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Voorwoord 
 
Beste lezer, 
 
Voor u ligt mijn masterscriptie over de historische gelaagdheid van de Ommerschans. Deze masterscriptie heb ik 
geschreven ter afronding van mijn master Landschapsgeschiedenis.  
 
Gedurende mijn vorige opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie is mijn interesse ontstaan in het landelijk 
gebied van Nederland. Na het afronden van deze opleiding heb ik gezocht naar een vervolgstudie waar ik mij 
verder kon verdiepen in het landelijk gebied. In 2016 ben ik begonnen aan de master Landschapsgeschiedenis 
op de Rijksuniversiteit van Groningen. De master heeft mij geleerd hoe het landelijk gebied in de loop der 
eeuwen is ontstaan en gevormd en is daarom een fantastische vervolgopleiding geweest.  
 
Voor het schrijven van de masterscriptie heb ik een onderwerp gekozen uit de streek waar ik ben opgegroeid, 
namelijk de Ommerschans. Ik heb hierbij veel geleerd van de streek waar ik ben opgegroeid en ontdekkingen 
gedaan waar ik voorheen het bestaan niet van wist. Ik vind het ook belangrijk dat door mijn onderzoek er 
aandacht is voor de landschappelijke aspecten van de Ommerschans. Het zou mooi zijn als er daardoor meer 
behouden blijft van deze cultuurhistorische kenmerken van de Ommerschans. 
 
Voor het schrijven van deze scriptie heb ik van diverse personen hulp gekregen en ik wil hen via deze weg graag 
bedanken. Allereerst wil ik Theo Spek bedanken. Ik heb veel gehad aan zijn enthousiaste gesprekken over 
landschapsgeschiedenis in zijn algemeenheid en zijn handreikingen voor deze scriptie. Dankzij zijn feedback is 
mijn scriptie diepgaander en sterker geworden. Daarnaast wil ik alle mensen bedanken die mij vriendelijk 
hebben geholpen in het Historisch Centrum Overijssel, het Drents Archief en de Groninger Archieven.  
 
Voor de persoonlijke steun wil ik graag mijn vriendin bedanken die mij heeft gemotiveerd tijdens de laatste 
loodjes van het schrijven van deze scriptie. Verder wil ik Luuk Wuite bedanken voor de mooie momenten die het 
studeren in Groningen tot een onvergetelijke tijd  hebben gemaakt. Tot slot wil ik mijn ouders bedanken die mij 
hebben gestimuleerd om verder te studeren en dit mogelijk hebben gemaakt.  
 
Ik wens u veel lees plezier. 
 
Rowin Pielman 
Groningen, september 2018 
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Samenvatting 
 
Deze studie beoogt onderzoek te doen naar diachrone ontwikkeling – dat wil zeggen de ontwikkeling door de 
eeuwen heen – van het lokale en micro-regionale landschap van de Ommerschans. Achtereenvolgens gaat het 
daarbij om het natuurlijke landschap voor de aanleg van de Ommerschans in de late middeleeuwen en 16e 
eeuw, het militaire landschap ten tijde van de Ommerschans in de 17e en 18e eeuw en het landschap van de 
Kolonie van Weldadigheid uit de eerste helft van de 19e eeuw.  
 
De Nederlandse en Belgische overheid trachten in samenwerking met verschillende instanties een plek voor de 
Maatschappij van Weldadigheid te bemachtigen op de werelderfgoedlijst. Wanneer de Ommerschans, net als de 
andere koloniën, werelderfgoed zal worden zal dit zorgen dat de aandacht sterk naar de negentiende-eeuwse 
situatie uitgaat. Deze ontwikkeling kent een gevaar voor de Ommerschans. De Ommerschans kent namelijk een 
veel rijkere historische gelaagdheid dan enkel alleen de Kolonie van Weldadigheid. Juist de lange 
termijnbiografie en de sterke historische gelaagdheid van deze plek maken de Ommerschans echter in 
cultuurhistorisch opzicht erg waardevol. De overkoepelende vraag die centraal staat in dit onderzoek is; welke 
historische gelaagdheid is te onderscheiden voorafgaand aan het 19e -eeuwse koloniale landschap van de 
Maatschappij van Weldadigheid?  
Het historische gelaagde landschap van de Ommerschans is hierbij in te delen in drie fasen: het natuurlijke 
landschap, het militaire landschap en het koloniale landschap van de Maatschappij van Weldadigheid.   
 
Onderzoeksresultaten Het natuurlijke landschap in de late middeleeuwen 
In het tweede hoofdstuk van deze scriptie staat het natuurlijke landschap tussen de Reest en de Overijsselse 
Vecht centraal. De Pleistocene zandondergrond van het gebied rondom de Ommerschans is ontstaan tijdens de 
laatste twee ijstijden (glacialen): het Saalien en het Weichselien. De basis van het landschap is gelegd tijdens het 
Saalien (370.000 – 130.000 jaar geleden), waarin het landijs tot Midden-Nederland kwam. Hierbij werd het 
gehele studiegebied bedekt met landijs. Enerzijds heeft dit landijs gezorgd voor een positief reliëf, ten noorden 
van het studiegebied, door middel van stuwwallen en smeltwaterafzettingen. Anderzijds heeft de eroderende 
werking van het landijs en het smeltwater gezorgd voor relatief diepe dalen, zoals het oerstroomdal van de 
Overijsselse Vecht waarin het studiegebied ligt. In het tweede glaciaal, het Weichselien, bereikte het landijs 
Nederland niet. Desondanks hebben er toch belangrijke landschapsvormende processen plaats gevonden. Het 
Weichselien kenmerkt zich door eolische processen, dat wil zeggen processen onder invloed van wind. De wind 
zorgde voor plaatselijke zandverstuivingen, vooral op plaatsen waar het zand niet door planten kon worden 
vastgehouden. Deze zandverstuivingen zorgden voor dekzandruggen in het landschap en hebben in latere 
historische tijdslagen een belangrijke functie gespeeld rondom de Ommerschans. In het Holoceen, waar wij nog 
steeds in leven, werd het klimaat warmer waardoor het grondwater en de zeespiegel stegen. De lage gebieden 
in Nederland kwamen onder water te staan en door het gebrek aan zuurstof konden deze plantenresten niet 
verteren. In deze natte omstandigheden ging de afbraak van de plantenresten langzamer dan de opeenhoping. 
Hierdoor ontstond veen. Het gebied tussen de Reest en de Overijsselse vecht was zo’n laag nat gebied. Ook hier 
ontstond in het Holoceen op grote schaal veen.  
 
Het gehele studiegebied was tijdens het Holoceen begroeid met een laag hoogveen. De dekzandruggen uit het 
Weichselien hebben bij de vorming van het veen geholpen. Het zuid oosten van het studiegebied werd in het 
Holoceen vrijwel geheel omgeven door dekzandruggen. Hierdoor ontstond een komgebied waar het water niet 
kon wegstromen. In deze laagte is tijdens het Holoceen een veenkoepel van hoogveen gegroeid en heeft op 
sommige plaatsen een dikte van wel 6 meter bereikt. De dekzandruggen hebben niet alleen een belangrijke rol 
gespeeld in het vormen van het veenmoeras en de veenkoepels maar vormden in de late middeleeuwen ook 
een ‘brug’ over het veenmoeras. In de late middeleeuwen ontstond een route van Ommen over een 
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dekzandrug, via Avereest naar Zuidwolde. Dit werd een belangrijke route in de volgende historische tijdslaag van 
de Ommerschans.  
 
Onderzoeksresultaten Het militaire landschap in de 17e en 18e eeuw 
In het derde hoofdstuk van deze scriptie wordt het militaire landschap van de 17e en 18e eeuw beschreven. Eind 
16e eeuw was het landschap tussen de Reest en de Overijsselse Vecht een onbegaanbaar veenmoeras. Dit 
veenmoeras lag als een natuurlijke barrière tussen de provincies Friesland, Groningen en Drenthe en de rest van 
Nederland. Slechts op enkele plaatsen was het mogelijk om in de droge perioden van het jaar het veenmoeras 
via hoge dekzandruggen over te steken. Een dergelijke route liep van Ommen, over een dekzandrug, via 
Avereest naar Zuidwolde en vandaar verder naar het noorden. Een tweede route liep door het moeras over 
Coevorden en een derde via Rouveen en Staphorst. Wanneer de noordelijke provincies zich moesten verdedigen 
was het bewaken van deze routes voldoende. Het was immers in die tijd niet mogelijk om het veenmoeras op 
andere plaatsen over te steken. In 1599 begon de provincie Drenthe met het bewaken van de route die liep van 
Ommen via Avereest naar Zuidwolde. Langs de Reest werd een redoute aangelegd door de provincie Drenthe. 
De provinciën Friesland en Groningen hadden weinig vertrouwen in de betrouwbaarheid van de redoute. Op last 
van deze twee provincies werd in het veenmoeras ten westen van de dekzandrug een grote schans aangelegd, 
genaamd de Ommerschans. In 1628 is de Ommerschans gereed gekomen. Na een aanval van de vijandelijke 
legers van de Bisschop van Münster werd duidelijk dat de schans niet betrouwbaar genoeg was. De vijandelijke 
legers bleken via de dekzandrug, buiten het bereik van de kanonnen van de schans, het veenmoeras te kunnen 
oversteken. Hierop werd het militaire landschap versterkt met een retranchement (verdedigingswal) en een 
extra redoute op de dekzandrug. Het militaire landschap kwam in vredestijd sterk onder druk van de lokale 
bevolking te staan. De omliggende boeren begonnen de randen van het veenmoeras te ontwateren en geschikt 
te maken voor een gebruik als landbouwgrond (verbouw van boekweit). Het ontwateren van het veenmoeras 
bracht de militaire functie van het veenmoeras ernstig in gevaar. Daarnaast werd de Ommerschans zwaar 
verwaarloosd door de noordelijke provincies. Tot tweemaal toe is er een onderzoek gedaan door militaire 
ingenieurs om het militaire landschap en de daarbij behorende Ommerschans in goede conditie te brengen. In 
1810 verloor de Ommerschans en het omliggende landschap zijn militaire functie. Enkele jaren later brak er een 
nieuwe historische tijdslaag aan voor de Ommerschans.  
 
Onderzoeksresultaten Het koloniale landschap uit de eerste helft van de 19e eeuw 
Het derde hoofdstuk gaat in op het koloniale landschap van de Ommerschans ten tijde van de Maatschappij van 
Weldadigheid. Onder leiding van Johannes van den Bosch werd een organisatie, de Maatschappij van 
Weldadigheid, opgericht om de armoede in het Koninkrijk der Nederlanden grondig aan te pakken. Hij was van 
mening dat wanneer de hulpbehoevenden in de juiste omstandigheden en de geschikte omgeving zich konden 
los maken van het arme bestaan. Door de hulpbehoevenden werk aan te bieden zouden zij zich in hun eigen 
onderhoud kunnen voorzien. Hiervoor richtte hij een kolonie op waarin woeste gronden werden ontgonnen en 
boerderijen werden gesticht. De armen kregen een boerderij van de Maatschappij van Weldadigheid om een 
bestaan op te bouwen. Naast deze koloniën richtte de Maatschappij ook onvrije koloniën op voor kolonisten die 
zich hadden misdragen (bedelaars, vondelingen, wezen en landlopers). De Ommerschans met zijn veenmoeras 
werd zeer geschikt geacht. De schans diende hierbij als opvanghuis voor de onvrije kolonisten. Daarnaast 
beschikte de schans over circa 700 hectare woeste grond dat in cultuur gebracht kon worden. Verder werd door 
baron Willem Jan van Dedem een vaart (Dedemsvaart) naar het veenmoeras ten oosten van de schans 
gegraven. Deze vaart bracht vele voordelen mee voor de kolonie de Ommerschans. 
In enkele tientallen jaren werden de gronden rondom de Ommerschans in cultuur gebracht, wijken naar de 
Dedemsvaart aangelegd en boerderijen gesticht. In totaal zijn er 21 boerderijen gerealiseerd rondom de 
Ommerschans. De beste kolonisten uit de vrije kolonie kregen een hoeve op de Ommerschans toegewezen. Hier 
werden onvrije kolonisten te werk gesteld. De bedrijfsgrootte week af van de vrije koloniën. Op de 
Ommerschans werden grote hoeves gesticht met circa 35 hectare grond. Uiteindelijk bleken deze grote hoeves 
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van de Ommerschans veel rendabeler te zijn dan de kleine boerderijen op de vrije koloniën. Dit kan te maken 
hebben met de bedrijfsgrootte, de vruchtbare gronden van de Ommerschans of het feit dat de beste kolonisten 
uit de vrije kolonie werden uitgekozen om een boerderij te mogen beheren op de hoeves van de Ommerschans.  
Het koloniale landschap van de Maatschappij van Weldadigheid heeft het tegenwoordige 
landbouwontwikkelingsgebied ten westen van de Ommerschans bepaald. De karakteristieke blokverkaveling en 
wijkenpatroon wordt vandaag de dag nog steeds door de boeren gebruikt. Hieruit blijkt dat de Maatschappij van 
Weldadigheid op het gebied van landbouw zijn tijd ver vooruit  was.  
 
Conclusie  
Dit onderzoek heeft beoogd de ontwikkeling van de verschillende landschapshistorische lagen weer te geven als 
ook vast te stellen hoe oudere lagen jongere ontwikkelingen hebben beïnvloed. Aandacht voor, en behoud van, 
met name de landschappelijke aspecten van de Ommerschans, is de belangrijkste reden voor het schrijven van 
deze scriptie.  
 
Op basis van een interdisciplinair onderzoek zijn drie historische tijdslagen van de Ommerschans weer gegeven. 
De kennislacune op het gebied van de landschapshistorische gelaagdheid van de Ommerschans is opgevuld door 
dit onderzoek. In het eerste deel van dit onderzoek wordt het natuurlijke landschap in de late middeleeuwen 
beschreven. Hierin wordt de ontstaanswijze van het veenmoeras en veenkoepels beschreven waarin de 
Ommerschans jarenlang heeft gelegen. Dit veenmoeras was de basis voor de tweede historische tijdslaag, het 
militaire landschap van de 17e en 18e eeuw. Het veenmoeras uit de late middeleeuwen heeft hier jarenlang een 
natuurlijke barrière gevormd die de noordelijke provincies beschermde tegen vijandelijke legers. Deze 
verdedigingslinie werd versterkt met een schans die een route door het veenmoeras bewaakte. Deze route liep 
over dekzandruggen uit het Weichselien, maar was slechts enkele perioden uit het jaar begaanbaar. Het 
uitgestrekte veenmoeras werd in 1819 geschikt geacht voor het stichten van een kolonie van de Maatschappij 
van Weldadigheid. De woeste veengronden werden door onvrije kolonisten, die huisden in de voormalige 
schans, verveend en in cultuur gebracht. Deze Maatschappij van Weldadigheid stichte in de Ommerschans een 
onvrije landbouwkolonie waar bedelaars en criminelen werden vastgehouden en tewerkgesteld. De kolonie was 
zeer vooruitstrevend op het gebied van landbouw, het heeft het landbouwontwikkelingsgebied van vandaag de 
dag bepaald. De karakteristieke blokverkaveling en wijkenpatroon ten westen van de schans wordt vandaag de 
dag nog steeds door de boeren gebruikt.  
 
Aanbevelingen  
Voor dit onderzoek was beperkte tijd beschikbaar, hierdoor zijn niet alle historische tijdslagen van de 
Ommerschans tot de bodem uitgezocht. De belangrijkste aanbeveling die voorkomt uit het onderzoek is om bij 
toekomstig onderzoek een breder onderzoeksgebied te betrekken. Alle historische tijdslagen van de 
Ommerschans maakten deel uit van een groter cultuur-historisch landschap. In dit onderzoek is het militaire 
landschap en het koloniale landschap in de Ommerschans als een los element onderzocht en beschouwd. De 
Ommerschans maakte in deze tijd echter deel uit van een veel breder landschap, zo lag bijvoorbeeld de 
Ommerschans in de 17e 18e eeuw in een breder verdedigingsnetwerk van veenmoerassen, schansen en 
versterkte steden. Hetzelfde gold voor het koloniale landschap; de Ommerschans was slechts een van de vijf 
koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid. In een vervolgonderzoek moet daarom de Ommerschans in 
een bredere landschappelijke context worden onderzocht.  
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1 Inleiding  
 

1.1 Aanleiding 
 
De Ommerschans is op weg om werelderfgoed te worden. Een werelderfgoed is volgens het UNESCO een plaats, 
natuurgebied, kunst- of bouwwerk dat onvervangbaar en uniek is en waarvan het van groot belang wordt geacht 
om te behouden.1 De Nederlandse en Belgische overheid trachten in samenwerking met verschillende instanties 
een plek voor de Maatschappij van Weldadigheid te bemachtigen op de werelderfgoedlijst. Er zijn in totaal tien 
verschillende criteria waardoor een monument aanspraak kan maken op de titel werelderfgoed. De 
Maatschappij van Weldadigheid verwacht er aan twee te voldoen. Het eerste criterium waardoor de 
Maatschappij van Weldadigheid kans maakt is: ‘het monument is een goed voorbeeld van een traditionele 
menselijke bewoning of landgebruik die een cultuur of samenspel met de omgeving vertegenwoordigt. Met name 
wanneer het bedreigd wordt door een onomkeerbare verandering’. Het andere criterium is: ‘het monument is 
verweven met gebeurtenissen of bestaande tradities, met ideeën, of geloof, of met artistieke en literaire werken 
van uitzonderlijke internationale waarde’.  
 
Er is de laatste jaren veel onderzoek verricht naar de Koloniën van Weldadigheid in Nederland en België. Er zijn 
verscheidene onderzoeken verschenen die beargumenteren dat de Maatschappij van Weldadigheid voldoet aan 
de bovengenoemde criteria.2 De Ommerschans is hierbij niet buiten beschouwing gelaten. In de stand van 
onderzoek zijn verschillende rapporten beschreven die de Ommerschans hebben onderzocht in de tijd van de 
Kolonie van Weldadigheid. Wanneer de Ommerschans, net als de andere koloniën, werelderfgoed zal worden 
zal dit zorgen voor een toename in bezoekersaantal en bekendheid. Deze ontwikkeling kent ook een gevaar voor 
de Ommerschans. De Ommerschans kent een veel rijkere historische gelaagdheid dan enkel alleen de Kolonie 
van Weldadigheid. Het gevaar dreigt dat wanneer de Ommerschans werelderfgoed wordt de oudere historische 
lagen worden vergeten of niet genoeg aandacht krijgen.  
 
Een interdisciplinair onderzoek naar de historische gelaagdheid van de Ommerschans kan zorgen voor het 
behoud van landschappelijke aspecten en het zichtbaar maken van de overige cultuurhistorische lagen van de 
Ommerschans. Deze studie beoogt daarom onderzoek te doen naar de natuurlijke landschapsopbouw van het 
gebied rond de Ommerschans, het militaire landschap van de Ommerschans in de 17e en 18e eeuw en het 
landschap van de Kolonie van Weldadigheid van begin 19e eeuw.  
 

De historische gelaagdheid van de Ommerschans 
De geschiedenis van de Ommerschans gaat terug tot het begin van de zeventiende eeuw. Voor de zeventiende 
eeuw bestond het landschap uit een ondoordringbaar veenmoeras. De basis voor de vorming van het 
veengebied rondom de Ommerschans ligt in de voorlaatste ijstijd van het Pleistoceen, het Saalien (370.000-
130.000 jaar geleden). Het Saalien was de laatste ijstijd waarin het landijs tot Midden-Nederland kwam. Onder 
het landijs werd een één tot twee meter dikke grondmorene gevormd, bestaande uit keileem, een mengsel van 
klei, zand en stenen.3 Onder druk van het landijs werd dit keileem opgestuwd tot keileemruggen. Ten noorden 
van de Ommerschans bevinden zich ook enkele keileemruggen uit het Saalien. Het gebied waarin de 
Ommerschans zich in bevindt is een relatief laag gelegen gebied.  
 

                                                      
1 UNESCO, 2018. 
2 Bijl, C. Et al. 2017. 
3 Stouthamer,  Et al., 2011. 
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De lage ligging van het landschap, plus de keileemruggen die ten noorden van dit gebied liggen zijn belangrijke 
factoren die een rol hebben gespeeld in het ontstaan van het veengebied rondom de Ommerschans tijdens het 
Holoceen, het jongste tijdvak van de geologische geschiedenis. Het Holoceen (begon zo’n 11.700 jaar geleden en 
duurt nog steeds voort) is een warmere periode in de geologische geschiedenis. In het Holoceen steeg de 
temperatuur en veranderde het klimaat. Als gevolg hiervan is het landijs dat een groot deel van Nederland 
bedekte gaan smelten, met als gevolg het stijgen van zowel de zeespiegel als de grondwaterspiegel. Het stijgen 
van de zee- en grondwaterspiegel, in combinatie met de keileemruggen ten noorden van de Ommerschans 
zorgden voor een groei van het veen.4 Het natuurlijke landschap is de eerste historische laag van de 
Ommerschans.  
 
In de geschiedenis van de Ommerschans zelf kunnen nog twee belangrijke tijdlagen worden onderscheiden. De 
tweede tijdlaag breekt aan rond het jaar 1599.  In een resolutie (besluitenlijst) van de Gedeputeerde Staten van 
Overijssel staat vermeld dat ene hopman Eysinga, gouverneur van Coevorden met enkele gedeputeerden uit 
Drenthe een bezoek brachten aan Avereest en haar omliggende gronden. Zij bezochten de kerk in Oud Avereest 
en maakten plannen voor het bouwen van een redoute in Avereest.5 Na verloop van tijd bleek deze redoute niet 
betrouwbaar genoeg. Hierop werden er plannen gemaakt om een schans aan te leggen in het veenmoeras. Dit 
plan werd uiteindelijk gerealiseerd. Op 6 oktober 1628 is de Ommerschans gerealiseerd. Hierbij werd ook de 
directe omgeving van de schans aangepast aan het nieuwe militaire gebruik.6 Zo ontstond de tweede belangrijke 
tijdlaag in het landschap van de Ommerschans: die van het militaire landschap.  
 
In het jaar 1819 vond weer een transformatie plaats in de geschiedenis van de Ommerschans. Onder leiding van 
Johannes van de Bosch stichtte de Kolonie van Weldadigheid op het terrein van de Ommerschans een straf- en 
bedelaarskolonie. (onvrije kolonie)7 Deze organisatie bracht de omliggende veenmoerassen in cultuur om te 
gebruiken als landbouwgronden. De kolonie bracht lanen- en kavelstructuren aan en zorgde voor een goede 
afwatering in het gebied. Tezamen vormen de toen ontstane gebouwen en landschapspatronen de derde 
tijdlaag in het landschap van de Ommerschans: die van het kolonielandschap. 
 
Tegenwoordig wordt hetzelfde gebied nog steeds intensief gebruikt door de landbouw. Veel boeren maken 
vandaag de dag nog steeds gebruik van de landschappelijke structuren in het gebied.8 Deze sporen in het 
landschap vertellen het verhaal van een rijk gelaagd cultuurlandschap dat in de loop der jaren ontstaan is door 
de dynamiek tussen mens en natuur. In deze scriptie wordt deze gelaagdheid nader onderzocht en gedetailleerd 
in kaart gebracht.  
 
 
 

  

                                                      
4 Gerding, 1995, p. 182. 
5 Vereniging De Ommerschans, 2013. 
6 Drents Archief, toegang 0001 inventarisnummer 820. 
7 Vereniging De Ommerschans, 2013. 
8 Mondelinge mededeling: E. van der Horst, projectleider en regiohistoricus, Historisch Centrum Overijssel. 
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1.2 Stand van onderzoek 
 
Om een overzichtelijk beeld te geven van de stand van onderzoek, is een indeling gemaakt van de literatuur op 
basis van de drie hierboven behandelde tijdlagen in de geschiedenis van de Ommerschans en zijn omgeving. De 
eerste tijdlaag betreft het natuurlijke landschap rondom de Ommerschans. Dit gebied is af te bakenen van de 
rivier de Vecht tot de Reest. De tweede tijdlaag die kan worden onderscheiden is de schansperiode van 1599 tot 
1819. De laatste tijdlaag gaat over de Kolonie van Weldadigheid van 1819 tot 1859. Verder worden nog 
algemene werken beschreven over de Ommerschans of werken die zowel over de schansperiode gaan als over 
de tijd van de Kolonie van Weldadigheid.  
 

Het natuurlijke landschap  
De meeste onderzoeken en publicaties over het natuurlijke landschap rond de Ommerschans maken deel uit van 
onderzoeken op grotere schaal, zoals die van Salland of Overijssel. Een van de eerste onderzoeken op het gebied 
van fysische geografie in Overijssel is gedaan door Staring. Staring heeft in de negentiende eeuw als een van de 
eersten onderzoek verricht naar het natuurlijke landschap in de provincie Overijssel.9 Na het onderzoek van 
Staring is de publicatie verschenen over de cultuurhistorie van de Vecht. De cultuurhistorische atlas van de 
Vecht is een publicatie die een samenhangend verhaal vertelt over zowel de cultuurhistorie als de 
ontstaansgeschiedenis van het Vechtdal. De cultuurhistorische atlas van de Vecht is geschreven door van Beek 
en Brinkkemper, Et al.10 Het boek beschrijft de geschiedenis van de Vecht en het omliggende landschap van het 
ontstaan tot het hedendaagse landschap. Verder is het boek rijk geïllustreerd met kaarten en overzichtsbeelden 
van het landschap langs de Vecht. Het eerste hoofdstuk van het boek beschrijft de wordingsgeschiedenis van de 
Vecht en het omliggende landschap. Hierin wordt uitgebreid beschreven hoe het landschap rondom de Vecht is 
ontstaan. De auteur van het hoofdstuk over het ontstaan van het Vechtdal is Willemse. Willemse studeerde 
aardwetenschappen aan de Universiteit van Utrecht. Jeroen Zomer heeft enkele hoofdstukken in het boek 
geschreven over de infrastructuur in het Vechtdal. Jeroen Zomer studeerde inrichting en waterbeheer aan het 
Van Hall Larenstein en Landschapsgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Daarnaast hebben 
Zomer en Groenewoldt geholpen bij het schrijven van de cultuurhistorische atlas.  
 
Voor dit onderzoek zijn de geologische, geomorfologische, en de bodemkaarten met de bijbehorende 
toelichtingen een belangrijke bron voor onderzoek naar het natuurlijke landschap rondom de Ommerschans. 
Het boek van Stouthamer, Cohen en Hoek geeft naast deze kaarten een overzichtelijk en begrijpelijke uitleg over 
de wordingsgeschiedenis van Nederland. Het boek biedt een overzicht van de geologische en geomorfologische 
wordingsgeschiedenis van Nederland en omgeving. Daarnaast beschrijft het de verschillende afzettingsmilieus 
die voorkomen en die bepalend zijn (geweest) voor het huidige landschap. Dit boek biedt voor het onderzoek 
onder andere illustraties over de veenvorming in Nederland.11 Samen met de kaarten ontstaat er een goede 
basis waarmee de geschiedenis van de vorming en ontwikkeling van het landschap kan worden onderzocht. 
 

Schansperiode (1599-1819) 
K.D. Hartmans is in 1928 een van de weinigen die een artikel heeft gepubliceerd over de Ommerschans als 
vesting, getiteld ‘Uit de geschiedenis van Ommerschans’. Hij beschrijft hierin de periode van 1599 tot 1819 van 
de Ommerschans. In dit boek behandelt hij onder meer de realisatie van de Ommerschans, het verhaal wordt 
uitgebreid verantwoord met verschillende archiefstukken uit Groningen, Drenthe en Overijssel. Hartmans heeft 
op basis van archiefonderzoek de ontstaansgeschiedenis van het militaire landschap rond de Ommerschans in 
kaart gebracht. Naast de realisatie van de Ommerschans beschrijft hij ook de belangrijkste gebeurtenissen die 

                                                      
9 Staring, 1846. 
10 Beek, van. Brinkkemper, 2011. 
11 Stouthamer, Cohen, 2015. 
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hebben plaats gevonden. Denk hierbij aan aanvallen van de Bisschop van Münster en de leefomstandigheden in 
de Ommerschans.12  
 
Een belangrijk algemeen boek op het gebied van vestingwerken is de ‘Atlas van Historische Vestingwerken in 
Nederland’ van de hand van militair historicus W.H. Schukking. In deze atlas worden voor alle provinciën in 
Nederland de vestingwerken op kaart weergegeven. Verder worden alle vestingwerken in een bijlage 
beschreven. Het boek is een waardevol onderdeel van de literatuur die bekend is over de vestingwerken in 
Nederland.13 
In het jaar 1967 verscheen het boek van De Bruijn en Reinders. Zij schreven het boek de ‘Nederlandse 
Vestingwerken’. Het boek is verschenen in een reeks van boeken van de Nederlandse Jeugdbond ter Bestudering 
van Geschiedenis. Het boek beschrijft in begrijpelijke taal de algemeenheid van de vestingwerken in 
Nederland.14 
Een ander belangrijke publicatie op het gebied van Vestingwerken is het boek ‘Verschanste schoonheid – een 
verrassende ontdekkingstocht langs historische verdedigingswerken in Nederland’ van de hand van De Roy van 
Zuydewijn. Het boek gaat in zijn algemeenheid in op het verleden en de toekomst van vestingwerken in 
Nederland. Daarnaast beschrijft het de geschiedenis van de vestingwerken in Nederland, en gaat bijzonder in op 
belangrijke momenten in deze geschiedenis zoals vuurwapens die een rol hebben gespeeld in deze geschiedenis. 
De Roy van Zuydewijn beschrijft niet specifiek de Ommerschans in het boek.15  
 

Kolonie van Weldadigheid (1819-1859) 
De Koloniën van Weldadigheid is een veel beschreven onderwerp in de Nederlandse literatuur. Er zijn diverse 
boeken verschenen die de geschiedenis van de Koloniën van Weldadigheid beschrijven in woord en beeld. De 
kolonie De Ommerschans is echter een onderwerp dat weinig aan bod komt in de literatuur. Hieronder worden 
daarom alleen enkele algemene werken over de Koloniën van Weldadigheid beschreven.  
 
Een van de eerste onderzoeken naar de Kolonie van Weldadigheid is de studie van de predikant A.F. Eilerts de 
Haan. Hij heeft in 1872 het boek ‘De Noord-Nederlandsche Landbouwkoloniën: eene studie over de Maatschappij 
van Weldadigheid’ uitgebracht. De publicatie beschrijft met name de negentien-eeuwse landbouwgeschiedenis 
van de verschillende koloniën in Nederland, waarbij hij onder meer gedetailleerd in gaat op de 
gewasopbrengsten van sommige van deze Koloniën.16 
 
Heel waardevol is ook het door M.E. Kluit in 1942 uitgegeven dagboek van Jacob van Lennep en zijn vriend Dirk 
van Hogendorp waarin hun reis te voet, per trekschuit en per diligence door de Noord-Nederlandse provinciën 
in 1823 wordt beschreven. Hun reis ging ook langs de Ommerschans. Op 15 juli 1823 bezochten van Lennep en 
van Hogendorp het kanaal van de heer van Dedem en de Ommerschans. Ook hebben beide heren een bezoek 
gebracht aan de Ommerschans en hebben enkele gevangenen uit de kolonie gesproken. 17  Van Lennep en Van 
Hogendorp beschrijven uitvoerig hoe zij de Ommerschans aantroffen en wat zij in de schans aan troffen: trokken 
wij te twee ure naar de Ommerschans. ‘Eerst liepen wij tien minuten door heerlijke rogge en gemaakten zoo het 
gesticht, dat een vrij aangenaam voorkomen heeft, zijnde met boomen hier en daar overschaduwd, en op een 
oude schand nog met grachten omringd gebouwd.’ 18 
 

                                                      
12 Hartmans, 1928. 
13 Schukking, 1958. 
14 De Bruijn & Reinders, 1967. 
15 De Roy van Zuydewijn, 1977. 
16 Eilerts de Haan, 1872. 
17 Kluit, 1942. 
18 Kluit, 1942, p. 145. 
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In 1964 publiceerde de Wageningse landbouwkundige J.D. Dorgelo een proefschrift over de landbouwsystemen 
van de Koloniën van Weldadigheid. Belangrijke vragen die hij trachtte te beantwoorden betreffen de 
grondverwerving, de ontginning, de bedrijfstypen en de productieomstandigheden van de toenmalige 
koloniën.19 Dorgelo beschrijft in het proefschrift gedetailleerd en goed onderbouwd over de economische 
aspecten van de agrarische structuur van de Maatschappij van Weldadigheid. Onderdelen die Dorgelo aanhaalt 
zijn: waterbeheersing, ruimtelijke ligging en verkavelingstoestand. Verder heeft Dorgelo op basis van, toen nog, 
niet eerder gepubliceerde archiefstukken het productieplan en de bedrijfsvoering van de Maatschappij van 
Weldadigheid bloot gelegd.  
 
In 1981 publiceerde C.A. Kloosterhuis een boek over wonen en werken in de drie vrije koloniën, met een sterke 
nadruk op de sociale aspecten. Hoewel zij kort in gaat op het ontstaan en de geschiedenis van de Ommerschans, 
blijven de onvrije koloniën verder onderbelicht in het boek.   
 
W.A. Schackmann is een onderzoeker en publicist die diverse boeken heeft geschreven over de Koloniën van 
Weldadigheid op basis van uitgebreid bronnenonderzoek. Zijn eerste boek beschrijft het ontstaan en de eerste 
jaren van de Maatschappij van Weldadigheid vanaf 1818.20  Het tweede boek beschrijft de onvrije kolonie de 
Ommerschans. Dit boek is vanzelfsprekend erg relevant voor het onderzoek. Het boek ‘De bedelaarskolonie – De 
Ommerschans, het eerste landelijk gesticht voor luilevende armen’ vertelt het verhaal van het bedelaarsgesticht 
en zijn bewoners. Het boek gaat gedetailleerd in op verschillende gebeurtenissen die zich in de Ommerschans 
hebben afgespeeld. Schackman beschrijft bijna per dag wat er plaats vond in de Ommerschans. Schackman 
begint zijn verhaal in januari 1818, waarin hij beschrijft hoe Baron Van Dedem de Dedemsvaart heeft aangelegd 
en hoe hij Johannes van den Bosch heeft overgehaald om een kolonie te stichten in de Ommerschans. In de 
volgende hoofdstukken beschrijft Schackman hoe het leven in de strafkolonie de Ommerschans verliep. Hij haalt 
alledaagse gebeurtenissen aan die de kolonisten hebben meegemaakt in de tijd van 1818 tot 1859.21 
 
In het jaarboek van 2014 van de Vereniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis is een artikel 
van Schmidt opgenomen over de Kolonie van Weldadigheid bij de Ommerschans, waarbij het in eerste instantie 
in gaat op algemeenheden over de Maatschappij van Weldadigheid. In het tweede deel van het artikel beschrijft 
Schmidt specifiek over de Kolonie de Ommerschans. Hierin beschrijft Schmidt de geschiedenis van de 
Ommerschans en de realisatie van de bouwwerken die hierbij hoorden. Het artikel citeert ook veel uit andere 
bekende werken die handelen over de Ommerschans. Zo wordt het werk aangehaald van Kluit waarin de 
voetreis langs de Ommerschans wordt beschreven. Het artikel is rijk geïllustreerd met oude kaarten en 
schilderijen van de Ommerschans.  De ontginning van de gronden die hoorden bij de kolonie komen weinig aan 
het licht in het artikel van Schmidt; het artikel beperkt zich vooral tot de schans zelf als Kolonie van 
Weldadigheid. Een enkele keer beschrijft Schmidt het leven van de Kolonisten die buiten de schans aan het werk 
werden gesteld in de veenontginning of die het land moesten bewerken.22  
 
In 2015 heeft de stichting Noorderbreedte in opdracht van de provincie Drenthe het boek ‘Koloniën van 
Weldadigheid’ uitgebracht. Het is een speciale uitgave dat de verschillende koloniën in Nederland en België 
beschrijft. Verder bevat het boekje mooie kaarten van de verschillende koloniën van de maatschappij van 
Weldadigheid.23  
 

                                                      
19 Dorgelo, 1964. 
20 Schackman, 2006. 
21 Schackmann, 2013. 
22 Schmidt, 2014. 
23 Noorderbreedte, 2015. 
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Enkele jaren geleden is de belangstelling voor de Koloniën sterk toegenomen toen diverse overheden tezamen 
een nominatie wilden gaan indienen om aan zeven Koloniën van Weldadigheid in Nederland en België de status 
van UNESCO Werelderfgoed te doen verlenen. Om aanspraak te maken op een plaats op deze werelderfgoedlijst 
zijn door UNESCO tien mogelijke criteria opgesteld. Volgens de opgerichte stuurgroep voldoen de Koloniën van 
Weldadigheid aan twee van de tien criteria.  In 2013 heeft de stuurgroep een informatief boekje uitgebracht 
waarin de ontwikkeling van de koloniën wordt beschreven, als ook de wijze waarop deze aan de UNESCO-
criteria kan voldoen.24  
 
Colonies of Benevolence World Heritage Nomination’ uit 2017 is het grote nominatiedossier dat is uitgebracht 
door de provincies Overijssel en Drenthe in samenwerking met verschillende gemeenten uit deze provincies. Het 
zeer uitgebreide rapport bevat meerdere delen. Voor dit onderzoek is het deel dat de landschapsgeschiedenis 
van de koloniën beschrijft belangrijk. In dit deel worden de verschillende koloniën beschreven, en verder wordt 
kort het landschap van de verschillende koloniën beschreven. Het rapport gaat niet gedetailleerd in op de 
ontstaansgeschiedenis van de verschillende koloniën of wat deze hebben betekend voor de omgeving.25  
 

Algemene literatuur over de Ommerschans 
Naast de literatuur die betrekking heeft op de Ommerschans als vesting en als Kolonie van Weldadigheid zijn er 
ook werken waarin meerdere tijdlagen tezamen worden beschreven. Zo schreef J. Stern van de Vereniging de 
Ommerschans in 2001 het boekje ‘De Ommerschans – een verschanste geschiedenis, Van Bommen Berend tot 
syfopaat’, waarin zowel de vesting, de Kolonie van Weldadigheid als ook de latere Rijksgevangenis worden 
behandeld. Het boekje laat de gronden die tot de Ommerschans behoren, buiten beschouwing.26  
 
In 2013 heeft de Vereniging de Ommerschans een vergelijkbaar boek als dat van Stern uitgebracht, gebaseerd 
op nieuw archiefonderzoek. Die publicatie richt zich hoofdzakelijk op de koloniale tijd van de Ommerschans en 
neemt ook de landbouwgronden rondom de schans mee in het verhaal.27 
 
Het Staatsbosbeheer is een belangrijke actor in het landschap van de Ommerschans. Veel gronden van de 
Ommerschans zijn op dit moment in het bezit van Staatsbosbeheer. In 2008 heeft het Staatsbosbeheer een visie 
voor de Ommerschans uitgebracht. In deze visie beschrijft het Staatsbosbeheer wat er de komende tijd met het 
gebied de Ommerschans gaat gebeuren.28 
 
In 2016 is een evaluatie uitgevoerd naar het visiedocument en het inrichtingsplan van het Staatsbosbeheer. De 
evaluatie moest aantonen of de documenten in evenwicht zijn met de ecologie en cultuurhistorische waarden in 
de Ommerschans. Het rapport is geschreven door enkele minor studenten landschapsgeschiedenis. De evaluatie 
richt zich vooral op de Ommerschans zelf, het laat de gronden rondom de schans buiten beschouwing.29 
  

                                                      
24 Schutten, 2013. 
25 Schutte. et al., 2018. 
26 Stern, 2001. 
27 Vereniging de Ommerschans, 2013. 
28 Staatsbosbeheer, 2008. 
29 Rommens, et al., 2016. 
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1.3 Probleemstelling en onderzoeksdoelen 
 
Deze studie beoogt onderzoek te doen naar de historische gelaagdheid van het landschap rond de 
Ommerschans. Achtereenvolgens gaat het daarbij om het natuurlijke landschap voor de aanleg van de 
Ommerschans in de late middeleeuwen en 16e eeuw, het militaire landschap ten tijde van de Ommerschans in 
de 17e en 18e eeuw en het landschap van de Kolonie van Weldadigheid uit de eerste helft van de 19e eeuw. In de 
voorgaande studies naar de Ommerschans ligt de nadruk vaak sterk op het object zelf, dat wil zeggen de oude 
schans en/of de later daaruit voortgekomen Kolonie van Weldadigheid. De bredere landschappelijke context 
waarin deze objecten liggen, worden vaak buiten beschouwing gelaten in de verschenen studies.  
 
Daarnaast is er weinig aandacht besteed aan de landschapshistorische gelaagdheid van de Ommerschans. De 
meeste auteurs richtten zich op één of twee tijdlagen. Niemand beschrijft de diachrone ontwikkeling – dat wil 
zeggen de ontwikkeling door de eeuwen heen – van het lokale en micro-regionale landschap ter plaatse. Zo 
dreigt het reële gevaar dat oudere historische lagen van de Ommerschans worden genegeerd of zelfs aangetast 
wanneer de Kolonie van Weldadigheid werelderfgoed wordt en de aandacht dientengevolge sterk naar de 
negentiende-eeuwse situatie uitgaat. Juist de lange termijnbiografie en de sterke historische gelaagdheid van 
deze plek maken de Ommerschans echter in cultuurhistorisch opzicht erg waardevol.  
 
Dit onderzoek beoogt dan ook de ontwikkeling van de verschillende landschapshistorische lagen weer te geven, 
de ruimtelijke samenhang tussen architectuur (object) en landschap (omgeving) te verduidelijken als ook vast te 
stellen hoe oudere lagen jongere ontwikkelingen hebben beïnvloed. Uiteindelijk leiden deze drie kennisdoelen 
ook tot een toegepast doel.   
 
De landschapshistorische gelaagdheid van de Ommerschans heeft immers vele sporen in het landschap van 
tegenwoordig achter gelaten. Aandacht voor, en behoud van, met name de landschappelijke aspecten van de 
Ommerschans, is de belangrijkste reden voor het schrijven van deze scriptie. Hopelijk kan deze bijdragen aan het 
vertellen van dit landschappelijke verhaal aan een breder publiek en het zichtbaar maken van de 
cultuurhistorische elementen uit de drie verschillende historische lagen van de Ommerschans in de toekomst.  
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1.4 Afbakening van het onderzoek 
 
De geschiedenis van het landschap van de Ommerschans is in dit onderzoek afgebakend in drie delen. Elk deel 
heeft zijn eigen historie en zijn eigen ruimtelijke grenzen (fig.1.1). Binnen de verschillende tijdsperioden van de 
Ommerschans zijn er talloze onderzoeksvragen en kennislacunes te beantwoorden. Qua tijdsgebrek moeten de 
mogelijkheden enigszins worden beperkt. Daarom is het onderzoek scherp afgebakend in ruimte, tijd en thema.  
 

Ruimtelijke afbakening 
De ruimtelijke afbakening is voor elk deel van het onderzoek verschillend. Na elk deel wordt er ruimtelijk 
ingezoomd op de landschapsgeschiedenis van de Ommerschans. In het eerste deel wordt het natuurlijke 
landschap onderzocht en beschreven.  
 
De ruimtelijke afbakening van het eerste deel omvat het gebied van de Reest tot de Overijsselse Vecht (fig.1.2). 
In het tweede deel wordt er meer ingezoomd op het militaire landschap. De Ommerschans maakte deel uit van 
de Linie van de Eems (voetnoot).30 Door het gebrek aan tijd kan niet de gehele linie van de Eems mee worden 
genomen in het onderzoek. De ruimtelijke afbakening van het tweede deel van het onderzoek omvat het gebied 
van het veenmoeras waarin de Ommerschans heeft gelegen. Het gebied is gelegen tussen de dorpen Avereest, 
Nieuwleusen, Dedemsvaart en Ommen.  
Het laatste deel van het onderzoek kent de kleinste ruimtelijke afbakening. Dit deel richt zich op het gebied wat 
in eigendom was van de Kolonie van Weldadigheid.   

 
Fig. 1.1 Schematische weergave van de ruimtelijke afbakening 

                                                      
30 Platform Verdedigingserfgoed, z.d.. 
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Figuur 1.2 Het onderzoeksgebied rond de Ommerschans, gelegen tussen de rivieren de Reest en de Overijsselse Vecht. Het 
lichtblauw gearceerde gebied is het onderzoeksgebied.        

  

Chronologische afbakening 
Elk van de drie delen richt zich op een afzonderlijke periode. Het eerste deel richt zich op het natuurlijke 
landschap voor de realisatie van de Ommerschans. Het natuurlijke landschap kent een lange geschiedenis 
waaraan het landschap zijn landschapsvormen te danken heeft. Omdat niet alle geologische tijdvakken 
interessant zijn voor het onderzoek richt dit deel zich op het landschap dat zich kort voor de aanleg van de 
redoute, het verdedigingswerk voor de Ommerschans, in Avereest in 1599 in die omgeving bevond, dat wil 
zeggen het landschap in de late middeleeuwen en 16e eeuw, een periode dat de veenontwikkeling maximaal 
was.  
 
Het tweede gaat over het militaire landschap van de Ommerschans. Onder het militaire landschap van de 
Ommerschans wordt hier verstaan de periode van de bouw van een redoute in Avereest en de latere bouw van 
de Ommerschans in het veenmoeras bij Avereest. De Ommerschans is in het jaar 1628 ontstaan.31 Dit militaire 
landschap heeft een belangrijke rol gespeeld in het functioneren van de Ommerschans tot aan het begin van de 
19e eeuw. Na Annexatie van Nederland in 1810 door het Napoleontisch Keizerrijk raakte de Ommerschans in 
verval. De functie van verdedigingsschans werd overbodig en de Ommerschans verloor haar functie. De schans 
werd in 1810 verlaten door de laatste militairen en niet meer voor militaire functies gebruikt.32 

                                                      
31 Hartmans, 1928, p. 12. 
32 Vereniging de Ommerschans, 2013, p. 15. 
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Enkele jaren later is de oude schans in gebruik genomen door de Kolonie van Weldadigheid. Hiermee breekt ook 
een nieuwe tijdlaag aan in de geschiedenis van de Ommerschans. Het derde deel van het onderzoek omvat de 
periode begin 1819-heden. De laatste tientallen jaren raakte de Kolonie Ommerschans in verval. De 
Maatschappij van Weldadigheid en het Rijk hebben meerdere pogingen gedaan om de kolonie te redden. Als 
laatste redmiddel heeft het Rijk de Kolonie overgenomen van de Maatschappij van Weldadigheid. Op 1 januari 
1890 besloot de regering tot opheffing van de Ommerschans als Kolonie van Weldadigheid. Het derde deel van 
het onderzoek omvat ook het hedendaagse landschap. Tot slot wordt er beschreven wat er vandaag de dag nog 
zichtbaar is van de landschapsgeschiedenis van de Ommerschans.  
 

Thematische afbakening 
In dit onderzoek staat de landschapsgeschiedenis van de Ommerschans centraal. De landschapsgeschiedenis van 
de Ommerschans kan in drie historische lagen worden ingedeeld. De thema’s die in deze drie historische lagen 
centraal staan zijn: het natuurlijke landschap, het militaire landschap van de Ommerschans en het 
ontginningslandschap van de Kolonie van Weldadigheid. In het eerste deel komt de geologische opbouw van het 
landschap aan bod, evenals de geomorfologie en de bodemgesteldheid. De tweede historische laag wordt 
gekenmerkt door de bouw van de Ommerschans in de Linie van de Eems. De relatie tussen de Ommerschans en 
het natuurlijke landschap vormt een belangrijk thema in het tweede deel. Daarnaast wordt ook de invloed van 
de Ommerschans op het omliggende landschap beschreven.  
Het laatste deel bespreekt het landschap van de Kolonie van Weldadigheid. Belangrijke thema’s in het laatste 
deel zijn: het ontginningspatroon van de Kolonie van Weldadigheid, landschappelijke ontwikkelingen, agrarische 
ontwikkelingen ten tijde van de Kolonie van Weldadigheid en welke sporen van de drie historische tijdslagen nog 
zichtbaar zijn in het landschap rondom de Ommerschans.  
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1.5 Onderzoeksthema’s en onderzoeksvragen 
 
De scriptie is opgedeeld in drie verschillende delen, elk met een eigen onderzoeksthema en een eigen 
hoofdvraag met deelvragen. Het eerste deel van deze scriptie bestaat uit een reconstructie van het natuurlijke 
landschap rondom de Ommerschans. In dit deel wordt gekeken hoe het landschap is gevormd en opgebouwd. 
Deze reconstructie vormt de basis voor de andere twee delen (het militaire landschap en het landschap van de 
Kolonie van Weldadigheid) van de scriptie.  
 
Onderzoeksthema I Het natuurlijke landschap vóór aanleg van de Ommerschans (Late Middeleeuwen en 
16e eeuw) 
Welke opbouw en ontstaanswijze kende het middeleeuwse natuurlijke landschap ter plekke vóór de bouw van de 
schans? 

- Welke geologische ontstaanswijze, geomorfologie en bodemopbouw kende het gebied rondom de 
Ommerschans in hoofdlijnen? 

- Waar kwamen in het gebied precies dekzandruggen voor, welke toponiemen kwamen hier voor en 
welke vegetatie stond hier vermoedelijk?            

- Hoe was de veenverspreiding in de middeleeuwen en hoe dik was het veenpakket in de omgeving van 
de latere Ommerschans en welke toponiemen kwamen hier voor? 

 

 
Onderzoeksthema II Het landschap ten tijde van de Ommerschans (1599-1819) 
Hoe zag het militaire landschap er rond 1599 tot 1819 eruit en wat was het verband met het natuurlijke 
landschap? 

- Wat is in grote lijnen bekend over het ontwerp, de aanleg en de ruimtelijke opbouw van de 
Ommerschans en het omringende militaire landschap? 

- Waar liep precies de toenmalige doorgaande route door het veenmoeras van Zuidwolde naar Ommen 
en welke relatie bestond er tussen deze route en de locatie van de Ommerschans? 

- En welke invloed heeft de Ommerschans in de periode van haar bestaan uitgeoefend op haar omgeving? 

 
Onderzoeksthema III Het landschap van de Kolonie van Weldadigheid (1819-heden) 
Welke veranderingen heeft het landschap van de Ommerschans in hoofdlijnen ondergaan vanaf het begin van 
1800 tot 1890 (Maatschappij van Weldadigheid) en welke weerslag heeft dit gehad op de gebouw-, 
ontginningsgeschiedenis en het agrarisch landgebruik en wat is hier nog wat terug te vinden in het hedendaagse 
landschap? 

- Welke historische ontginningspatronen zijn te onderscheiden in het gebied rondom de Ommerschans? 
Is dit patroon gebaseerd op een vaste maatvoering van de maatschappij van weldadigheid en geeft de 
historische verkaveling aanwijzingen over de fasering en de organisatie van de Maatschappij van 
Weldadigheid? 

- Welke ontwikkeling maakte het landschap van de Kolonie door in de loop van de negentiende eeuw? 

- Hoe was de agrarische bedrijfsvoering, ten tijde van de Kolonie van Weldadigheid, opgebouwd in het 
gebied van de Ommerschans, en is er een relatie met het landschap en de ondergrond? 

- Welke sporen hebben de drie fasen in de ontwikkeling van het landschap van de Ommerschans 
achtergelaten? 
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1.6 Bronnen en onderzoeksmethoden 
 
Binnen de Master Landschapsgeschiedenis is interdisciplinariteit een van de belangrijkste aspecten op het 
gebied van onderzoek. Dit betekent dat bij het onderzoek naar de historische tijdslagen van de Ommerschans 
verbanden tussen disciplines worden gelegd door meerdere bronnen en onderzoeksmethoden te combineren. 
Het interdisciplinaire onderzoek is opgedeeld in drie verschillende delen, elk deel kent een eigen 
onderzoeksthema en een eigen hoofdvraag met deelvragen. Voor het volledige overzicht van de geraadpleegde 
bronnen in het onderzoek wordt verwezen naar de literatuurlijst en de lijst met archiefbronnen achterin deze 
scriptie.  
 
Onderzoeksthema I Het natuurlijke landschap vóór aanleg van de Ommerschans (Late Middeleeuwen en 
16e eeuw) 
Het eerste deel van deze scriptie bestaat uit een reconstructie van het natuurlijke landschap rondom de 
Ommerschans. In dit deel wordt gekeken hoe het landschap is gevormd, opgebouwd en hoe het natuurlijke 
landschap was opgebouwd in de late middeleeuwen. Om inzicht te krijgen hoe het natuurlijke landschap is 
gevormd en opgebouwd is veel gebruik gemaakt van literatuurstudie. Hiervoor vormde het boek 
‘Cultuurhistorische atlas van de Vecht – biografie van Nederlands grootste kleine rivier’ een belangrijke bron. Het 
eerste hoofdstuk van het boek beschrijft de wordingsgeschiedenis van de Vecht en het omliggende landschap. 
Hierin wordt uitgebreid beschreven hoe het landschap rondom de Vecht is ontstaan, ook het landschap rondom 
de Ommerschans wordt hierin meegenomen. Verder zijn de geologische, geomorfologische, en de 
bodemkaarten met de bijbehorende toelichtingen een belangrijke bron voor het onderzoek naar het natuurlijke 
landschap rondom de Ommerschans. Een andere belangrijke bron is een kaart uit 1811 waarin het gehele 
veengebied ten oosten van de Ommerschans de laagdiktes zijn aangegeven. De kaart is afkomstig uit het archief 
van het Historische Centrum Overijssel (HCO). Er is getracht de hedendaagse kaarten te combineren met de 
historische kaart uit het HCO. De combinatie van literatuur, historische kaart en de geologische, 
geomorfologische, en de bodemkaarten heeft gezorgd voor een helder beeld van het natuurlijke landschap 
rondom de Ommerschans.  
 
Onderzoeksthema II Het militaire landschap ten tijde van de Ommerschans (1599-1819) 
Het tweede deel beschrijft het militaire landschap ten tijde van de Ommerschans, hieronder wordt verstaan de 
periode van de bouw van een redoute in Avereest en de latere bouw van de Ommerschans in het veenmoeras 
bij Avereest. Het tweede deel van de scriptie berust voornamelijk op archiefonderzoek en cartografisch 
onderzoek. Verder is er gebruik gemaakt van literatuurstudie dat vooral diende als aanvulling en 
achtergrondstudie. Voor het archiefonderzoek is gebruik gemaakt van vijf verschillende archieven, namelijk het 
Nationaal Archief, Groninger Archieven, Drents Archief, het Historisch Centrum Overijssel en het gemeenten 
Archief van Ommen en Hardenberg. In de lijst van archiefbronnen wordt beschreven welke toegangen en 
inventarisnummers er in de verschillende archief centra zijn gebruikt. Om een beeld te krijgen van het militaire 
landschap is gebruik gemaakt van twee belangrijke ooggetuigen verslagen uit het archief van Groningen. Door 
deze ooggetuigenverslagen te combineren en vergelijken met de historische kaarten uit die tijd is een helder 
antwoord geformuleerd op de hoofdvraag van het tweede thema van deze scriptie.  
 
Onderzoeksthema III Het landschap van de Kolonie van Weldadigheid (1819-heden) 
Het laatste deel van deze scriptie gaat over het koloniale landschap ten tijde van de Maatschappij van 
Weldadigheid in de Ommerschans. In 1819 kreeg de Maatschappij van Weldadigheid het vruchtgebruik van de 
Ommerschans en de omliggende gronden. Omwille van de beperkte tijd voor het onderzoek naar de 
Ommerschans is er geen uitgebreid onderzoek verricht naar de tijd van de Maatschappij in de Ommerschans. Er 
is slechts gekeken naar de landschappelijke veranderingen (ontginnings- en verkavelingspatronen) rondom de 
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Ommerschans en de agrarische bedrijfsvoering. In het slot van het derde deel is er gekeken welke relicten 
vandaag de dag nog zichtbaar zijn in het landschap rondom de Ommerschans.  
De Maatschappij van Weldadigheid kent uitgebreide en gedetailleerde archieven. Deze zijn voornamelijk 
opgeslagen in Assen in het Drents Archief, ook zijn enkele archiefstukken in het gemeentelijk archief 
geraadpleegd. Deze archieven zijn in hoofdlijnen geraadpleegd om antwoord te geven op de onderzoeksvraag in 
het derde deel. Voor het inzichtelijk krijgen van de ontginnings- en verkavelingspatronen is gebruik gemaakt van 
zowel de archieven in Assen, literatuurstudie en cartografisch onderzoek. Om een beeld te krijgen van de 
agrarische bedrijfsvoering in de Ommerschans ten tijde van de Maatschappij van Weldadigheid zijn zowel 
archiefstukken als literatuurstukken geraadpleegd. Op basis van deze bronnen is een helder beeld gevormd van 
welke agrarische bedrijfsvoering men van 1819 tot 1890 heeft gevoerd. De slotparagraaf van deze scriptie 
beschrijft welke relicten vandaag de dag nog zichtbaar zijn. Om dit te onderzoeken is veelvuldig veldwerk 
verricht. Op basis van verschillende drone-foto’s is getracht het huidige landschap in kaart te brengen. Op basis 
van deze drone-foto’s zijn verschillende verkavelingspatronen uit de tijd van de Maatschappij van Weldadigheid 
herkend. Op basis van de informatie van de verschillende historische tijdslagen van de Ommerschans in 
combinatie met veldwerk zijn verschillende relicten in het landschap ontdekt.   
 

 

 

  



Hoofdstuk 2
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Hoofdstuk 2 Het natuurlijke landschap vóór de bouw van 

de Ommerschans in 1599 
 

2.1 Inleiding 
 
De Ommerschans is aangelegd in een uitgestrekt veenmoeras dat tot ver in de Nieuwe Tijd tussen de rivieren de 
Reest en de Overijsselse Vecht lag (fig.2.1). Om de natuurlijke landschapsopbouw kort voor de aanleg van het 
militaire landschap in 1599 te kunnen begrijpen, moet eerst in het kort de Laat-Pleistocene geologische 
geschiedenis van het studiegebied geschetst te worden, alsmede de belangrijkste landschapsvormende 
processen. Vervolgens wordt het natuurlijke veen- en dekzandlandschap van de Late Middeleeuwen onderzocht 
met behulp van fysisch-geografische en cartografische gegevens. Tot slot wordt er gekeken of er een verband 
kan worden gelegd tussen het natuurlijke landschap en de historische toponiemen die in het gebied rondom de 
Ommerschans voorkwamen.  
 

 
Figuur 2.1 Het onderzoeksgebied rond de Ommerschans, gelegen tussen de rivieren de Reest en de Overijsselse Vecht. Het 
lichtblauw gearceerde gebied is het onderzoeksgebied waarvan het natuurlijke landschap zal worden beschreven in dit 
hoofdstuk.   
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2.2 Geologische opbouw van het Laat-Pleistocene en Holocene landschap 
 
De Pleistocene zandondergrond van het gebied rondom de Ommerschans is ontstaan tijden de laatste twee 
ijstijden (glacialen): het Saalien en het Weichselien.   
 

Het Saalien 
De basis is daarbij gelegd tijdens het Saalien, dat wil zeggen de voorlaatste ijstijd (370.000 – 130.000 jaar 
geleden). Het Saalien was de laatste ijstijd waarin het landijs tot Midden-Nederland kwam. Ook het gehele 
studiegebied werd toen bedekt onder het landijs. Het landijs heeft grote invloed gehad op het reliëf in 
Nederland. Enerzijds heeft het landijs gezorgd voor positief 
reliëf door middel van stuwwallen en 
smeltwaterafzettingen, anderzijds heeft de eroderende 
werking van het landijs gezorgd voor relatief diepe dalen.33 
Het landijs, dat zich van het noorden naar het zuiden 
bewoog, nam uit Scandinavië rotsblokken, klei, grind en 
zand mee. Dit sediment werd onder hevige druk van het 
landijs vermalen tot keileem. Onder het landijs werd dikke 
grondmorene van keileem gevormd, ook wel de Drente 
formatie genoemd. 34 De dikte van deze grondmorene van 
keileem verschilt per plaats in het studiegebied, op 
sommige plaatsen is de dikte van de keileem enkele 
meters en op andere plaatsen tientallen meters.35  Onder 
druk van het landijs werd dit keileem opgestuwd tot 
keileemruggen. De noord-oost en zuid-west gerichte 
ruggen zijn ouder dan de zuid-oost en noord-west 
georiënteerde ruggen.36 
 
 

Figuur 2.2 Keileemruggen uit het Saalien in het 
noorden van Nederland.  

 
  

                                                      
33 Stouthamer, et Al., 2011, p. 183-184. 
34 Stouthamer, et Al., 2011, p. 190. 
35 Dinoloket, 2018. 
36 Barends, et Al.2010. 
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De kaart laat zien waar de keileemruggen uit het Saalien zich bevinden in het noorden van Nederland. Vergroten 
we dit patroon wat uit naar het eigen studiegebied, dan zien we aan de zuidrand van het Drents Plateau een 
reeks opvallende noord-oost lopende keileemruggen liggen (fig. 2.3) De bekendste en hoogste daarvan is de Rug 
van Zuidwolde. De rug van Zuidwolde is in het zwart omlijnd. Naast de rug van Zuidwolde liggen andere 
stuwwallen, deze zijn in het roze afgebeeld. Onder de stuwwallen ligt het rivierdal van de Reest, in het 
donkergroen afgebeeld. De ruggen eindigen aan de noordflank van het Reestdal op de plek waar in de tweede 
helft van het Saalien een uitgestrekt oerstroomdal lag.  
 

Figuur 2.3 Geomorfologische kaart schaal 1:50.000 van de zuidrand van het Drents Plateau en de noordzijde van het 
vroegere oerstroomdal van de Overijsselse Vecht.  
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Dit uitgestrekte oerstroomdal is gevormd door het landijs in het Saalien en het smeltwater van de rivier de 
Vecht. De komst van het landijs in het Saalien had grote gevolgen voor de ligging van de rivieren in West-Europa. 
Omstreeks 190.000 jaar geleden bereikte het landijs de lijn Gramsbergen – Meppel (kaart A). Rivieren als de  

Figuur 2.4 Fasen in ijsbedekking in het oerstroomdal van de Vecht. 

 
Rijn, Lippe, Weser, Vecht en Elbe die altijd naar het noorden en 
noordwesten hadden gestroomd, werden nu geblokkeerd door 
het landijs en gedwongen om langs de ijsrand naar het westen te 
stromen. Wanneer de temperaturen in het Saalien boven nul 
kwamen, en het smeltwater toenam moesten deze rivieren een 
tien tot vijftien kilometer brede stroom zijn geweest. Door grote 
hoeveelheden zand, slib en grind die deze rivieren meenamen hadden de rivieren een vlechtend karakter, 
waarbij ze zand en grindbanken neerlegden. Soms wanneer ze weinig sedimenten meenamen, sneden ze zich in 
de ondergrond. Deze geulen sleten enkele meters diepe laagten uit die later weer werden gevuld met 
sedimenten. Zo ontstonden ondiepe, maar kilometers brede rivierdalen langs het ijsfront die ook wel 
oerstroomdalen worden genoemd. De Vecht volgt vandaag de dag nog steeds in grote lijnen het oerstroomdal.  
Toen het landijs verder oprukte (kaart B) bleken de vers neergelegde zand en grindbanken in het oerstroomdal 
een drempel voor het ijs. Waar verder noordelijk het ijs over de ondergrond gleed, groef het ijsfront zich hier 
tientallen meters de ondergrond in. Daarbij drukte het ijs het zand voor zich uit waardoor stuwwallen 
ontstonden, zoals wij die nu kennen in de Veluwe en bij Nijmegen. De laagten waar het ijs zich heeft ingegraven 
worden glaciale bekkens genoemd. Deze glaciale bekkens zijn later opgevuld met jongere afzettingen, maar 
liggen nog steeds in de ondergrond. Maar al spoedig na de vorming van deze stuwwallen en glaciale bekkens 
drukte het landijs zich verder naar het zuiden en werd het landschap afgevlakt en gestroomlijnd (kaart B). Het ijs 
kwam pas in midden Nederland tot stilstand en vormde daar hoge stuwwallen van de Veluwe en Nijmegen 
(kaart C). Het gehele oerstroomdal van de Vecht raakte dus bedekt onder een enorme ijsmassa.37  
 

                                                      
37 Van Beek, Brinkkemper, 2011, p. 24-25. 
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Het Weichselien 
In het Weichselien, het laatste glaciaal (periglaciaal), bereikte het landijs Nederland niet. Daarom wordt het 
Weichselien ook wel een periglaciaal genoemd. Ondanks dat Nederland niet bedekt werd met landijs hebben er 
toch landschapsvormende processen plaats gevonden. Het Weichselien kenmerkt zich door afzettingen die 
voornamelijk door eolische processen (onder invloed van wind) werden veroorzaakt.38 In het Vroeg-Weichselien 
was Nederland nog voor een groot deel begroeid. De eolische processen vonden in het Vroeg-Weichselien enkel 
plaats op de kale onbegroeide plekken in Nederland. De wind zorgde voor plaatselijke zandverstuivingen. Deze 
plaatselijke zandverstuivingen zorgden voor dekzandruggen die boven het veenmoeras uit staken (fig. 2.5). 
 
Naarmate het midden-Weichselien, met zijn stadialen en interstadialen, voort duurde, werd het gemiddeld 
genomen steeds kouder en droger. Deze omschakeling in het glaciaal werd de geboorte van ons huidige Vecht- 
en Reestdal. Wereldwijd groeiden de ijskappen aan en de Noordzee trok zich terug tijdens het midden-
Weichselien. Het klimaat werd kouder en droger, de vlechtende rivier de Vecht kwam op verschillende plaatsen 
droog te staan doordat de watertoevoer vanuit Duitsland afnam. In het smeltseizoen van het midden-
Weichselien concentreerde het water zich in een veel kleinere stroom. Deze nieuwe stroom werd de basis voor 
het Vechtdal dat wij vandaag de dag nog kennen. Tijdens deze periode ontstond ook het Reestdal. Het 
smeltwater uit Drenthe verzamelde zich vooral aan de noordzijde van het oerstroomdal, om daar westwaarts te 
stromen. Hier werd een kleiner dal uitgeschuurd dat wij vandaag de dag kennen als het Reestdal.39  
 
Aan het einde van het Weichselien werd het klimaat warmer en kwam er weer meer begroeiing in Nederland. 
Voordat het Weichselien zou overgaan in ons huidige klimaat, het Holoceen, ontstond er nog één koude periode 
die voor de latere bewoningsgeschiedenis van het Vechtdal en het Reestdal van groot belang zou zijn. In deze 
koude periode daalde de wintertemperatuur tot -20 graden Celsius en de zomertemperatuur werd niet warmer 
dan +11 graden Celsius. De gesloten bossen veranderden in een open landschap met plukjes bos, 
dwergstruikjes, heide en kruiden. In de dalvlakten van de Reest en de Vecht kwamen opnieuw vlechtende 
rivieren voor net als in het Saalien. Ze waren met enkele kilometers minder breed als de oerstroomdalen.  

Figuur 2.5 Doorsnede van het oerstroomdal van de Overijsselse Vecht en deels het Reestdal.  

 

                                                      
38 Stouthamer, et Al. 2011, p. 210. 
39 Van Beek, Brinkkemper, 2011, p. 34 – 37. 
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In droge tijd veranderden de vlechtende rivieren in stuifzandvlaktes. Veel stuifzand kwam neer in de spaarzame 
begroeiing van de dalvlakten van de Reest en de Vecht. Deze door wind opgestoven zandruggen noemen we ook 
wel dekzandruggen. Deze dekzandruggen vormen sinds die tijd hogere en drogere linten langs de Reest en de 
Vecht.  

 
Figuur 2.6 Fysisch geografische kaart van het studiegebied.  

 
Ook in het gebied van de Ommerschans zijn op verschillende plaatsen dekzandruggen gevormd. In het 
studiegebied kunnen we twee grote dekzandruggen onderscheiden, namelijk de dekzandrug van Balkbrug die 
van noord naar oost loopt en de dekzandrug van Witharen die van zuid naar oost loopt (fig. 2.6). Wanneer we de 
historische kaart van Hottinger bestuderen zien we dat deze twee grote dekzandruggen eerst uit een enkele 
grote dekzandrug bestond. De afbeelding laat zien dat grote delen van het studiegebied bestaan uit 
terrasvlaktes (fig. 2.6). Deze terrasvlakte bestaat uit verwaaid dekzand. Het dekzand bestaat waarschijnlijk voor 
een groot deel uit fijn sediment uit de Reest en de Overijsselse Vecht.40 Deze dekzandruggen hebben later een 
belangrijke functie gekregen in het veenmoeras. In paragraaf 2.3 Het natuurlijke landschap rondom de 
Ommerschans in de late middeleeuwen’ worden de dekzandruggen gedetailleerder beschreven.   

                                                      
40 Stouthamer, et Al. , 2011, p. 210. 
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Het Holoceen 
Het Holoceen is het jongste tijdvak van de geologische geschiedenis. Het Holoceen begon zo’n 11.700 jaar 
geleden en duurt nog steeds voort. Het Holoceen kan worden gekenmerkt als een interglaciaal. Het klimaat van 
een interglaciaal is grotendeels vergelijkbaar met ons huidige klimaat. Het Holoceen is het tijdperk waarin 
menselijke beschaving een rol ging spelen op het landschap. Landbouw werd ontwikkeld en grote gebieden 
werden ontbost. Tijdens het Holoceen warmde het klimaat op en werd op grote schaal in Nederland veen 
gevormd. De lage ligging van het omliggende landschap van de, toen nog niet gerealiseerde, Ommerschans, plus 
de keileemruggen die ten noorden van dit gebied liggen zijn belangrijke factoren die een rol hebben gespeeld in 
het ontstaan van het veengebied rondom de Ommerschans. 
 
Aan het begin van het Holoceen smolt het Scandinavische en Britse landijs. Hierdoor steeg zowel de zeespiegel 
als de grondwaterspiegel. Laag gelegen gebieden in Nederland kwamen een steeds groter deel van het jaar 
onder water te staan. De natte omstandigheden hebben de veenvorming in Nederland bevorderd.  
 
Veen bestaat uit een accumulatie van min of meer gehumificeerde plantenresten. Door zuurstof en bacteriën 
worden plantenresten afgebroken, hoge temperaturen en droge omstandigheden bevorderen het proces. In 
natte omstandigheden gaat de afbraak langzamer dan de opeenhoping van plantenresten. Hierdoor ontstaat 
veen. Dit proces heeft ook plaats gevonden in het gebied rondom de Ommerschans.41 Het stijgen van de zee- en 
grondwaterspiegel, in combinatie met de keileemruggen ten noorden van de Ommerschans zorgden voor een 
groei van het veen. Keileem heeft namelijk een belangrijke invloed op de afwatering, zelfs op plekken waar het 
keileem niet aan de oppervlakte ligt. Het keileem belemmert het verticaal bezinken van water. Hierdoor 
ontstaan er natte gebieden waarin het veen zich ontwikkelt.42 Langzamerhand ontstond er in het gebied van de 
Ommerschans een nat gebied met een laag van onverteerde plantenresten. Naarmate dit pakket dikker werd, 
raakten de wortels van de moerasplanten buiten het bereik van grondwater. Hierdoor waren de moerasplanten 
enkel afhankelijk van regenwater, 
dat nauwelijks voedingstoffen bevat. 
Veenmos is een van de weinige 
moerasplanten die onder deze 
voedingsarme omstandigheden kan 
bestaan. Veenmos sterft van onder 
af en groeit naar boven steeds door. 
Het afgestorven deel van het 
veenmos werkt als een spons, het 
houdt het water heel goed vast. 
Hierdoor kon het veen dat steeds 
hoger kwam te liggen toch nat 
blijven. Op deze manier ontstonden 
rondom de Ommerschans 
veenkoepels van soms wel 6 meter 
dik 43 (paragraaf 2.3).  
 
Figuur 2.7 Deze foto geeft een indruk van de reusachtige moerassen die ooit rondom de Ommerschans lagen. Dit hoogveen 
in West-Virginia (USA) geeft een goed beeld van de begroeiing die ook rondom de Ommerschans uit wollegras, biezen en 
het rood getinte veenmoes zal hebben bestaan. 

                                                      
41 Barends, et Al., 2010. 
42 Stouthamer, et Al. 2011. 
43 Gerding, 1995, p. 182. 
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De bruin gekleurde gebieden op de kaart laten zien waar rond het jaar 1500 na Christus het veen heeft gelegen. 
Zoals te zien is op de kaart strekte het gebied zich uit over grote delen van Noord-Nederland.  

Figuur 2.8 Paleografische kaart van de noordelijke provincies van Nederland rond het jaar 1500 na Christus. De bruin 
gekleurde gebieden geven het veen aan wat jarenlang een natuurlijke barrière heeft gevormd voor Drenthe, Groningen en 
Friesland.   
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2.3 Het natuurlijke landschap rond de Ommerschans in de late middeleeuwen 
 
‘Anderhalf uur benoorden Ommen in’t midden van vaele venen en eenzaeme heide geleegen. Daar boom nog 
lover groeit, nog oogverkwikkend gras, daer op de woeste hei geen vee of menschen woonen.’44 Dit citaat is 
afkomstig uit het boek van Mensema, waarin hij de reis van Schoemaker, Pronk en de Haen door Overijssel, 
Drenthe en Friesland in 1732 beschrijft. Dit citaat geeft een beeld hoe het natuurlijke landschap er ongeveer uit 
moet hebben gezien. Het natuurlijke landschap rondom de Ommerschans bestond uit een verlaten veenmoeras 
waar geen mens zich kon verplaatsen met daarin enkele dekzandruggen die boven het veenmoeras uitstaken. In 
dit hoofdstuk wordt een reconstructie gemaakt van de dekzandruggen die in het veenmoeras lagen en wordt 
beschreven hoe dik het veen moet zijn geweest rondom de Ommerschans.  
 

Dekzandruggen in het veenmoeras 
De dekzandruggen in het studiegebied zijn ontstaan in het Weichselien. Door middel van eolische processen 
werd dekzand, afkomstig uit waarschijnlijk de Reest en de Overijsselse Vecht, opgeworpen tot dekzandruggen.  
De dekzandruggen hebben enerzijds deels voor het ontstaan van het veenmoeras gezorgd en anderzijds hebben 
de dekzandruggen er voor gezorgd dat het veenmoeras gedeeltelijk toegankelijk was. Het veenmoeras strekte 
zich uit van Coevorden tot de vroegere Zuiderzee, langs de grens van Duitsland, tot aan Groningen (zie fig. 2.8).  
 

 
Figuur 2.9 De geomorfologische kaart van het studiegebied. De lichtpaarse en beige vlakken ten zuiden van Dedemsvaart 
geven aan waar vroeger het veenmoeras heeft gelegen. De donker gele vlakken geven de dekzandruggen weer die in het 
veenmoeras lagen.  
 

                                                      
44 Gevers, Mensema. 1985, p. 135. 
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Het veenmoeras was enkel in de droge tijden van het jaar toegankelijk over deze dekzandruggen. Verder was 
het moeras een ontoegankelijk gebied waar geen mensen woonden. Het was volstrekt onmogelijk voor mensen 
om in deze natte omstandigheden een bestaan op te bouwen. De veenmoerassen werden enkel gebruikt om in 
droge perioden van het jaar schapen te weiden of te jagen op wild.  
 

 
Figuur 2.10 geomorfologische kaart van het 
studiegebied met daarin de belangrijkste 
geomorfologische eenheden weergegeven.  

 
In het veenmoeras hebben twee grote 
dekzandruggen gelegen, namelijk die van 
Balkbrug en die van Witharen (fig. 2.6). Op 
historische kaarten is te zien dat de 
dekzandruggen van Balkbrug en Witharen uit 
een enkele grote dekzandrug bestond (fig. 
2.10). Op de geomorfologische kaart is ook 
goed te zien dat de veenontginningsvlakte uit 
twee delen bestond, het grijze gebied is een 
laag gelegen veengebied en de licht paarse 
gebieden geven het hoog gelegen veengebied 
weer. Wanneer we deze gegevens vergelijken 
met de kaart van Willem Jan van Dedem (fig. 
2.13) komt dit overeen met zijn metingen van 
het veenmoeras rondom de Ommerschans.  
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Ten oosten van de dekzandruggen van Balkbrug en Witharen zijn kleinere dekzandwelvingen te zien, deze 
dekzandwelvingen zijn in de loop van de tijd begroeid met hoogveen. De veenontginningsvlakte ten oosten van 
de Ommerschans heeft haar omvang mede dankzij de dekzandruggen te danken. De grote dekzandruggen van 
Balkbrug en Witharen ten westen en de dekzandruggen van de Vecht ten zuiden plus de stuwwallen van 
Zuidwolde in het noorden zorgden voor een enorm komgebied waar in natte perioden water bleef staan. Deze 
omstandigheden hebben in het Holoceen ervoor gezorgd dat een groot veenpakket rondom de latere 
Ommerschans is ontwikkeld.  
 
Over de dekzandruggen van Balkbrug en Witharen liep een belangrijke doorgang door het veenmoeras. De weg 
liep over zandruggen waar het veen ondiep was of ontbrak. Deze route was vaak enkel in droge tijden van het 
jaar geschikt om het veenmoeras over te steken. In hoofdstuk 2 wordt de route door het veenmoeras uitgebreid 
beschreven.  
 
In de loop van de jaren ontstonden er langs de route over de dekzandruggen steeds meer activiteiten. Boeren 
uit Ommen en Avereest begonnen met het ontwateren van het veen zodat men het veenmoeras kon gebruiken 
voor landbouwactiviteiten. Ook begon men rond de toegankelijke delen van het veenmoeras boekweit te 
verbouwen. Op de kaart van Hottinger worden deze kleine akkers met boekweit aangegeven met kleine 
stippellijntjes (fig. 2.15).  
 
In verschillende archiefstukken wordt door de provinciën Groningen, Friesland en Drenthe geklaagd over de 
landbouwactiviteiten en de daarbij horende ontwatering.45 De militaire functie van het veenmoeras kwam 
hiermee namelijk in gevaar. Hierop werden in het veenmoeras langs de oosten bij Ommen verschillende 
leidijken aangelegd om het moeras nat te houden. Met behulp van deze dijken werd ook het zure water uit het 
moeras tegen gehouden, zodat deze de landbouwgronden van Ommen niet vervuilde. De leidijken werden 
vooral vanuit militair oogpunt aangelegd. In hoofdstuk 2 zullen deze leidijken gedetailleerder worden 
beschreven.   
 
Toen het veenmoeras zijn militaire functie verloor en Baron Willem Jan van Dedem begon met vervenen van de 
gronden ten oosten van de Ommerschans, werden de eerste nederzettingen op deze dekzandruggen 
gebouwd.46 De boerderijen werden op de hoge zandruggen gebouwd en er werd boekweit of andere gewassen 
verbouwd aan de rand van het veenmoeras. De dorpen die vandaag de dag rond de Ommerschans liggen zijn 
veelal gevestigd op deze dekzandruggen. Het tegenwoordige Balkbrug en Witharen zijn gevestigd op de resten 
van een dekzandrug (fig. 2.6).  
  

                                                      
45 Groninger Archieven toegang 587 inventarisnummer 178 & 179. 
46 Drent, 1978, p. 43 - 49 
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Historische toponiemen als sleutel tot het vroegere natuurlijke landschap 
Het gebied rondom de Ommerschans is in de loop van de jaren sterk veranderd. Het veenmoeras is ontgonnen 
en in gebruik genomen als landbouwgebied. De dekzandruggen zijn in de loop van de jaren verdwenen en 
slechts op enkele plaatsen nog waarneembaar. Op basis van de toponiemen in het gebied kan voor een groot 
gedeelte het natuurlijke landschap worden gereconstrueerd in het gebied. Een voorbeeld hiervan is het dorp 
Witharen. Wanneer de geomorfologische kaart over de topografische kaart wordt gelegd is te zien dat het dorp 
Witharen op een van de grotere dekzandruggen ligt van het veenmoeras. Het woord ‘-haren’ verwijst naar een 
zandige heuvelrug. Verder vinden we nog het toponiem de Meerstal.47 Meerstal verwijst naar water. 
Waarschijnlijk een klein veenmeertje. Deze namen zijn ook vaker terug te vinden op de kaart van Hottinger (Zie 
figuur 2.15).  Op deze manier kunnen de veldnamen en dorpsnamen meer vertellen over de natuurlijke 
ondergrond of vegetatie in het veenmoeras. In de onderstaande tabel zijn de belangrijkste toponiemen 
weergegeven.  

 
Tabel 2.1 Toponiemen uit het gebied rondom de Ommerschans, gebaseerd op het boek van de Vereeniging tot beoefening 
van Overijsselsch Regt en Geschiedenis Nr. 2.  
 

                                                      
47 Vereniging tot beoefening van Overijssels Regt en Geschiedenis, 1983. 

Veldnamen Naamsverklaring Bron 

Witharen Een samenstelling van wit (verwijst naar kleur van 
het zand) en haar (verwijst naar zandige heuvelrug) 

Van Berkel & Samplonius, K. 2006. P. 506 
 

Vinkenbuurt Een samenstelling van Vinke (verwijst naar slechte 
en lichte turf) en buurt 

Van Berkel & Samplonius, 2006. P. 467 
 

4 Dalvoorde Samenstelling van dal (verwijst naar een laagte) en 
voorde (verwijst naar een doorwaadbare plek in een 
watergang.  

Schönfeld, 1980. P. 44 & 152 

14 De Rieten Verwijst naar riet (plantsoort). Dit kan betekenen dat 
het een nat gebied is waar veel riet groeide. Riet kan 
ook komen van rijt ‘waterloop’ 

Schönfeld, M. Veldnamen in Nederland. 
Arnhem: Gysbers & van Loon: 1980. P. 23 & 68 

17 De 
Wuuste 

Komt van het woord ‘Woest’ wat betekend: 
niemandsland, heideveld, later in bezit van heer of 
van het dorpsgemeenschap. 

Schönfeld, 1980. P. 63 

22 De Belten Kop in het landschap.  Schönfeld, 1980. P. 39 

34 De 
Meerstal 

Meerstal verwijst naar een klein veenmeertje, 
meestal gelegen op de top van een veenkoepel.  

Schönfeld, P. 143 
 
Berkel & Samplonius, 2006. P. 290 
 



Scriptie ‘De Ommerschans’  37 

Figuur 2.11 Kaart met de veldnamen rondom de Ommerschans. De Ommerschans is rechtsboven in de kaart weergegeven. 
De verschillende veldnamen en toponiemen vertellen veel over de bodem en of grondgebruik. 
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Dikte van de veenlaag 
“En dewijl daar bijna noch lover, noch gras, noch geboompte en is, gaf het een deftig ruym gesigt over de hey. 
De toegangen daar omheen sijn seer ongemackelijk als sijnde niet allenig een hobbelde bobbelde heyde, maar 
ook op vele plaatzen seer moerassig” 
 
Het bovengenoemde citaat komt uit het verslag dat bewaard is gebleven van de reis van Andries Schoemaker, 
Cornelis Pronk en Abraham de Haen door Overijssel, Drenthe en Friesland in 1732.48 Het citaat geeft weer hoe 
het veenmoeras rondom de Ommerschans eruit moet hebben gezien.  
 
Begin 1800 is men begonnen om het veenmoeras rondom de Ommerschans te vervenen. Baron Willem Jan van 
Dedem heeft de vervening van het veenmoeras geleid.49 50Voordat de vervening kon beginnen, moest er 
inzichtelijk worden gemaakt hoe dik het veenpakket was. Op basis van deze gegevens kon van Dedem 
berekenen welke gebieden winstgevend waren om te vervenen. In 1811 heeft van Dedem een gedetailleerde 
kaart opgesteld, waarop in een consequent raster door boringen bepaald werd wat de dikte van het veenpakket 
was.51  

 
Figuur 2.12 Originele kaart met de veendikte in de marken rondom de Ommerschans. Linksonder op de kaart is een 
uitsnede weergegeven van het raster met daarin de veendiktes genoteerd. 

 
  

                                                      
48 Gevers, Mensema. 1985, p. 135. 

49 Drent, 1978, p. 41 -49. 
50 Gerding, 1995, p. 182 – 190. 
51 Historisch Centrum Overijssel, toegang 175.1 inventarisnummer 1333. 
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Doordat de gedetailleerde kaart waarin de veendiktes zijn beschreven bewaard is gebleven, kan het 
hoogveenpakket rondom de Ommerschans vlak voor de vervening nauwkeurig gereconstrueerd worden. De 
veendiktes op de kaart zijn ingedeeld in verschillende kleuren, op basis van dikte. Elke categorie heeft een eigen 
kleur gekregen.  

Figuur 2.13 Kaart uit 1811 van het gebied rondom de Ommerschans met daarin in raster weergegeven de veendiktes. 
(bewerkt) 

 
De diktes worden weergegeven in Nederlandse Rijnlandse voeten. Op de originele kaart is een meetliniaal met 
Rijnlandse Voet aangegeven. De metingen zijn uitgevoerd in 1810, twee jaar nadat de Nederlandse Rijnlandse 
roede (één Nederlandse Rijnlandse roede is verdeeld in twaalf Nederlandse Rijnlandse voeten) door Lodewijk 
Napoleon Bonaparte voor heel Nederland als standaard werd ingevoerd.52 
Eén Nederlandse Rijnlandse roede is 3,767258 meter, één Nederlandse Rijnlandse voet is 0,3140 meter.  
De diktes van het hoogveenpakket variëren van maar één tot enkele Nederlandse Rijnlandse voeten in de buurt 
van de rivier de Reest tot plaatselijk maximale diktes van 20 Nederlandse Rijnlandse voeten (oftewel ruim zes 
meter) ten oosten van de Ommerschans. 53  
 
Het gebied ten zuiden van de Ommerschans heeft van Dedem niet meegenomen in zijn metingen. Waarschijnlijk 
ontbreken hier de gegevens omdat van Dedem geen bevoegdheid had om de Marken van Ommen en Varzen te 
vervenen. Maar in de gebieden ten noorden, oosten en westen van de Ommerschans is de veendikte niet meer 
dan 0 tot en met 6 Nederlandse Rijnlandse voeten, oftewel 0 tot en met 1,9 meter veen. Het is waarschijnlijk dat 
de gronden ten zuiden van de Ommerschans ook een zelfde veendikte hebben gekend. Op de geomorfologische 
kaart wordt het gebied ten westen als ‘dekzandvlakte vervlakt door veen’ weer gegeven. Het is onwaarschijnlijk 

                                                      
52 Verhoeff, 1983.  

53 Wuite, 2017. 
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dat hier hoogveenkoepels hebben gelegen omdat het gebied vrij vlak was en er weinig gebieden waren waar het 
water bleef staan. De dekzandruggen van Balkbrug en Witharen plus de dekzandwelvingen zorgden ervoor dat 
er een kom ontstond ten oosten van de Ommerschans. In deze kom is een veenkoepel gegroeid die langzaam 
over de dekzandwelvingen zijn heen gegroeid. Deze veenkoepel heeft op sommige plaatsen een dikte van 6 
meter bereikt. Verder ten oosten van de Ommerschans tegen de stuwwallen van Zuidwolde is een vergelijkbare 
veenkoepel gegroeid. Hier sloten de dekzandruggen langs de vecht en de stuwwallen van Zuidwolde een gebied 
af waarin het water slecht kon wegvloeien.  
De veengronden die langs de Reest hebben gelegen zijn opvallend lager dan de veenkoepels ten oosten van de 
Ommerschans (fig. 2.14). De gronden langs de Reest hebben tijdens het Holoceen een goede afwatering naar de 
Reest gekend waardoor het veenmos hier in minder mate heeft gegroeid als andere plaatsen rondom de 
Ommerschans.  
 
Enkele toponiemen die we vandaag de dag nog gebruiken in het gebied rondom de Ommerschans vertellen ons 
ook veel over het veenmoeras. Een voorbeeld hiervan is het buurtschap Vinkenbuurt. Vinkenbuurt is een 
samenstelling van Vinke en buurt. Vinke zou kunnen verwijzen naar: lichte slechte turf. De kaart van 1811 van 
Willem Jan van Dedem laat zien dat in het gebied van de Vinkenbuurt de veendikte erg gering is. De toponiem 
Vinkenbuurt verwijst naar alle waarschijnlijkheid naar de slechte en lichte turf die er gewonnen werd rond 
1800.54  

 

  

                                                      
54 Berke, Samplonius, 2006, p. 467. 
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2.4 Conclusie 
 
Welke opbouw en ontstaanswijze kende het middeleeuwse natuurlijke landschap ter plekke vóór de bouw van de 
schans? 

Figuur 2.14. Een bewerkte geomorfologische kaart waarin de dekzandruggen van Balkbrug en Witharen zijn aangegeven 
evenals de veenkoepel ten zuid oosten van de te nog realiseren Ommerschans.  

 
Het natuurlijke landschap rondom de Ommerschans wordt enerzijds omgeven door de stuwwallen van 
Zuidwolde en anderzijds het oerstroomdal van de Overijsselse Vecht, beiden gevormd in het Saalien. In het 
latere Weichselien, waarbij het landijs Nederland niet bereikte, is onder eolische omstandigheden het landschap 
rondom de Ommerschans bedekt met een laag dekzand. In deze periode zijn de belangrijke dekzandruggen van 
Balkbrug en Witharen gevormd. In het Holoceen werd het klimaat warmer en steeg het grondwater en de 
zeespiegel. Langzamerhand ontstond er een nat landschap met een laag van onverteerde plantenresten. In 
natte omstandigheden gaat de afbraak langzamer dan de opeenhoping van plantenresten. Hierdoor is het veen 
ontstaan rondom de Ommerschans.  
 
De dekzandruggen uit het Weichselien hebben in het onderzoeksgebied een belangrijke invloed gehad op de 
vorming van veenkoepels ten oosten van de Ommerschans. De dekzandruggen van Balkbrug en Witharen plus 
de dekzandwelvingen zorgden ervoor dat er een kom ontstond ten oosten van de Ommerschans. In deze kom is 
een veenkoepel gegroeid die langzaam over de dekzandwelvingen zijn heen gegroeid. Deze veenkoepel heeft op 
sommige plaatsen een dikte van wel 6 meter bereikt. Verder ten oosten van de Ommerschans, net buiten het 
onderzoeksgebied, tegen de stuwwallen van Zuidwolde is een vergelijkbare veenkoepel gegroeid. Hier sloten de 
dekzandruggen langs de vecht en de stuwwallen van Zuidwolde een gebied af waarin het water slecht kon 
wegvloeien. Op basis van de geomorfologische kaart kan worden gesteld dat in het onderzoeksgebied verder 
geen hoge veenkoepels hebben gelegen. Er zijn immers geen andere dekzandruggen in het onderzoeksgebied 
die een drassig komgebied konden vormen.  
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De dekzandruggen hebben niet alleen in de vorming van de veenkoepels een belangrijke rol gespeeld, in de late 
middeleeuwen vormden de dekzandruggen een belangrijke route door het veenmoeras. Het veenmoeras was 
vrijwel het gehele jaar ontoegankelijk, slechts in enkele droge perioden in het jaar kwamen de dekzandruggen 
droog te liggen waardoor een route door het veenmoeras ontstond. Deze route door het veenmoeras werd in 
de latere jaren een belangrijke doorgang naar het noorden van Nederland.  
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Figuur 2.15 De Hottingerkaart van de Ommerschans en het omliggende veenmoeras (1788 – 1792) 

 



Hoofdstuk 3



Scriptie ‘De Ommerschans’  45 

Hoofdstuk 3 Het militaire landschap 
 

3.1 Inleiding 
 
Het veenmoeras dat zich in het Pleistoceen en Holoceen had gevormd, heeft lange tijd een natuurlijke barrière 
gevormd tussen Groningen, Friesland en Drenthe en de rest van Nederland. Voor deze provincies was het 
veenmoeras ten zuiden van de Reest en ten noorden van de Overijsselse Vecht van groot strategisch belang. De 
Spanjaarden konden dankzij deze natuurlijke barrière namelijk niet zomaar naar de noordelijke provinciën 
trekken. Eind 16e eeuw werd in het veenmoeras de linie van de Eems aangelegd die Groningen, Friesland en 
Drenthe kon beschermen. Deze verdedigingslinie begon aan de Dollard in het noorden van Groningen en liep via 
de Nieuweschans (ten oosten van de stad Groningen langs de vestingstad Coevorden (Drenthe) tot aan 
laagveengebied in de kop van Overijssel. De Eemslinie bestond uit het ontoegankelijke veenmoeras, 
vestingsteden en schansen.55 De Vestingsteden en schansen werden gebouwd langs wegen en droge 
zandruggen die door het veenmoeras liepen.56 De provincies Friesland en Groningen hebben de Ommerschans 
bekostigd. De bouw van de Ommerschans is in 1628 afgerond.57 De Ommerschans maakte vanaf dat moment 
deel uit van de Eems linie.58  
 

3.2 Routes door het veen tussen Avereest en Ommen in de 16e en 17e eeuw 
 
Het veenmoeras tussen de Reest en de Overijsselse Vecht heeft jarenlang de grens tussen Overijssel en Drenthe 
gevormd. Door dit veenmoeras tussen de Reest en de Vecht sneed een belangrijke route van Drenthe naar 
Overijssel. Deze route vormde de scheiding tussen het hoogveengebied van Drenthe en de laagveengebieden in 
het noordwesten van Overijssel. De bewoners van de boerderijen langs de zuidelijke oevers van de Reest waren 
Drenten. De bewoners van de boerderijen langs de zuidelijke oevers werden door de rest van Drenthe 
oeverreesten genoemd. Men woonde daar vroeger dus in Drenthe, maar over de Reest. Dit werd later de 
streeknaam Avereest.59  
 
Vóór de aanleg van de Ommerschans was het veenmoeras ten zuiden van Avereest vrijwel geheel verlaten. 
Dankzij de ontginningen van Rouveen en Staphorst ten westen van het veenmoeras was het veen vanaf de volle 
middeleeuwen wel al wat meer ontwaterd en een stuk begaanbaarder geworden, zeker de westzijde. 
Waarschijnlijk is er na de ontginningen van Rouveen en Staphorst rond de 11e en 12e eeuw ook een route door 
het veenmoeras ontstaan die vanaf Avereest via de omgeving van het latere Nieuwleusen in westelijke richting 
naar Rouveen voerde. Ook was er een noordelijke aftakking van deze route die via de Kievietshaar richting de 
Wijk voerde. Langs deze routen was het mogelijk om in de droge perioden van het jaar het veenmoeras over te 
steken. Door middel van de dekzandruggen was het bovendien mogelijk om van Zuidwolde naar Ommen te 
reizen. Deze route was, ondanks de ontwatering van de gronden ten westen van de Ommerschans, slechts 
enkele maanden in het jaar begaanbaar. ‘De predikant die twee uren van de Schans afwoont komt ’s winters niet 
wegens de slechte wegen.’ lezen we in 1823 bij van Lennep.60  
 

                                                      
55 Platform Verdedigingserfgoed, z.d. 
56 Schukking, 1958, p. 8-10. 
57 Hartmans, 1928, p. 12. 
58 Schukking, 1958, p. 9-10. 
59 Drent, 1978, p. 4 
60 Kluit, 1942, p. 150. 
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De route door het veenmoeras verbond de drie noordelijke provincies met de overige zuidelijke provincies. 
Naast de route van Ommen naar Zuidwolde waren er nog twee belangrijke routes die noordelijk Nederland met 
het zuiden verbond. Iets ten westen van het veenmoeras was een verbinding naar het noorden. De route liep 
van Meppel via Dikninge en de Beugelenbrug over de Reest en vervolgens Staphorst, Rouveen en De Lichtmis 
(ook een schans net als de Ommerschans) richting Zwolle en Dalfsen. Vanaf Meppel liepen verschillende routes 
verder noordelijk en vanaf Zwolle liepen verscheidene routes verder naar het zuiden. De andere route liep iets 
ten oosten van het veenmoeras. Deze route lag, net als de route van Ommen naar Zuidwolde, in het 
veenmoeras langs de versterkte stad Coevorden. De route liep vanaf Coevorden via Ane en Kollerveen richting 
Hardenberg vanwaar hij verder richting Duitsland voerde. Deze drie routes hebben lange tijd de verbinding 
gevormd tussen noord Nederland en de overige provincies (fig. 3.1).61 De routes werden verdedigd door 
schansen, zoals de schans bij Rouveen (Lichtmis) en de Ommerschans, en door vestingsteden als Coevorden. 

Figuur 3.1 Fragment van de kaart van Ten Have uit 1640. De belangrijke drie routes die door het veenmoeras liepen van 
Overijssel naar het noorden. De routes werden bewaakt door middel van twee schansen (de Lichtmis ten westen en de 
Ommerschans) en de versterkte stad Coevorden.  

                                                      
61 Atlas van Overijssel. Gisopenbaar.overijssel.nl. 
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Figuur 3.2 Fragment van de kaart van sGrooten   Figuur 3.3 Fragment van de kaart van in opdracht van Hertog 
van Alva 1570       Pijnacker uit 1634. De 2e versie van de kaart van Drenthe 

 
Omstreeks 1570 heeft Christiaan sGrooten een kaart gemaakt van Overijssel, Drenthe en delen van Duitsland.62 
Op deze kaart staat de belangrijke route van Zuidwolde naar Ommen aangegeven. Op de historische kaart van 
sGrooten is te zien dat de route verder noordelijk richting Groningen loopt. De route door het veenmoeras bij 
Avereest was dus een belangrijke verbinding tussen de noordelijke provincies en de rest van Nederland (fig. 3.2). 
Opvallend is dat een latere historische kaart van de Rechtsgeleerde Cornelus Pijnacker uit 1634 de route niet 
rechtstreek noordelijk richting Groningen loopt maar eerst westelijk richting Meppel afbuigt en vervolgens 
richting het noorden loopt. De route komt op de kaart van Pijnacker verder westelijk bij de Wijk langs de Reest 
bij elkaar en buigt enerzijds noordelijk richting Groningen af en anderzijds westelijk richting Meppel (fig.3.3). 
Voor het eerst zien we ook op een kaart de Ommerschans in het veenmoeras liggen. De kaart van Pijnacker is 
enkele jaren na de realisatie van de Ommerschans getekend. 63  
 

                                                      
62 Versfelt, 2004, p. 65 kaartblad 10 
63 Versfelt, 2004 P. 65 kaartblad 11 
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De oorzaak van deze routeverandering moet waarschijnlijk worden gezocht bij de Staten Generaal. In een 
resolutie van vier mei 1628 van de Staten Generaal worden Friesland en Groningen gelast de weg van Avereest 
onbegaanbaar te maken terwijl de weg naar Hasselt geschikt moet worden gemaakt voor wagens en paarden.64 
Op 9 juli wordt in een nieuwe resolutie beschreven dat de weg van Hasselt naar Rouveen is hersteld en geschikt 
wordt geacht voor paard en wagens.65 Deze twee resoluties verklaren waarom de weg de kaart van Sgrooten 
van 1570 nog in noordelijke richting loopt en op de kaart van Pijnacker van 1634 eerst afbuigt richting westelijke 
richting en via de Wijk langs de Reest weer in noordelijke richting loopt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                      
64 Nationaal Archief ‘s- Gravenhage, toegang 1576-1796 inventarisnummer 53. 
65 Nationaal Archief ‘s- Gravenhage, toegang 1576-1796 inventarisnummer 53. 
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3.3 De aanleg van de eerste redoute bij Avereest 
 
We schrijven het jaar 1599. Nederland werd al enkele jaren lang geteisterd door de oorlog met het Spaanse rijk. 
De Spanjaarden zorgden voor veel gevaar door middel van plunderingen en overvallen. Voor de Noordelijke 
Nederlanden is het een belangrijk jaar, want steden als, Zutphen, Deventer, Delfzijl, Hulst, Nijmegen, Steenwijk, 
Coevorden en Geertruidenberg zijn dit jaar door de opstandelingen op de Spanjaarden heroverd.66 In 1594 
wordt ook de stad Groningen heroverd op de Spanjaarden. Stad en Ommelanden worden vanaf dan volwaardig 
lid van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. De Groningers besluiten dan ook om de grenzen van het 
gewest beter te gaan beschermen.  
 
Op 3 juli 1599 bezocht Hopman Eysinga, Gouverneur van Coevorden, de gronden van Avereest. Hij was in 
opdracht van de stad en vesting Coevorden naar Avereest gereisd om een geschikte locatie te vinden voor het 
bouwen van een verdedigingswerk op Overijssels grondgebied. Dit nieuw geplande verdedigingswerk diende de 
noord-zuidroute van Drenthe naar Overijssel te beschermen. Door de venen tussen de Reest en de Overijsselse 
Vecht liep een route die Overijssel verbond met de noordelijke provincies. Waar dit werk van Hopman Eysinga is 
geplaatst kunnen we terug vinden op een kaart van de Stichting Menno van Coehoorn. Het moet ongeveer zijn 
gerealiseerd op enkele honderden meters ten noorden van het huidige centrum van Balkbrug.67 De eerste fase 
van het verdedigingswerk bestond uit een zigzagvormende loopgraaf.  
 
De Staten van Overijssel waren niet gediend van het realiseren van een verdedigingswerk zonder enig overleg. 
Zij gelastten Eysinga en zijn soldaten direct te vertrekken. Belangstelling voor het aanleggen van een 
verdedigingswerk was er wel. Na enig overleg met de Staten van Overijssel en Drenthe werd besloten de 
loopgraaf te handhaven en uit te breiden tot een redoute. 68  De staten van Drenthe hebben in 1599 uiteindelijk 
een kleine opgeworpen verschansing gerealiseerd nabij Avereest. De verschansing bleef van weinige 
betekenis.69 
 
De redoute in Avereest van Eysinga werd uiteindelijk niet betrouwbaar genoeg bevonden door Groningen. In 
een besluit van de Gedeputeerden van Groningen op 3 december 1621 werd de ordre provisioneel op de 
bescherminge der ingesetenen ten platten lande’ behandeld.70 Groningen achtte het niet ongunstig wanneer 
Avereest met een garnizoen van 30-40 soldaten werd versterkt. 
 
Het einde van het twaalfjarig bestand kwam in zicht en de oorlog met het Spaanse Rijk wakkerde weer aan. 
Spinola voerde het Spaanse leger aan en Maurits en zijn neef Ernst Casimir de Friesche stadhouder voerde de 
legers van de Republiek der Nederlanden aan. Laatstgenoemden stonden er in deze oorlog alleen voor, zij 
hadden geen bondgenoot aan Frankrijk of Engeland. Het Spaanse leger werd bijgestaan door de legers van de 
eveneens katholieke Duitse keizer en vorstdommen. Nederland stond er dus rond 1621 ongunstig voor. 
Groningen, Friesland en Drenthe maakten zich klaar voor de oorlog, bestaande forten werden versterkt en 
nieuwe werden opgeworpen.71 
  

                                                      
66 Vereniging de Ommerschans, 2013. 
67 Schukking, 1958, p. 8-9. 
68 Historisch Centrum Overijssel. Toegang 0003.1 Inventarisnummer 348.  
69 Drent, 1978, p. 21. 
70 Groninger Archieven, toegang 0001 inventarisnummer 118. 
71 Vergel Register van Charters en Bescheiden in het oude archief van kampen VII. No. 5306. 
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3.4 De bouw van de schans op het Ommermoer 
 
Tot deze nieuwe versterkingen in 1621 behoorde ook de Ommerschans. De redoute van Avereest werd niet 
betrouwbaar genoeg geacht voor de verdediging van de drie noordelijke provinciën. De redoute werd verlaten, 
terwijl daarvoor in de plaats een fort gebouwd werd aan de weg van Avereest naar Ommen in het 
veenmoeras.72 Dit veenmoeras zorgde lange tijd voor een natuurlijke barrière tussen de Spaanse Legers en de 
drie noordelijke provincies. De route door het veenmoeras van Zuidwolde naar Ommen was een van de weinige 
doorgangen, door middel van een schans kon deze route worden bewaakt.  
 
Voor de eerste keer wordt de Ommerschans in de archieven genoemd op 8 mei 1623. De Ommerschans werd 
besproken op de Statenvergadering van Groningen en Ommelanden ‘een nieuw fort op ’t ommer moer’. 
Groningen vond dat vooral Friesland van de Ommerschans zou profiteren dus stuurden ze een brief naar de 
Stadhouder en de Raad van State. Uit stukken van de Statenresoluties van Drenthe 27 juni 1623 blijkt dat Den 
Haag akkoord gaat. Twee brieven van Maurits op 2 juni en 25 juni van Casimir stadhouder van Friesland aan 
Drenthe waarin goedkeuring werd gegeven voor: Tegen alle Vijandts stroepers ende loepers een fort te doen 
leggen opt moer tusschen Ommen ende Oevereest’ Er mocht niet langer worden getreuzeld en dat direct een 
begin moest worden gemaakt met het maken van een fort. De Ommerschans zou worden uitgerust met 5 
compagnieën soldaten, die de route van Zuidwolde naar Ommen moesten bewaken. In een resolutie van de 
Staten Generaal lezen we echter dat in 1626 de Ommerschans zou wordt uitgerust met één compagnie.73  
 
De Ommerschans werd in het veenmoeras, op een strategische plaats, langs de route van Avereest naar Ommen 
gerealiseerd. De realisatie van de Ommerschans is niet erg vlot verlopen lezen we in de resolutie uit 1628 van de 
Staten Generaal. Er bleven meningsverschillen over het commando en de garnizoenen tussen de noordelijke 
provincies en Overijssel. 74 Uiteindelijk hebben de noordelijke provincies en Overijssel een overeenstemming 
kunnen bereiken want in de Statenresoluties van Groningen van 26 mei 1624 werd melding gemaakt dat in die 
dagen te Avereest Militairen lagen.  
 
Voor 1628 bestond de Ommerschans slechts uit een vierkante redoute in het veenmoeras. In het nationale 
archief vinden we een resolutie waarin de Staten Generaal deze vierkante redoute graag willen uitbreiden. De 
Ommerschans zou moeten worden uitgerust met vier bastions en twee flanken.75 In een latere resolutie zien we 
dat de Staten Generaal opdracht geeft aan Ernst Casimir, de Friesche stadhouder, om 4 bastions met elk twee 
flanken te bouwen.76 Op 6 oktober 1628 schrijven de Drentse gedeputeerden dat het nieuwe fort op het moer 
was gereed gekomen.77   

                                                      
72 Verg. Register van Charters en Bescheiden in het oude archief van Kampen. VII No. 5481. 
73 Nationaal Archief ‘s- Gravenhage, toegang 1576-1796 inventarisnummer 3185. 
74 Nationaal Archief ‘s- Gravenhage, toegang 1576-1796 inventarisnummer 3185. 
75 Nationaal Archief ‘s- Gravenhage, toegang 1576-1796 inventarisnummer 53. 
76 Nationaal Archief ‘s- Gravenhage, toegang 1576-1796 inventarisnummer 53. 
77 Drents Archief, toegang 0001 inventarisnummer 820. 
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Figuur 3.4 Plattegrond van de Ommerschans gemaakt in 1665. De kaart is op het zuiden getekend, dit betekend dat het 
zuiden boven aan ligt.  

 
In 1665 is er een kaart gemaakt van de Ommerschans, hierin zijn de gebouwen aangegeven waaruit de 
Ommerschans heeft bestaan (fig. 3.4).78 De Ommerschans bestond in de eerste fase uit een groot binnenplein, 
daarom heen stonden vier bastions. Een bastion is een vijfhoekig bouwwerk van Italiaanse oorsprong, ontstaan 
uit de middeleeuwse muurtoren, waarmee elke flankering (een zijde welke beschoten kon worden) kon worden 
gedekt.79 Elke hoek van de Ommerschans was bewapend met een dergelijk bastion. Op het binnenplein was 
ruimte voor de barakken van de soldaten, een woning voor de commandant, een kleine kerk, verschillende 
bergplaatsen voor munitie, turf en andere goederen en een wachtlokaal.80 Rond het binnenplein lag een hoge 
aarden wal van vijf á zes meter hoogte met geschutstellingen en borstwering voor de soldaten. Daaromheen lag 
een smalle gracht met daarachter een kleine aarde wal en daaromheen weer lag een brede gracht, alles in 
stervorm. De toegang was aan de kant van Avereest via bruggen en poorten. Ten tijde van aanval van 
vijandelijke legers werden deze bruggen opgehaald en poorten gesloten.81 

                                                      
78 Historisch Centrum Overijssel, toegang 1678 inventarisnummer 1054. 
79 Bruijn & Reinders, 1967, p. 66. 
80 Historisch Centrum Overijssel, toegang 1678 inventarisnummer 1054. 
81 Van Beek, Brinkkemper, 2011, p. 146. 
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3.5 Versterking van het militaire landschap 
 
In 1640 verschenen er nieuwe kaarten van de provincies Overijssel en Drenthe (fig. 3.5 & 3.6).8283 Op de kaarten 
van Wicheringe en Ten Have uit 1640 zien we twee grote verschillen ten opzichte van de oudere kaart van 
Pijnacker. Op de kaarten van Wicheringe en Ten Have zien we zowel de Ommerschans als de oude redoute nabij 
Avereest. Rond het jaar 1640 moet de oude redoute nabij Avereest nog hebben bestaan. In de archieven is niet 
terug te vinden of deze redoute rond 1640 nog als verdedigingswerk werd gebruikt.  

 
Figuur 3.5 Fragment van de kaart van Overijssel en Drenthe  Figuur 3.6 Fragment van de kaart van Nicolaas ten  
gemaakt door Barthold Wicheringe uit 1640  Have met gedetailleerde routes door Drenthe en 

Overijssel uit 1640 

 

                                                      
82 Versfelt, 2004. P. 65 kaartblad 13 
83 Versfelt, 2004. P. 65 kaartblad 12 
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Op de kaart van Wicheringe wordt de route door het veenmoeras nog richting het westen afgebeeld. Op de 
kaart van Nicolaas ten Have staat echter een ook een route ten noorden van de Ommerschans richting 
Groningen weer gegeven. De kaart van Ten Have uit 1640 geeft een gedetailleerd beeld van de wegen die in die 
tijd in Overijssel en Drenthe hebben gelopen. Het is dus aannemelijk dat rond 1640 de kortere route richting het 
noorden weer in gebruik genomen werd. De uitgebreide vervening die vanaf ca 1630 plaatsvonden rond 
Hoogeveen hebben hier waarschijnlijk een rol gespeeld, omdat de ontwatering van de veenmoerassen en natte 
heidevelden in dit deel van Drenthe op veel plaatsen sterk verbeterde.84 In de resoluties van de Staten Generaal 
vinden we geen aanwijzingen dat de nationale overheid bezwaar had tegen een route langs de Ommerschans 
rechtstreeks naar Zuidwolde.  
 

De schans op het Ommermoer op een ongelukkige locatie 
Nederland stond aan het begin van een periode waarin het op meerder fronten oorlog moest voeren. In 
september 1665 deed de Bisschop van Münster, Bernard van Galen (Bommen Berend) met zijn troepen een 
aanval op het oosten van Nederland.85 De Ommerschans heeft de aanval van Bommen Berend met succes 
afgeslagen, de troepen trokken zich terug en vochten zich een weg via Rouveen naar het noorden. De 
Ommerschans had zijn waarde tijdens de eerste aanvallen van Bommen Berend bewezen, maar de schans werd 
nog niet volledig vertrouwd door de noordelijke provincies. Het veenmoeras zorgde voor een natuurlijke 
barrière, wat deze provincies beschermde. Alleen de dekzandruggen in het veenmoeras boden de mogelijkheid, 
om buiten het bereik van de kanonnen van de schans, het veenmoeras over te steken.  
 
De relatie tussen de locatie van de Ommerschans en de route die door het veenmoeras liep is duidelijk. De 
schans bewaakte een van de drie routes naar het noorden. Opvallend detail is echter de precieze locatie van de 
Ommerschans in het veen. De Ommerschans is op een redelijke afstand van de route over de dekzandruggen in 
het veenmoeras gerealiseerd (paragraaf 2.3). De route die waarschijnlijk al vanaf de middeleeuwen werd 
gebruikt om het veenmoeras over te steken. Merkwaardig is dat op acht en negen juli 1928 in een resolutie van 
de Staten Generaal al werd gesproken over het verplaatsen van de Ommerschans. Uit de resoluties blijkt dat dit 
nooit is uitgevoerd door de Staten Generaal.  
 
Een belangrijke reden voor de gekozen locatie is waarschijnlijk dat men op de hoge dekzandrug geen water voor 
de omringende gracht kon putten. De locatie van de Ommerschans lag waarschijnlijk nabij een veenmeer 
(meerstal) waaruit men water kon putten voor de gracht. Op de kaart van Ten Have is naast de Ommerschans 
een meerstal afgebeeld, hierbij staat geschreven ‘Dat meerstal somer’s meest drooch’.86 Uit verschillende 
archiefbronnen en ooggetuigenverslagen blijkt dat de gracht toch niet de gewenste omvang en functie had ten 
tijde van de realisatie. Uit een onderzoeksverslag in 1740 van de Ommerschans en omliggende veenmoerassen 
staat geschreven ‘door de ondiepte van zijn gracht die maar drieënhalf en vier voet diep (1 tot 1.25 meter) is en 
niet dieper gemaakt kan worden om de meenigvuldige wellen daarin.’.87 
 
Hartmans beschrijft in zijn artikel: ‘een zandader breed genoeg om er met ruiterij en kanonnen te kunnen 
passeeren, lag buiten het bereik van het geschut der schans, zodat uitbreiding der verdedigingswerke hier noodig 
zoude zijn.´88 De dekzandrug van Balkbrug en Witharen was breed genoeg voor ruiters en kanonnen om het 
veenmoeras over te steken, en lag buiten het bereik van de kanonnen van de Ommerschans.89Uitbreiding van de 

                                                      
84 Gerding, 1995, p. 224. 
85 Vereniging de Ommerschans, 2013, p. 7. 
86 Versfelt, 2004. P. 65 kaartblad 12. 
87 Groninger Archieven, toegang 587 inventarisnummer 178. 
88 Hartmans, 1928, p. 27. 
89 Hartman, 1928, p. 26-27. 
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Ommerschans was nodig om de noordelijke provincies te kunnen blijven beschermen.90 Uiteindelijk werd na de 
eerste aanval van Bommen Berend in opdracht van Friesland en Groningen de Ommerschans versterkt.91 
 

Het nieuwe retranchement  
Dat de locatie van de Ommerschans ongelukkig gekozen was bleek enkele jaren later. Een tweede 
verdedigingswerk, (retranchement) moest worden aangelegd zodat alsnog de route door het veen kon worden 
beschermd. Een tweede kleinere veldschans (redoute) werd aangelegd om het retranchement te ondersteunen. 
Hieruit blijkt dat de locatie van de schans in het veenmoeras onlogisch en ongelukkig gekozen was. 
 
De Ommerschans lag enkele honderden meters ten noorden van de dekzandruggen in het veenmoeras. De 
soldaten uit de Ommerschans konden de route, die over de dekzandruggen liep, niet beschermen vanuit de 
schans. Vijandelijke legers konden eenvoudig via de dekzandruggen een omtrekkende beweging om de schans 
maken. Hierop hebben Friesland en Groningen een retranchement aangelegd. Een retranchement is een 
verdedigingswerk zonder vaste grondvorm, de Bruijn en Reinders geven de definitie ‘een afsnijding, aangelegd 
om een bepaald verdedigingswerk te kunnen flankeren (van terzijde onder vuur nemen).92  
 

 
Figuur 3.7 Fragment van de kaart van Willem Tiberius Hattinga (of van een van zijn twee zonen) uit 1754. De kaart van 
Hattinga laat het verdedigingswerk ten noord oosten van de Ommerschans zien (in het rood afgebeeld). De Redoute die ten 
tijde van het verdedigingswerk is aangelegd staat niet vermeld op de originele kaart.  

  

                                                      
90 Drents archief, toegang 0001 inventarisnummer 827. 
91 Drents Archief. toegang 0001 inventarisnummer 823. 
92 De Bruijn & Reinders, 1967, p. 66 & 70. 
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Het verdedigingswerk is haaks op de route over de dekzandruggen gebouwd, om zo vijandelijke legers te 
onderscheppen(fig. 3.793). Het verdedigingswerk werd uitgerust met vijf bolwerken, een bolwerk bestond uit 
een vijfhoekig werk van Italiaanse oorsprong, ontstaan uit de middeleeuwse muurtoren, waarmee een betere 
flankering werd verkregen.94 Het verdedigingswerk heeft daarnaast bestaan uit een aarden wal waarachter 
soldaten de vijand konden bestoken met kanonnen of andere wapens.95 De aarden wal liep over de 
dekzandruggen richting het riviertje de Reest. In een ooggetuigenverslag uit 1681 staat geschreven ‘voor 
Kesemanshuijs vonden wij de bovengenoemde hare (dekzandrug van Witharen en Balkbrug) van vijftich to 
sestigh roeden, … Van dear loopt dese hare Noortwaerts aen, tot aen ’t oude retranchement.96 Op deze manier 
konden de soldaten van de Ommerschans vijandelijke legers die hun weg zochten over de dekzandruggen 
onderscheppen.  
 
Ter ondersteuning werd naast het verdedigingswerk ook een redoute aangelegd. Deze redoute was een kleine 
veldschans vergelijkbaar met de redoute uit 1599 van Eysinga. Het gaat hier niet om dezelfde redoute die is 
aangelegd door Eysinga. In een ooggetuigenverslag uit 1681 wordt de redoute beschreven, zij liepen over de 
route door het veenmoeras van Ommen naar Avereest. ‘En al verder gaende so compt men aan een vervallen 
redoute, dat omtrent drie hondert vijftich roeden van ’t genoemde retranchement afleijt’.97De redoute van 
Eysinga lag verder noordelijk richting de Reest. De redoute die samen met het verdedigingswerk is gebouwd lag 
meer zuid oostelijk van de Ommerschans. De redoute werd gebouwd op de dekzandrug van het huidige 
Witharen.98 Hier liep ook de route van Ommen via Avereest naar Zuidwolde. Op de oude kadasterkaarten van 
1830 staat de locatie van de oude redoute aangegeven (fig. 3.8).  
 

 
Figuur 3.8 Fragment van de kadasterkaart van 1830 van de Ommerschans. Ten zuiden van de Ommerschans staat de 
redoute aangegeven die als ondersteuning voor de verdedigingswal op de dekzandrug van Witharen is gebouwd. De 
redoute wordt op de kaart als ‘oude schans’ beschreven. 

                                                      
 
94 De Bruijn & Reinders, 1967, p. 64. 
95 Van Beek, Brinkkemper, 2011, p. 146 
96 Versfelt, 2007, p. 5. 
97 Versfelt, 2007, p. 5. 
98 De literatuur is verdeeld over de precieze locatie van de redoute die is aangelegd ter ondersteuning van het retranchement. Zowel 
Van Beek & Brinkkemper en vereniging de Ommerschans beschrijven een andere locatie van de redoute. Van Beek & Brinkkemper 
beschrijven dat de redoute ten noord-oosten van de Ommerschans heeft gelegen en de vereniging van de Ommerschans beschrijven dat 
de redoute ten zuid-oosten richting de Reest heeft gelegen. Dit laatste kan zeer ten twijfel worden getrokken aangezien de Reest ten 
noorden van de Schans heeft gelegen en niet ten zuid-oosten.   
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De Ommerschans in zware tijden 
De Ommerschans heeft in de tijden dat het een militaire functie had vaak geleden onder slecht onderhoud. De 
omstandigheden voor de soldaten op de Ommerschans waren erg zwaar. De soldaten hebben vaak in de 
openlucht moeten slapen ook tijdens de koude winters. In het Drents Archief is een brief (Raekende d’ 
Ommerschants 1672: vant versien van d’ Ommerschants van turff en stroo ende anders) bewaard die de barre 
omstandigheden beschrijft en een verzoek doet aan de noordelijke provincies om stro.99 De slechte 
omstandigheden voor de soldaten en het slechte onderhoud van de schans heeft op den duur zijn tol geëist. 
Rond het jaar 1672 (het rampjaar) waren de omstandigheden zo slecht dat de soldaten tol eisten van alle 
passanten in het veenmoeras.100  
 
In 1672, het rampjaar van Nederland, werd het oosten van Nederland opnieuw aangevallen door de Bisschop 
van Münster, Bommen Berend. Op de schans waren destijds drie compagnieën aanwezig en de nieuwe redoute 
en retranchement waren gerealiseerd. De troepen van Bommen Berend namen zonder enige moeite de steden 
Deventer, Zwolle, Kampen, Hasselt, Steenwijk, Zwartsluis, Blokzijl en Kuinre in. Toen de soldaten uit de 
Ommerschans hiervan hoorden sloegen ze massaal op de vlucht. De troepen van Bommen Berend konden 
zonder enige moeite de Ommerschans innemen. Na een tijdelijke bezetting van de troepen van Bommen Berend 
kwam de Ommerschans weer in handen van Overijssel.101  
 
In 1674 heeft de Franse cartograaf Jaillot een kaart uitgebracht van de provincie Overijssel (fig. 3.9).102 Op deze 
kaart staat de provincie Drenthe afgebeeld als onderdeel van Overijssel. Waarschijnlijk heeft deze vergissing te 
maken met het feit dat de status van Drenthe onduidelijk was ten tijde van de Republiek.103 Opvallend is dat op 
de kaart van Jaillot het nieuwe retranchement en de redoute niet staat afgebeeld. Het veenmoeras waarin de 
Ommerschans heeft gelegen staat mooi afgebeeld op de kaart van jaillot (gevlekte vlakken). Het veenmoeras 
strekte zich van Rouveen en Staphorst uit tot Bourtange ten zuid oosten van Groningen. Dit gehele veenmoeras 
vormde de natuurlijke barrière tussen noord Nederland en de rest van Nederland.  

  

                                                      
99 Drents Archief, toegang 0001 inventarisnummer 827. 
100 Groninger Archieven, toegang 587 inventarisnummer 179. 
101 Vereniging de Ommerschans, 2013, p. 8. 
102 Versfelt, 2004. P. 65 kaartblad 17. 
103 Versfelt, 2004 P. 65 kaartblad 17. 
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Figuur 3.9 Fragment van de kaart van de Franse cartograaf Jaillot. Op deze kaart uit 1674 is het veenmoeras tussen de 
noordelijke provincies en Overijssel goed weergegeven. Daarnaast wordt de Ommerschans, zonder het retranchement en 
de redoute, weergegeven langs de route van Ommen, via Avereest naar Zuidwolde.  
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3.6 Het onderzoek van Johan van Alberdingh naar de Ommerschans 
 
Na de tweede inval van Bommen Berend was het enkele jaren rustig rondom de Ommerschans. De landbouw en 
economie bloeiden rondom het veenmoeras op en de boeren in Ommen begonnen op sommige plaatsen het 
veenmoeras te ontwateren om boekweit te verbouwen.104 Doordat er op steeds meer plekken werd ontwaterd 
kwam de militaire functie van het veenmoeras in gevaar. Wanneer het veenmoeras niet nat genoeg was konden 
vijandelijke legers het moeras zo oversteken. In 1675 is er een resolutie aangenomen dat niemand binnen een 
afstand van driehonderd roeden van de vesting het veen mocht bewerken of boekweit verbouwen.105 Deze 
maatregel, bedoeld om het gebied moerassig te houden, gaf in 1679 aanleiding tot twisten met de bezetting van 
de schans en de inwoners van Ommen. In plaats van de Ommenaren waren het namelijk de soldaten die 
boekweit aan het verbouwen waren, daarnaast brandde de kapitein grote stukken heidevelden af.106  
 
De Raad van State besloot in 1681 een onderzoek in te stellen naar de omstandigheden van het veenmoeras van 
de Ommerschans. Het onderzoek moest uitwijzen of het mogelijk was het veenmoeras weer volledig te 
inunderen en het zo onbegaanbaar mogelijk te houden. Jan van Alberdingh, militair ingenieur, werd aangesteld 
als deskundige in het onderzoek, hij schreef 
een rapport met bijbehorende kaarten (fig. 
3.12).107  Van Alberdingh heeft samen met 
enkele andere experts door de 
veenmoerassen van Zuid-oost Drenthe, 
Noord-Overijssel en Oost-Groningen 
getrokken.108 Van deze tocht heeft van 
Alberdingh een verslag gemaakt. Wieten en 
Versfelt hebben het originele verslag van Van 
Alberdingh getranscribeerd.109 Hij schrijft in 
het verslag dat op verschillende plaatsen 
rondom de Ommerschans door plaatselijke 
boeren griften (waterlopen) en kanalen waren 
gegraven om het veenmoeras te ontwateren. 
Zijn kaart laat zien dat op verscheidene 
plekken rondom de Ommerschans 
boekweitakkers werden aangelegd.110 (fig. 
3.10) 
 
 

Figuur 3.10 Hottinger kaart. Op de Hottingerkaart worden de 
overblijfselen van de Vriesche leidijk weergegeven. Ten zuiden van de 
Ommerschans is de Vrieschedijk in het rood weergegeven.  

 

                                                      
104 Versfelt, 2007, p. 4-6. 
105 Historisch Centrum Overijssel, toegang 0003.1 inventarisnummer 520. 
106 Vereniging de Ommerschans, 2013, p. 9. 
107 Nationaal Archief, Toegang 4.VTHR inventarisnummer 8914. 
108 Nationaal Archief, Toegang 1.01.05 inventarisnummer 8915. 
109 Versfelt, 2007. 
110 Vereniging de Ommerschans, 2013, p. 9-10. 
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Naar aanleiding van Van Alberdingh’s  onderzoek werden korte tijd daarna aan weerszijden van het langgerekte 
veenmoeras zogenaamde leidijken aangelegd, één aan de noordzijde en één aan de zuidzijde (fig. 3.11). Door 
middel van deze leidijken bleven de moerassen moerassig en onbegaanbaar. De leidijken lagen ten zuiden en 
ten noorden van de Ommerschans van Staphorst tot Coevorden over Avereest ten noorden en over Witharen 
ten zuiden. Op de historische kaart van Hottinger zijn sommige overblijfselen van de leidijken nog te zien (fig. 
3.10). De buitenleidijk werd de Vrieschedijk of Statendijk genoemd.111 Op de Kaart van Hottinger staat deze nog 
weergegeven (rood gearceerd). Het werd ten strengste verboden de leidijken door te steken of vee op te 
weiden. In 1694 heeft de Staten Generaal een plakkaat uitgevaardigd tegen: ‘quaeddaerdige menschen ’t zij uijt 
moedwil, ofte om gewin daervan te trecken, de leijdijcken komen door te steecken, ende binnen de dijcken te 
zaeijen, weijlanden aen te maecken, of turf te steecken.’112 Het voordeel voor de inwoners van Avereest en 
Ommen was dat de leidijken het zure moeraswater uit de hooi- en weilanden hield.  
 

 
Figuur 3.11 Kaart van Johan van Alberdinh militair ingenieur. In 1681 heeft van Alberdingh een onderzoek verricht naar de 
omstandigheden van het veenmoeras rondom de Ommerschans, vanuit militair oogpunt werd het veenmoeras toe 
toegankelijk. De rode lijn geeft de leiddijken weer die zijn aangelegd op advies van van Alberdingh 

  

                                                      
111 Nationaal Archief, toegang 1.01.05 inventarisnummer 8915. 
112 Drents archief, toegang 0001 inventarisnummer 833. 
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Figuur 3.12 Fragment van de kaart van militair ingenieur Jan van Alberdingh uit 168. Goed te zien is dat de kaart is 
opgemaakt door een militair ingenieur, de militaire werken zijn duidelijk weergegeven en beschreven in de kaart. Het kaart 
hoort bij het onderzoeksverslag dat Van Alberdingh deed naar onder andere de veenmoerassen en de Ommerschans.  
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3.7 Het onderzoek van Hertell, Cluver en De la Rive naar de Ommerschans 
 
Na tientallen jaren van oorlog begon de 18e eeuw in vrede. Na de Spaanse successieoorlog werd in 1713 de 
vrede in Utrecht getekend.113 De oorlog had Nederland veel geld gekost, waardoor het land zo goed als failliet 
was. De schansen waren in deze tijd onmogelijk te onderhouden. Bovendien was er door de vrede geen directe 
noodzaak om in militaire linies te investeren. Dat waren enkele redenen om in 1715 de Ommerschans te 
ontmantelen. De militaire functie van het veenmoeras verviel. De stad Ommen besloot hiervan direct te 
profiteren, en probeerde de Ommerschans in handen te krijgen. De aankoop van de schans betekende geen 
invloed meer van soldaten en een ongelimiteerd gebruik van de veenmoerassen. Zij kwamen echter voor een 
vervelende verrassing te staan want de Raad van State had toegestaan dat de commandant de rest van zijn 
leven van de Ommerschans gebruik mocht maken. Hierop besloten de Ommenaren het lot in eigen hand te 
nemen en bestormden de schans. De commandant kon deze aanval niet weerstaan en gaf zich over. De 
Ommerschans kwam in handen van Ommen met de daarbij behorende veenmoerassen. De commandant mocht 
tot aan het einde van zijn leven blijven wonen in de schans.114 
 
Na een rustige periode van vrede namen de internationale spanningen in 1727 weer toe.115 De Ommerschans 
werd wederom in militaire paraatheid gebracht. De oorlog tussen Spanje en Engeland was uitgebroken en de 
Raad van State was bezig om alle schansen en vestingwerken weer in militaire paraatheid te brengen. Onno 
Zwier van Haren was lid van de Raad van State en ging over de voorzieningen van de wapenmagazijnen van 
Nederland. De Ommerschans had zijn waarde enkele tientallen jaren geleden bewezen en ook toen vond de 
Raad van State de Ommerschans een belangrijke schakel in de verdediging van de noordelijke provincies. 
Hiervoor moest de Ommerschans wel worden versterkt en het moest daarnaast ook geschikt worden gemaakt 
voor het bergen van een van de wapenmagazijnen van Nederland.  
 
Op 9 december 1739 kwamen de heren Hertell, Cluver en De la Rive bij elkaar in Zwolle. De heren kregen de 
opdracht van de Staten van Overijssel: ‘hoe de Ommerschans wederom behoorde gemaakt en in staat van 
defensie gestelt te worden. Als mede te inspecteren in wat staat de moerassen daar om heenen zijnde.’116 
Hertell, Cluver en De la Riva waren net als Johan van Alberdingh militaire ingenieurs. Zij kregen de opdracht een 
oordeel te geven of de moerassen en schansen nog steeds een goede verdediging vormden voor de noordelijke 
Nederlanden.  
 
De heren trokken vanaf Zwolle naar Coevorden waar zij een van de oude routes naar het noorden bezochten. 
‘den grooten weg van Coevorden naar Groningen tegen den moolen van Dalen, drie quartier boven Coevorden. 
Welke twee weegen in den zoomer voor de vijand zouden kunnen dienen om in Drente en vervolgens verder in ’t 
land te dringen’.117 Van hieruit trokken de heren via Hardenberg richting de Ommerschans. De meest oostelijke 
route naar het noorden liep onder andere via Hardenberg, vandaar ging de route via Coevorden naar het 
noorden. De heren kwamen hier in de nabijheid van Hardenberg een oude redoute tegen die vijandelijke legers 
vanuit Duitsland moest tegenhouden, ‘Vervolgens zijn we van Coevorden op den Hardenberg gegaan van daar 
vindt ziche een oude vervallen vierkante redoute aan de zogenaamde veenebrugh waarlangs de grote passage 
uit Duitsland komt en zo over den Hardenberg in Overijssel gaat.’ 118 
 

                                                      
113 Beek, van. Brinkkemper, 2011, p. 148. 
114 Vereniging de Ommerschans, 2013, p. 10-11. 
115 Vereniging de Ommerschans, 2013, p. 11. 
116 Groninger Archieven, toegang 587 inventarisnummer 178. 
117 Groninger Archieven, toegang 587 inventarisnummer 178. 
118 Groninger Archieven, toegang 587 inventarisnummer 178. 
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De heren vervolgden hun weg richting de Ommerschans via Ommen. In Ommen aangekomen volgden ze de 
opgeschoten weg het veenmoeras in richting de Ommerschans, liggende twee uren van de stad Ommen. Zowel 
het veenmoeras als de Ommerschans verkeerden in slechte staat. De militaire ingenieurs kwamen in hun 
onderzoek tot de conclusie dat de boeren rondom het veenmoeras in die tijd de grootste ‘vijand’ waren van de 
Ommerschans. De boeren begonnen namelijk steeds grotere gebieden te ontwateren voor de teelt van 
boekweit of voor het weiden van vee. Zij beschrijven in hun onderzoek dat de boekweitakkers al tot aan de 
gracht van de schans zijn gevorderd: Wat verders de situatie van de moerassen om en omtrent de Ommerschans 
is betreffende zo bevindt zich dat die van Ommen met het beboekweiten zeer verre zijn gevordert, ja zelf tot aan 
de gracht van de schans toe.119  
 
Hertell, Cluver en De la Rive kwamen tot de conclusie dat de Ommerschans een renovatie moest ondergaan en 
dat de veenmoerassen niet langer in gebruik mochten worden genomen voor het bewerken van boekweit. In 
het onderstaande citaat verwoorden de heren hun conclusie van hun voetreis die ze gemaakt hebben door de 
veenmoerassen rondom de Ommerschans. 
 
‘Wat nu aangaat de inundatie van de moerassen daar op hebben wij de eer edelmogende te berichten dat de 
moerassen zo omtrent Coevorden en vervolgens door naar de Ommerschans en Lichtmis door al het sterke 
toemaaken van de venen met oneindige slooten afgegraaven, de moerassen zoodanig zedert so faaren zijn 
opgedroogt dat alle voetgangers op alle plaatsen waar ook mag zijn in den zoomer kan gebruikt worden. 
 
Zo niet het toemaken van de boekweit veenen afgesneeden en belet wordt en verder alle gemaakte rillen slooten 
en waterlossingen doet afstoppen van distantie tot distantie om alsoo de winter waateren van regen en sneeuw 
daar in te doen smooren met den aftocht de waateren te beletten het welk zeekerlijck van een goed effect zal 
moeten weesen 
 
Doch de inwoners van het land die daar veel door koomen te lijden zullen nacht en dagh daar teegen werken en 
aangaan alste vreede is.  
 
De inundatie van de moerassen of het drassig houden van dien zouden en tijd van nood veel tot sterkte van t 
frontier aan dien kant contracteeren als men als dan alleen de vaste van oudsher zijnde passages door de 
moerassen maar zal hebben te bewaaren en dus de natuur die daar toe geschikt is (voor ’t overige) hem zelfs 
met een geringe bestand of hulpe kunnen dekken’.120 
 
De inspectie van Hertell, Cluve en De la Rive heeft het advies gevormd voor de versterkingen die zijn 
gerealiseerd aan de Ommerschans.121 Na de inspectie van de heren werd in 1740 begonnen met de versterking 
van de schans. De wallen werden aangepast naar het Nieuw Nederlands Stelsel, ontwikkeld door vestingbouwer 
Menno van Coehoorn. Daarnaast werd de Ommerschans uitgebreid met ravelijnen, waarbij de gracht de vorm 
kreeg van een ster (fig. 3.13). 122 

                                                      
119 Groninger Archieven toegang 587 inventarisnummer 178. 
120 Groninger Archieven, toegang 578 inventarisnummer 178. 
121 Groninger Archieven, toegang 578 inventarisnummer 178. 
122 Vereniging de Ommerschans, 2013 P. 10-13. 
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Figuur 3.13 Uitbreiding van de Ommerschans in 1740 tot een veelpuntige stervorm maakte de schans goed verdedigbaar. 
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3.8 Routes door het veen tussen de Reest en de Vecht in de 18e eeuw  
 
In de loop van de tijd zijn er meer routes in het veenmoeras ontstaan doordat lokale boeren het veenmoeras 
ontwaterden en gebruikten om er boekweit te verbouwen. Hierdoor werd in de loop van de tijd het veenmoeras 
op steeds meer plekken toegankelijk en verloor het haar militaire functie.  
 
Een van de eerste ooggetuigen verslagen van het veenmoeras rondom de Ommerschans is van Johan van 
Alberdingh. Hij heeft samen met enkele andere experts door de veenmoerassen van zuid oost Drenthe, noord 
Overijssel en oost Groningen getrokken, met de opdracht de veenmoerassen rondom de Ommerschans te 
inspecteren.123 Van Alberdingh heeft tijdens zijn onderzoek gebruik gemaakt van verschillende routes die rond 
1681 in het veenmoeras lagen. Vrijwel alle routes die hij beschrijft in zijn verslag worden door het zelfde feit 
gekenmerkt namelijk: … een weg (die in heele drooge zoomers te passeeren zoude zijn).124 Vrijwel alle wegen die 
in het veenmoeras liepen waren zeer onbetrouwbaar. Waarschijnlijk was het gehele veenmoeras in de natte 
winterperioden niet begaanbaar. Na de aanleg van de Ommerschans werd dit probleem al gauw duidelijk. De 
Friese stadhouder schreef in 1628 een brief naar de drie noordelijke provincies. De stadhouder wees op het 
noodzakelijke van het doen repareren ende opmaecken van een seeckeren dijck, loopende van het fort 
(Ommerschans) naar Zuidwolde (en van het aanleggen van een brug over de Reest) daar dit de eenigste weg 
was, waarlangs in wintertijd en bij regenachtig weer de levensmiddelen en de brandstoffen vanuit het Noorden 
naar het fort konden worden gebracht.125  
 
In 1740 hebben de heren Hertell, Cluver en de la Rive onderzoek gedaan naar de omstandigheden van het 
veenmoeras en de Ommerschans. De heren reisden vanaf Coevorden via Hardenberg naar de Ommerschans. In 
het verslag beschrijft zij een route van Hardenberg langs de Lutterbeek naar Drenthe. ‘Verdert gaat van den 
Hardenberg door de moerassen langs denk Blankenhemert (het tegenwoordige Heemserveen), drie quartier uur 
van den Hardenberg een weg (die in heel drooge zoomers te passeeren zoude zijn) tot aan de Lutterbeek en 
vervolgens in Drente, volgens bericht daar van aan out gegeeven hebben geen weg niet kunnen nagaan, 
aangezien de moerassen niet in staat waaren van aldaar te kunnen passeeren.’126  
 
Onder leiding van kapitein ingenieur Hottinger hebben militairen ingenieurs tussen 1788 en 1792 zuid oost 
Drenthe in kaart gebracht. Deze werkzaamheden waren onderdeel van een twintigjarig durend 
karteringsproject. De kaarten van Hottinger zijn een van de weinige zeer gedetailleerde kaarten die de routes 
door het veenmoeras weergeven.127 Op de kaart van Hottinger kunnen we goed zien dat de route over de 
dekzandruggen in het veenmoeras liep. Op enkele plaatsen loopt de route door het veen, waarschijnlijk was de 
route hierdoor maar enkel in droge maanden te gebruiken.   
 
Zoals we weten is men in 1628 begonnen met het bouwen van de Ommerschans.128 Rond die tijd moet ook de 
andere route door het veen zijn aangelegd die langs de Ommerschans loopt. Op de kaart van Hottinger (fig. 
3.14) is de nieuwere andere route in het rood weergegeven. Opvallend is dat deze route op grote stukken door 
het veen loopt. Waarschijnlijk was men in die tijd al begonnen om de randen van het veenmoeras te ontwateren 
om boekweit te verbouwen of andere gewassen. Het veenmoeras werd op sommige plaatsen door de 
ontwatering toegankelijker. 

                                                      
123 Nationaal Archief, toegang 1.01.05 inventarisnummer 8915. 
124 Versfelt, 2007. 
125 Hartmans, 1928, p. 13. 
126 Groninger Archieven, toegang 587 Inventarisnummer 178. 
127 Versfelt, 2004, p. 46. 
128 Hartmans, 1928, p. 12.  



Scriptie ‘De Ommerschans’  65 

  
Figuur 3.14 Op de kaart van Hottinger is te zien dat over deze dekzandrug verschillende paden door het veenmoeras liepen. 
De gele lijn geeft de oudste route van Zuidwolde naar Ommen weer. De rode lijn geeft de nieuwe route weer die is 
ontstaan door de aanleg van de Ommerschans.  

 
Lange tijd was de route van Ommen naar Zuidwolde de enige doorgang door het veenmoeras. Na verloop van 
tijd begonnen steeds meer lokale boeren het veenmoeras aan de randen te ontwateren voor hun boekweit. 
Hierdoor ontstonden er steeds meer doorgangen in het veen. De eerste routes die omwonende boeren in het 
veen aanlegden waren waarschijnlijk veenwegen, ook wel knuppelpaden genoemd. Deze veenwegen bestonden 
uit in de lengte gelegde boomstammen met daaroverheen dwars gelegde planken of stammetjes.129  
 
 
 
 
  

                                                      
129 Versfelt. 2012, p. 54. 
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3.9 Conclusie 
 
Hoe zag het militaire landschap er rond 1599 tot 1819 uit en wat was het verband met het natuurlijke 
landschap?  
 
Het militaire landschap van de Ommerschans bestond in de 17e eeuw uit een groot netwerk van veenmoerassen 
met daarin schansen en versterkte steden die verschillende routes van Overijssel naar het noorden bewaakten. 
Het natuurlijke landschap vormde de basis voor het militaire landschap. Door de natuurlijke barrières die 
gevormd werden door veenmoerassen konden de noordelijke provincies zich verdedigen. De noordelijke 
provincies hoefden slechts 3 routes door het veenmoeras te bewaken.  
 
Wanneer we specifiek kijken naar de Ommerschans met haar omliggende militaire landschap, dan valt de locatie 
van de schans op. De Ommerschans bewaakte een route door het veenmoeras die waarschijnlijk vanaf de 
middeleeuwen begaanbaar was. Deze route was slechts begaan tijdens enkele droge maanden in het jaar. De 
route liep vanaf Ommen door het veenmoeras, langs de Ommerschans, via Avereest over de stuwwal van 
Zuidwolde richting het noorden. De precieze locatie van de Ommerschans langs deze route in het veenmoeras 
was hoogstens merkwaardig. Waar verder alle schansen en versterkte steden op de route van zuid naar noord 
lagen, lag de Ommerschans enkele honderden meters van deze route. Na invallen van vijandelijke legers zagen 
de noordelijke provincies hun fout in en versterkten zij het militaire landschap rondom de Ommerschans met 
nog twee verdedigingswerken.   
 
Wanneer we verder kijken naar het militaire landschap rondom de Ommerschans valt op dat de omwonenden 
van het veenmoeras in vredestijd de Ommerschans liever kwijt dan rijk waren. Het militaire landschap was 
afhankelijk van de onbegaanbaarheid van het veenmoeras. De omwonenden hadden een ander belang; namelijk 
het gebied in cultuur brengen voor het telen van gewassen. Doordat omwonenden het veenmoeras in cultuur 
brachten, had dit negatieve gevolgen voor het militair gebruik van het landschap. Er kan worden gesteld dat de 
omwonenden, in vredestijd, de grootste vijand waren van het militaire gebruik van de Ommerschans en het 
omliggende landschap. Ook kan worden gesteld dat het militair gebruik van de Ommerschans hierdoor 
tientallen jaren de ontwikkelingen op het gebied van landbouw en vervening heeft geremd. De vervening van 
het veenmoeras heeft ten opzichte van andere gebieden erg laat plaats gevonden.   
 
 
  



Hoofdstuk 4
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Hoofdstuk 4 Het landschap van de Kolonie van 

Weldadigheid 1810 - heden 
 

4.1 Inleiding 
 
Na het vertrek van de Fransen in 1815 bleef een ontredderd Koninkrijk der Nederlanden achter. De afgelopen 
decennia was het land toneel geweest van diverse oorlogen– en had 
het steeds verloren. De handel en nijverheid hadden veel geleden 
onder de Franse bezetting en andere oorlogen. In steden als 
Amsterdam, Leiden en Haarlem leefde de helft van de bevolking in 
grote armoede. Ongeveer één op de zeven mensen was aan het begin 
van de 19e eeuw afhankelijk van de hulp van andere mensen.130  
 
De hulp van kerken en overheden was niet genoeg om de armen te 
helpen. Hierop richtte een groep vooraanstaande mensen, onder 
leiding van Johannes van den Bosch, een organisatie op om de 
armoede in het Koninkrijk der Nederlanden grondig aan te pakken. 
Deze groep mensen noemde zichzelf de Maatschappij van 
Weldadigheid.131        
 
 
 

Figuur 1.4 Johannes van den Bosch 
De Maatschappij van Weldadigheid was van mening dat voedsel en kleding uitdelen enkel tijdelijk de pijn 
wegnam, het loste het probleem niet op. De armen moesten volgens de Maatschappij van Weldadigheid weer 
uitzicht krijgen op een beter leven. Er moest een gedragsverandering plaats vinden bij de hulpbehoevenden. De 
Maatschappij van Weldadigheid was van mening dat wanneer de hulpbehoevenden in de juiste omstandigheden 
en de geschikte omgeving verkeerden zij zich los zouden kunnen maken van het arme bestaan. Door de 
hulpbehoevenden werk aan te bieden zouden zij in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Op die manier werd 
niet alleen op de bedeling bespaard, maar zou op de lange termijn ook de welvaart toenemen in het Koninkrijk 
der Nederlanden.132  
 
Een half jaar na de eerste bijeenkomst van de Maatschappij van Weldadigheid werd het plan uitgevoerd. In 1818 
werd de eerste kolonie gebouwd, genaamd Frederiksoord. De kolonie telde 52 hoeves met daarbij 2,5 hectare 
aan woeste gronden. Deze gronden moesten nog worden ontgonnen. Daarvoor werden de hulpbehoevenden te 
werk gesteld op de kolonie. Na Frederiksoord volgden al snel andere koloniën in Nederland en België.133 De 
eerste vier koloniën die de Maatschappij van Weldadigheid heeft opricht waren vrije koloniën. Naast deze vrije 
koloniën richtte de Maatschappij ook onvrije koloniën op voor kolonisten die zich misdroegen. Daarnaast sloot 
het bestuur een contract met de overheid om ook bedelaars, vondelingen, wezen en landlopers op te vangen in 
de onvrije koloniën.  
 

                                                      
130 Stuurgroep Koloniën van Weldadigheid op weg naar werelderfgoed, 2013, p. 4-9. 
131 Schmidt,2014, p. 125-127. 
132 Schmidt, 2014, p. 127. 
133 Stuurgroep Koloniën van Weldadigheid op weg naar werelderfgoed, 2013, p. 6. 
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Voor het oprichten van een onvrije kolonie zocht de Maatschappij van Weldadigheid naar een locatie waarin 
criminelen te werk konden worden gesteld en waar zij gevangen konden worden gehouden. Professor Hendrik 
Willem Tijdeman zocht voor de Maatschappij naar een geschikte plek en vond deze toen hij op 18 augustus 1818 
bij zijn zwager in Ommen op bezoek was. 134 Hij vond in de Ommerschans een geschikte locatie voor een onvrije 
kolonie. De gebouwen van de Ommerschans waren naar zijn inzien nog in goede staat en er waren voldoende 
gronden rondom de Ommerschans die nog in cultuur gebracht konden worden door de onvrije kolonisten.135  
 
In het jaar 1819 kreeg de Maatschappij van Weldadigheid het vruchtgebruik over de gronden rondom de 
Ommerschans.136 De schans was uitermate geschikt voor een onvrije kolonie. Het gebouw zelf werd gebruikt als 
verblijfplaats van de strafkolonisten. De gronden rondom de Ommerschans bestonden voor een groot gedeelte 
uit woeste gronden die nog in cultuur gebracht moesten worden voor landbouwgronden. De schans lag in de 
nabijheid van een kanaal, de Dedemsvaart. Dit kanaal werd gebruikt voor de afwatering van de veengronden en 
het vervoeren van turf. De kolonisten groeven watergangen naar de Dedemsvaart om de boerderijen te 
bevoorraden of landbouwproducten te vervoeren naar de steden. De eerste strafkolonisten werden gehuisvest 
in de gebouwen van de verlaten schans.137 
 

  

                                                      
134 Tijdema was een zeer bekend rechtsgeleerde, destijds hoogleraar in de staatkundige wetenschappen te leiden. 
135 Drents archief, toegang 0186 inventarisnummer 49. 
136 Drents Archief, toegang 0186 inventarisnummer 53. 
137 Vereniging de Ommerschans, 2013, p. 18. 
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4.2 Landschappelijke ontwikkelingen van het landschap rondom de Ommerschans in 

de 19e eeuw  
 
Begin 19e eeuw braken nieuwe tijden aan voor het landschap rond de Ommerschans. Het militaire 
veenlandschap met daarin de Ommerschans was niet langer van nut voor de noordelijke provincies. De 
verdedigingswerken waren in verval geraakt en niet langer bruikbaar. In 1819 werd de schans met de 
bijbehorende gronden daarom door het rijk in bruikleen afgestaan aan de Maatschappij van Weldadigheid.  
 
Omdat de schans en het omliggende veenmoeras niet langer een militaire functie kenden ontstond voor het 
eerst de mogelijkheid om dit veenmoeras te ontginnen. In 1803 was de veenbaas baron Willem Jan van Dedem 
begonnen met het vervenen van het veenmoeras ten oosten van de Ommerschans.138 Van Dedem bezat samen 
met zijn schoonvader Gerrit Willem van Marle een groot deel van de hoogveengronden ten oosten van de 
Ommerschans.139 Voor de vervening en de ontwatering van het veenmoeras groef hij een kanaal naar deze 
hoogveengronden. Dit kanaal (Dedemsvaart) liep vanaf het Zwartewater bij Hasselt tot de rivier de Vecht bij 
Ane. Rond het jaar 1811 was de Dedemsvaart voltooid tot aan zijn hoogveengronden (fig. 4.2).140 

 
Figuur 4.2. Een fragment van de kaart van Krayenhoff. De kaart laat zien dat de gronden rondom de Ommerschans nog niet 
in cultuur waren gebracht maar dat er wel een aanzet tot de vervening had plaats gevonden door middel van het graven 
van de Dedemsvaart. 

 
De Dedemsvaart vormde de centrale hoofdvaart. Min of meer haaks op deze hoofdvaart werden wijken 
gegraven om het veenmoeras te ontwateren en te vervenen.141 Hierdoor ontstond een duidelijk herkenbaar 
ontginningspatroon in het landschap, wat zorgde voor een grote landschappelijke verandering (fig. 4.3) Het 
verveningslandschap wordt gekenmerkt door een opstrekkende  brede stroken-verkaveling vanaf de hoofdvaart. 

                                                      
138 Visscher, 2003. 
139 Drent, 1978, p. 38-41. 
140 Drent, 1978, p. 53. 
141 Gerding, 1995, p. 182 – 190. 
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Haaks op de hoofdvaart werden wijken gegraven met daartussen de kavels. Tientallen hectaren ten oosten van 
de schans werden verveend. Na afgraving van het veen werd de onderliggende zandbodem in cultuur gebracht 
voor de landbouw. De vervening zorgde voor een grote economische impuls van het gebied rondom de 
Ommerschans. Ten noord-oosten ontstond het veenkoloniale dorp Dedemsvaart.142  

 
Figuur 4.2. Een fragment van de Topografische Militaire Kaart uit 1850. Opvallend zijn de sterk verschillende kavelpatronen 
van het verveningslandschap ten oosten van de schans (rechterzijde kaart) en het kolonie landschap van de Maatschappij 
van Weldadigheid rondom de Ommerschans (linkerzijde kaart).  

 

De ontginningspatronen in het kolonielandschap van de Ommerschans 
Het was voor de Maatschappij van Weldadigheid belangrijk dat de onvrije kolonie te midden van 
ongecultiveerde gronden en dus een dunbevolkt gebied lag op een redelijke afstand van de overige koloniën in 
Drenthe. De Ommerschans voldeed aan deze eisen, er waren voldoende ongecultiveerde gronden waar de 
onvrije kolonisten te werk gesteld konden worden. De Ommerschans bezat in 1819 circa 700 hectare, veelal, 
ongecultiveerde gronden.143 De schans lag in de nabijheid van het nieuw aangelegde kanaal, de Dedemsvaart, 
dat goed gebruikt kon worden voor aanvoer van mest- en bouwstoffen.144 Door verschillende watergangen naar 
het kanaal te graven, konden de benodigde materialen voor de boerderijen van de kolonie gemakkelijk en 
goedkoop worden geleverd. De Maatschappij van Weldadigheid maakte veelvuldig gebruik van het kanaal om 
vervaardigde producten en landbouwoverschot voor weinig geld af te voeren.145   
 
In 1820 begon aannemer Nuis met de verbouwing van de voormalige schans. De schans werd zo ingericht dat 
mannen, vrouwen en kinderen gescheiden konden worden bij aankomst. De mannen en vrouwen leefden in de 

                                                      
142 Drent, 1978, p. 53-54. 
143 Drent, 1978, p. 84. 
144 Gerding, 1995, p. 183-184.  
145 Schmidt, 2014, p. 127. 
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Ommerschans een gescheiden bestaan. In 1822 was de Ommerschans gereed voor de eerste bedelaars en hun 
bewakers.146 De eerste groep kolonisten begon met het ontginnen van de gronden rondom de Ommerschans.  
 
Het ontginningspatroon rondom de Ommerschans kende een geheel andere verkaveling als de veengronden van 
Willem Jan van Dedem. Waar de vervening ten oosten van de Ommerschans een langgerekte stroken 
verkaveling kende, werden de gronden rondom de Ommerschans verkaveld in nagenoeg dezelfde blokken (fig. 
4.3). De boerderijen werden langs linten in deze blokverkaveling gebouwd. Langs het lint van boerderijen werd 
een wijk gegraven naar de Dedemsvaart. Op deze manier zijn er vijf linten met boerderijen gerealiseerd (fig. 
4.4).  
 
Voor het ontginnen van de gronden rondom de Ommerschans werd een orthogonaal (rechthoekig met 
loodrecht op elkaar staande lijnen) ontginningspatroon toegepast dat kenmerkend was voor alle Koloniën van 
Weldadigheid (fig. 4.4). Alle ontginningswerkzaamheden werden verricht door de eerste onvrije kolonisten. Ook 
het gereedschap dat nodig was voor deze ontginningen werden zelf in de Ommerschans gefabriceerd.147 Het 
hoogveen dat aanwezig was in de ondergrond van het landschap werd door de tewerkgestelden verveend voor 
de turfwinning. Het turf werd gebruikt om de schans in koude dagen te verwarmen. Op sommige plekken was 
de laag met hoogveen zo gering dat het niet geschikt was voor turfwinning. Hier werd het veen vermengd met 
grond. Deze vruchtbare bodem was zeer geschikt voor het telen van diverse gewassen. 148  
 

 
 
Figuur 4.4. De 21 boerderijen, opvallend is dat ze allemaal liggen aan wijken die in verbinding staan met de Ommerschans. 
Dit was een van de sterkste punten van de Ommerschans.  

 

                                                      
146 Drents archief, toegang 0137.01 inventarisnummer 422. 
147 Vereniging de Ommerschans, 2013, p. 26. 
148 Dorgelo, 1964, p. 79-85. 
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De bedrijfsgroottestructuur verschilde ten opzichte van de vrije koloniën van de Maatschappij van 
Weldadigheid. Van den Bosch was van mening dat de boerderijen in de vrije koloniën kleinschalig moesten 
blijven zodat de akkers door middel van handenarbeid konden worden bewerkt.149 Uiteindelijk bleken deze 
kleine boerderijen niet rendabel te zijn. Het grootste probleem waar de koloniën tegen aan liepen was het 
mesttekort voor de akkers van de kleine boerderijen. Voor de akkerbouw in de kolonie was meer mest nodig 
dan de koloniën zelf produceerden. Hierdoor moest vaak dure mest worden gekocht wat ook dure 
transportkosten met zich mee bracht.150 
 
Opvallend is dat de bedrijfsgrootte in de Ommerschans sterk verschilde van die in de vrije koloniën. Op 
aanraden van Johannes van den Bosch werden hier namelijk grote bedrijven gesticht van circa 35 hectare.151 
Uiteindelijk zijn er in de Kolonie van Weldadigheid de Ommerschans 21 boerderijen152 gesticht (fig. 4.4).153 De 
keuze om in de Ommerschans grote boerderijen te stichten heeft te maken met het feit dat de boerderijen de 
bedelaars en andere onvrije kolonisten van eten moesten voorzien. De Ommerschans was op deze manier 
grotendeels zelfvoorzienend.    
 
Door de ontginningen van de Maatschappij van Weldadigheid is de oudere historische tijdslaag geheel 
verdwenen. Enkel de schans doet nog herinneren aan het oude militaire landschap van de late middeleeuwen. 
Het gebouw werd hergebruikt door de Maatschappij om de onvrije kolonisten te huisvesten. Ook de route van 
Ommen via Avereest naar Zuidwolde was nog in dezelfde staat als in de 17e eeuw. Deze route verloor echter wel 
haar waarde doordat het veenmoeras in ten tijde van het koloniale landschap geheel werd ontgonnen. Andere 
elementen uit het oudere landschap vinden we niet terug. Het militaire landschap van de late middeleeuwen 
heeft geen invloed gehad op de ontginningen van de Maatschappij van Weldadigheid.   
 

4.3 Agrarische bedrijfsvoering van de Kolonie van Weldadigheid 
 
Het werk op de Ommerschans bestond uit veldwerk en fabrieksarbeid. Het hoofddoel was het veldwerk op de 
boerderijen van de schans. Degene die niet in staat waren om op het veld te werken werden te werk gesteld in 
de verschillende werkplaatsen. Het principe op de Ommerschans was, vooral in de beginjaren, ‘wie werkt zal 
eten’.154 De zwakke kolonisten kwamen in de beginjaren in een vicieuze cirkel terecht waar zij vaak niet 
uitkwamen. De toch al zwakke bedelaars kregen, doordat ze geen zwaar werk konden volbrengen, weinig eten 
waardoor ze nog zwakker werden. De zwakkere kolonisten werkten in de fabrieken en werkplaatsen van de 
Ommerschans, hier produceerden zij koffiebalen, boezelaarsbont (schort) of halsdoeken in de weverij.155  
 
Van den Bosch had voor de landbouw in de Koloniën van Weldadigheid een duidelijke filosofie. Hij was 
voorstander van kleine kolonistenhoeves, omdat grote boeren bedrijven afhankelijker waren van paarden en 
ploegen in plaats van handenarbeid. Bovendien hadden grote boerderijen veel meer mest nodig om de akkers 
vruchtbaar te houden. Van den Bosch was van mening dat de boerderijen op handkracht van de kolonisten 

                                                      
149 Dorgelo, 1964, p. 43-47. 
150 Dorgelo, 1964, p. 31. 
151 Dorgelo, 1964, p. 48-52. 
152 De literatuur is verdeeld over het precieze aantal boerderijen dat de kolonie van Weldadigheid in de Ommerschans heeft gehad. Het 
boek van de amateur-historicus Drent beschrijft dat er 20 boerderijen hebben gelegen. Waar Drent zijn verhaal tot in het detail 
beargumenteert met archieven blijft hij op dit detail vaag. Ook Kloosterhuis is verdeeld over het precieze aantal boerderijen. Zij benoemt 
in haar studie naar de Maatschappij van Weldadigheid dat er in de Ommerschans 18 boerderijen zijn gebouwd. Op basis van cartografisch 
onderzoek in combinatie met archiefonderzoek is het juiste aantal van 21 boerderijen achterhaald. 
153 Drents Archief, toegang 0186 inventarisnummer 1271. 
154 Vereniging de Ommerschans, 20134, p. 25. 
155 Eilerts de Haan, 1872, p. 92 & 144. 
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moest draaien. Hierdoor was het wenselijk dat de kolonistenhoeves slechts uit 1,7 á 2 hectare bestonden. Een 
gemiddeld kolonistengezin van twee volwassenen en vier kinderen zou kunnen bestaan van de opbrengst, 
uitsluitend bewerkt door handenarbeid. De percelen van de kolonistenhoeves bestond uit 2 morgen (1.7 
hectare) akkers en 1 morgen (0.85 hectare) sparrenbos. Het sparrenbos moest het uitzet vormen voor de 
oudere kinderen wanneer die in de gewone maatschappij zouden terugkeren.156 
 
Omdat de boerenhoeves in de Ommerschans alle kolonisten van eten moesten voorzien, week Van den Bosch 
van zijn filosofie af. Hij stichtte op de Ommerschans 21 grote boerenhoeves met gemiddeld 35 hectare aan 
landbouwgronden. Deze hoeves moesten op den duur alle onvrije kolonisten kunnen voeden. De boerderijen 
bestonden uit gemengde bedrijven, dat wil zeggen dat ze zowel aan akkerbouw als aan veehouderij deden. Deze 
vorm van landbouw zorgde voor een eigen cyclus op het bedrijf waarin het vee voor de mest zorgde waar de 
akkers mee konden worden bemest waardoor de opbrengst van de akkerbouw groter werd en de akkers 
vruchtbaar bleven.157  
 
De beste kolonisten uit de vrije koloniën in Drenthe werden uitgekozen om zetboer te worden op de grote 
boerderijen in de Ommerschans. Deze zetboeren waren samen met de schildwachten verantwoordelijk voor de 
onvrije kolonisten die kwamen werken op de boerderij.158 Aan het hoofd van elke drie á vier hoeves stond een 
wijkmeester. Deze wijkmeester stuurde de kolonisten aan op de percelen van de verschillende hoeves. Aan het 
hoofd van de wijkmeesters stond de onderdirecteur landbouw van de Ommerschans.  
 
De Ommerschans beschikte over 21 boerderijen met een grootte van ongeveer 35 hectare. Voordat deze 
boerderijen de gronden konden gebruiken voor het telen van gewassen moesten de gronden in cultuur worden 
gebracht en moesten er waterlopen naar de boerderijen worden aangelegd. Door middel van het uitstekende 
patroon van waterlopen konden alle boerderijen worden bevoorraad door middel van schepen via de 
Dedemsvaart (fig. 4.4). Door het patroon van waterlopen in de Ommerschans waren de transportkosten in de 
schans vele malen lager dan de overige koloniën.159      

                                                      
156 Dorgelo, 1964, p. 43. 
157 Eilerts de Haan, 1872, p. 38. 
158 Kloosterhuis, 1981, p. 116. 
159 Dorgelo, 1964, p. 184-185. 
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Figuur 4.5. De percelen die in 1832 rondom de Ommerschans in het bezit waren van de Kolonie van Weldadigheid. Het rood 
omlijnde gebied was in 1832 in het bezit van de Maatschappij van Weldadigheid. Op de kaart zijn ook goed de 
ontginningspatronen te zien die kenmerkend zijn voor de Kolonie van Weldadigheid.  
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Figuur 4.6. Fragment van de Bonnekaart 1890-1910. De Kolonie van Weldadigheid bezat naast de gronden rondom de 
Ommerschans ook enkele percelen rondom de stad Ommen. De percelen bestonden voornamelijk uit hooilanden en 
percelen met hakhout.  
 

Perceel Aantal Percentage 

Bouwland 133 42 

Hooiland  15 5 

Weiland 7 2 

Veengrond 26 8 

Heide 17 5 

Hakhout 8 3 

Bos  3 1 

Struwellen (kleine percelen met bosjes) 9 3 

Moeras 5 2 

Huis en erf 34 11 

Tuin 18 6 

Overige (water) wegen 43 14 

Totaal 318 100 

Tabel 4.1 Aantal percelen per grondgebruiksklasse van de Maatschappij van Weldadigheid rond de Ommerschans in het 
jaar 1832.   

 
Rond het jaar 1832 bezat de Maatschappij van Weldadigheid in de Ommerschans in totaal 318 percelen 
verdeeld over ongeveer 700 hectare (tabel 4.1). Het grootste deel van deze percelen bestond uit bouwland waar 
onder meer tarwe, rogge, gerst, aardappelen, vlas, haver, klaver, spurrie, boekweit, bonen, wortelen en erwten 
werd verbouwd.160 Vergeleken met de overige koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid waren de 
opbrengsten van de Ommerschans erg hoog. Het is niet bekend of dit nu lag aan de grote hoeves met 
uitstekende boeren of aan de vruchtbare gronden.161 Een kleiner percentage bestond uit hooi- en weilanden, 

                                                      
160 Vriend des Vaderlands, juni 1831. Ontleend van www.delpher.nl  
161 Hardenberg-Ommen Archieven, toegang 005 inventarisnummer 1925&1926. 
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deze gronden werden voornamelijk voor de veestapel gebruikt. De veestapel voorzag de bouwlanden weer van 
mest zodat de gronden rondom de Ommerschans vruchtbaar bleven. Rond het jaar 1832 bestond nog zo’n tien 
procent van de totale oppervlakte uit woeste gronden die nog moesten worden ontgonnen en in cultuur 
gebracht worden (tabel 4.1). Ongeveer acht procent van deze woeste gronden bestond nog uit hoogveen. 
Wanneer er voldoende hoogveen aanwezig was werd dit verveend voor de turfwinning. De gewonnen turf werd 
gebruikt om de gebouwen in de Ommerschans te verwarmen. Wanneer de laag hoogveen zo gering was dat 
turfsteken niet mogelijk was, werd het veen gebruikt als mest om de bouwlanden vruchtbaar te houden.162  
 
De boerderijen op de Ommerschans waren stuk voor stuk gemengde bedrijven met koeien, varkens en schapen 
voor vlees, wol, melk en mest voor de bouwlanden. Waar de kleine boerderijen op de vrije koloniën vooral 
draaiden op handenarbeid werd op de Ommerschans gebruik gemaakt van paarden en ossen voor het zware 
veldwerk.163 Een hoeve op de Ommerschans bestond uit een huis en tuin, dorsschuur, twee hooibergen, een 
varkenshok en een stookhok. De totale waarde van een gemiddelde hoeve bedroeg 1.500 gulden. De hoeve 
beschikte over vijftien bunder (hectare) bouwland en twintig bunder hooiland. Elke bunder land werd in de 
beginjaren van de Kolonie de Ommerschans voor vijftien gulden gekocht, en was rond het jaar 1850 al 300 
gulden waard.164  
 

 
 
Figuur 4.7. Hoeve No 11 aan de 1e schansweg. De eerste hoeves zijn gebouwd aan wat nu de 1e Schansweg heet. De 
boerderij is gebouwd rond het jaar 1822. In het jaar 1872 is de hoeve verbouwd en het nu nog bestaande voorhuis dateert 
uit deze tijd.  

                                                      
162 Dorgelo, 1964, p. 79-85. 
163 De Vriend des Vaderlands, 1838: ontleend van www.Delpher.nl 
164 Drents Archief, toegang 0186 inventarisnummer 1271. 
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4.4 Landschappelijke relicten in het hedendaagse landschap 
 
Het huidige gebied rond de Ommerschans kent zoals eerder gezegd drie historische tijdslagen, namelijk die van 
het oorspronkelijke natuurlijke landschap-, het militaire landschap van de Nieuwe Tijd en het koloniale 
landschap van de negentiende en twintigste eeuw. Doordat de laatstgenoemde laag sterk domineert, zijn de 
oudere twee lagen moeilijk te herkennen in het landschap. Toch zijn op sommige plaatsen nog relicten van de 
oudere tijdslagen aanwezig.  
 

Relicten van het natuurlijke landschap 
Voor de relicten van het natuurlijke landschap moeten we het vooral ondergronds zoeken. In de bodem zijn 
oude lagen van het natuurlijke landschap nog terug te vinden Denk hierbij aan het veen of het dekzand van de 
dekzandruggen bij Balkbrug en Witharen. De dekzandrug waar in het verleden de belangrijke route door het 
veenmoeras liep, is vrijwel geheel verdwenen door de 19e-eeuwse ontginningen rondom de Ommerschans.  

 
Figuur 4.8. Het heuveltjesbos in Balkbrug is een bosgebied dat op de dekzandrug ligt ten noorden van de Ommerschans. De 
foto dateert van 1920 waarin nog goed het reliëf te zien is van de dekzandrug. Vandaag de dag wordt het bos nog steeds 
gekenmerkt door het reliëf van de dekzandrug.  
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Slechts op enkele plaatsen is de rug nog te herkennen in het landschap, vooral op plekken die begroeid zijn met 
bossen die nooit zijn ontgonnen (fig. 4.8). Op de AHN-kaart (Actueel Hoogtebestand Nederland) is de 
dekzandrug nog wel te zien (fig. 4.9). In 
het landschap rondom de Ommerschans 
treft men naast zichtbare relicten nog 
enkele toponiemen aan die terug te 
leiden zijn naar het natuurlijke landschap 
rondom de Ommerschans, toponiemen 
als Kotermeerstal en Sponturfwijk zijn 
namen die wijzen op het veengebied ten 
oosten van de schans (hoofdstuk 2.3).   
 
Figuur 4.9. Op de AHN-kaart is de 
paraboolvormige dekzandrug nog wel goed 
zichtbaar. De rode paraboolvorm die van het 
noorden, via het oosten tot het zuiden van de 
Ommerschans loopt is de dekzandrug van 
Balkbrug en Witharen.  
 

Het militaire landschap 
Het militaire landschap uit de late zestiende tot en met vroege negentiende eeuw is geheel verdwenen rondom 
de Ommerschans. Door de ontginningen van Van Dedem en de Maatschappij van Weldadigheid is het gehele 
veenmoeras in cultuur gebracht. De verschillende verdedigingswerken zijn daardoor successievelijk verdwenen. 
Slechts een deel van de gracht van de vroegere schans is vandaag de dag nog te zien (fig. 4.10).  
 

 
 
Figuur 4.10. De Ommerschans 2018. Vandaag de dag herinneren slechts de grachten en enkele aarden wallen nog aan de 
schans die ooit in het veenmoeras heeft gelegen. Het gebied is nu dicht begroeid met bossen.   
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Het retranchement dat vanaf de Ommerschans in noord-oostelijke richting naar de Reest liep, is eveneens 
geheel verdwenen. Op basis van cartografisch onderzoek en veldbezoek is er mogelijk een aanwijzing gevonden 
voor de locatie van de redoute op de dekzandrug. Door middel van de kadasterkaart van 1832 en het 
ooggetuigenverslag van Hertell, Cluver en de La Rive is de locatie van de redoute op de dekzandrug mogelijk 
achterhaald (hoofdstuk 3.7). Door verscheidene kaarten van de Ommerschans op chronologische volgorde te 
leggen is de locatie van de redoute in het landschap mogelijk achterhaald (fig. 4.11). Tijdens een veldbezoek is 
op deze locatie een verhoging in het landschap gevonden die eventueel kan duiden op een oude aardenwal (of 
een restant van de dekzandrug, hier moet verder onderzoek naar worden gedaan) van de oude redoute. Verder 
archeologisch onderzoek zou kunnen aantonen dat dit resten zijn van de oude redoute die ten oosten van de 
Ommerschans op de dekzandrug is gebouwd.  

 
Figuur 4.11. De kaart linksboven is de kadasterkaart uit 1832. Op basis van deze kaart is de mogelijke locatie van de redoute 
achterhaald. De kaarten die hier op volgen zijn in chronologische volgorde weergegeven, op basis van deze kaarten is een 
mogelijke aanwijzing van de redoute in het landschap gevonden. De foto rechtsonder is op de locatie gemaakt waar ten 
tijde van het militaire landschap de redoute heeft gelegen, op de foto is een reliëf in het landschap te zien dat kan duiden 
op een aarden wal van de redoute. Uit gesprekken met boeren bleek dat deze aarden wal tientallen jaren geleden vele 
malen groter is geweest. Het reliëf is enkele jaren geleden van bomen ontdaan en geëgaliseerd. 
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Het koloniale landschap 
De jongste historische tijdslaag van de Ommerschans is het koloniale landschap, hiervan zijn vandaag de dag in 
het landschap de meeste relicten terug te vinden. Naast de landschappelijke relicten zijn er ook nog enkele 
gebouwen die dateren uit de tijd van de Maatschappij. Rondom de schans liggen nog de hervormde kerk met 
pastorie en de dokterswoning. Deze gebouwen worden nog steeds gebruikt of bewoond. Van de 21 koloniale 
boerderijen zijn er nog steeds twee in gebruik, boerderij No vier en acht (fig. 4.12). Tot slot kent het landschap 
van de Ommerschans nog één limiethuisje. Het hele koloniale landschap werd omgeven door dit soort 
limiethuisjes. De limiethuisjes werden door invalide en betrouwbare kolonisten bewoond. Zij moesten 
voorkomen dat de onvrije kolonisten ontsnapten uit de kolonie de Ommerschans. Al gauw kwam men erachter 
dat deze personen niet geschikt waren voor hun taak. Zij werden vervangen door veteranen.165 
 

 
Figuur 4.12. De koloniale hoeves No vier en acht zijn vandaag de dag nog steeds in het landschap zichtbaar.  

                                                      
165 Drents Archief, toegang, 0186, inventarisnummer 3597 
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De Maatschappij van Weldadigheid heeft een gebied van circa 700 hectare ten westen van de schans 
ontgonnen. Vandaag de dag wordt dit gebied intensief gebruikt als landbouwgrond. Hierdoor zijn de historische 
kavels vaak vergroot naar de huidige landbouwkavels. Toch is nog steeds het duidelijke ontginning- en 
verkavelingspatroon herkenbaar. Zoals eerder is beschreven gebruikte men een vast ontginningspatroon. De 
kavels die waren ontgonnen werden vaak omgrensd met houtwallen. Dit patroon van kavels met omliggende 
houtwallen zien we nog steeds terug in het landschap ten oosten en westen van de Ommerschans.  
 
Naast het karakteristieke kavelpatroon zijn er ook nog steeds veel wijken te zien in het landschap. Het koloniale 
landschap van de Ommerschans was goed bereikbaar doordat de Maatschappij van Weldadigheid wijken had 
gegraven naar alle 21 hoeves. Veel van deze wijken liggen nog steeds in het landschap en vormen nu belangrijke 
wateren voor de ontwatering in het gebied (fig. 4.16). Niet alle wijken kennen nog steeds dezelfde formaten als 
in de koloniale tijd. In de loop van de tijd zijn sommige wijken deels gedempt.  

 
Figuur 4.13. Kaart met de relicten uit de verschillende historische tijdslagen van de Ommerschans.  
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Figuur 4.14 Het koloniale landschap van de Maatschappij van Weldadigheid. De kavels ten westen van de Ommerschans zijn 
omringd met houtwallen. Deze zijn ten tijde van de Maatschappij van Weldadigheid aangelegd. Bovenin de foto liggen de 
grachten van de Ommerschans verscholen in de bossen.  
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Figuur 4.15 Het Koloniale landschap van de Maatschappij van Weldadigheid. Het landschap van de Ommerschans ten tijde 
van de Kolonie van Weldadigheid kende drie ontginningsassen waar boerderijen werden gevestigd. Rechts op de foto is een 
van deze ontginningsassen te zien waaraan nog steeds boerderijen liggen. Veelal zijn de oude koloniale boerderijen al 
afgebroken en vervangen voor moderne landbouwbedrijven of woningen. Ook hier zijn nog enkele oude houtwallen te zien 
die de koloniale kavels omringden.  

 
Figuur 4.16. De wijk die centraal door het ontgonnen landschap van de Ommerschans liep. Aan deze wijk stonden geen 
boerderijen, de wijk werd gegraven om een verbinding te maken met de Dedemsvaart en de Vecht bij Ommen. Deze vaart 
is nooit afgekomen omdat de kolonisten werden gestuit door de dekzandrug bij Witharen.  
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Figuur 4.17. De verschillende tijdslagen van de Ommerschans. De afbeeldingen geven een ruwe weergave van het 
landschap in de verschillende tijdslagen van de Ommerschans. Het landschap rond 1800 geeft een beeld van het natuurlijke 
landschap en het landschap ten tijde van het militaire landschap. Na 1800 wordt het kenmerkende landschap van de 
Maatschappij van Weldadigheid in de Ommerschans weergegeven.  
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4.5 Conclusie 
 
Welke veranderingen heeft het landschap van de Ommerschans in hoofdlijnen ondergaan vanaf het begin van 
1800 tot 1890 en welke weerslag heeft dit gehad op de gebouw-, ontginningsgeschiedenis en het agrarisch 
landgebruik? 

 
In de laatste historische tijdslaag van de Ommerschans is het landschap in een korte tijd sterk veranderd. Het 
vervallen van de militaire functie van de Ommerschans heeft ervoor gezorgd dat landschapsontwikkelingen in de 
directe omgeving, die lange tijd werden tegengehouden door de overheid, uiteindelijk toch konden 
plaatsvinden. Doordat het veenmoeras geen militaire functie meer diende, werd het veenmoeras ontgonnen en 
in cultuur gebracht voor de landbouw.  
 
De grote veranderingen in het landschap rondom de Ommerschans zijn niet alleen op het conto van de 
Maatschappij van Weldadigheid te schrijven. De verveningsbaas Willem Jan van Dedem heeft een belangrijke rol 
gespeeld in de landschappelijke, economische en sociale ontwikkelingen rondom de Ommerschans. Door het 
graven van een veenvaart (de Dedemsvaart) was het mogelijk om het veenmoeras ten oosten van de 
Ommerschans te ontwateren, vervenen en in cultuur te brengen. Nadat van Dedem de kostbare hoogvenen had 
verveend bracht hij de gronden in cultuur voor landbouwdoeleinden.  
 
Wanneer er specifiek naar de schans en de omliggende woeste gronden wordt gekeken zien wij duidelijk de 
landschappelijke ontwikkelingen die zijn ontstaan met de komst van de Maatschappij van Weldadigheid. Het 
heeft op grote schaal de woeste gronden ten westen van de schans in cultuur gebracht. Het karakteristieke 
kavelpatroon is vandaag de dag nog steeds te herkennen. De Maatschappij van Weldadigheid was een zeer 
vooruitstrevende organisatie wat betreft de landbouw. De koloniale hoeves van de Ommerschans hebben lange 
tijd een voorbeeldfunctie gehad voor andere boerderijen in de omgeving. Waar andere boerderijen rondom de 
Ommerschans moeite hadden om na de vervening toch de grond vruchtbaar te houden lukte dit de 
Ommerschans wel. Dit lukte de Maatschappij omdat zij experimenteerde op gebied van bemesting van de 
gronden.  
 
De kolonie de Ommerschans was een van de welvarendste koloniën van de Maatschappij op het gebied van 
landbouw. De grote koloniale hoeves hebben lange tijd niet alleen de onvrije kolonisten maar ook andere 
koloniën van eten voorzien. Dit was niet alleen aan de grootte van de hoeves te danken. Het was ook te danken 
aan het feit dat de gronden rondom de Ommerschans zeer vruchtbaar waren door het hoogveen. Naast de 
combinatie van grote boeren hoeves met zeer vruchtbare landbouwgronden werkten ook de beste boeren uit 
de overige koloniën op de Ommerschans. Deze boerengezinnen hadden zich bewezen op de andere koloniën 
door hun harde werken en uitmuntende landbouwkennis. Deze combinatie zorgde ervoor dat de Ommerschans 
een van de beste koloniën was op het gebied van de landbouw.  
 
Het koloniale landschap van de Maatschappij van Weldadigheid heeft het landbouwontwikkelingsgebied ten 
westen van de Ommerschans bepaald. De karakteristieke blokverkaveling en wijkenpatroon wordt vandaag de 
dag nog steeds door de boeren gebruikt. Hieruit blijkt dat de Maatschappij van Weldadigheid op het gebied van 
landbouw zijn tijd ver vooruit  was.  
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Conclusie en aanbevelingen 
 
 
Dit onderzoek heeft beoogd de ontwikkeling van de verschillende landschapshistorische lagen weer te geven, de 
ruimtelijke samenhang tussen architectuur (object) en landschap (omgeving) te verduidelijken als ook vast te 
stellen hoe oudere lagen jongere ontwikkelingen hebben beïnvloed. Aandacht voor, en behoud van, met name 
de landschappelijke aspecten van de Ommerschans, is het doel en de reden voor het schrijven van deze scriptie. 
Voor dit onderzoek is de lange termijnontwikkeling van het landschap van de Ommerschans verdeeld in drie 
thema’s die elk een historische tijdslaag uit het landschap vertegenwoordigen. Elk thema kent zijn eigen 
onderzoeksvraag die in dit hoofdstuk zal worden beantwoord.   
 

Conclusie 
 

Thema 1 Het natuurlijke landschap in de late middeleeuwen 
Welke opbouw en ontstaanswijze kende het middeleeuwse natuurlijke landschap ter plekke vóór de bouw van de 
schans? 

 
Voor de opbouw en de ontstaanswijze van het middeleeuwse natuurlijke landschap moeten we terug naar het 
Saalien. Hierbij werd het hele studiegebied bedekt met landijs. Dit zorgde enerzijds voor een positief reliëf in de 
vorm van stuwwallen en anderzijds door middel van een eroderende werking een negatief reliëf in de vorm van 
een oerstroomdal van de Vecht. Het latere Weichselien kenmerkt zich door eolische processen dat wil zeggen 
landschapsvormende processen onder invloed van wind wat resulteerde in dekzandruggen. Deze 
dekzandruggen hebben een belangrijke rol gespeeld in de jongere historische tijdslagen van de Ommerschans. 
Deze landschapsvormende processen uit het Saalien en Weichselien hebben in het Holoceen geresulteerd in een 
hoogveenmoeras. Tijdens het Holoceen werd het klimaat warmer, hierdoor steeg het grondwater en de 
zeespiegel. Het studiegebied, dat in het lage oerstroomdal van de Vecht lag, werd hierdoor steeds natter. Het 
landschap kwam onder water te staan, de plantenresten konden door het gebrek aan zuurstof niet verteren. In 
deze natte omstandigheden ging de afbraak van de plantenresten langzamer dan de opeenhoping. Dit 
resulteerde in een groot veenmoeras tussen de Reest en de Overijsselse Vecht. De dekzandruggen uit het 
Weichselien lagen als eilanden in het veenmoeras. Tussen deze ruggen waren veenkoepels gegroeid die op 
sommige plekken wel zes meter hoog waren. Dit zijn uitzonderlijk hoge veenkoepels voor noord-oosten van 
Overijssel.  
 

Thema 2 Het militaire landschap in de 17e en 18e eeuw 
Hoe zag het militaire landschap er rond 1599 tot 1819 eruit en wat was het verband met het natuurlijke 
landschap? 

 
Het landschap rond de Ommerschans bestond in de 17e eeuw uit een groot netwerk van veenmoerassen met 
daarin schansen en versterkte steden die verschillende routes van Overijssel naar het noorden bewaakten. Het 
natuurlijke landschap vormde de basis voor dit militaire landschap. Door de natuurlijke barrières die gevormd 
werden door veenmoerassen konden de noordelijke provincies zich verdedigen. Deze ondoordringbare 
natuurlijke barrière was slechts op enkele plaatsen begaanbaar over droge dekzandruggen uit het Weichselien. 
De noordelijke provincies hoefden slechts deze begaanbare routes te bewaken om het noorden te verdedigen 
tegen vijandelijke legers. Het veenmoeras strekte zich uit van de Dollard bij Groningen tot de steden Hasselt en 
Zwartsluis. Dit enorme veenmoeras kende slechts drie routes, via overwegend dekzandruggen, om het noorden 
te bereiken.  
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Zoomen we in op het veenmoeras tussen de Reest en de Overijsselse Vecht dan zien wij hier de Ommerschans. 
Deze schans bewaakte de route van Ommen via Avereest naar Zuidwolde en verder naar het noorden. Deze 
route was waarschijnlijk ontstaan in de middeleeuwen na de ontginningen van de dorpen Rouveen en Staphorst 
rond de 11e en 12e eeuw. Toch was deze route in de 17e eeuw alles behalve betrouwbaar. Slechts enkele droge 
perioden in het jaar was het vertrouwd om via de dekzandruggen het veenmoeras over te steken. Om deze 
route te bewaken werd in 1628 de Ommerschans aangelegd. De precieze locatie van de Ommerschans was 
merkwaardig. Waar verder alle schansen en versterkte steden óp de route van zuid naar noord lagen, lag de 
Ommerschans enkele honderden meters van deze route. In 1665 werd de schans aangevallen door de 
vijandelijke legers van de Bisschop van Münster, hierbij bleek de schans niet betrouwbaar genoeg. De 
vijandelijke legers trokken via de dekzandrug, buiten het bereik van de kanonnen van de schans, het 
veenmoeras over. Hierop werd het militaire landschap versterkt met een retranchement (verdedigingswal) en 
een extra redoute op de dekzandrug. Uiteindelijk bestond het militaire landschap van de Ommerschans uit een 
veenmoeras met daarin een grote schans omgeven door een brede aarden wal met grachten, een kleine 
redoute op de dekzandrug en een retranchement vanaf de Ommerschans in noord-oostelijke richting tot aan de 
Reest. Zo heeft het militaire landschap meer dan een eeuw lang gefunctioneerd.  
 

Thema 3 Het koloniale landschap uit de eerste helft van de 19e eeuw 
Welke veranderingen heeft het landschap van de Ommerschans in hoofdlijnen ondergaan vanaf het begin van 
1800 tot 1890 (Maatschappij van Weldadigheid) en welke weerslag heeft dit gehad op de gebouw-, 
ontginningsgeschiedenis en het agrarisch landgebruik en wat is hier nog van terug te vinden in het hedendaagse 
landschap? 

 
In de laatste historische tijdslaag van de Ommerschans is het landschap in een korte tijd sterk veranderd. In 
enkele jaren is het militaire landschap compleet overlapt door het jongere koloniale landschap. Het vervallen 
van de militaire functie van de Ommerschans heeft ervoor gezorgd dat landschapsontwikkelingen, die lange tijd 
werden tegengehouden, konden plaatsvinden. Er werden plannen gemaakt om het veenmoeras te vervenen en 
daarna in cultuur te brengen voor de landbouw. De landschappelijke invloed van het militaire landschap was 
zeer gering op het nieuw ontwikkelde landschap.  
 
De grote veranderingen in het landschap rondom de Ommerschans zijn niet alleen op het conto van de 
Maatschappij van Weldadigheid te schrijven. De verveningsbaas Willem Jan van Dedem heeft een belangrijke rol 
gespeeld in de landschappelijke, economische en sociale ontwikkelingen ten oosten van de Ommerschans. Door 
het graven van een veenvaart (de Dedemsvaart) was het mogelijk om het veenmoeras ten oosten van de 
Ommerschans te ontwateren, vervenen en in cultuur te brengen. Nadat van Dedem de kostbare hoogvenen had 
verveend bracht hij de gronden in cultuur voor landbouwdoeleinden. De veenkoepel ten oosten van de 
Ommerschans was van grote waarde voor Van Dedem. Waarschijnlijk was het vervenen van het moeras door 
deze veenkoepel financieel haalbaar.  
 
In 1819 kreeg de Maatschappij van Weldadigheid het vruchtgebruik over de gronden rondom de Ommerschans. 
De Ommerschans was aantrekkelijk voor de Maatschappij van Weldadigheid omdat het beschikte over veel 
woeste gronden (vruchtbare veengronden) die in cultuur werden gebracht door kolonisten. Daarnaast werd het 
gebied goed ontsloten door de nieuwe veenvaart de Dedemsvaart. Het landschap ten westen van de schans 
werd verveend en in cultuur gebracht door de Maatschappij van Weldadigheid. Slechts de schans herinnert nog 
aan het oudere militaire landschap van de 17e eeuw.  
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Wanneer er specifiek naar de schans en de omliggende woeste gronden wordt gekeken, zien wij duidelijk de 
landschappelijke ontwikkelingen die zijn gekomen met de komst van de Maatschappij van Weldadigheid. De 
Maatschappij van Weldadigheid kende zijn eigen orthogonale ontginningspatronen. Daarnaast werden er ook 21 
koloniale hoeves gebouwd waarin onvrije kolonisten tewerk gesteld werden. Deze agrarische bedrijven waren 
op het gebied van landbouw zeer vooruitstrevend. Er werden nieuwe bemestingsvormen ontwikkeld waar 
andere boeren uit de omgeving ook hun voordeel mee hadden. De kolonie de Ommerschans was een van de 
welvarendste koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid op het gebied van landbouw. Deze grote 
boerderijen hebben lange tijd niet alleen de onvrije kolonisten maar ook andere koloniën van de Maatschappij 
van Weldadigheid van eten voorzien. Dit was niet alleen aan de grootte van de hoeves te danken, maar ook aan 
het feit dat de gronden rondom de Ommerschans zeer vruchtbaar waren door het aanwezige hoogveen. 
Daarnaast was het zo dat op de hoeves boeren werkten die zich hadden bewezen op de andere koloniën. Het 
waren harde werkers en zij muntten uit in landbouwkennis. Deze combinatie zorgde ervoor dat de 
Ommerschans een van de beste koloniën was op het gebied van de landbouw.  
 
Het karakteristieke kavelpatroon is vandaag de dag nog steeds te herkennen. Het koloniale landschap van de 
Maatschappij van Weldadigheid heeft het landbouwontwikkelingsgebied ten westen van de Ommerschans 
bepaald. De karakteristieke blokverkaveling en wijkenpatroon wordt vandaag de dag nog steeds door de boeren 
gebruikt. Hieruit blijkt dat de Maatschappij van Weldadigheid op het gebied van ontginning en landbouw zijn tijd 
ver vooruit  was.  
 

Aanbevelingen 
Voor dit onderzoek was een beperkte tijd beschikbaar, hierdoor zijn niet alle historische tijdslagen van de 
Ommerschans tot de bodem uitgezocht. De belangrijkste aanbeveling die voorkomt uit het onderzoek is om bij 
een toekomstig vervolgonderzoek de Ommerschans in een bredere landschappelijke context te onderzoeken.  
Dit onderzoek heeft zich omwille van de tijd beperkt tot de Ommerschans en het landschap hieromheen. Om 
het natuurlijke landschap beter te begrijpen en in beeld te krijgen zal in een vervolgonderzoek een breder 
onderzoeksgebied moeten worden onderzocht. Dit geldt ook voor het militaire landschap. De Ommerschans 
maakte deel uit van een veel breder verdedigingsnetwerk bestaande uit veenmoerassen, schansen en versterkte 
steden. In een vervolgonderzoek moeten ook deze aspecten worden meegenomen. Dit geldt ook voor het 
koloniale landschap van de Ommerschans. De Ommerschans maakte ook hier deel uit van een breder 
landschappelijk netwerk van andere koloniën.  
 
Tot slot kan er een gedetailleerde en uitgebreidere vervolgstudie worden gedaan naar de relicten in het 
landschap uit oudere historische tijdslagen. Er bestaat de mogelijkheid dat er resten van een redoute ten oosten 
van de Ommerschans worden gevonden. Dit vermoeden berust nu nog slechts op cartografisch en 
literatuuronderzoek. Om hier uitsluitsel over te geven is een uitgebreid archeologisch onderzoek nodig.  
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Bijlage 1 
 
Overzicht waar de drone-foto’s zijn gemaakt die staan weergegeven in hoofdstuk 4.  
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