
De Silehammer 30/4 december 2022 7

VERDWENEN  BEWONING (4) – WOONAS  ’t OLDE  PAD (deel 2) 

 
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 4-2 
 
Deel 2. Niet gedocumenteerde bewoning (vervolg) 
 
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 veronder-
stelde pad was het verlengde in zuidelijke en zuidoostelijke richting van de hui-
dige IJsselhammerweg en ontsloot het veengebied tussen de Hoogeweg en de 
Lakeweg. Dit pad noemen we in dit artikel ’t Olde Pad; in De Silehammer 29/4 is 
dit geduid als ‘woonas De Wanden’. 

In De Silehammer 
30/2 is het noordelijk 
deel van ’t Olde Pad 
behandeld.     
Dat deel beslaat het 
tracé vanaf de Os-
senzijlerweg tot aan 
het kanaal Ossenzijl 
– Steenwijk en valt 
nu grotendeels sa-
men met de IJssel-
hammerweg.  
In dit artikel behan-
delen wij het tracé-
deel van ’t Olde Pad 
vanaf het kanaal 
Ossenzijl – Steen-
wijk tot en met he-
melsbreed gezien 
Hoogeweg 19.   
 

Fig. 1: kaartje uit De Silehammer 30/2, waarop aangegeven de detaillocaties 
voor dit artikel. In figuur 2 en 4 zijn deze detaillocaties uitgelicht. 
 
Het deel van het pad grenzend aan het kanaal en het groepje huisstedes ter 
hoogte van Hoogeweg huisnummer 19, 20 en 21 behandelen wij in detail.  
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II. De Koffiebranderij 

Vanaf het kanaal ter hoogte van IJsselhammerweg 11 (woning van Jaap Ruiter) 
vervolgt het pad een nog in het veld herkenbaar tracé. Het begin van dit tracé-
deel ligt in het rietland van Jaap Ruiter (perceelnaam De Koffiebranderij). Zie 
detailkaartje fig. 2 en tevens de luchtfoto fig. 3 van hetzelfde gebied. Als Jaap de 
ribben en de andere hogere delen in het zomermaaibeheer heeft gemaaid zijn 
de padcontouren tussen het rietgewas op stam extra sprekend (foto 1,2, 3).  

 
Links fig. 2: Paddeel ter plaatse 
van detaillocatie I op fig. 1.  
 
Rechts fig. 3: bovendeel van fig. 2 
(luchtfoto Google Earth voorjaar 
2020). 
 
 
 

 
Foto 1, 2, 3: Gemaaide delen van ’t Olde Pad, 
waarlangs nog twee fruitbomen staan, in rietland 
De Koffiebranderij van Jaap Ruiter.  
Op foto 1 is op de voorgrond het betonnen fiets-
pad langs het kanaal nog net zichtbaar. Foto’s 1 
en 2 genomen in zuidelijke richting.  
Op foto 3 op de achtergrond de hoge bomen rond 
het huis van Jaap Ruiter aan de IJsselhammer-
weg 11 aan de overzijde van het kanaal. Foto ge-
nomen in noordelijke richting (foto’s Jaap Ruiter, 
30 augustus en 5 september 2022). 
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Langs dit pad staan twee fruitbomen, zie foto 1. Volgens Roelof Doeven (1926-
2009) zou bij de fruitbomen een woning hebben gestaan. Op zich leek dat ons 
plausibel. De bomen zijn meer dan vijftig jaar oud. Om dit vermoeden te checken, 
zijn Jaap, Piet en ik maandag 7 november 2022, gewapend met metaaldetector 
en grondboor, het veld ingegaan. Wij vonden echter geen aanwijzingen voor 
huisstedes op deze plaatsen. Het lijkt ons echter nog steeds aannemelijk dat er 
een woning heeft gestaan. 
 
III. Neef Willem1 

Dit deel gaat over het padtracé van detaillocatie II van fig. 1 en is hieronder uit-
gelicht in fig. 4; fig. 5 toont een recente luchtfoto van hetzelfde gebied. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van 1957 tot november 1964 woonden mijn oom Klaas Schaap met tante Zus 
op huisnummer 21 aan de Hoogeweg. Oom Klaas was veeboer en rietsnijder. In 
mijn lagereschooltijd kwam ik er regelmatig. Ik speelde dan met mijn even oude 
neef Willem. Wij struinden samen geregeld de directe omgeving van de boerderij 
af. Achter het huis het grasland van oom Klaas op, richting het kanaal Ossenzijl 
– Steenwijk. De middelste vier huisstedes aan de zuidwestzijde van ’t Olde Pad 
(fig. 4 hierboven) maakten deel uit van het grasland van oom Klaas.  
Ik had toen geen idee dat daar ooit huizen hadden gestaan. Huizen, die onder-
deel waren van een woonas onderling verbonden met een onverhard voetpad. 
Ik niet, maar oom Klaas en Willem ook niet, denk ik. Althans, ik heb ze er nooit 
over gehoord. Bij recente navraag bij Willem blijkt die onwetendheid te kloppen. 
Wel wist Willem te vertellen dat zijn vader Klaas in circa 1960 nog een keer een 
stukje land tot turf heeft verveend. Deze veenput lag tussen het Olde Pad en het 
kanaal, dus aan de noordoostzijde van ’t Olde Pad. Willem kan zich niet meer 
herinneren dat daar toen restanten van woningen of huisraad zijn opgegraven, 
maar hij was toen natuurlijk nog maar acht jaar.   

 
1  Met commentaar en aanvullingen van Willem Schaap te Amersfoort. 



De Silehammer 30/4 december 2022 10

IV. Reconstructie oud vervenerswerk 

In 1981 vatte Staatsbosbeheer het plan op om het oude verveningswerk in de 
vorm van een educatief project nog eens in de praktijk uit te voeren. Dit gebeurde 
toen door SBB-medewerkers uit de regio die nog wisten hoe dat vroeger ging. 
Die mensen waren Bertus Schelhaas en Dirk Hoen (foto 5 en 6) met hulp van 
Harm Schaap. 

      
Foto 5 en 6: Bertus Schelhaas 
en Dirk Hoen (met schepem-
mer), beiden SBB.  
Reconstructie oud verveners-
werk (achter Hoogeweg 21, 
1981).2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2
  Bron: ‘Ontdek N.W. Overijssel; Nederlandse landschappen’ door Gerard Gonggrijp,  

Vic Langenhoff en Wim Schroevers, 1981. 
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Voor het vinden van een goede locatie voor dit leerproject waren de mogelijkhe-
den beperkt. De Weerribben waren immers al verveend. Hun oog viel op één 
van de weinige blokken onverveend land recht achter Hoogeweg 21. Het bleek 
een huisstede te zijn. Huisstedes werden niet verveend óf omdat de woning er 
nog op stond óf omdat de (boven)veengrond te zeer was veraard en verdicht. 
Na enkele jaren is het educatieproject op een naastgelegen huisstede nog een 
keer herhaald. Bij dit tweede project waren Koendert Kuit, Geert Bootsma en 
Siebrand de Boer betrokken. 
Volgens Siebrand zijn er toen meerdere vondsten van scherven van gebroken 
huisraad gedaan. Zo werd een wandbord met het opschrift ‘Geldgierigheid is de 
wortel van veel kwaad’ gevonden. Het wandbord en de foto’s werden jarenlang 
getoond in het Bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer aan de Hoogeweg. Na 
een renovatie van het Bezoekerscentrum eind jaren negentig zijn het wandbord 
en de foto’s niet meer getoond. Het is niet bekend waar deze spullen zijn geble-
ven. 
 
V. Gefreesde huiskop  
De huisstede direct tegenover Hoogeweg 19 is een relatief grote huisstede (de 
meest zuidelijke huisstede van fig. 4). De huisstede is verstevigd met een leem-
laag (leemvloer, foto 10) en kleinere veldkeitjes, wellicht aangevoerd vanuit de 
bodem van het nabije Paasloo of IJsselham.  
In 2021 is deze huisstede gefreesd. Daarmee kwamen er, vooral na een regen-
bui, veel artefacten bloot te liggen. Het betreft vooral scherven van aardewerk, 
waarvan sommige geglazuurd.  
Ook is een platte vloersteen gevonden. Bij vrijwel elke huisstede zijn wel één of 
meerdere oude muurstenen gevonden van uiteenlopende typen en materialen 
(foto’s hieronder). Er is ook een grote zwerfkei aangetroffen (foto 12). 

 
Foto’s 7, 8, 9: Aardewerkscherven, stuk lampenglas en stenen uit gefreesde 
huiskop tegenover Hoogeweg 19 (foto’s Aaldert Muis, 12 april 2021).  
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Er zijn door ons meerdere handgrondboringen en steken met de guts uitgevoerd. 
Op foto geeft Peter Asmussen met zijn bodemspatel de leemlaag van de leem-
vloer aan in het gutsprofiel. De leemlaag is licht van kleur. 
Deze leem is van elders aangevoerd, want komt van origine niet voor op deze 
plek. Wellicht is de keileem aangevoerd vanuit het nabije IJsselham / Paasloo, 
waar keileem dicht onder de oppervlakte voorkomt. 
De bodemlaag boven de leem bestaat uit veraard veen. De bodem direct onder 
de leem bestaat uit veen in origineel profiel, maar is verdicht door menselijk toe-
doen. Daaronder is de veenbodem niet beïnvloed door menselijk gebruik. 

 
Foto 10: Peter Asmussen met 
profielopbouw in guts ter plaatse 
van de gefreesde huisstede di-
rect tegenover Hoogeweg 19.  
Peter geeft met bodemspatel de 
leemvloer aan (licht van kleur).  
 
Foto 11: Overzicht van de loca-
tie: het zwarte terrein op de ach-
tergrond is de gefreesde huis-
stede (foto’s Aaldert Muis, 21 
april 2021). 
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Foto 12: Grote zwerfkei op rand van 
het trekgat op de gefreesde huiskop 
tegenover Hoogeweg 19.     
(foto Aaldert Muis, 12 april 2021) 
 
De grote vraag wat betreft de aange-
troffen zwerfkei (foto 12 en 13) is: 
‘Waar werd deze kei ooit voor ge-
bruikt?’ Zeer bijzonder is het feit dat 
deze zwerfkei nog steeds tot in het 
maaiveldniveau reikt en niet verder 
is weggezakt in het veen.  
Op zaterdag 6 augustus 2022 deden 
wij hier nader onderzoek naar.  
Siebrand en Piet de Boer, Jaap Rui-
ter en ik hebben toen ter plaatse de 
bodem direct bij en recht onder deze 
kei bekeken. De kei heeft een door-
snede van circa 0,40 m; de vermoe-
delijke dikte is 0,50 m. De kei heeft 
een (zeer ruim) geschat gewicht van 
150 kg.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
Foto 13: de grote kei. 
 
Foto 14: Jaap Ruiter meet zanddiepte met behulp van een betonijzerstaaf in het 
trekgatwater vlak bij de kei (beide foto’s: Siebrand de Boer, 6 augustus 2022). 
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De zanddiepte is ter plaatse circa meer dan 2,40 m beneden maaiveldniveau 
(foto 14). De afstand tussen onderkant kei en de zandondergrond is dan circa 
2,0 m. De kei rust dus niet op het zand van de zandondergrond. 
De bodem ter plaatse van de huisstede is opgehoogd / verhard met leem en 
keitjes. Het veen erboven, aan het maaiveld, is veraard. Het veen eronder is 
sterk verdicht tot circa 1,0 m beneden maaiveld. Verdicht door ophoging (ver-
zwaring) in het verleden en eeuwenlang gebruik en betreding. 
Conclusie: Kennelijk is het erf van de huisstede door mensen zodanig semiver-
hard / verstevigd geraakt en gemaakt, dat zelfs een grote kei als beschreven, 
niet door zijn eigen zwaartekracht wegzakt in het onveraarde veen van het origi-
nele bodemprofiel beneden grondwaterpeil. In ongeroerde omstandigheden, dus 
zonder de aangebrachte huisstedeverharding, zou dit namelijk zeker het geval 
zijn. Een opmerkelijk kenmerk van deze en wellicht ook andere huisstede(s)!  
 
Direct naast de zwerfkei lag nog een grote steen (zie afb. 18 en 19). Beide grote 
stenen lagen in oorspronkelijke toestand met een platte kant naar boven moge-
lijk als onderdeel van een plaveisel. Dat bevestigt het vermoeden dat deze ste-
nen tezamen met de leem een soort van verharding vormen. 

 
Foto 15 en 16: Aaldert Muis graaft direct naast de zwerfkei van foto 12 en 13 
nog een grote steen op. Van deze kei lijken stukken te zijn afgeslagen; zie de 
gewassen kei foto 16, rechts. Grootste doorsnede 0,28 m (foto’s resp. Siebrand 
de Boer en Aaldert Muis, 6 augustus 2022). 
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VI. ’t Olde Pad  

De contouren van ’t Olde Pad zijn in het veld nog goed herkenbaar. Het betreft 
ter plaatse van de deellocatie II van dit artikel overdwars uitgespaarde veenstro-
ken, haaks op de kavel- en petgatrichting, als een onverveend padtraject. Dit 
padtraject valt samen met de kavelscheiding als aangeduid op de kadasterkaart 
van 1832 (figuur 6). Op de luchtfoto van 2020 is dit padtraject als zodanig ook 
goed herkenbaar (figuur 5). Zie ook de stippellijn van figuur 4.  

 
Figuur 6: Detail met locatie kadasterkaart 1832. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 17: V.l.n.r. Peter Asmussen, Piet de Boer en Siebrand de Boer op het oor-
spronkelijke intacte deel van ’t Olde Pad ter hoogte van de vier huisstedes achter 
Hoogeweg 21 (foto Aaldert Muis, 7 april 2021). 

Tussen detail I en detail II van figuur 1 is langs de bosrand een tracédeel van  
’t Olde Pad goed in het veld herkenbaar (zie foto 18). In de directe omgeving van 
het punt vanwaar deze foto is gemaakt, troffen wij eveneens een huisstede aan 
(deze ontbreekt op figuur 1). 
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Foto 18: tracédeel van ’t Olde Pad (foto Jaap 
Ruiter, 7 november 2022). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij hebben op ’t Olde Pad geen verhardin-
gen aangetroffen. Het betrof wellicht een 
voetpad door het grasland, dat in ieder geval 
de dicht bij elkaar gelegen huizen onderling 
verbond. Vermoed wordt dat het grotere en 
zwaardere materiaal per as vanaf de Hooge-
weg werd aangevoerd.  

 
VII. Boeiende vragen   

Bij het ontdekken van een dergelijke woonas rijzen tal van vragen, zoals: 

• Sinds wanneer stonden hier de eerste woningen? En wanneer zijn deze 

woningen verdwenen? 

• Hoe zag zo’n woning er precies uit? Waren het kleine boerderijtjes ver-

gelijkbaar met die van IJsselhammerweg 11? 

(zie artikel ’t Olde Pad – deel I in De Silehammer 30/2 afb. 8 pag. 16)  

• Waar leefden de bewoners van? 

• Wat was de reden van het verdwijnen van een complete woonas?        

Anders gevraagd:  

• Waarom is deze woonas niet met een beter pad / een betere weg ont-

sloten?’ 

• Maar de grootste vraag is natuurlijk: ‘Hoe is het mogelijk dat het bestaan 

van deze woonas als geheel in alle verborgenheid de overlevering is 

gepasseerd?’ Ik ben geboren en getogen in deze regio en ik ken er veel 

mensen, maar ik ken niemand van vorige generaties, die mij ooit over 

het bestaan van deze woonas vertelde. 

 
Redactionele bewerking door Jo Steenstra, Nieuw-Buinen. 
Inhoudelijke op- en aanmerkingen over dit artikel ontvang ik graag via de redac-
tie van De Silehammer: redactie@historischeverenigingijsselham.nl  
 


