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ONTSTAAN 
De eerste bewoners van Oudleusen vonden op de dekzandgronden langs de Vecht 
een aantrekkelijke plek om te wonen. Een rivier om in te vissen en in het noorden, 
uitgestrekt tot aan de Reest, vele hectaren woeste gronden, waaronder 
hoogveenmoerassen. Uit archeologische vondsten blijkt dat in de midden steentijd 
(8.800-5.300 v. Chr.) hier al bewoning was. Dat waren rondtrekkende jagers. Rond de 
10de eeuw werd het gebied in cultuur gebracht. Door menselijke arbeid ontstonden 
weilanden, bouwlanden en heidevelden. De hogere en droge gebieden waren het 
meest geschikt voor landbouw. Hier ontstonden de gemeenschappelijke esakkers en 
kleinere kampen. Bij deze essen ontstonden bewoningskernen (buurschappen). 
Oudleusen kende de Leusener Es en de Holt Es en beschikte dus over twee 
bewoningskernen. De naam Holt Es duidt er op dat er ook bos was. De naam Leusen 
of Lusen komt waarschijnlijk van lo en essen. (lo = bos). 
 
OUDE BOERDERIJEN  
In 1490 wordt een erf "Raboedengoet" in Leusen genoemd. De naam doet 
vermoeden dat dit erf is gesticht ten tijde van bisschop Rabod, die bisschop van 
Utrecht was van 899-917. Hieruit valt af te leiden dat omstreeks 900 er waarschijnlijk 
al sprake was van bewoning met boerderijen. In 1315 wordt Leusen voor het eerst in 
een akte genoemd. In dat jaar ruilde Johannes, graaf van Bentheim, de hof Rechteren 
met jonker Herman van Voorst voor twee huizen. Eén van de huizen was gelegen in 
Lusnen (Leusen), in het kerspel Dalveshem (Dalfsen). Na het ontstaan van 
Nieuwleusen werd Leusen in 1655 Oltleusen genoemd en later Oudleusen. In 1400 
woonden er in de marke Leusen ongeveer twintig huishoudens. In 1795 was het 
aantal 51. De bisschop van Utrecht was de belangrijkste grondheer in Oudleusen met 
vier hofhorige goederen: Heyeng, De Duset, Skerpenkate en Hybolding. Hybolding en 
De Duset bestaan al eeuwenlang niet meer, maar Heyeng (Heyink) bestaat nog steeds 
en ligt aan wat nu Om de Landskroon heet. Het erf Scherpenkate lag op de hoek van 
de Hessenweg en de Westerkampen. De es ten oosten van de Landskroon heette de 
Oosteres. De boerderij die daar lag, heette de Oosterhof. De bisschop had die hof in 
1328 verkregen van de graaf van Bentheim. De es ten westen van de Landskroon 
heette de Westeres en de hof die daar lag heette de Westerhof (ook wel Hof van 
Leusen en heel vroeger mogelijk "Raboedengoet" genaamd). De Westerhof in Leusen 
was een belangrijke hof. Hij lag op de grens met Welsum en bevond zich op een 
geometrische huiskavel van circa 10 ha. De Westerhof was eerst bezit van de 
bisschop en kwam later in handen van de heren van Rechteren, die het 
erfmarkerichterschap van de Leusener marke bezaten. 
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WOESTE GRONDEN 
De naar het noorden zich uitstrekkende woeste gronden waren, ondanks hun 
onvruchtbaarheid, voor het landbouwsysteem van Oudleusen van groot belang. Om 
de kampen vruchtbaar te maken en te houden, maakten de boeren gebruik van het 
zogenaamde potstalsysteem. Heideplaggen van de woeste gronden werden 
vermengd met mest uit de stal en vervolgens als mest op de landbouwgronden 
gebruikt. Op de woeste gronden lagen ook enkele weide- en hooilanden en daar liet 
men vee grazen. De wegnamen Hooigraven en Meenteweg (meente = 
gemeenschappelijke weidegrond) herinneren er nog aan. Ook de aanwezigheid van 
turf was belangrijk. Om het gebruik van de woeste gronden te reguleren, richtten de 
eigenaren van de boerderijen omstreeks 1350 een markegenootschap op. Deze 
eigenaren werden erfgenamen genoemd. Zij maakten afspraken over de rechten die 
elke boerderij had op de woeste gronden. Die rechten hadden betrekking op de 
hoeveelheden plaggen en turf die elke boerderij mocht steken en het aantal stuks 
vee dat elke boerderij op de gezamenlijke grond mocht laten grazen. Elke boerderij 
bezat een aandeel in de markegrond, "een waardeel". Door de jaren heen ging de 
grootte van de waardelen per boerderij verschillen. Een direct gevolg van het gebruik 
om plaggen en turf te steken, was het ontstaan van diepe geulen of gaten in het 
gebied. In deze diepten stond water en ze waren bekend als "veenriete" of "riete". De 
boerderij De Spokkeriete ontleende hier ook haar naam aan, evenals een 
gelijknamige weg. De woeste heide- en veengronden werden tot in de 20ste eeuw 
gebruikt door schaapherders, mandenmakers, bijenhouders, bezembinders en 
stropers. Zij woonden vaak nog in plaggenhutten, waarvan meestal alleen de 
voorgevel van steen was. 
 
HET VERHAAL VAN DE LEUSENER VENEN 
Het klinkt zo simpel: Nieuwleusen is vanuit Oudleusen ontstaan ergens in de 17e 
eeuw. Oudleusen en Nieuwleusen, gewoon een nieuw dorp erbij, ontstaan door 
turfafgraving en ontginning van de woeste gronden in het noordelijk deel van de 
marke van Leusen. Maar als je je erin verdiept en ziet wat daar allemaal bij kwam 
kijken raak je diep onder de indruk. Het was een megaklus! 
 
De gewone Leusenaren hebben er waarschijnlijk  niet zoveel mee van doen gehad. 
Pachters waren ze, ook wel meiers genoemd. Alle boerderijen (erven) en het land 
waren in handen van grootgrondbezitters uit de steden, adellijke heren, geestelijke 
instellingen of rijke burgers (de erfgenamen) en die maakten ook de plannen voor de 
ontginning van de achterste grote venen in de marke van Leusen. Naar de mening 
van de pachters werd niet gevraagd maar die hadden ze natuurlijk wel. Al die woeste 
grond was in gemeenschappelijk bezit en via het  marke systeem werd alles geregeld 
over het gebruik van die grond. De erfgenamen hadden een stem in de marke. De 
pachters niet, die deden wat hen was opgedragen. Maar er zal over gepraat zijn als ze 
’s avonds met elkaar bij het vuur zaten.  
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“Noe wilt de hoge heren alle turf uut het achterste venne halen. Det kan toch nooit. Det is 
zo’n groot stuk. En nat dat ’t door is. Woar wilt ze met al det water hen?” De buurman weet 
er ook van. “Water wil altied noar het noorden. Dan mut ze doar een sloot op an graven. 
Noar de Riest!” Maar zijn zwager meent dat water altijd naar het westen wil. Daar is hij 
zeker van. Maar de knecht wist zeker dat het water altijd op de Vecht aan moest. “Kiek maar 
noar de Rute”.  

 
Ja, daar in de Rute (van de Ruitenborgh) werd door Zwolle al voor het jaar 1400 turf 
uit het grote veengebied gehaald. Toen gold nog het recht van ‘vrije turfsteken’. De 
gedroogde turf werd met kleine scheepjes langs het oude veenstroompje, de 
Rutenwetering via Berkum naar de stad Zwolle afgevoerd. Door die vervening daalde 
de bodem en het kanaaltje groeide dicht. In 1416 liet Zwolle de Rutenwetering 
verruimen en verdiepen tot een echte turfvaart en er werden zelfs sluizen in 
aangelegd en een weg erlangs. Deze nieuwe ca. 8 km. lange turfvaart werd de 
Stadsgraven, Grote Hermel of Hermelijn of ook wel Tolgracht genoemd (ze waren gul 
met namen in die tijd) en volgde de route van wat nu het Westeinde is. Zwolle kreeg 
als dank voor dit werk 120 ha. hoogveen in dit gebied in bezit: de Stadsvenen. De 
Hermel loosde het water op de Vecht bij de Berkummerbrug. In het gebied van de 
oude Stadsvenen, nu Hessenpoort, komt nog de wegnaam Hermelen voor als 
Parallelweg van de A28.  
 
Nee, de pachters waren het niet eens over waar al dat water naar toe moest toen ze 
daar bij het vuur zaten te praten. En dat waren de participanten van de Leusener 
Compagnie – de stichters van Nieuwleusen –  ook niet. Vanaf 1630 zaten ze al 
plannen te beramen over de ontginning van het Oosterveen oftewel ‘Het Nije 
Turfveen’.  Of liever gezegd over het steken en verkopen van al die turf die daar zat. 
Die was geld waard! Turf was een belangrijke brandstof geworden want hout was er 
niet veel meer in ons land. Daar was al zoveel van gekapt en nieuwe bossen planten 
was niet zo’n goede investering. Hout groeit niet zo snel. 
 
OORSPRONG 
Van oorsprong was het hele gebied tussen Vecht, Zwarte Water, Meppeler Diep en 
Reest één groot moerassig veengebied. Het lag in een soort kom waardoor het water 
niet weg kon en dat was een ideale situatie voor het ontstaan van veen. Het was een 
ontoegankelijk gebied. Alleen op de hogere gronden langs de rivieren lagen de steden 
en de dorpen en daar liepen ook de wegen. Langs de randen probeerde men op 
kleine schaal al turf te winnen. Vooral Zwolle en Hasselt aasden op het bruine goud. 
In de loop van de 16e eeuw was het meeste veen in de Rute al weg. Door ontwatering 
en inklinking was daar de bodem al een stuk lager komen te liggen. Langs een oude 
veenweg door het gebied was Ruitenveen ontstaan. Ook het meeste veen bij Hasselt, 
Rouveen, Staphorst en IJhorst was al weg. Maar de Leusener venen lagen er in die tijd 
nog onaangeroerd bij en juist daar zat een hele dikke laag prima hoogveen.  
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DE MARKE 
Zo rond het jaar duizend leefden de Leusenaren hier nog vrij onbekommerd op de 
hoge gronden langs de Vecht. Ze hadden hun akkertjes met meestal een omheining 
er omheen. De koeien en schapen werden her en der geweid. De varkens zochten 
hun voedsel in de bossen. Ook stalstrooisel werd uit de bossen geharkt. Hout was er 
nog genoeg en daar kon je veel mee doen. Maar de bevolking groeide en het hout 
werd schaars. Er kwamen steeds meer akkertjes en vaak op plekken waar het bos 
gekapt was. Dus ging men stalstrooisel uit de woeste gronden halen. Heideplaggen 
waren heel geschikt daarvoor. En zo deed iedereen maar wat want grenzen waren er 
niet en daar kwam natuurlijk ruzie van met boeren uit de andere buurtschappen. Zo 
is het markestelsel ontstaan. Een bestuursvorm waarin geregeld werd dat de woeste 
gronden gemeenschappelijk bezit waren van de erfgenamen (grondeigenaren) van de 
marke. In de markecedule werd alles netjes opgeschreven en men had zich daar maar 
aan te houden want anders volgde er een boete. De oudste markecedule van Leusen 
stamt uit 1518 met daarin gegevens vanaf 1471. Het gaat om op schrift gestelde 
mondelinge afspraken. De grenzen tussen de verschillenden marken in het Vechtdal 
werden precies aangegeven door greppels en palen of markestenen. Dat had je maar 
te respecteren. Grenzen stiekem verleggen was een grote zonde waar strenge 
straffen op stonden. Doordat het hout schaars werd kwam steeds meer de dikke laag 
hoogveen in beeld die vooral in het noorden van de  marke van Leusen zat. Turf was 
erg gewild, vooral in de steden omdat er niet genoeg hout meer was om te stoken. 
Turf was dus geld waard. Maar het was een hele opgaaf om die turf uit het veen te 
halen. 
 
WIE ZAL DAT BETALEN? 
Wie waren die participanten met hun grote plannen? Zij behoorden tot de 
erfgenamen van de Marke van Leusen die samen met de burgemeester van Hasselt 
geld in de onderneming wilden steken. Want geld ging het kosten, dat was zeker. 
Eerdere pogingen van o.a. de Bisschoppen waren daar steeds op stuk gelopen. 
Hasselt had ook duidelijk een stem in het plan. Hasselt had al een kanaaltje gegraven 
richting de Lichtmis om daar turf te steken en af te voeren. Want wil je turf steken, 
dan moet eerst het overtollige water weg dus moet je kanalen graven die het water 
afvoeren en waar je met turfschepen in kunt varen. Andere mogelijkheden waren er 
niet. Het veen was onbegaanbaar voor bespannen wagens. Dat wisten de Leusener 
boeren die bij het vuur zaten ook wel. Zij staken turf voor eigen gebruik in de woeste 
gronden ten noorden van de Hessenweg. Dat was eigenlijk geen turf maar een soort 
veenplaggen, schadden genoemd. Dat wou best branden maar brandde niet zo lang 
als turf. Dat werk deden ze in de zomer want dan was de grond minder nat en kon de 
turf drogen om die voor de winter op te halen. Ze kwamen daarvoor ook niet zo ver 
in het veen. Nee, niet veel verder dan zo ongeveer waar nu de Schoolweg loopt 
richting de Stouwe. Maar wie kwam destijds eigenlijk wel tot in het achterste deel 
van de woeste grond in het noorden van de marke? Misschien de schaapherder? Ja, 
hij kon aan het haardvuur wel het een en ander vertellen over die veengrond daar 
achter in de marke.  
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De scheper vertelt 
 
“t Is doar een een wilde bende in het achterste venne. Iederiene dut mar wat. Dur is toch gien 
controle op. ’t Is völs te wiet vut veur de Schutte um te kieken of er gien vremd vee lop. A’j 
doar komt dan krie’j zo ruzie. En dan det grote water, de Plompenkolk. As ze doar torf wilt 
goan graven dan lop heur al det water ok nog oaver de voeten hen. Nee, det is gekkenwark 
wat die lui wilt.” Opoe zit er ok bi’j. “Die plompenkolk, doar heb ik wel oaver e-heurd. Det 
water mut zo diepe ween. Zo diepe det er we drie karktorens op mekaar kunt stoan en dan 
goat ze nog onder. Het hef hemaol gien grond det gat. A’j doar in koomt.  Brr”, griezelt ze.   
Ja, dat soort enge verhalen werden graag verteld in Leusen s’winters bij het vuur.  
“k Weet ’t niet”, zeg de scheper, “het kan wel diepe ween mar ’s zommers is zowat alle water 
vut. Een Meerstal nuumt ze het. En ’t lig ok nog op de greenze van Lusen en Varsen. Kriegt ze 
doar ok nog weer ruzie oaver”.  
 

WAAR MOET AL DAT WATER HEEN? 
Ja, het was een wilde bende daar in het veen. In de 12e en 13e eeuw was al deze 
grond in handen van de Bisschoppen van Utrecht die stukken in pacht uitgaven maar 
geen geld hadden voor de vervening. Zij hadden al grenzen getrokken waardoor de 
meeste grond in handen kwam van de marke Leusen en de marke Roosengaerde 
waaronder Dalfsen viel. In 1617 werd de boel opnieuw begrensd en toen werd de blik 
pas goed  op de turf gericht door de grondeigenaren. Er viel geld te verdienen! Vanaf 
Hasselt waren daar langs de Vecht de marken Genne en Holte, Haerst, Berkum, 
Rosengaerde en Leusen. Noordelijk lag de marke Rouveen / Staphorst waar IJhorst 
ook bij hoorde. Daar ergens tussendoor werd een grens getrokken. Deze marken 
waren koploper in de ontginning van het veen langs de randen van hun gebied. Maar 
de dikste laag hoogveen zat  in het noordoostelijk deel van de marke van Leusen  en 
laagveen in het westelijk deel. Maar hoe pak je dat aan en hoe moest dat met al dat 
water? De participanten gingen niet over één nacht ijs. Ze vroegen raad aan niemand 
minder dan Jan Adriaensz. Leeghwater en die kwam in 1634 in eigen persoon naar 
Leusen toe. Hij had immers grote ervaring met de polders in Noord-Holland en kwam 
net terug uit Bordeaux waar hij moerassen had drooggelegd. Hij was ook al actief in 
Smilde bij de vervening daar. Hij maakte in dat jaar een kaart met zijn waterplan voor 
het gebied voor de participanten dat in oktober werd goedgekeurd. In 1635 kwam 
daar octrooi op. En ja, hij kwam ook tot de conclusie dat het water naar het westen 
moest, maar ook naar het noorden en….. naar De Vecht. De pachters bij het vuur 
hadden dat wel goed gezien dus.  
 
DE PARTICIPANTEN VAN DE LEUSENER COMPAGNIE 
In 1631 was in Zwolle de Leusener Compagnie opgericht. De participanten waren de 
grootgrondbezitters: Jacobus Wijfferdingh, secretaris van de stad Zwolle, Herman 
Roelinck (zijn vrouw was een Ripperda, een familie die de meeste grond in Leusen 
had) Sweer van Haersolte-van Haerst, drost van Salland en zijn oomzegger H. van 
Haersolte, burgemeester van Zwolle. Daarbij kwam dus Herman Bloemert die als 
burgemeester van Hasselt direct bedong dat Hasselt voor het vervoer van de turf ging 
zorgen en het vaargeld opstrijken. Slim! Het werd tijd om er aan te beginnen.  
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BELASTINGVRIJDOM 
In 1635 kregen de participanten het voor elkaar: belastingvoordeel! Bij  resolutie van 
Ridderschap (provincie) en steden werd aan de Leusener Marke voor  de duur van 
twintig jaar octrooi verleend “vrijdom en exemptie van impositien, schattingen voor 
de wilde woestenije ofte Achterste Veene met sijn toebehoren”.  
De wilde woestenije, een naam die goed aangeeft hoe het er hier destijds uit zag en 
hoe de woeste gronden werden genoemd. De naam ‘woeste’ vinden we nog terug in 
de Woestendijk in Varsen en de Schoolweg staat op oude kaarten soms ook vermeld 
als Woestenweg. Deze vrijstelling van belastingen betrof alleen de heffing van 
belastingen op de waarde van de aangekochte venen en gronden. Het diende er ook 
voor de komst van veenkoloniale pioniers aantrekkelijk te maken. Het was zeker een 
stimulans voor nieuwe initiatieven zoals de bouw van boerderijen en de aanleg van 
wegen net als veel later bij de drooglegging van de Zuiderzeepolders. Daar moest 
eerst het water weg maar hier moest ook nog de veenlaag weg. Veengrond is 
ongeschikt voor landbouw. Alleen boekweit kon groeien op sommige delen.  
 
AAN HET WERK 
Een gulden regel bij vervening is: eerst een vaarverbinding maken. Vanuit Hasselt 
begon men in 1632 met hun kanaaltje, de oude Grifte oftewel Beentjesgraven 
oftewel Nije Sloot oftewel Leusener Vaart (weer die namen) vanaf de Lichtmis met 
acht kilometer te verlengen tot aan de Plompenkolk. Dat grapje koste al 9.940,- 
gulden, want er moesten ook  sluizen in komen waarvan één ter hoogte van herberg 
De Lichtmis oftewel Het Pannenhuis. Ook in die tijd was er dus al horeca bij de 
Lichtmis. In die herberg vergaderden ook de participanten. Het werd een echte, voor 
die tijd moderne, sluis. Bij de Plompenkolk kwam een wat simpeler sluis, een zgn. 
valschut, die moest zorgen dat het water niet te snel wegliep. De Plompenkolk lag zo 
ongeveer op de plek waar nu de Stouwe aansluit op N377. Rond 1970 is in dat gebied 
Brouwersgat / Bijkersplas, gegraven voor zandwinning voor het dempen van de 
Dedemsvaart. Een restant van de Beentjesgraven staat nog in verbinding met de plas. 
Toeval?  
Al dat water uit die Plompenkolk kon zorgen voor voldoende waterhoogte in de 
Beentjesgraven om daar de turfschepen te laten varen. Het begin was er! Zo werd 
het Oosterveen bereikbaar. Er werd een zijtak gegraven in zuidelijke richting (Stouwe) 
en daarna werd begonnen met het graven van dwarsgreppels voor de afwatering 
waarna de grond moest bezakken. Deze greppels moesten elk jaar weer verdiept en 
verbreed worden en dat ging zo’n 5 á 8 jaar door. En dat allemaal met de schop! En 
wat kwamen ze al niet tegen in de grond met dit werk want tot op de dag van 
vandaag is het een gebied waar veel oer in de grond zit, ijzeroer dat keiharde lagen 
vormt. Ook leem zullen ze hebben gevonden maar dat kwam goed van pas voor de 
bouw van de nieuwe boerderijen. En kienhout zullen ze gevonden hebben. Hout van 
bomen die vóór de veenvorming in het gebied groeiden, in het veen zijn 
geconserveerd en bij de vervening tevoorschijn kwamen. Dat was keihard hout. Bij de 
boerderij Alteveer aan het Oosterveen staat nog een schaapskooi waarin kienhout is 
verwerkt. 
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GRAVEN  
Wie moest al dat graafwerk doen? Het was allemaal zwaar handwerk en daar waren 
heel wat mensen voor nodig. Daar zal aan het vuur in Leusen ook over gepraat zijn 
door de pachters. 
 
“Noe bint ze doar toch an ’t graven  in het achterste venne. Ze hebt al een ni’je sloot kloar 
van de Lichtmis tot an de Plompenkolke. Ze hebt heel wat volk an ’t wark en ze zuukt nog 
meer volk. Turfstekkers zuukt ze en slootgravers. Ja, die luu kunt groew’luk etten. War kost 
det ol-moal niet? Zol det niet wat veur oonze Willem ween? Die jonge lop mar deur de 
buurschop en haalt ondeugendheid uut. Die mut an ’t wark. Hij mut mar is onder de meensen 
kommen”.  

 
Het lijkt er op dat er  in die tijd in onze streek niet genoeg bestaansmogelijkheden 
meer waren voor de groeiende bevolking. Het boeren in de marke Leusen ging 
volgens een oud beproefd systeem maar er was weinig kans op uitbreiding. Soms 
begon een knecht illegaal een beetje te boeren aan de rand van de marke en dat 
werd dan wel gedoogd. Keuters waren dat. Maar verder waren er weinig kansen. Er 
was al een nieuw stuk grond ten noorden van de Hessenweg in ontginning gebracht, 
het Slag. Daar waren al enkele nieuwe boerderijen gebouwd. Het doel van de 
ontginning in het Oosterveen was uiteindelijk ook om nieuwe boerderijen te bouwen. 
Daar was dus behoefte aan. Dat er voor zo’n grote ontginningsklus genoeg mensen 
werden gevonden wijst er wel op dat er in die tijd in ons gebied een zekere 
werkloosheid was met de daarbij horende armoe. Een extra inkomen was dus zeer 
welkom en de kans bestaat dat er ook mannen uit Leusen gingen werken maar zeker 
is dat niet want daar staat niks van op papier.  Een manier om in die tijd werkvolk te 
krijgen was een oproep doen bij ‘kerkenspraecke’. Voordat de kerkdienst begon 
werden  buiten eerst, als eens soort afkondiging, allerlei mededelingen gedaan die 
van belang waren voor de bevolking. Een krant was er niet en dit werkte goed. Wie 
wat wou weten moest dus naar de kerk.  
 
De oproep voor veenwerkers werd in 1649 gedaan bij kerkensprake in Kampen, 
Hasselt, Dalfsen en Zwolle. Een heel groot gebied dus van waaruit mensen aan het 
werk konden in de marke van Leusen. Maar waar ze dan ook vandaan kwamen, ze 
moesten ’s morgens eerst te voet een eind het veen in en ’s avonds weer terug. 
Misschien waren er wel wat die ’s nachts in plaggenhutten sliepen om de lange reis te 
besparen. Dat was wel gebruikelijk bij turfstekers. Ze kwamen allemaal door Leusen 
heen via de Dommelerdijk want andere wegen waren er nog niet. Het kan ook zijn 
dat ze met een turfschip mee konden varen door de Beentjesgraven. Het was werk 
dat van april tot juli moest gebeuren want de turf moest drogen en voor het invallen 
van de vorst weggehaald worden. Het was zwaar en ongezond werk want alles was 
handwerk en men stond vaak in de nattigheid. ARBO was nog niet bekend. 
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GROTE AANKOPEN 
De leden van de compagnie hadden tussen 1630 en 1633 enorme stukken veen en 
boerderijen gekocht in de marke van Leusen. Dat kostte hun 51.000,- gulden en ze 
hadden daarmee toen tien waardelen in de marke. Dat was een kwart van het totaal. 
Ze wilden het liefst een meerderheidspositie. Op een gegeven moment was het geld 
echter op. Al het graafwerk kostte ook handen vol geld aan arbeidsloon. Wat nu? 
 
Er kwam een zesde participant bij: Roelof ten Clooster, hoogschout van Hasselt en hij 
bracht 7.000,- gulden mee. Het werk kon weer voort. Het laatste stuk van de 
Beentjesgraven was inmiddels klaar en daarbij was al heel veel turf vrijgekomen. Het 
kanaaltje was goed bevaarbaar maar kreeg wel heel wat water te verduren. Soms 
teveel en men was In Hasselt bang voor overstromingen dus er kwamen dijkjes langs 
de lager gelegen stukken. Een van de sluizen die er in lagen bleek echter niet te 
deugen.Ook waren er onverlaten, die het blijkbaar niet eens waren met de gang van 
zaken, en daarom de sluisdeuren gewoon openzetten. Niet goed voor het vervoer 
van de turf. Er werd daarom bij de tweede sluis ook een sluiswachter aangesteld die 
er een woning bij kreeg met de naam Kleine Lichtmis. Doorvaart kostte 6 stuiver.  
 
DE STOUWE 
Door de bodemdaling ten gevolge van de vervening aan de westkant van de Stouwe 
begon er water uit de marke van Varsen, uit de daar nog hoger gelegen veengrond, 
naar het westen te stromen. Dat was niet de bedoeling want dan kreeg je nooit een 
eind. De Stouwe, die eerst waarschijnlijk een grensslootje was tussen Varsen en 
Leusen, werd in 1650 een dijk. Door het graven van een brede sloot langs de weg 
werd, met het daarbij vrijgekomen zand, de weg opgehoogd en werd het overtollige 
water afgevoerd naar de Vecht bij De Arendshorst. Tegenwoordig loopt alleen langs 
het zuidelijk deel van de Stouwe nog een brede sloot die bij Calluna naar het oosten 
loopt. Dat had te maken met de veel latere ontginningen in de marke Varsen. 
 
Kaart 1820 
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Al die veranderingen zullen besproken zijn door de pachters in Leusen. 
 
”Det  is doar toch ok wat an de Stouwe. Noe lop tur ok al een weg langs die nije sloot. Wat 
een gegraaf”.  De Scheper klaagt dat hij zijn vrijheid kwijt is. “Vrogger kon ik mien gang 
goan. Alle kaanten kon ik op. As ik is met de schoapen in Varssen wol lopen dan deut ik det  
en de scheper uut Varssen leup ok wel is bi’j oons. Doar zeuren wi’j niet  oaver. Mar noe, deur 
die ni’je  sloot kan det niet meer. Deur die Beentjesgraven kan ik ok niet meer in de marke 
van Rouveent kommen. Ik sprêke gien aandere schepers meer en det was vrogger altied zo 
gezellig. Dan heuren ie nog is wat.  Vrogger wus gieniene precies woar de greenze was mar 
noe met die diepe sloten ku’j gien kaante op en doar löp  oaveral van det warkvolk en die ziet 
alles. Nee, mien vri’je leven is veurbi’j”.  

 
NAMEN IN HET VEEN 
Alle stukken veen in de marke van Leusen hadden van oudsher een naam. Rekenen 
we vanuit Leusen oostelijk van de Dommelerdijk naar het noorden dan had je eerst 
de Plaggengrond ten oosten van Het Slag en verder naar de Kringsloot heette het 
gewoon Het Veen. Meer oostelijk langs de Stouwe had je het Kleine Veen, noordelijk 
vanaf de Peezeweg / Heideveld tot aan de Stouwe. Vanaf de Kringsloot naar het 
noorden had je dan het Broek dat ook wel Leusener Hooiweide werd genoemd. Dat 
was van oudsher natte weidegrond, broekland. Noordelijker langs de Stouwe lag het 
Voorveen. Daar staat nu nog een boerderij die Veurveene heet. Het laatste stuk vanaf 
het Oosteinde tot Beentjesgraven kreeg de naam Oosterveen. 
Westelijk van de Dommelerdijk had je eerst Het Slag met daarnaast de Plaggengrond 
bewesten het Slag. Dan kwam de Meente. Het noord-oostelijk deel tot aan de 
Kringsloot heette het Witte Veen of ook wel Ranserveen. Vanaf het Westeinde naar 
het noorden was het gewoon Westerveen.  
 
DE DOMMELERDIJK 
De Dommelerdijk was voor de vervening een oud weggetje dat vanuit Leusen naar 
het noorden liep en de weg naar het Broek heette. Het Broek werd ook wel het 
Leusener Hooiweide genoemd. De weg was dus een toegangsweg naar deze 
hooilanden en werd verder voornamelijk gebruikt voor het drijven van het vee 
richting heide en het grasland in de Meente (gemeenschappelijke weidegrond). De  
Koesteeg in Dalfsen had ook die functie. De Dommelerdijk werd echter in 1638, 
tijdens de vervening, vanaf de Kringsloot verder naar het noorden doorgetrokken tot 
aan de Beentjesgraven. Ook voor de afwatering natuurlijk. Het laatste stuk heette 
vroeger Ommerdijk en nu Backxlaan maar op oude kaarten heette het hele stuk 
Ommerdijk wat later verbasterd is naar Dommelerdijk. Nog steeds zit er een flinke 
knik in de weg ter hoogte van de Kringsloot. Waarschijnlijk paste het beter bij de 
nieuwe indeling van de percelen om de weg daar iets verder naar het westen te laten 
lopen. Het werd een dijk, de naam zegt het al en er werden nieuwe sloten langs 
gegraven.  
 
 



De geschiedenis van Oudleusen 

10 
 

Kaart 1850 

 
Door de vervening moesten steeds aanpassingen worden gedaan aan de 
waterstanden en daarom werden weer  nieuwe dijken en sloten  aangelegd. De 
Dommelerdijk werd de grens tussen het Oosterveen en het Westerveen. Nadat de 
grote dwarssloten Kringsloot en Middeldijk vanaf de Stouwe naar het westen waren 
gegraven moesten er ook bruggen komen in de Dommelerdijk. Toen het bouwen van 
nieuwe boerderijen begon in het Oosterveen werd de Dommelerdijk de aanvoerroute 
van materialen. Per schip via de Vecht kwamen de spullen aan in Dalfsen of in 
Oudleusen en daarna met paard en wagen verder richting Nieuwleusen. Zo werd de 
Dommelerdijk de verbindingsweg met Nieuwleusen. De postkoets bracht de post 
voor Nieuwleusen bij herberg de Landskroon en vandaar ging het naar Nieuwleusen. 
De Dedemsweg is van veel latere datum en staat pas op kaarten van 1825.  
 
NIEUWSGIERIG 
Toen het vervenen volop in gang was zullen de pachters in Leusen wel eens een kijkje 
hebben genomen bij al dat graafwerk. Dat maakt nieuwsgierig natuurlijk. Misschien 
zijn ze er op een mooie zomerdag wel met het hele gezin naartoe gewandeld. 
Misschien wel op een zondag of een bijzondag, wie zal het zeggen. Dat was vast een 
bijzondere gebeurtenis. Met mooi, helder, zonnig weer op pad het veen in. Wat 
zullen ze ver hebben kunnen kijken! Er groeiden alleen bomen op de hoge gronden 
langs de Vecht. In het veen niet, dus was er vrij zicht op de wijde omgeving. Ze zullen 
de Lemelerberg gemakkelijk hebben kunnen zien liggen. En de kerktorens in de 
omgeving zoals van Dalfsen, Ommen en misschien ook wel van Zwolle. Daar liepen ze 
dan met de kieviten buitelend en roepend boven hun hoofd want het was natuurlijk 
een ideaal gebied voor weidevogels. Eerst over de Dommelerdijk, langs het Slag. Daar 
lag de meest noordelijk gelegen  boerderij van de marke, erve Veldman of de Hierde 
aan de Schapendrift. Op het erf staat nu nog een oude schaapskooi. Het was een 
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schutstal die gebruikt werd om illegaal in de woeste gronden lopend vee op te 
brengen. Nog steeds is te zien dat in de stal een gedeelte potstal is geweest en een 
gedeelte om koeien te stallen en verder wat hokken voor varkens. Dat opbrengen van 
vee werd gedaan door de Schutte, een naam die hier nog veel voorkomt. De 
eigenaren konden daar hun vee weer ophalen tegen het betalen van een boete.  
 
En zo wandelden de nieuwsgierige Leusenaren verder over allerlei min of meer 
begaanbare paadjes naar het ni’je turfveen. Wat zullen ze er later over verteld 
hebben? 
 
“Wi’j bint er hen e-west! Man, man, wat een gegraaf doar. ’t Is een grote bende. Bulten turf 
ligt er al en het water stroomt van alle kaanten de sloot in. Dur was ok nog volk doar. Die 
woont doar de hele zommer mar in zo’n plaggenhutte. Roeg volk is det. Zie waren midden op 
de dag al an de jenever. Ze hebt nog wel joaren wark doar want dur zit een beste dikke loage 
turf. En een proat det die luu hebt! Zie  vertellen oons det er nog volle meer sloten e-graafd 
mut worden op ’t westen an en dat er wel veertig ni’je boerderi’jen komt en een kasteel! 
Geleuf ie det? Een kasteel? Ach, die lui kletst. Det kan toch nooit! Zie wollen oons van alles 
wies maken. ’t Zal heur dur noar vergoan. 

 
SCHEIDING 
In 1637 vond de scheiding en deling van de marke plaats. Landmeter Gijsbert Sas uit 
Zwolle maakte een kaart van de nieuwe situatie die in 1638 klaar was. De grenzen 
werden zo getrokken dat al de contouren van het latere Nieuwleusen in beeld 
kwamen. De Beentjesgraven werd de noordgrens. Zuidelijk was dat het Westeinde 
dat toen nog de Grote Hermelen heette naar het kanaaltje dat er naast lag. Het 
Oosterveen tot aan de Kringsloot ging naar de Compagnie. Het deel vanaf de 
Kringsloot ten oosten van de Dommelerdijk tot aan Leusen en ook het  Westerveen 
ging naar de Erfgenamen van Leusen, de overgebleven grondeigenaren. Zo ontstond 
Oud- en Nieuwleusen. Er werd vanaf de Stouwe een sloot ten noorden van het Broek 
gegraven met een 10 m brede weg ernaast, de Middelsloot, later Middeldijk. Ook 
werd een ringsloot gegraven  zuidelijk daarvan naar de Veldsloot, nu Veldweg. Dat is 
nu de Kringsloot. Maar het water daaruit kon niet allemaal via de Veldsloot weg dus 
werd er verder doorgegraven naar het westen waar de Kringssloot uitwaterde op de 
Vecht in de buurt van de Ruitenborgh. De Middelsloot loosde het water op de Stouwe 
richting de Vecht. Dit laat maar weer eens zien hoe ingewikkeld het ontwateren was.  
 
Maar toen de vervening verder naar het westen doorzette richting Dommelerdijk 
moest er ook een vaargeul naar het noorden komen en daarvoor werd een sloot 
vanaf de Kringsloot naar de Beentjesgraven gegraven op de plek waar nu de 
Paltheweg is. Dit slotenstelsel is op veel oude kaarten nog te zien. Toen alles verdeeld 
was werd de Compagnie alleen nog maar een kanaalmaatschappij die over het 
vervoer van de turf ging en geld verdiende met het vaargeld. 
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DE HAVEZATHE HET OOSTERVEEN 
Zweder van Haersolte werd in 1639 aangesteld als Drost van Salland, de hoogste 
politieke post in de provincie. Het jaar daarop kreeg hij toestemming van de 
Ridderschap en de Steden om zijn havezathe in de buurschap Emmen te verplaatsen 
naar zijn bezittingen in het Oosterveen voor zijn zoon Rutger. De Haersoltes bezaten 
daar veel grond. Wat moest die familie nou met een havezathe daar midden in die 
kale ontginning? Dat had alles te maken met politieke macht. Wilde je meepraten in 
de Ridderschap van Overijssel dan kon dat alleen als je een havezathe had. Door 
verstandig beheer van goederen en door het sluiten van goede huwelijken wist de 
familie Van Haersholte een, ook voor die tijd, fantastisch fortuin te vergaren. De 
havezathe Het Oosterveen is er in 1640 ook werkelijk gekomen, in de buurt van waar 
nu Het Alteveer is, tussen het Oosteinde en het Oosterveen in , met zelfs een park 
eromheen en twee oprijlanen, de ooster- en westerallee. Er werden ook meerdere 
boerderijen gebouwd. De grond werd opgehoogd met zand uit de gegraven sloten. 
Toch heeft de familie van Haersolte er nooit permanent gewoond want ze hadden 
een veel groter huis in Zwolle. In 1663 werd de havezathe een pastorie. Gekerkt werd 
in de schuur naast de Havezathe. In 1789 werd de Havezathe alweer afgebroken.  
 
VELDWEG 
De Veldweg heette in de dagen van de ontginning Veldsloot en het was de weg naar 
het veld (woeste grond) van Welsum. De Welsummerveldweg herinnert daar nog 
aan. Op oude kaarten wordt de Veldweg werd ook wel Vosserstouwe genoemd en de 
Stouwe werd Ommer Stouwe genoemd. Het was de grens tussen de marke van 
Leusen en de marke Roosengaarde waar Welsum bij hoorde.  Het zal net als de 
Stouwe van oorsprong een grensslootje geweest zijn maar door de vervening moest 
ook hier waterafvoer plaats vinden. Dat ging naar het Westeinde waar de Grote 
Hermelen het  verder afvoerde richting de  Vecht bij Berkum. De Veldweg en de 
Stouwe zijn kaarsrechte wegen. De grenzen werden blijkbaar gewoon recht door de 
woeste gronden getrokken omdat toch alles gemeenschappelijk bezit was en er nog 
geen bebouwing en verkaveling was. Net als later in het Midden-Oosten en Afrika 
gebeurde met de grenzen in de grote woestijnen. 
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IKEA 
Toen de vervening nog verder westwaarts ging moest er weer een kanaaltje gegraven 
worden naar het noorden en dat werd ook weer een dijk. In 1656 kwam de Nije Dijk, 
nu Nieuwendijk. Dit water, met weg ernaast,  ging vanaf de Grote Hermelen 
(Westeinde) recht op de Lichtmis aan naar de Beentjesgraven. Zo kon de turf nu via 
de Hermelen en dit nieuwe kanaal recht op Hasselt aan. Vanaf Hasselt kon de turf 
dan via de Zuiderzee alle kanten op. Omdat de weg aansloot op de weg naar Rouveen 
moest er ook een brug komen bij de Lichtmis en zo ontstond daar toen al een 
knooppunt van (water) wegen. Maar de  Nije Dijk bracht ook kansen voor betere 
wegverbinding vanuit Zwolle. Wilde men destijds van Zwolle naar Meppel dan moest 
men over Hasselt. Nu kon men via de Berkummerbrug en een stukje Westeinde, de 
Nieuwendijk op en dan zo via Rouveen, Staphorst naar Meppel.  Mooi binnendoor. 
Dat dacht ook Bisschop van Galen uit Munster toen hij met zijn legers ons land 
binnenviel in 1665. Meteen werd een schans aangelegd bij de Lichtmis, de 
Bisschopsschans. Later werd er vanaf Berkum een kanaal gegraven naar de Lichtmis, 
het Lichtmiskanaal met weg ernaast. Zo kwam langzaam de A28 in beeld. We staan er 
niet bij stil als we bij IKEA  zijn,  dat dit allemaal is begonnen in de tijd dat de Leusener 
venen werden ontgonnen. 
 
NIEUWLEUSEN GROEIT 
Toen begonnen werd met de bouw van boerderijen in Nieuwleusen moesten daar 
pachters voor komen. De namen van de pachters oftewel meiers werden meestal niet 
vermeld in de archieven. De grondbezitters regelden alles en hun namen kom je wel 
overal tegen. De kans is groot dat er ook pachters uit Oudleusen terecht kwamen. De 
naam Wennemars wordt in ieder geval genoemd in 1663. Naast de bouw van 
boerderijen werden ook veel bomen en singels aangeplant. Bomen deden het goed 
op nieuwe grond. Doordat de marke werd verdeeld veranderden ook veel 
boerderijen in Leusen van eigenaar. Of de pachters daar veel van merkten is nog 
maar de vraag.  Misschien was de ene eigenaar wat schappelijker dan de ander. Het 
lijkt erop dat er ook nieuwe boerderijen kwamen in Leusen. In ieder geval was het 
een tijd van grote bedrijvigheid. Alle bomen en het bouwmateriaal voor de nieuwe 
boerderijen in het Oosterveen werden per schip aangevoerd via de Vecht. Ook het 
materiaal voor de bouw van de havezathe Oosterveen. Van daar ging het met paard 
en wagen  via de Dommelerdijk naar het Nieuwe Leusen, Nieuwleusen dus. 
Het was vast een groot avontuur voor de nieuwe pachters om in Nieuwleusen te gaan 
boeren. In Oudleusen zal er veel over gepraat zijn. Zeker als er iemand uit Oudleusen 
naartoe ging. 
“Weet ie wie ok in Nijlusen giet wonen? Mientie van Gait en Dine en Henduk  van Willem en 
Jantien. Ze komt as pachters op ien van die ni’je boerderijen. Dat ze doar noe schik van hebt. 
Het is doar zo’n kale bende. En dan al die sloten.  Het water zal heur doar rap in de kelder 
stoan. Het is nog maar de vroage of doar wat gruuien wil.  Zie bint vaste rap weerumme. 
Ach, al die ni’jigheid”. Mar de jonge dochter Willempie zee det ze dur ok best wel hen wol. 
Mooie ni'je boerderi'jen, better dan hier want die hoge heren doet weinig meer an 
onderhold. Alle geld giet noar Nijlusen.  
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Ja, al die sloten. Wie nu vanaf de Vecht richting Nieuwleusen rijdt kan het verschil 
goed zien. Vlak bij de Vecht zijn er amper sloten en zeker geen diepe. Dat was daar 
ook niet nodig op de hoge gronden bij de Vecht. Richting Nieuwleusen worden de 
sloten talrijker, breder en dieper. In later eeuwen zijn er steeds  weer nieuwe sloten 
gegraven omdat de ontwatering toch een probleem bleef in het nieuwe Leusen. De 
nieuwbouwwijken in het huidige Nieuwleusen hebben ook prachtige waterpartijen 
die echter vooral gegraven zijn voor waterberging. In de nieuwbouw van Oudleusen is 
dat (nog) niet aan de orde. Maar de ontginning was wel een  succes. Nieuwleusen 
groeide snel Oudleusen voorbij en wat Oudleusen nooit gelukt was lukte 
Nieuwleusen wel. Het werd in 1663 een zelfstandige kerkelijke gemeente met in 1672 
een eigen kerk. In Oudleusen werd men nog geacht zondags naar Dalfsen te lopen 
voor de kerkgang en de kerkesprake natuurlijk. Door de grote toestroom van pioniers 
kreeg Nieuwleusen in 1657 al een school. Of Oudleusen in die tijd al een school had is 
niet bekend maar het kan zijn dat die kinderen ook naar Nieuwleusen gingen. 
 
Omdat de vervening  zo’n succes was zou men verwachten dat ook verder oostwaarts 
zou worden doorgegaan met ontginnen. De woeste grond van Varsen lag nog 
onaangeroerd. Maar dat ging niet door. Verdere vervening werd van overheidswege 
verboden en wel om militair strategische redenen. De grote stukken moerasgebied in 
het noord-oosten van ons land vormden een natuurlijk barrière voor het noorden van 
ons land tegen vijandelijke invallen. Alleen bij Coevorden en Avereest  was een 
nauwe doorgang om naar het noorden te reizen en die werden met schansen 
verdedigd. Natte veengrond was een slechte bodem voor de strijders in hun zware 
harnassen. Dat bleek met bij de slag bij Ane in 1227 toen de Drenten listig het grote 
leger van de Bisschop het moeras in lokten waar de ridders bijna allemaal jammerlijk 
omkwamen. Nee, ontginnen was er niet meer bij want al die nieuwe wegen en 
kanalen, daar  kon de vijand ook gebruik van maken. Voorlopig was het gedaan met 
de ontginningen. De Oudleusenaren zullen nog wel voor eigen gebruik turf hebben 
gestoken maar er in handelen was verboden.  
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SLOT 
Maar er lag nog zoveel goed veen vanaf de Stouwe richting Drenthe en verder. 
Jammer dat het niet meer mocht. Maar dat veranderde in de 19e eeuw. Het mocht 
weer. Gerrit Willem van Marle, burgermeester van Zwolle, zag het wel zitten. Hij 
wilde een nieuw kanaal graven vanaf Hasselt richting Hardenberg. Zo kon het hele 
onontgonnen veengebied richting Drenthe in één keer aangepakt worden. In 1791 
werd een ontwerpplan gemaakt maar van Marle overleed in 1799. Zijn schoonzoon 
Willem Jan, baron van Dedem boog zich weer over de plannen. Na veel gesteggel met 
grondeigenaren en na inmenging van koning Lodewijk Napoleon kon hij in 1809 bij 
Hasselt beginnen met zijn Dedemsvaart. De watersnoodramp van 1825 waarbij het 
water uit de Zuiderzee tot aan de Veldweg kwam te staan maakte dat men steeds 
meer het belang van een goede waterhuishouding inzag. De Dedemsvaart volgde 
eerst het tracé van de Beentjesgraven maar in de buurt van Den Hulst veranderde de 
loop van het kanaal een beetje naar het zuiden. Het veen in de marke van Varssen 
werd nu ook ontgonnen. Vanaf die tijd kwamen er steeds meer ontginningen bij. Er 
kwamen meer wegen en er verschenen ook nieuwe boerderijen in de voormalige 
woeste gronden. 
 
Het is bijna niet meer voor te stellen dat in de 17e eeuw hier nog zoveel gebied 
vrijwel ontoegankelijk was. Je kon alleen over de Hessenweg reizen. Nu zullen de 
Leusenaren ook wel niet zo reislustig zijn geweest want men was zelfvoorzienend en 
had niet zoveel te zoeken in andere plaatsen. Over de Hessenweg zagen ze wel het 
nodige verkeer voorbijtrekken, handelaren uit Duitsland op weg naar het westen van 
ons land. Verder misschien marskramers of scharrelaars die alleen maar mochten 
overnachten ergens in het Hongerveld. 
 
Over de Vecht zagen ze de zompen voorbijvaren die soms aanlegden in het kleine 
haventje van Oudleusen. Alles was overzichtelijk en kleinschalig. Het ontstaan van 
Nieuwleusen betekende wel een grote verandering. De wereld werd groter. Nu is 
noord-zuid reizen net zo gemakkelijk als  oost-west. Via de Dommelerdijk fiets je in 
een kwartiertje van Oud- naar Nieuwleusen. Oudleusenaren kunnen gebruik maken 
van alle voorzieningen in het veel grotere Nieuwleusen. En toch trekken 
Oudleusenaren veel op Dalfsen aan. Zouden ze toch stiekem bang zijn voor natte 
voeten net als destijds hun 17e eeuwse voorgangers?  
 
Auteur: Willie van Oenen - Historische werkgroep Oudleusen 
(De schuingedrukte stukjes zijn fantasie van de auteur 
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