is, onderzoek het vreemde ronde perceel dat ik bij o.a. afb. 33 laat zien. De plaats waar nu nog steeds 

naar verwezen wordt op de informatieborden, oude burcht met z’n grachten, moet beter onderzocht worden. Daar dan vlakbij, waar ik 

een vraagteken op afb. 11 gezet heb komt ook voor een onderzoek in aanmerking. De boerderij die zou staan op ‘Erve Laermans”ga 

daar eens een bouwkundig onderzoek doen naar ouderdom. De bouwgeschiedenis van waar nu het huis ‘Laer staat is ook belangrijk. De 

puinhopen van het oude huis, zoals de tekenaar Haen aangaf, zouden kunnen slaan op een eerder huis dat daar gestaan heeft voordat 

het huis ‘Laer gebouwd werd. Gemeente en vereniging u bent het aan de burger verplicht om de juiste informatie te geven en niet zoals 

nu al die tegenstrijdige teksten op de informatieborden. Die gaan hun eigen leven leiden. 

Ik meen dat in de voorgaande teksten er genoeg feiten zijn gegeven maar ik heb er nog een paar in petto. 

 

TOT SLOT –DE OPLOSSING OF NOG MEER ONDUIDELIJKHEID? 

Zoals u heeft kunnen lezen is het niet makkelijk om precies aan te geven waar in vroegere tijden rivieren hun beddingen hadden. “De 

Vecht en Regge zijn regenrivieren en worden gekenmerkt door onregelmatige waterafvoer. Vanouds traden in het voorjaar 

overstromingen op en konden de beddingen in droge perioden in de zomer vrijwel droogvallen. De ontginning van de veengebieden, 

vooral in het stroomgebied van de Vecht, leidde tot nog grotere verschillen in de afvoer doordat de bufferende werking van het veen 

verminderde. Verbetering van de detailontwatering in de landbouw versterkt dit effect.” Voorgaande was te lezen in het rapport voor het 

ministerie maar zal evengoed gegolden hebben voor de wateren die vanaf de vele moerassen voor de afwatering zorgden. Het 

behandelde gebied zal door de overstromingen en de vele zandverstuivingen steeds een wisselend landschap gehad hebben. Een 

landschap waar het water zijn weg in gezocht heeft. Dat een bedding door Vilsteren gelopen heeft, het water dat vanaf de Stouwe kwam 

en de latere uitmonding van de Regge bij de Larinkmars zal de oorzaak geweest zijn dat het gebied weinig wegen kende. Daarom werd 

de weg vanaf Rechteren-Vilsteren-Laarbrug-Ommen pas rond 1830 ontworpen/aangelegd. Voor die tijd lag de verbindingsweg veel 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gut_Laar_(Grafschaft_Bentheim)&action=edit&section=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rudolf_II_van_Coevorden
http://de.wikipedia.org/wiki/Gut_Laar_(Grafschaft_Bentheim)#cite_note-1
http://de.wikipedia.org/wiki/Gut_Laar_(Grafschaft_Bentheim)#cite_note-2
http://de.wikipedia.org/wiki/Gut_Laar_(Grafschaft_Bentheim)#cite_note-4
http://books.google.com/books?id=vIA7AQAAIAAJ&pg=PA554)
http://books.google.com/books?id=vIA7AQAAIAAJ&pg=PA554)
http://books.google.com/books?id=RYE7AQAAIAAJ&pg=PA289,
http://books.google.com/books?id=RYE7AQAAIAAJ&pg=PA289,
http://www.historischcentrumoverijssel.nl/NR/rdonlyres/984B2EDC-18AA-4E6B-A7B3-F8AEB8FBF7F3/0/leenrepertorium.pdf
http://www.historischcentrumoverijssel.nl/NR/rdonlyres/984B2EDC-18AA-4E6B-A7B3-F8AEB8FBF7F3/0/leenrepertorium.pdf
http://books.google.com/books?id=YvUDAAAAYAAJ&pg=RA2-PA98
http://books.google.com/books?id=YvUDAAAAYAAJ&pg=RA2-PA275
http://books.google.com/books?id=YvUDAAAAYAAJ&pg=RA2-PA95


zuidelijker en kwam waarschijnlijk uit waar nu de Dalmsholterweg is, vlak onder ‘Nieuwebrug’. Deze weg is nauwelijks meer via Google 

Earth te volgen omdat door verkaveling en verlegging van verschillende wegen (oorzaak zandverstuivingen?) dat gebied aangepast is. Zo 

is dat met meerdere wegen gebeurd maar dat mag een ander uit gaan zoeken. Ik heb mijn best gedaan om u wegwijs te maken in dit 

prachtige gebied. Dat vele feiten aantonen dat de Regge en Vecht op verschillende plaatsen in elkaar overvloeiden en dat daardoor een 

huis ’t Laer op een heel andere plaats gestaan kan hebben is mooi meegenomen. Ik hoop dat daar iets mee gedaan zal worden. 

 

Zandduinen en rare kronkels! 
Ik heb al eerder vermeld dat de vele zandverstuivingen er voor zorgden dat oude beddingen dicht gestoven werden. Daardoor ontstond 

een omkeerbeweging waardoor in een periode van veel regen de waterstromen nieuwe laagtes zochten waardoor er nieuwe beddingen 

ontstonden. In mijn ‘Waterartikelen” ga ik op dit fenomeen dieper in en bewijs dat zandlagen veel jongen kunnen zijn dan dat altijd is 

aangenomen. Jammer is dat vele auteurs nog steeds verouderde gegevens blijven gebruiken die allang achterhaald zijn. 

 

 

*Afb. 39 Geomorfologie kaart van Nederland  

http://avn.geog.uu.nl/13geologie/79/79.html   

 

De geel aangegeven gebieden zijn landduinen met 

bijbehorende vlakten volgens de legenda.  

In het hoofdstuk “Regge” van WW2 onder het kopje 

‘Landduinen’ meer uitleg over deze kaart. 

Over duinen wordt o.a. het volgende geschreven:  

“door droogte worden zandkorrels door de wind 

meegenomen en komen elders weer terecht. In de 

periode 1200-1600 zijn veel duinen ontstaan en worden 

‘jonge duinen’ genoemd” 

U ziet op deze kaart deze gele gebieden liggen in de 

omgeving waar Vecht en Regge, opzij van Zwolle, bij 

elkaar vloeien op het einde van de (verticale) Stuwwal die 

te zien is vanaf ± Hellendoorn-Hancate-Giethmen. Die 

Stuwwal is op een aantal plaatsen onderbroken zoals u 

kunt zien. 

Wat wel opvallend op deze kaart is dat bij de Stuwwal van de Veluwe de landduinen op of bij onderbrekingen in die Stuwwal liggen! In 

WW2 heb ik al een paar maal, met voorbeelden, aangegeven dat het niet onmogelijk is dat water vroeger vanuit het IJsseldal richting 

Almere/Zuiderzee stroomde. Ook het Eemdal bij Amersfoort heeft veel van deze landduinen die dwars op de bedding van de Eem liggen. 

Welvingen die door invloed van wind ontstaan zijn worden als 7 op bovenstaande kaart aangegeven. 

Natuurlijk is het geweldig als er op een geologische kaart nu eindelijk eens een datum aangegeven wordt hoe oud 

stuifzanden/landduinen kunnen zijn. Dat er in de 19e eeuw nog vragen in de Tweede Kamer gesteld worden over zandverstuivingen 

wordt nergens in teksten bij geologische kaarten vermeld! Jammer want nu gaan onderzoekers er weer van uit dat stuifzanden niet 

jonger kunnen zijn dan ± 1600! Dus even in herinnering: eerst werden de plekken waar van dat zand aangetroffen werd meestal als 

rivierduinen van 10.000 jaar oud gekwalificeerd en nu worden dat landduinen die ontstaan zijn tussen 1200-1600!  Blijkbaar komt men 

langzaam tot inkeer maar de droge periode rond 10e eeuw wordt buiten beschouwing gelaten! Ook toen heeft de droogte voor 

stuifzanden gezorgd. Of er rond 1200 opnieuw veel stuifzanden voor landduinen gezorgd hebben vraag ik mij af. Mijn onderzoekingen 

tonen namelijk aan dat er rond die tijd veel wateroverlast is geweest en om dan een vorming van landduinen te krijgen lijkt mij sterk. 

Ook in latere eeuwen is er veel wateroverlast geweest. Ik wil hiermee aangeven dat een datering van 1200-1600 wel erg ruim genomen 

is. In die periode zijn er ook droge perioden geweest en dan zullen landduinen ontstaan zijn. De tekstschrijver weet dus niets af van de 

droge periode van vóór 1200 en ook niet van de problemen NA 1600!  Daarom ga ik maar gewoon door met mijn eigen visie en probeer 

met wat kaarten duidelijk te maken dat de rivieren Regge en De Vecht andere beddingen gehad moeten hebben. 

 

Afb. 40. 

Uit: Cultuur Historisch Atlas van de Vecht blz. 130 

Dit atlas is in 2011 verschenen 

 

Bij afb. 39 zag u een overzicht van Oost-Nederland 

waarbij er op het V-punt bij Ommen landduinen 

ingetekend zijn. Hier, bij afb. 40, een wat meer 

gedetailleerde kaart van dat V-punt. 

 

Duidelijk is de Stuwwal te zien bij Giethmen en een 

klein restant van die wal rechtsboven. De huidige loop 

van de Regge en Vecht wordt op de meeste plaatsen 

omsloten door hun dal met wat natte(kleiige) gronden. 

De paarse kleur geeft natte- en veengronden aan. De 

gelige intekening heeft te maken met zandgronden die 

dus landduinen worden genoemd. De één zal wat 

ouder zijn dan de ander. Landduinen die gevormd zijn 

door stuifzanden waarvan een datering moeilijk te geven is maar in ieder geval hebben zij beddingen veranderd. Bij ‘het Atlas’ is een 

geologische kaart bijgevoegd die speciaal voor die uitgave gemaakt is. De landduinen worden daar als uit het ‘Laat-

Glaciaal/Weichselien’ en ‘Holoceen’ beoordeeld! Dus een ouderdom vanaf de laatste IJstijd, zo’n 12-14000 jaar geleden, t/m nu. 

Heerlijk zo’n datering als andere geologische onderzoeken, maar ook archeologische vondsten onder die zandlagen, al aangetoond 

hebben dat ze veel jonger zijn!!!!!! In 2011 blijkt weer eens dat nieuw gevonden gegevens niet verwerkt worden! In die prachtig 

uitgevoerde Atlas staan wel meer storende fouten maar daar zal ik het niet over hebben. 

 

http://avn.geog.uu.nl/13geologie/79/79.html
http://www.oudekerstversiering.nl/history/ww2/regge.pdf
http://www.oudekerstversiering.nl/history/ww2/inhoud.htm


In de Atlas op blz. 130 opnieuw het steeds maar weer terugkerende verhaal over de burcht ’t Laer. “ook bij de monding van de Regge, 

ten zuidenwesten van Ommen, kwam een bisschoppelijke versterking. De bisschop hergebruikte daarvoor een veel oudere, omgrachte 

heuvel door er opnieuw een versterking op te bouwen. Hij gaf dit ‘Goed ten Laer’ uit aan de plaatselijke machthebbers Jutte van Laer en 

Engelbert van Salne, zo blijkt uit een lijst van leenmannen in 1382.” Dan wordt beschreven dat die personen zich tegen hun leenheer 

keerden door een (te hoge) tolheffing in te voeren bij de schippers. De bisschop met de steden Kampen, Zwolle en Deventer belegerden 

het kasteel en verwoesten het. Het nieuwtje in deze tekst is natuurlijk dat het kasteel een bisschoppelijke versterking was dat in de tekst 

op de informatieborden niet terug te vinden is. Maar ook dat het nieuwe kasteel, waar het oude kasteel in 1380 verwoest zou zijn, op de 

zelfde plek weer gebouwd is! Of is die tekst uit de Atlas er door de auteur zelf bijgezet? Is dat een aanname of heeft men dat in de 

archieven gevonden? 

 

Er zijn kaartenmakers die zeer nauwkeurig landstreken, grenzen en wateren  weergeven. Er zijn er ook die dat met een eenvoudige 

pen/penseelstreek doen. De contouren of stroomrichting klopt dan wel maar waarschijnlijk was nauwkeurigheid niet een eerste vereiste 

voor  weergave op de kaart. Daarom zijn bij veel kaartenmakers de kronkelingen in een rivier (te)makkelijk afgedaan.   

Als een kaartenmaker opdracht kreeg om een kaart te maken had kwam dat meestal omdat de ‘overheid’ iets op kaart wilde hebben dat 

voor hun van belang was. De ene keer was dat omdat men bebouwing wilde zien en een andere keer was dat ze rivierlopen en wegen, 

vooral voor militaire doeleinden, in kaart wilden brengen. Ik neem aan dat als er grote veranderingen geweest waren in het landschap 

zoals grote verstuivingen, er opnieuw een inzicht verkregen moest worden hoe het land er na die tijd uitzag. Misschien was dat ook de 

basis  voor de opdracht die de tekenaar Ten Have kreeg om zijn kaart te maken? Wanneer hij precies begonnen is om die kaart te 

maken is mij niet bekend maar als hij in 1642 al klaar was dan moet hij in die jaren er voor al gegevens hebben verzameld. Veel 

tekenaars maakten gebruik van al eerder gemaakte kaarten en controleerden dan die kaart ter plaatse. Grote afwijkingen werden dan 

aangepast zodat de nieuwe situatie op de nieuwe kaart te zien was. Het zal Ten Have opgevallen zijn dat de Regge een totaal andere 

bedding had dan dat hij voor ogen kreeg toen hij in het gebied was ten zuiden en westelijk van Ommen.  

Ten Have zal namelijk de kaarten gezien hebben waarvan ik hieronder enkele details afbeeldt.   

Twee veranderingen in/bij die Regge wil ik hier er uitlichten. 

 

De eerste is de plaats waar het Kasteel Schuilenburg bij Hellendoorn is/was gelegen of zou hebben gestaan. Het kasteel dat een 

verwoeste voorganger heeft gehad, staat op oude kaarten aan de rechterzijde van de Regge terwijl op de kaart van Ten Have het kasteel 

links is geplaatst. De fundering van het kasteel is nu nog ter plaatse te bezichtigen. Ten Have geeft een vreemde kronkel bij de 

Schuilenburg aan. Op de site http://www.kasteleninoverijssel.nl/pages/schuilenburg.htm is nog de tekst te lezen dat er een kasteel 

gestaan heeft tussen twee beddingen! Waarschijnlijk zijn de resten daarvan door Ten Have ingetekend. Op die site zijn grote 

vraagtekens geplaatst waar een vroeger kasteel precies gestaan heeft en er worden allerlei suggesties aangedragen voor een bouwwerk 

dat nu nog aanwezig moet zijn aan de rechterzijde van het water!! (waarom onderzoek je dan zoiets niet?) 

 

Als tweede een aantal kaarten van vóór 1648. 

 

Andere kaartenmakers hebben gegevens van eerder gemaakte kaarten overgenomen (dus ook met evt. fouten) en wijzigen iets in de 

kaart of kleuren. Zo ontstaat dan weer een “nieuwe” kaart. Dankzij de latere militaire kaarten, kadasterkaarten en vandaag de dag 

Google Earth, kun je vaak oude perceellijnen daarop terug vinden. 

*Afb. 41. Op deze kaart is het oosten naar boven gericht! 

Op een prachtige topografische kaart van 1570-1612 is een 

rare kronkel te zien van de Regge ten zuiden en westen van 

Ommen. Deze kronkel is op de kaart van Ten Have totaal 

verdwenen. Zouden de tekenaars die voor Ten Have een 

kaart moesten maken zo in de war zijn geweest? Ik geloof daar niets van. Ik 

heb het vermoeden dat Ten Have zijn opdracht tot een nieuwe kaart te 

maken gekregen heeft omdat er in de provincie Overijssel veel 

veranderingen hadden plaats gevonden waardoor een nieuwe kaart zeer 

gewenst was. In verschillende artikelen zijn teksten gewijd aan de 

betrouwbaarheid van kaarten en Ten Have wordt dan als betrouwbaar 

genoemd. Ik geloof in die vaststelling maar waar is dat op gebaseerd dat hij 

wel betrouwbaar zou zijn en kaartenmakers van voor die tijd wat minder? 

Hebben de onderzoekers die betrouwbaarheid getoetst aan de gegevens 

zoals de situatie in het landschap nu aanwezig is? Waar ik het in dit artikel 

over heb; bedding verandering door stuifzanden van jonge datum zijn niet in 

hun artikelen meegenomen en schilderen zij daarom  oudere kaartenmakers 

als niet betrouwbaar af?          *Afb. 42. Een detail uit de kaart van hierboven 

http://www.kasteleninoverijssel.nl/pages/schuilenburg.htm


Op de kaart, van 1570-1612, ligt “Schoeleborch” nog aan de rechterzijde (oostelijk) van de Regge. (Op deze kaart rechts van Ommen) 

Ook op de volgende kaarten, van 1617-1619 en 1633, ligt de  “Schoeleborch” nog aan die zijde. Pas vanaf dat de kaart van Ten Have er 

is is de Schuilenburg aan de andere zijde van de Regge ingetekend en heeft Ten Have opzij van de Schuilenburg een oude bedding 

ingetekend. Wat is er tussen 1633 en het maken van de kaart door Ten have in het landschap gebeurd?  

Kijken we op de kaarten naar die vreemde kronkel van de Regge opzij van Ommen dan komt die ook niet op de kaart van Ten Have 

meer voor. Zouden dan al die tekenaars die vóór Ten Have zijn kaart maakte, onbetrouwbaar zijn? 

 

 

* Afb. 43.  

Detail van de kaart “Geldria- Transysvlana” van 1570. 

 

Linksbovenaan het ‘Swartewater” bij Zwolle. 

 

Recht van Ommen ziet u nog een water ingetekend dat 

vanaf “Sipkelo” komt. Op de afb. 42 en 45 is dat water niet 

eens te zien!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Afb. 44. 

 Detail van de kaart van Overijssel met datering 1590 en 

gemaakt door Corn. Blae.  

De kaart is bij het H.C.O. ook te zien maar dan met een datering 

van 1638!  Je kunt je afvragen of kaarten bij de instanties wel 

goed gedateerd zijn! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Afb. 45. 

Descriptio Transisalaniaevan van 

1598 

 

Met Ommen in het midden en 

daaronder het kasteel 

“Scolenborg” aan de rechterzijde 

van de Regge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                *Afb. 46. Detail van Ditio Transisulana van 1617 

 

 

 

 

 

*Afb. 47. van 1619 

 

 

 

Hier ook weer een voorbeeld van een datering. De afb. 46 en 47 worden respectievelijk als 1617 en 1619 gedateerd bij het H.C.O. Op 

de originele kaarten heb ik zo geen verschillen kunnen ontdekken!! Waarom dan die verschillende dateringen? Een verschil in datering 

kan ontstaan doordat een basis tekening, die meestal in zwart-wit gemaakt is, ingekleurd wordt. Dat inkleuren krijgt dan weer een 

nieuwe datum maar de intekening op de kaart blijft dan het zelfde. Dus als onderzoeker moet je oppassen om dateringen te gebruiken 

van kaarten die ingekleurd zijn om daar dan een plaatsbepaling in een bepaalde tijd aan te koppelen. 

 

 

 

*Afb. 48.  

XVII Provinciarum Inferioris Germaniae nec 

non totius tractus Rheni ultra Francofurtum 

... Nova et accurata descriptio C.J. Visscher 

excud. ; Abraham Goos sculp [Amsterdam], 

1630 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

*Afb.49.  

Een groot detail uit 

“De Heerlycheyt 

van Over-yssel van 

nieuws uytgegeven 

door C.J. Visscher ; 

sculptum apud 

Abrahamum Goos 

[Amsterdam], C.J. 

Visscher, [1632]” 

 

 

 
 

 

 

*Afb. 50. 

Opnieuw een detail uit de kaart  van 1632. 

Hier een voorbeeld hoe een tekenaar zijn 

gegevens op de kaart heeft gezet. Kijk eens 

waar hij de Arendshorst geplaatst heeft of 

waar ’t Laer nu zijn plaats gekregen heeft!!  

Als je bij het onderzoek, waar ligt ’t Laer”, van 

deze kaart was uitgegaan dan was de uitkomst 

totaal anders geweest. Of de tekenaar zijn 

schetsboek op de kop heeft gehouden of dat 

hij iets getekend heeft waarvan wij de 

betekenis nog niet van weten zal waarschijnlijk 

nooit bekend worden. Maar als je zo’n kaart 

onder ogen krijgt zakt je wel de moed in de 

schoenen en vraag je je wel af wat er nu weer 

aan de hand is! 

 

In ieder geval is de kaart van 1632 nu de 

vroegste kaart waar ’t Laer ingetekend is maar 

of dat op de juiste plaats is is nog maar de 

vraag! 

Bovenin de kaart ligt Dalfsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoals u hebt kunnen zien ben ik aardig bezig geweest om kaarten op te zoeken die de situatie in beeld brengen rondom Ommen en in 

het bijzonder waar de Regge en Vecht in elkaar overvloeiden.  

 

Op de volgende en laatste kaart van dit artikel, waar ik jammer genoeg geen scherper detail van kan laten zien, heb ik mijn gedachten 

laten gaan over de rare kronkel die de Regge onder/opzij van Ommen heeft. 

 

Vreemd is wel dat die kronkel niet op de zwart-wit kaart van 1545-1559 te zien is maar ik heb daar bij de tekst al aangegeven dat ik 

bedenkingen heb i.v.m. de evt. gewijzigde intekening van de bedding van de Regge vlakvoor hij samenkomt met De Vecht. 

Een belangrijk bestand voor de Republiek   

Aan het eind van de 16e eeuw en begin 17e eeuw was er in de Nederlanden oorlog. Nog één keer waren de zeventien gewesten als één 

land te zien.  

Maar eigenlijk bestonden de Nederlanden al niet meer. In 1588 hadden de zeven noordelijke gewesten zich los gevochten van Spanje. 

De oorlog had de Nederlanden in twee nieuwe staten opgesplitst: de Spaanse Nederlanden in het zuiden en de Republiek der Zeven 

Verenigde Nederlanden in het noorden. Het Bestand was voor de Republiek een belangrijk succes. Toch duurde het nog tot 1648 

voordat de Republiek werd erkend als een zelfstandig land. Dat was toen de Vrede van Munster werd getekend. De Republiek bestond 

ruim 200 jaar. Hij hield op te bestaan in 1795. 

Wat had die oorlog voor invloed op het maken van de kaarten die ik hiervoor heb laten zien? 

 



 

*Afb. 51. “Caerte van de Veerenichde Nederlanden“  Gedrukt bij Claes Jansz. Visscher in de Calverstraet in de Visscher Ao. 1633 

Op een kaart die de ‘Verenigde Nederlanden’ weergeeft is de kronkel ook te zien. De kaart heeft als datering 1633. Dus vroeger dan de 

kaart van Ten Have (1642-48) Sorry voor de onscherpte! 

 

Bij Z ligt Zwolle. 

O = Ommen 

R = Rha 

E = Eerde 

 

U ziet dat de Regge, die van linksonder komt, onder 

het plaatsje Eerde (E) eigenlijk weer terug stroomt 

richting de Vecht maar bij de buurschap Rha (R) zijn 

weg vervolgt. Waar ik de rode stippen neergezet heb 

daarvan heb ik het vermoeden dat in vroegere tijden 

een bedding aanwezig is geweest maar dat die door 

verstuiving geblokkeerd is.  

 

In het gebied onder de rode stippen en boven Rha 

zijn nu nog de ‘Dode Ven’, Besthmenerven en 

Zeesserven aanwezig. Het is ook het gebied waar de 

grote actieve zandverstuivingen te vinden zijn zoals 

de ‘Sahara’ en bij ‘Junne’. Als we even terug kijken bij 

afb. 22 dan zien we op die plaats de aanduiding 

‘Sandtbergen’ vermeld. Wat heeft zich tussen 1633 

en 1642 afgespeeld bij de buurschap Rha? Op 

verschillende kaarten is Raa-Rha ingetekend boven 

de Schuilenburg en in de buurt van (Den)Ham! Is de 

buurschap verplaatst? Heeft de Regge tussen 1633 

en 1642 een andere bedding gevolgd? De huidige 

buurschap Rhaan (Rha) ligt net onder/rechts van 

Hancate in een gebied met veel glooiingen. De 

verschillende boerderijen staan, gezien vanuit het 

zuiden, nu links van de Regge. Op al die vroege 

kaarten is Rha net als kasteel Schuilenburg rechts 

van de Regge ingetekend!! 

 

Eerder in deze publicatie heb ik aangegeven dat de 

oude bedding die naast de Bergweg bij Ommen nog 

te zien is en doorloopt opzij van het landgoed ’t Laar, 

een oude Vechtloop kan zijn. Nu ik de kaart van 

1633 bekijk heb ik het vermoeden dat het water van 

de Regge daar gestroomd heeft. En verder ben ik van 

mening dat waar ik bij E de rode stippen geplaatst 

heb dat vroeger de verbinding geweest moet zijn met 

het water dat er boven te zien is en dat richting 

Zwolle stroomde. Een water dat langzamerhand 

verdwenen is maar waar je in het landschap de 

contouren nog van kunt zien.  

In meerdere waterartikelen heb ik aangegeven dat 

op de plaatsen waar nu spoorwegen liggen dat veelal 

op plekken is die als slechte grond bekend waren. De 

Ned. Spoorwegen moesten meestal 

grondversteviging toepassen. Dat is ook gebeurd op 

het traject Ommen-Zwolle. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Langs de Hammerweg en waar het landgoed/kasteel Eerde is aangelegd zijn natuurlijk de oude perceellijnen niet meer te traceren maar 

het zou mij niet verbazen dat de vreemde kronkel die op de kaarten van voor 1642 te zien is vroeger, misschien samen met 

Vechtwater?, de grachten van het kasteel Eerde van water heeft voorzien. In 2011 waren er opgravingen bij het kasteel en vond men 2 

verschillende grachtensystemen waarvan de vroegste in de 14e eeuw  gedateerd kon worden. Op de site van “De Steekproef” was nog te 

lezen: 

Het Kasteel 

De oudste bekende vermelding van kasteel Eerde stamt uit 1227: voorafgaand aan de slag bij Ane (1227) verzamelde de strijdmacht 

van de bisschop van Utrecht zich bij het kasteel om ten strijde te trekken tegen de Drenten. 



Rond 1350 komt het kasteel in bezit van Evert van Essen (Roofridder Van Essen). Vanuit het kasteel terroriseert hij als roofridder de 

kooplieden die over de rivier de Regge en over land reizen. Omdat hierdoor problemen ontstaan voor de steden Deventer en Zwolle 

wordt het huis in 1380 belegerd en ingenomen. 

 

Stond ook dit Kasteel in een bepaalde periode op een samensmelting van Vecht/Regge? 

 

Wat verder opvalt in de tekening bij afb. 2-22 is de weg (schuine lijn van de driehoek) die net boven Besthmen getekend is en uitkomt bij 

Eerde. Als je op de hedendaagse kaarten kijkt of op Google Earth dan is er vanaf de huidige Bergweg zelfs geen zandpad te zien die in 

die lijn de verbinding aangeeft naar Eerde. De weg is nog op een kaart uit 1724 te zien. DUS: na het maken van die kaarten opnieuw 

verstuivingen? Verder zie je nu in dat gebied veel vennen (Zeesserven-Besthmenerven-Drogeven) Deze vennen worden in het 

ministerierapport gekoppeld aan reliëfomkering. Iets rechts boven deze vennen ligt de Sahara en links naar boven de zandplaten die op 

het Landgoed Junne liggen en waar nu de brug over de Vecht bij Junne ligt.  

Het probleem is altijd dat eerder gemaakte kaarten vaak doorgebruikt werden. Er moeten dan al wel grote veranderingen in het 

landschap plaatsgevonden hebben voordat een nieuwe kaart gemaakt werd. Voorbeelden van later gedateerde kaarten zijn die waar 

men op een oudere kaart bijvoorbeeld grenzen aangegeven heeft van Marken, Salland-Twentegrenzen etc.. Deze kaarten krijgen dan als 

datering mee het moment dat die grenzen op die oudere kaart gezet zijn. De kleine veranderingen in het landschap nemen de makers 

van die genoteerde grenzen en natuurlijk de dateerders van de kaarten voor lief. Eenmaal in de zoveel tijd wordt er dan een opdracht 

door de overheid gegeven om een nieuwe kaart te maken want om elke verandering meteen om te zetten in een nieuwe kaart was veel 

te tijdrovend en erg kostbaar.  

 

Als ik kaarten bekijk die aan het eind van de 16e eeuw gemaakt zijn zie ik vanaf de Duitse kant wateren zoals o.a. De Vecht die richting 

Zwolle stromen. Maar zoals ik in mijn publicaties al aangegeven heb is er in vroegere tijden een grote brede waterstroom o.a. vanaf de 

Duitse kant naar Zwolle gestroomd. De waterstroom ontstond aan de Duitse kant van de Hondsrug en stroomde breeduit vanaf Emmen-

Bentheim richting Ommen-Vriezenveen-Almelo naar Zwolle. In dit genoemde gebied worden bijna overal dikke veenlagen in de 

ondergrond aangetroffen. Ook de naamgeving duidt op water maar nog meer op veen. Maar ja, wat was er eerder op die plekken? Ik 

neem aan dat veen niet kan ontstaan zonder dat er water is geweest waardoor planten zich konden voeden. Bekend is natuurlijk dat 

niet alleen aan de Duitse kant maar ook aan de Nederlandse kant in de ondergrond olie gevonden is. Waardoor ontstaat olie? “Kleine 

diertjes en plantjes in de zee hebben miljoenen jaren geleden gezorgd voor het ontstaan van aardolie. Dat gebeurde doordat op de laag 

plankton een dikke laag zand en klei kwam. De bewegingen van de aarde, de temperatuur en de druk van de dikke laag zorgden ervoor 

dat plankton veranderde in aardolie”. 

Het gegeven is ook bekend dat er opzij van de Hondsrug diep in de ondergrond een scheur in de aarde is waardoor er tig duizenden 

jaren water in is blijven staan waardoor planten er konden groeien. Inklinking van die gronden hebben er voor gezorgd dat er altijd een 

soort van brede geul aanwezig was die water afvoerde naar lager gelegen gebieden. En zoals ik al schreef ligt Zwolle een behoorlijk stuk 

lager dan het maaiveld naast de Hondsrug. Omdat water altijd het laagste punt zoekt zal een bedding ontstaan zijn waar dat mogelijk 

was. Dat er in die duizenden jaren waterrijke perioden geweest zijn maar ook droge perioden heb ik ook in mijn artikelen uitgelegd. Dat 

tijdens droge periodes vaak stuifzandstormen konden ontstaan heb ik ook vermeld. Tevens heb ik bewijzen aangevoerd dat die stormen 

in ons land tot in de 19e eeuw nog voor problemen hebben gezorgd. Is het dan niet vreemd als dat rondom Ommen niet zou hebben 

plaats gevonden????? Ik wil maar zeggen dat niet iedereen het met mij eens hoeft te zijn maar zoveel feiten en logische verklaringen die 

ik in al die jaren aangevoerd heb moeten toch te denken geven? 

 

Daarom neem ik aan dat de waterstroom vanaf de Drents-Duitse kant op een bepaald moment aan het meanderen is gegaan en 

verschillende beddingen zullen daarom ontstaan zijn. Doordat die verschillende beddingen door natuur of menselijk ingrijpen een 

bepaalde kant opgingen/gestuurd werden zijn o.a. De Vecht en Regge als afvoerrivieren ontstaan zoals wij die nu kennen. 

Stuifzandstormen veroorzaakten rondom Ommen heuvels van zelfs meer dan 20 meter hoogte zoals het rapport van het ministerie 

aangeeft. Daarom dat De Vecht en Regge in verschillende eeuwen gewijzigde beddingen hebben gehad. Waar en wanneer de rivieren in 

elkaar overvloeiden en of ze bijvoorbeeld in latere tijden weer hun oudere bedingen opzochten is erg moeilijk te achterhalen maar ik heb 

een voorzetje gegeven en misschien dat een grootschalig onderzoek ooit eens plaats kan vinden? 

  

Verder nog gebruik gemaakt van: 
“De Havezaten in Salland en hun bewoners”. A.J. Mensema en Jhr. Gevers, 1983 

“Over de Hobbelde Bobbelde Heyde”. A.J. Mensema en Jhr. Gevers, 1985 

“Toen het weer droog was”. H.A. Heidinga. Vondsten uit het verleden, R.O.B. jaarboek 1986 

“De grote landschapseenheden, Beschrijving van Vecht en Regge directie Natuur, Milieu en Faunabeheer”.Waarschijnlijk eind 80er 

jaren van de 20e eeuw. Ondertekend door de toenmalige minister van Landbouw en Visserij Gerrit Braks (Aftredend in 1990 als minister) 

“Een wandeling op Landgoed Vilsteren”. Een folderuitgave over het landgoed en via www.landgoed-vilsteren.nl  meer info. 

 “Cultuur Historisch Atlas van de Vecht 2011” 

Kaarten en dateringen daarvan heb ik zover mogelijk was overgenomen van de site http://www.historischcentrumoverijssel.nl/hcoroot 

Via “WatWasWaar” kon ik veel informatie verkrijgen. 

“Wikipedia”, de vrije encyclopedie 

 Henk Poelarends voor het uitzoeken van de familienaam ‘Dunnewind’. 

“Grensgang” Historische reis langs de randen van Overijssel. Jan ten Hove, 2012  

http://www.kaartopmaat.wur.nl/hydro/index.html#De persoon Von Frijtag Drabbe 

http://www.altreformiert.de/beuker/Lair%20und%20Lairwolt%201800%20-%201550-%20von%20A.Borgmann.doc 

http://www.buitenplaatseninnederland.nl/Overijssel_beschrijvingen/Vilsteren_Vilsteren.html 

http://www.mijnvechtmijnverhaal.nl/geschiedenis/bekijkbijdrage.shtml?id=36529 

Bij deze wil ik, ook namens mijn vrouw Netty, neef Robert Scholten dank zeggen voor zijn gastvrijheid op de camping en het aanhoren 

van mijn theorieën over de oude beddingen en ’t Laer.  

 

 

Hieronder nog wat losse informatie die ik links en rechts tegenkwam en wat me zo te binnen schiet: 
Aan de weg Rechteren-Vilsteren, Tolhuiswegnr 7?, vlakvoor de Hessumseweg/Venneweg heeft een boer een grote stal gebouwd. Het 

zand dat er bij het uitgraven voor de fundering uit is gehaald ligt opzij van de boerderij en is stuifzand. Aan de andere zijde van de 

http://www.landgoed-vilsteren.nl/
http://www.historischcentrumoverijssel.nl/hcoroot
http://www.kaartopmaat.wur.nl/hydro/index.html#De persoon Von Frijtag Drabbe
http://www.altreformiert.de/beuker/Lair%20und%20Lairwolt%201800%20-%201550-%20von%20A.Borgmann.doc
http://www.buitenplaatseninnederland.nl/Overijssel_beschrijvingen/Vilsteren_Vilsteren.html
http://www.mijnvechtmijnverhaal.nl/geschiedenis/bekijkbijdrage.shtml?id=36529


Tolhuisweg ligt de buurschap Hessum. Door Hessum heen en aan de Markeweg liggen verschillende oude beddingen. Dhr. Boerman die 

aan de Veerweg woont vertelde nog dat bij het graven voor een fundering van een nieuw huis, even verderop, de dragline zo diep moest 

graven dat hij haast niet meer te zien was!!!! Verder vertelde Boerman dat hij zich nog kon herinneren dat als de Vecht droog lag en er 

wind was hij op zijn erf het zand om de oren kreeg! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Afbeeldingen met daarop twee huizen die in 2010-2011 gebouwd zijn tussen de Herfterlaan en de Herfter Esweg in Zwolle (buurschap 

Herfte) Bij het uitgraven voor de fundering was duidelijk het stuifzand te zien. Niks geen dekzandrug zoals op de kaart van Siboka wordt 

aangegeven! 

Helemaal op de achtergrond van de linker afbeelding, tussen de twee huizen, de Sorghvlietweg. (Afbeelding rechts) Die plek heb ik 

beschreven in voorwoord van WW2. Er is daar een vijver gegraven en er werden veenlagen aangetroffen. De diepte waar de veenlagen 

tevoorschijn kwamen; 1.8-2 m. beneden het (M)aai(V)eld van de op een zandkop liggende tuin. Dit kwam zo’n beetje overeen met de 

maaiveldhoogte van de daarnaast aansluitende weilanden, 0.6 - 0.7m. + NAP, tussen de zandkop en de rivier De Vecht. De veenlagen 

waren bedekt met stuifzand waar de geologische kaart van Stiboka ook een dekzandrug aangeeft!  

Net als bij Vilsteren is op de Geologische kaart de aanduiding ES gebruikt waar dus echter een stuifduin aanwezig is! 

 

*Aan de Hessenweg ligt nog steeds het huis ‘t Zwarte Paard. In 1867 liep vandaar een weg boven Ommen langs die toen Oude 

Heerenweg heette. 

 

*Heeft het vroege huis Vilsteren altijd op dezelfde plaats gestaan waar het nu nog staat? 

 

*Op een kadasterkaart uit 1922 is ter hoogte van de Stuwe (Stouwe in het artikel) op de Hessenweg de hoogte 3.5m + N.A.P. 

vastgesteld. Echter op een kadasterkaart van 2010 is op die plaats 3.3.m + N.A.P. gemeten! Heeft dat verschil met inklinking van de 

grond te maken? Inklinking die plaats kan vinden als in de ondergrond veen/klei aanwezig is. Denk maar eens aan verzakkingen van 

wegen in waterrijk gebied! 

In vorige artikelen van mij heb ik al gewezen op de verschillen in N.A.P.-hoogtes in verschillende tijden en geef ook de oorzaak van 

inklinking aan. 

 
 

Hier laat ik het dan maar bij. 

 

Egbert Dikken April 2013                                                                          Terug naar de Waterartikelen/Archeologisch overzicht 

                                                                                                                      http://www.oudekerstversiering.nl/history/index.htm 

                                                                                                                    

http://www.oudekerstversiering.nl/history/ww2/voorwoord.pdf
http://www.oudekerstversiering.nl/history/index.htm

