
De geboorte van de veenkolonie Dedemsvaart 
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Mijn favoriete archiefstuk ligt in het Historisch Centrum Overijssel (HCO) onder toegang 0157.1 – 

inv.nr. 1333. Ik vond deze kaart in 2011 bij het grondig uitkammen van de inventarissen van het HCO. 

Toen ik deze kaart voor de eerste maal open vouwde voelde ik me als Howard Carter in het graf van 

Toetanchamon. Raak! Het is een handgetekende kaart van 63,5 x 177 cm, waarop “het Veen in de 

Markten van Oosterhuizen, Arriën, Steegeren, Rheeze en Lutten”. 

 
HCO 0157.1-1333 de Veenkaart van de erven van Marle (1811) 

De kaart is gemaakt in opdracht van de Heeren ontvanger van Marle, Raadsheer van Dedem, Heer & 

Meester Eekhout en Consorten, samen aanleggers van eene nieuwe Scheepvaart van Hasselt bij langs 

de Ligtmis en door den Huls. De datum waarop de tekening voltooid is, is goed leesbaar: 27 februari 

1811. De naam van de landmeter die dit kunstwerk heeft gemaakt is helaas weg gevallen, maar 

vermoedelijk gaat het om Christiaan Keetelaar uit Hoogeveen, die met zijn zoons Nicolaas en 

Frederik Johannes actief was in de veenderijen. 

Op de kaart zien we gedetailleerd het veenlandschap van Ommerschans tot Lutten, met daarop de 

rivier de Reest en de grenzen van de Markten in dit deel van Overijssel. Maar het meest opvallend is 

het rasterpatroon met op elk kruispunt een getal. De landmeters hebben het gehele gebied in 

vierkanten verdeeld met een afmeting van 50 bij 50 Rijnlandse Roeden (188 bij 188 meter) en op elk 

kruispunt met een grondboor door 6.000 jaar veenvorming geboord, tot ze de zandige ondergrond 

bereikten, om zo de dikte van de veenlaag te meten. Dat moet een hele toestand geweest zijn met 

een boor met vele verlengstukken, want ze troffen een veenpakket aan met diktes tot 20 Rijnlandse 

Voet, ruim 6 meter! Gemiddeld zal de dikte een meter of drie zijn geweest en het aantal boringen ligt 

rond de 1.900 stuks. Een klus waarmee de landmeters de gehele zomer van 1810 druk zijn geweest, 

terwijl kanaalgravers zich met een vaartje van bijna 50 strekkende meter per dag vanuit de Lichtmis 

een waterweg baanden richting de Marke van Oosterhuizen. 

De opdrachtgevers van de kaart, Herman Egbert van Marle, Willem Jan van Dedem en Evert Jan 

Eekhout, waren zwagers van elkaar, respectievelijk zoon en schoonzoons van wijlen Gerrit Willem 

van Marle (1752-1799). Waarom namen zij de moeite om dit onontgonnen veengebied zo 

nauwkeurig in kaart te brengen? Wilden ze zich alvast rijk rekenen aan de opbrengst van de turf? 

Immers: zij waren belangrijke aandeelhouders in deze Markten. Maar ze hadden een belangrijke 

uitdaging voor de boeg: De Markegronden waren gemeenschappelijk bezit. En dat is niet een handig 

concept als je wilt vervenen. Want hoe verdeel je de lusten en de lasten in zo’n onderneming? En 

daarom stuurden ze al jaren aan op verdeling van de veengronden in de Markten. 



De Voorgeschiedenis 

Op de kaart zien we de grenzen van de Markten. Deze bestuursvorm is omstreeks de 13e eeuw 

begonnen, waarbij kleine gemeenschappen afspraken maakten over het gebruik van de gronden. In 

dit systeem zijn de erven met bebouwing veelal particulier bezit en zijn de gronden er om heen 

gezamenlijk bezit van de oorspronkelijke erven. De eigenaren van die oorspronkelijke erven worden 

meestal gewaarden genoemd die dan ieder een waardeel in de marke hebben. In Arriën heten ze 

vanaf 1549 de Erfgenamen. Hun aandelen worden wel Whare of Waardeel genoemd.  

In de loop der tijden zijn er in deze gemeenschappen erven bijgebouwd. Die hebben dan veelal geen 

waardeel, want de zaak is immers verdeeld. Of bij de stichting van een nieuw erf is bepaald dat het 

waardeel van een bestaand erf wordt gesplitst, zodat beide erven een half waardeel hebben. Zo telt 

de Marke Arriën in 1811 bij de volkstelling 31 huishoudens, terwijl er “slechts” 19½ waardelen zijn.  

De woongemeenschappen van de Marken tussen Reest en Vecht zijn veelal geconcentreerd aan de 

Vecht: Varsen, Ommen, Arriën, Stegeren, Diffelen, Rheeze en Heemse. De Marken van Oosterhuizen, 

Den Huizen en Avereest liggen allen aan de Reest en de Marken van Lutten en Collendoorn liggen als 

eilanden in het Veen. 

De landbouw werd voornamelijk vlak bij de woonkernen uitgevoerd. Uitzondering hierop is de teelt 

van boekweit. Daarvoor werd een geschikte plaats in het hoogveen gezocht, dat vereffend werd en 

waarbij de bovenste laag veenmos werd losgemaakt, gedroogd en vervolgens werd verbrand. 

Vervolgens werd hier boekweit gezaaid en kon men gedurende een jaar of tien op dit stuk goed 

boekweit verbouwen. Het “boekweitbranden” bracht echter de nodige risico’s met zich mee omdat 

ze zich kon ontwikkelen tot een veenbrand. 

De grenzen tussen de marken in het hoogveen zijn door de eeuwen niet scherp vastgesteld. Daar was 

ook geen reden voor. Er was ruimte genoeg voor de teelt van boekweit en het weiden van schapen. 

En de waarde van het zwarte goud werd niet ten volle onderkend. 

De Marke van Arriën 

Ik begon dit verhaal met mijn favoriete archiefstuk. Sinds kort strijdt een ander archiefstuk in mijn 

hoofd om die plaats. Het ligt eveneens veilig opgeborgen in het HCO onder toegang 0157 inv.nr. 29. 

Het is het Markeboek van de Marke Arriën. Ik weet niet waarom ik dit boek de afgelopen 35 jaar niet 

eerder uit het depot heb laten halen. Nu was de aanleiding dat ik de geschiedenis in kaart breng van 

de R.K. st.Vitus parochie te Dedemsvaart, die in 2020 haar tweehonderd jarig bestaan viert. Ik 

besloot daarbij om het werk van eerdere geschiedschrijvers dunnetjes over te doen en door het 

raadplegen van originele bronnen de ontstaansgeschiedenis van de veenkolonie Dedemsvaart onder 

de loep te nemen. En zo kwam ik ondermeer bij het Markenboek van Arriën uit. 



 
Historisch Centrum Overijssel toegang 0157 inv.nr. 29 

Een authentieke kaart uit 1811 is natuurlijk heel mooi, maar wat dacht je van een handgeschreven 

boek waarvan de eerste bladzijde beschreven is op 6 Augustus 1549. 

 

Historisch Centrum Overijssel toegang 0157 inv.nr. 29 



Anno 1549 den 6den Augusti synden die gemene Erfgenamen van Arriën Eenpaerlich aevercomen mit 

Johan Sloet Merhenrich fer der Marcken van Arrijen van sijn Marckenricgterschap: Ende hebben hem 

toegestaen ende eendracgtelijck te guede geschulden ende gegunt andergaleff golden gl. 

De eerste bladzijde -470 jaar geleden geschreven- staart mij aan en lacht me uit. Haha! Jij bent er 

over dertig jaar niet meer en ikke wel! De hele cursus nederigheid in één alinea... 

1549! Keizer Karel V regeert al 43 jaar over onze streken. Zijn regeerperiode geldt als de overgang 

van de Middeleeuwen naar de Nieuwe Tijd. Op het slot Dillenburg pubert de 16-jarige Willem, die 

pas veel later zijn bijnaam “de Zwijger” zou krijgen. Erasmus is nog maar 13 jaar dood en P.C. Hooft 

zal pas over 32 jaar geboren worden. In deze Nieuwe Tijd beginnen de Marken met een nette 

administratie van de belangrijkste beslissingen. Die besluiten zullen ze daarvoor ook genomen 

hebben, maar vanaf nu leggen ze die vast in een zwaar boek, opdat alles bij elkaar blijft. Het is de 

Harde Schijf van de 16e eeuw. 

Bladzijde na bladzijde zie ik prachtige handschriften van opeenvolgende Markenrigters. Ik kan ze niet 

allemaal ontcijferen. Daarvoor ben ik teveel verwend met het handschrift van 250 jaar later. Ik blader 

daarom dwars door de tachtigjarige oorlog via het rampjaar 1672 tot in de 18e eeuw en daar stop ik 

op bladzijde 121 op 7 september 1791.  Het is het jaar waarin de Zwolse magistraat Gerrit Willem van 

Marle een plan presenteert om een turfvaart van Hasselt naar de Avereester Venen aan te leggen. En 

wat zien we in het Markeboek: Het is dezelfde Gerrit Willem van Marle die deze vergadering als 

waarnemend Markenrigter optreedt namens zijn moeder, de weduwe van Marle, geb. Golts. Het was 

haar vader, Gerrit Willem Golts, die aan het begin van de 18e eeuw de ontginning van de Marke 

Oosterhuizen ter hand nam. Het rechthoekige wegenpatroon in Den Oosterhuis dat al 300 jaar 

onveranderd is. 

 
Detail Veenkaart 1811 van Den Oosterhuis, geprojecteerd in Google Earth 

Op die 7e september 1791 komen de Erfgenamen van Arriën bijeen op de Hof Ridderink, een erf dat –

net als de keuterijen in Den Oosterhuis- al lange tijd in handen is van de familie Golts. 



Hoewel van Marle dat jaar veel tijd en geld investeert in zijn plan om een vaart aan te leggen van 

Hasselt naar Avereest, wordt er in de notulen van de Marke Arriën met geen woord over gerept. 

Toch komt de turfstekerij wel aan bod. Wat blijkt: er wordt door en in opdracht van de Erfgenamen 

van Arriën al jaren lang turf gestoken op het Arrier Hoogveen. Niet alleen voor eigen gebruik, maar 

inmiddels ook voor de handel. En daar moet nu een einde aan komen. De Erfgenamen krijgen nog tot 

het eind van het jaar de kans om de gedroogde turf van dat jaar te verkopen en uit de Marke te 

vervoeren. Daarna is het uit met de pret, en mogen ze alleen voor eigen gebruik op een stukje 

daartoe aangewezen hoogveen, turf graven. 

Wat is het geval: in de loop van de voorgaande eeuwen heeft een klein groepje welgestelden de 

erven in de Marken overgenomen van de oorspronkelijke bezitters. Die mochten dan meestal als 

keuterboer verder op hun erf. Op deze wijze kregen de nieuwe eigenaren de Waardelen van de 

Marken in handen en werden zij de nieuwe Erfgenamen. Wat we vervolgens zien gebeuren aan het 

einde van de 18e en het begin van de 19e eeuw, is dat nieuwe eigenaren deze erven te koop 

aanbieden, inclusief de waardelen. Maar in de kleine lettertjes van de verkoopvoorwaarden, staat 

dat het nieuwe waardeel uitsluitend betrekking heeft op het “onderveld”. Het waardeel op het 

“bovenveld” (het hoogveen) blijft het eigendom van de verkoper. Op deze wijze wordt de Marke op 

slinkse wijze gesplitst, als voorbereiding op de beoogde verdeling van de veengronden onder de 

eigenaren, die op deze wijze feitelijk voor een appel en een ei eigenaar worden van het zwarte goud. 

Een voorbeeld hiervan zien we bij de verkoop van twee erven in Arriën in het voorjaar van 1815. 

 
Overijsselsche Courant 3 februari 1815 – www.Delpher.nl 

Het zijn de erven van Marle die deze percelen verkopen. In de advertentie staat dat de koper een 

volle Waar in de Marke Arriën krijgt. Echter, in de acte van Notaris Johannes Amama Chevallerau 

staat een duidelijke beperking: 



 

Acte J.A. Chevallerau 1815 No 11 Historisch Centrum Overijssel Toegang 122 inv.nr.3033 

De koper krijgt een Volle Waar in de Markte van Arriën, behalven in de Veenen en Gronden gelegen 

ten Noorden eener Ligne te zien aan Een baak thans staande digt na de kant der Steger 

Limietscheidinge, aan de Noordkant tegent het Midden der Eerste Plas noordwaarts de Zandgrond, in 

de Rooijing op het midden van de Ommerschans, tot aan de zoogenaamde Vriesche Dijk tot daar deze 

lige aan dezelve stoot. 

De Vriesche Dijk 

In de verkoopacte wordt de Vriesche Dijk als scheidingslijn genoemd. De notaris bedoelt de zuidelijke 

Vriesche Dijk, want er liggen er twee door het veen. Hoe zit dat? Welnu, dat is een eeuw geleden 

haarfijn uitgezocht door Kees Hartmans (1905-1963), zoon van de Dedemsvaartse huisarts Dirk 

Hartmans (1860-1933). Kees is opgeleid als archivaris en werkte aanvankelijk op het Rijksarchief te 

Zwolle, waar hij in 1928 een omvangrijk artikel over het verdedigingswerk Ommerschans 

publiceerde. Daar lezen we dat de stichtingsgeschiedenis van de schans tijdens de 80-jarige oorlog 

een stuk ingewikkelder in elkaar zit dan wat in de meeste geschiedenisboekjes staat.  

De reden om een verdedigingswerk te stichten, was dat er een veenbrug lag noordelijk van Ommen 

door de venen. Deze stuifzandrug liep vanaf het huidige Witharen naar het oosten en dan met een 

wijde boog naar het noorden over de Belt richting het huidige Balkbrug door het heuveltjesbos naar 

het noordwesten. Het was Hopman Eysinga, gouverneur van Coevorden, die tussen 1600 en 1620 

een klein verdedigingswerk stichtte op deze zandrug, ten noorden van de huidige Ommerschans. In 

1623 is men begonnen met de bouw van de Ommerschans op de huidige locatie. Deze lag westelijk 

van de zandrug op een noord-zuid route door het moeras, die alleen in droge periodes begaanbaar 

was, en dan wel de kortste weg vormde van Ommen naar het Noorden. Vermoedelijk is de oude 

versterking daarbij afgebroken. Omdat vanuit de nieuwe vesting de zandrug moeilijk was te 

verdedigen, is er in 1628 op deze rug een kleine versterking, een redoute, aangelegd ten oosten van 



de Schans. Tevens is bij die gelegenheid een retranchement aangelegd: een rechte dijk vanaf 

Ommerschans naar het Muldershuis in wat nog steeds de Mulderij heet. Op een kaart uit 1691 is het 

complete vestingwerk duidelijk weergegeven. 

 

Nationaal Archief toeg. 1.01.19 inv.nr. 2322 voorstel aan de Friese Staten voor inundatie van de 

Moeren tussen Hasselt en Boertange (1691) 

 

Op deze kaart is het verdedigingswerk op de zandrug aangeduid als Vervallen Schans. Op het veen 

zijn uitgebreide boekweitvelden weergegeven en boven de buurtschap Arriën zijn ook turfkuilen 

aangegeven, het bewijs dat de locale bevolking al aan turfwinning deed. 

Deze kaart hoort bij het voorstel dat in 1691 in de Friese Staten is behandeld om de Moeren (venen) 

van Hasselt tot Bourtange onbegaanbaar te maken door het aanleggen van twee evenwijdige dijken, 

zodat het water hier niet weg kan lopen en het veen dus moeilijk begaanbaar zou worden. Op de 

volgende kaart uit hetzelfde plan is dat duidelijk aangegeven. 



 
Nationaal Archief toeg. 1.01.19 inv.nr. 2322 voorstel aan de Friese Staten voor inundatie van de 

Moeren tussen Hasselt en Boertange (1691) 

Beide dijken zijn daarna daadwerkelijk aangelegd en daarmee is een waterlinie tot stand gebracht, 

vergelijkbaar met de Oude Hollandse Waterlinie. Overigens zijn de dijken niet precies volgens deze 

kaarten aangelegd. Dat zien we op “mijn” Veenkaart van 1811, waar beide dijken worden aangeduid 

als Vriesche Dijk, waarbij de noordelijke dijk ook wel Heeren Dijk of Staten Lei wordt genoemd. 

Het moge duidelijk zijn dat de zuidelijke dijk de scheidslijn vormde bij het verdelen van de 

veengronden in de Markten. De noordelijke dijk heeft een rol gespeeld bij het inrichten van de 

veenkolonie Dedemsvaart. Dat zien we als we de Hoofdvaart en de Langewijk intekenen in de 

Veenkaart van 1811. 



 

Hier zien we de Vriesche Dijken oranje geaccentueerd, het Retranchement (de dijk tussen 

Ommerschans en de Mulderij) in groen en het oude verdedigingswerk op de zandrug groen 

omcirceld. We zien verder dat de Hoofdvaart vanaf de Kalkwijk (Julianastraat) naar het westen 

precies langs de noordelijke Vriesche Dijk is gelegd en dat het westelijk deel van de Langewijk op de 

grens van Arriën en Oosterhuizen is gelegd. Overigens is die grens pas in 1810 bepaald in goed 

overleg tussen die twee marken. Men gaf aan een landmeter de opdracht om het gebied tussen de 

oude dijk (het Retranchement) en de Vriesche Dijk in twee gelijke delen te verdelen. Die lijn werd de 

grens, en daarmee het tracee van de Langewijk tot aan de knik bij wat tegenwoordig de Julianastraat 

is. Vanaf de knik werd de Langewijk vanaf plm 1814 verder gegraven in een richting, loodrecht op de 

grens tussen de Marken Arriën en Stegeren. Met de Hoofdvaart werd omstreeks 1817 begonnen en 

het oorspronkelijk plan was om deze helemaal tot Sluis VII recht door te trekken. Ten gevolge van de 

financiële problemen van de onderneming is men niet verder gekomen dan tot de scheiding tussen 

Stegeren en Rheeze (de Samenwijk), met als resultaat dat het scheepvaartverkeer 150 jaar lang een 

hele nare bocht moest nemen: de oorsprong van de Rollepaal. 

Een turfvaart 

Terug in de tijd. Op de Vergadering van Erfgenamen van Arriën van 1 juli 1802 wordt een Commissie 

ingesteld om de mogelijkheid te onderzoeken een turfvaart aan te leggen vanuit de Vecht naar de 

turfvenen. Die Vaart zou dan op de scheiding van de de Marken Arriën en Stegeren moeten worden 

gelegd. Deze commissie staat onder leiding van staat van Markenrigter Herman Egbert van Marle 

(zijn vader is drie jaar daarvoor overleden). In diezelfde vergadering wordt de positie van van Marle 

als Markenrigter betwist. Deze titel is sedert mensenheugenis van generatie op generatie 



overgegaan binnen de familie Golts-van Marle. De familie is van mening dat het Markenrigterschap is 

gekoppeld aan het bezit van de erve Ridderinkhof. Daar worden de vergaderingen van Erfgenamen 

ook steevast gehouden. De overige erfgenamen zijn van mening dat die koppeling geen wettelijke 

grondslag heeft, een dispuut dat nog jaren zal door sudderen. En over de Turfvaart Commissie lezen 

we in latere notulen niets meer. Maar de aanleg van een turfvaart komt op 12 november 1805 wel 

opnieuw aan de orde. Het Departementaal bestuur van Overijssel heeft een verzoek van de erven 

van Marle ontvangen om voor eigen rekening een vaart vanaf Hasselt te mogen aanleggen. Het 

bestuur vraagt de betrokken Markten om een oordeel. De Markte van Arriën, onder leiding van H.E. 

van Marle (!), brengt een positief advies uit onder de voorwaarde dat zij een vaart mogen aansluiten 

op deze turfvaart. Maar door oppositie van ondermeer de Stad Zwolle krijgt de familie van Marle 

geen toestemming. Op 31 mei en 22 juli 1808 bespreken de Erfgenamen een plan voor het aanleggen 

van een vaart tussen Zwolle en Hasselt, een alternatief voor het plan van de erven van Marle, waarbij 

de Steden en Marken de kosten dragen. De erfgenamen van Arriën antwoorden aan het 

Departementaal Bestuur heel politiek dat het een prachtig plan is, maar dat de financiële bijdrage die 

aan de Marke wordt gevraagd, onmogelijk kan worden opgebracht. Immers: de Marke is een non-

profit organisatie waar weinig geld in kas is. Enkele maanden later slaagt Willem Jan van Dedem er 

namens de erven van Marle in om alsnog toestemming van Koning Lodewijk Napeleon te krijgen voor 

het aanleggen van de turfvaart vanuit Hasselt “voor eigen rekening”. Zwolle sputtert nog wel tegen, 

maar in juni 1809 gaat bij Hasselt de eerste schop in de grond.   

De verdeling van de Arriër Venen 

In het Markenboek van Arriën zien we dat de Erfgenamen aan het begin van de 19e eeuw al een paar 

keer geoefend hebben met het verdelen van stukken grond. Zo is op 2 september 1802 de Arrier Flier 

verdeeld. Omdat de Marke Arriën 19½ Waardelen had, werd het stuk grond in 39 gelijke stukken 

verdeeld. Vervolgens trokken de 14 Erfgenamen een lootje, waarmee de volgorde van uitgifte werd 

bepaald.  

Op 31 juli 1810 werd op soortgelijke wijze de zogenaamde Angelstede verdeeld. Omdat de kwaliteit 

van de grond in de Angelstede niet gelijkmatig was, kregen de 39 percelen verschillende groottes, 

opdat de waarde van ieder perceel redelijkerwijs gelijk zou zijn. Bij diezelfde vergadering werd ook 

een commissie ingesteld om de verdeling van de turfvenen in het noordelijk deel van Arriën voor te 

bereiden, conform de wetgeving die koning Lodewijk op 10 mei 1810 heeft ondertekend met 

betrekking tot de verdeling van woeste gronden. Kennelijk was dit een onderwerp dat overal in den 

lande speelde. Op 3 november 1810 presenteerde de Commissie onder leiding van W.J. van Dedem 

het reglement op de verdeling van de turfvenen. In de notulen is ook vastgelegd dat landmeter C. 

Stemberg de scheiding tussen Arriën en Oosterhuizen heeft uitgemeten en afgebakend. Egbert 

Habers krijgt de opdracht om deze scheiding door middel van een grup te markeren. Als de 

kanaalgravers in het voorjaar van 1812 vanaf de Pol het Veen in duiken, graven ze een vaart naar het 

zuiden, “het Rak” ,tot aan de nieuwe scheiding. Van daar graven ze oostwaarts op deze scheiding: de 

Kruizinga’s Wijk, tegenwoordig Langewijk. 

Op 17 augustus 1812 besluiten de Erfgenamen van Arriën om “mijn” Veenkaart van de erven van 

Marle over te nemen als uitgangspunt voor de verdeling van de veengrond. Daarbij vergoeden ze de 

gemaakte kosten. Vervolgens wordt landmeter Keetelaar aangesteld om het Arriër Veen in vier 

blokken te verdelen en af te bakenen en om elk blok in 39 gelijke delen te verdelen. Deze delen 

moeten door middel van gruppen zichtbaar worden gemarkeerd. Keetelaar gaat voortvarend te werk 

en zo kan de Marke op de vergadering van 13 oktober 1812 worden verdeeld. Om de kosten voor het 

gedane en toekomstige werk te kunnen betalen, besluit de commissie om een stuk grond, 18 

morgens groot, en gelegen bij het Tweede Blok en de Scheid met Ten Kate, publiek te verkopen. 



Vervolgens wordt tot de verdeling over gegaan. Het resultaat van de verdeling is keurig aangegeven 

op een kaart. 

 

Historisch Centrum Overijssel toegang 0157.1 inv.nr. 1334 

Op deze kaart zien we links van het Tweede Blok de 18 morgens grond die publiek zijn verkocht. 

Verder zien we hoe het Eerste, Tweede en Derde Blok zijn verdeeld tussen de eigenaren, die 

genummerd zijn A t/m H: 

A. De stad Ommen met 2 waardelen (4 kavels per blok) 

B. De erven van Marle met 4½ waardelen (9 kavels per blok) 

C. De Douariere (weduwe) Fridagh met 1½ waardeel (3 kavels per blok) 

D. J.A. Helmich met 1½ waardeel (3 kavels per blok) 

E. J.W.A.J. van Lochteren Stakebrand met 1 waardeel (2 kavels per blok) 

F. De heren Vos van Steenwijk en W.J. van Dedem met samen 5 waardelen (10 kavels per blok) 

G. S.J. Sandberg met 2 waardelen (4 kavels per blok) 

H. L.A. Steenbergen met 2 waardelen (4 kavels per blok) 



In het eerste en tweede blok zien we de kavels van deze eigenaren keurig aaneengesloten liggen. Bij 

de verdeling van het derde blok, waar de slagen oost-west liggen om een goede afwatering in de 

wijken te realiseren, had men bedacht dat als de percelen op volgorde vanaf de Hoofdvaart zouden 

worden verloot, dit een groot nadeel zou geven voor de trekkers van de laatste lootjes. Daarom 

kreeg de trekker van nummer 1 (de Stad Ommen) niet 4 aaneengesloten percelen vanaf de 

Hoofdvaart, maar 2 percelen vooraan en 2 percelen achteraan. En dus lopen op de kaart de 

eigenaren op van A tot H en dan van H terug naar A. 

Bij de verdelingen zijn 2 lotingen verricht; één voor het eerste en derde blok en één voor het tweede 

blok. Daarom staan de letters in het tweede blok niet op volgorde. 

En zo zien we de veenkolonie aan de Van Dedems Vaart geboren worden. Het kostte nog een 

decennium voordat de turfgraverij grootschalig op gang kwam, want om hoogveen te kunnen 

vergraven moet het veen eerst ontwaterd worden, door het aanleggen van wijken en gruppels. 

Tenslotte: waarom vinden we in het huidige landschap niets terug van de beide Vriesche Dijken en 

het oude Retranchement tussen Ommerschans en de Mulderij? Welnu, deze dijken waren boven op 

het 3 tot 6 meter dikke veenpakket gelegd. En dus zijn ze als sneeuw voor de zon verdwenen toen 

het veen aan de snee werd gebracht. Bedenk, als je nu over de Wisseling in Dedemsvaart loopt, dat 

daar ooit op de eerste verdieping van de woonhuizen de Vriesche Dijk liep. 
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Wil je de kaarten en andere archiefstukken in dit artikel in detail bekijken? Ga naar 

www.bonmama.nl en klik op de link naar Kroniek 2019-04. 


