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VERDWENEN  BEWONING (3) – WOONAS  ’t  OLDE  PAD (deel 1) 

 
Aaldert Muis, Ossenzijl 

i.s.m. Piet de Boer, Siebrand de Boer, Jaap Ruiter en Peter Asmussen 
 
Verdwenen dorpen, buurtschappen en woonstedes in het veengebied in NW- 
Overijssel tussen de Steenwijker Aa en de Linde, deel 3-1 
 
Deel 1. Niet gedocumenteerde bewoning 
 
I. Inleiding 
 
Eens was het centrale deel van De Wanden (deels de huidige Lokkenpolder) in 
De Weerribben bewoond en wellicht ontsloten door een voetpad. Dit vermoede-
lijke pad was het verlengde in zuidelijke en zuidoostelijke richting van de huidige 
IJsselhammerweg en ontsloot het veengebied tussen de Hoogeweg en de La-
keweg. Dit pad noemen we in dit artikel ’t Olde Pad; in De Silehammer 29/4 is 
dit geduid als ‘woonas De Wanden’. 
De IJsselhammerweg was ooit ook een voetpad. Bertus Otten is langs dit pad 
geboren en wel op (nu) IJsselhammerweg 2. Voorheen was dit adres Vonderpad 
2 en weer eerder Wijk VI nummer 5. Het is de noordelijke van de twee boerde-
rijen die naast elkaar staan op een afstand van circa 300 m ten westen van de 
IJsselhammerweg. De beide boerderijen zijn met een menning verbonden met 
de Lakeweg. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 1. Geheugenimpressie van het Vonderpad van “De Slamme”, in streektaal 
de benaming voor buurtschap IJsselham (Bertus Otten, februari 2022). 
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Bertus Otten (*1948) weet nog van het bestaan van dit Vonderpad. Volgens hem 
waren de vonders niet meer dan een plank over de sloot (sloten) (zie afb. 1).  
Op de topografische kaart van 19241 tel je vanaf de Ossenzijlerweg tot aan het 
kanaal Ossenzijl – Steenwijk 28 stuks van deze ‘planken’. 
De IJsselhammerweg en de Akkerweg zijn aangelegd in 1954, van de Lakeweg 
alleen het gedeelte tot het pad naar de boerderijen van Brandsma, Koning en 
Pereboom, in de jaren zestig volgde de rest van de Lakeweg, ook in etappes.  
Dat de Akkerweg niet ten zuiden van de boerderij van Henri Doeven is aange-
legd, komt omdat de toenmalige grondeigenaar aldaar, Maa Luiten Verbeek, zijn 
grond daarvoor weigerde af te staan. Bouwe van der Meer was schappelijker. 
Dit deelartikel geeft een overzicht van ’t Olde Pad als geheel. In detail behande-
len we het tracédeel tussen de driesprong IJsselhammerweg / afslag Akkerweg 
en het kanaal Ossenzijl – Steenwijk. 
 
II. ’t Olde Pad in ruimtelijk verband 

Afb. 2. Op de kadastrale kaart van 1832 is goed te zien op welke wijze de ont-
sluiting van het veengebied van de huidige Weerribben vorm is gegeven.  
Komend vanaf de Ossenzijlerweg splitst het veronderstelde tracé van ’t Olde 
Pad zich in tweeën enkele kavels voorbij de afslag van de IJsselhammerweg 
naar de Akkerweg.  
De ene tak vervolgt het tracé richting de Hoogeweg, om hemelsbreed ter hoogte 
van de knik in de Lakeweg bij de menning van de boerderij van Jan Peereboom 
door te lopen tot aan het midden van de Meenteweg, ongeveer evenwijdig aan 
de Hoogeweg.  
De andere tak loopt denkbeeldig rechtstreeks naar voornoemde knik in de La-
keweg, maar is feitelijk nooit ingevuld en uitgevoerd. 
Op deze wijze is de jongere ontsluiting van het veengebied sluitend aangepast 
aan de toen reeds bestaande oudere ontsluiting van de hogere zandgronden. 
De woonas ’t Olde Pad is op deze kadastrale kaart opgenomen. Deze woonas 
is hier tevens een grens tussen kavels en kavelsstructuur. Net zoals de Hooge-
weg dat op deze kaart laat zien. Dat geeft het belang aan van ’t Olde Pad. 
Daarentegen kent ’t Olde Pad geen afstanden2 zoals de Hoogeweg en het Koe-
pad. ’t Olde Pad was dus minder ‘robuust’. Ook is het tracé op deze kaart geen 
doorgetrokken lijn; mogelijk was de ontsluiting onvoltooid en is dit zo gebleven. 
Het leeuwendeel van de oppervlakte van De Wanden is hier opgenomen als 
hooiland (lichte stroken); een kleiner deel nog maar als moeras (donkergrijs 
linksonder). In 1832 is de vervening hier dus nog maar net begonnen. Het is niet 
zonder reden, dat de huidige Lokkenpolder nu nog grotendeels uit open water 
(petgaten) bestaat. Hier is de vervening t.o.v. de rest van De Weerribben relatief 
laat op gang gekomen en dat is nu nog in het veld te zien. 

 
1  Topotijdreis: 200 jaar topografische kaarten, kaart 1924. 
2  Zie De Silehammer 29/4. 
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Afb. 2.  
Kadastrale kaart uit 1832 van het gebied tussen IJsselham, de Lakeweg, de 
Meenteweg en de Hoogeweg, met de boerderijen van IJsselham.  
De meest zuidelijke vier ervan zijn inmiddels verdwenen; daarvan was één aan-
vankelijk een woonhuis, wat misschien ook voor de overige drie gold.  
De vijfde boerderij van onderaf gerekend is de boerderij van Henri Doeven (IJs-
selhammerweg 10), de zesde die van Andries van der Meer (IJsselhammerweg 
9). Daarna komt de kavel waarop de huidige Akkerweg ligt.  
De boerderijen aan de Lakeweg van René Bos (Lakeweg 7) en van Johan Fleer 
en Marlies Muis (voorheen Jan Kraak, Lakeweg 8) liggen op dezelfde kavel als 
twee van de genoemde vier verdwenen boerderijen, maar staan nog niet op deze 
kaart. 
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III. Overzicht verdwenen bewoning ’t Olde Pad  

 
 
Afb. 3. Impressie van het tracé van ’t Olde Pad, ingetekend op luchtfoto uit 2019.  
 
Het padtracé is in afb. 3 weergegeven als stippellijn (tracé bij benadering). In het 
meest zuidoostelijke deel zijn twee mogelijke varianten opgenomen: de noorde-
lijke variant hiervan achten wij het meest waarschijnlijk. De zwarte stippen zijn 
locaties van de tot nu toe bekende verdwenen woningen/boerderijen, 34 in totaal 
(exclusief de verdwenen kerk van IJsselham). Negen van de locaties van de 
woonstedes zijn ontleend aan [master (overijssel.nl)] Atlas van Topografische 
Militaire Kaarten Veldminuten TMK 1840 (zie ook De Silehammer 29/4) en wel 
die het dichtst bij de Meenteweg liggen. De locaties van de vier verdwenen boer-
derijen ten zuiden van Henri Doeven (IJsselhammerweg 10) zijn ontleend aan 
de kadastrale kaart van 1832 (zie ook paragraaf II). Alle overige locaties van de 
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woonstedes (22) zijn ontleend aan een op basis van veldonderzoek ingetekende 
kaart van Siebrand de Boer (ongepubliceerd). 
De gehele woonas in afb. 3 wordt aangeduid met een stippellijn, verweven met 
het begrip ’t Olde Pad. Let wel, op delen van de ‘stippellijn’ zijn in het veld (nog) 
geen feitelijke historische pad-elementen aangetroffen. Het Vonderpad van IJs-
selham sloot in ieder geval aan op de Hoogeweg via het oude kerkepad direct 
ten noorden van de voormalige kerk van IJsselham (blokje linksonder in afb. 3).   
 
IV. De vier verdwenen boerderijen van De Slamme 
 
We zagen op de eerste kadastrale kaart van 1832 (afb. 2; zie ook afb. 3) vier 
boerderijen aan het zuideinde van de huidige IJsselhammerweg, juist ten zuiden 
van de boerderij van Henri Doeven. Deze boerderijen zijn nu verdwenen. We 
constateerden ook dat de beide boerderijen van Bos en Fleer aan de Lakeweg 
er toen nog niet stonden, nu dus wel. Deze staan elk op dezelfde kavel als twee 
van de verdwenen boerderijen.  
Waarom zouden deze boerderijen zijn ‘verplaatst’? Heeft die verplaatsing te ma-
ken met de bodemgesteldheid? Nee, ik denk van niet. De bodem ter plaatse van 
de verdwenen boerderijen is niet wezenlijk anders dan die op dezelfde kavels 
aan de Lakeweg (zie afb. 4). 

     
Afb. 4. Bodemopbouw en ondergrond 
van omgeving van de vier verdwenen 
boerderijen. Linksboven: Beekeerdgrond. 
Rechtsboven: Veldpodzolgrond.  
Beide kaartjes Bovolgens de Bodemkaart 
(tot 1,2 m onder het maaiveld).   
Onder: Stuwwal (lees: keileem) volgens 
Geologische kaart. 

 
Omdat de Lakeweg en de Hareweg al als weg op de kaart van 1832 staan en 
’t Olde Pad (voetpad) dan nog slechts als een enkele lijn voorkomt, vermoed ik 
dat ontsluiting een rol heeft gespeeld. Dat wordt verderop min of meer bevestigd. 
De overwegingen van alle personen in kwestie kennen we natuurlijk niet, maar 
van één geslacht weten we meer, namelijk het boerengeslacht Kraak met boer-
derij(-en) en kavel(s). 
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Boerderij familie Kraak 
Op 13 januari 2022 ga ik naar Jan Hermanus Kraak (*1941) met zijn vrouw Alie, 
sinds 2014 wonend aan de Burgemeester Kuiperslaan 22 te Oldemarkt. Jan en 
Alie woonden voordien op hun boerderij aan de Lakeweg 8, waar nu Johan Fleer 
en Marlies wonen. Ik vraag Jan en Alie naar de geschiedenis van hun boerderij. 
Jan vertelt dat zijn grootouders Jan Hermanus Kraak en Andersje Semplonius in 
1900 zijn getrouwd en dat zij toen woonden in één van de vier verdwenen boer-
derijen. Dat was de boerderij die, ter hoogte van ’t Olde Pad, op dezelfde kavel 
stond als nu die van Johan Fleer.  
Toen de boerderij aan vervanging toe was, wilde oma 
Andersje ‘naar de weg’. Naar de Lakeweg dus. In 1924 
(her-)bouwden haar kinderen, de gebroeders Egbertus 
en Martinus Kraak, Jans vader, de boerderij aan de La-
keweg op nr. 8 (zie afb. 5. hiernaast, gevelsteen).  
Jan vertelt, dat zijn vader en oom toen ook een houten 
varkenshok hebben gebouwd aan de Lakeweg van 
sloopplanken van hun oude boerderij aan ’t Olde Pad.  
 
Volgens de kadasterkaart van 1832 woonde op deze meest zuidelijk gelegen 
kavel van de vier verdwenen boerderijen] toen ook al een Kraak. Deze Roelof 
Kraak was toen eigenaar/landbouwer van deze hele graskavel van de Lakeweg 
tot aan de Hoogeweg.  
Ook bezat hij in 1832 nóg een boerderij met weiland op IJsselham, ongeveer 
halverwege de huidige IJsselhammerweg. Ook de graskavel van deze andere 
boerderij van Roelof Kraak strekte van de Lakeweg tot aan de Hoogeweg.  
 
De boerderijen van De Slamme stonden van origine dus heel centraal op hun 
bedrijfskavels/grondgebied én relatief hooggelegen op de vaste ondergrond van 
de préglaciale stuwwal. 
Alie vertelt dat het geslacht Kraak al sinds 1669 als grasboer actief is op de 
‘Kraak-kavel’. 
 
Boerderij familie Oosterkamp 
Op 9 mei 2022 gaan Jaap Ruiter en ik naar Jannie Oosterkamp-Oosterveld (79) 
aan de Frieseweg 44 te Oldemarkt. Zij woonde voorheen met wijlen haar man 
Henk Oosterkamp op de boerderij aan de Lakeweg, waar nu René Bos woont 
(Lakeweg 7). 
Jannie is er niet mee bekend, dat hun boerderij eerder ‘naar achteren’ stond. Zij 
weet wel te vertellen, dat haar schoonouders in het eerste jaar van hun trouwen 
in 1934 een jaar in het huis van Jaap hebben gewoond (IJsselhammerweg 11).   

 



De Silehammer 30/2 juni 2022 14

 
 
Boven: afb. 6. Luchtfoto3 van zomer 2019 
van de locaties van de vier verdwenen 
boerderijen aan het zuideinde van de hui-
dige IJsselhammerweg. Als gevolg van de 
zeer droge zomers van 2018 en van 2019 
zijn de contouren van de funderingen van 
de vier boerderijen van IJsselham goed te 
zien. Dat geldt ook voor het tracé van het 
oorspronkelijke pad: ’t Olde Pad.  
Ter verduidelijking zijn in deze figuur de 
funderingscontouren en het pad met een 
zwarte lijn ‘overgetrokken’.  
 
Rechts: afb. 7. Uitsnede uit kadastrale 
kaart 18324 met de vier 'verdwenen boer-
derijen' erop; de bovenste is de huidige 
boerderij van Andries van der Meer, die 
daar direct onder die van Henri Doeven, 
respectievelijk IJsselhammerweg 9 en 10. 

 
3   master (overijssel.nl) 
4  IJsselhammer Wanden en Akkers (Gemeente. Oldemarkt, sectie C, blad 2; gedigi- 

taliseerde versie 2012). 
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Op luchtfoto’s kun je soms dingen uit het verleden waarnemen. Siebrand de Boer 
maakte mij attent op de luchtfoto van 2019, die van uitstekende kwaliteit is dank-
zij twee zeer droge zomers. De foto is heel interessant met het oog op het her-
kennen van de bouwlocaties van de vier verdwenen boerderijen aan ’t Olde Pad.  
In vergelijking met de ingetekende bebouwing op kadastrale kaart uit 1832 lijken 
de contouren van afb. 6 meer fundamenten weer te geven. Wellicht zijn die fun-
damenten van (nog) eerdere bebouwing.  
 
In afb. 6 zijn de contouren van de funderingen van de boerderijen ingetekend 
plus het pad. De meest zuidelijke van de vier was de boerderij van familie Kraak. 
Jaap Ruiter heeft zijn hele leven veel opgetrokken met Roelof Doeven, zijn buur-
man op nummer 10. Roelof (1926-2009) wist veel van de historie van IJsselham. 
Jaap vertelt, dat in WO II er onderduikers hebben gezeten in een kelder binnen 
deze funderingen. Siebrand heeft in 2021 ter plaatse een groot gat in het weiland 
ontdekt; wellicht die kelder. Grondeigenaar René Bos heeft het gat gedicht. 
 
V. Op de grens van droog naar nat 

Het huis van Jaap Ruiter (IJsselhammerweg 11) is het meest zuidelijke huis van 
de huidige woonas IJsselhammerweg. Het staat aan het kanaal Ossenzijl – 
Steenwijk. De directe verbinding met de IJsselhammerweg is er niet (meer). Het 
oorspronkelijke pad, ’t Olde Pad, is in 1954 verbreed en verhard tot de huidige 
IJsselhammerweg, maar niet voorbij Henri Doeven (IJsselhammerweg 10). Ter 
plaatse van de vier verdwenen boerderijen en verderop in zuidelijke richting is 
deze wegverbetering niet doorgevoerd. De vier boerderijen waren in 1954 im-
mers al verdwenen. In 1930 is het kanaal gegraven. Daarna werd het huis met 
huidig adres IJsselhammerweg 11 bereikbaar via de kanaaldijk, nu de Hagen-
broekweg. 
Jaap vertelde, dat zijn woning bij het kadaster bekend staat als een adres aan 
de Lakeweg (Kadasternummer U 236). Er loopt een (gras-)voetpad over een 
ribbe van de woning naar de Lake, waar voormalige bewoners wel gebruik van 
maakten. Het huidige adres IJsselhammerweg 11 was een initiatief van wijlen 
Roelof Doeven. Siebrand de Boer: “Dan was Vonderpad 1 ook een idee ge-
weest”. Veranderde omstandigheden leiden ook in dit verband tot aanpassingen. 
   
Gezien in zuidelijke richting is locatie IJsselhammerweg 11 op dit moment het 
laatste nog bestaande huis in de rij van de huizen langs ’t Olde Pad. De huizen 
verderop richting het ‘veen’ zijn inmiddels alle verdwenen. Die verdwenen boer-
derijen en de verdwenen woning lagen nog op het zand. De overgang van zand-
grond naar veengrond ligt midden tussen IJsselhammerweg 10 en 11. Die over-
gang markeert de grens, van vast naar slap, van hoog naar laag, van droog naar 
nat, van (bedrijfs-)zeker naar minder (bedrijfs-)zeker zou je kunnen zeggen.  
Gezien van noord naar zuid kun je van het huis van Jaap Ruiter stellen dat dit 
één van de eerste huizen van de IJsselhammer woonas in het veengebied was.  
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Boven: afb. 8. IJsselhammerweg 11 ten tijde van bewoning door Wube Bos (Wie-
bertus Gerardus) met echtgenote Wietsche Kranendonk. Wube Bos emigreerde 
met vrouw en acht kinderen in 1951 naar Canada. De ouders van Wube vestig-
den zich in mei 1907 in Paasloo. Het is niet bekend vanaf wanneer Wube op 
deze locatie kwam wonen, in 1958 aangeduid als Vonderpad (Wijk VI, 21). 

De vraag rijst of dit type woning model staat voor de verdwenen woningen 
in het veengebied langs ’t Olde Pad. 

Onder: afb. 9. Het oorspronkelijke huis van Jaap Ruiter (IJsselhammerweg 11) 
in 1984. Het huis staat ten oosten van ’t Olde Pad. In 1980 kwamen enige kin-
deren van Bos uit Canada bij Jaap Ruiter op bezoek in hun ouderlijk huis.  
Dit huis is afgebroken in 1990 en inmiddels staat er een nieuwe woning (inzet). 
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VI. Vondsten 

Jaap Ruiter heeft bij het slaan van een put op zijn erf o.a. veel scherven van 
aardewerk gevonden. Dit aardewerk lijkt niet veel ouder te zijn dan maximaal 
enkele eeuwen.  

   
Links, afb. 10. Scherf met drukmerk P. Regout Maastricht Ao 1836 – het oprich-
tingsjaar van de fabriek, later bekend als ‘De Sphinx’. Het ovale drukmerk was 
in gebruik van 1877 tot en met 1883; de scherf moet dus van na 1877 zijn.  
Rechts, afb. 11. Siebrand de Boer (links) en Jaap Ruiter analyseren scherven.  
 

 
 
Links: afb. 12. Boombeitel inclusief schacht 28,5 cm; vierkante spijker 21 cm.  
Rechts: afb. 13. Sint-jacobsschelp 6,5x7,5 cm. Toelichting op volgende pagina. 
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Vlakbij de woning van Jaap Ruiter stonden ooit twee woningen aan ’t Olde Pad. 
Jaap vond er een vierkante spijker en een boombeitel, gebruikt voor het vanaf 
de begane grond verwijderen van de onderste takken van bomen.  
Piet de Boer vond er een Sint-jacobsschelp met de metaaldetector; in de schelp 
zit geen ijzer verwerkt – dan is een roestbruine kleur te verwachten – maar ver-
moedelijk koper of brons.  
De Sint-jacobsschelp is het symbool van de heilige Jacobus de Meerdere. De 
Sint-jacobsschelp wordt gebruikt door bedevaartgangers op weg naar Santiago 
de Compostella (NW-Spanje), waar het graf van de heilige zich zou bevinden.  
Als herkenningsteken dragen veel bedevaartgangers de Sint-jakobsschelp – met 
de sluiting naar boven (in tegenstelling tot de schelp van een bekende olie-
maatschappij). 
  
VI. Vervolg 

Een volgend deelartikeltje gaat over het tracédeel van ’t Olde Pad in De Wanden.  
 
Met bewerking door Jo Steenstra, Nieuw-Buinen. 
 
Inhoudelijke op- en aanmerkingen over dit artikel ontvang wij graag via de re-
dactie van De Silehammer: redactie@historischeverenigingijsselham.nl  
 
Bronnen 
 
Kaarten:  
- master (overijssel.nl) 
- GeoPublisher-viewer (geodataoverijssel.nl) 
- Atlas van Topografische Militaire Kaarten Veldminuten TMK  1840.  
- Topotijdreis: 200 jaar topografische kaarten. 1850, 1881, 1909, 1924, 

1934. 
- Kadastrale Atlas Overijssel 1832, incl. Gemeente Oldemarkt. 

2 cd-roms met foto’s of scans van de originele kaarten (‘minuutplans’) en  
de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels (OAT’s), 2012.  

 
Blogspot: 
- My Little White Home by Nadine: P. Regout weetjes (29.07.2013) 

[datering drukmerk] 
 
 
 
 

 
 


