
VARSEN

Hier aan de Varsenerweg is de landbouw
in Varsen begonnen. Er werd gejaagd
op wild en er werd vis gevangen in de
Vecht. De Vecht, die diverse malen per jaar
buiten haar oevers trad, was een goede
bemesting voor de gronden. Varsen
behoort tot de zogenaamde kernes dorpen.
Essen zijn iets hoger gelegen bouw -
gronden die gebruikt werden als akkerland
voor onder andere rogge. Op de lager
gelegen ‘marsen’, de wei en hooilanden,
graasden de koeien. 

Ten noorden van Varsen vinden we het Varsenerveld ; ooit
woeste grond waar de boeren hun schapen weiden en waar
ze plaggen konden steken voor in de schaapskooi. 
Toen de marke Varsen in 1843 werd opgeheven, 
werd de grond verkocht aan de boeren en 
werd er begonnen met het ontginnen 
van het Varsenerveld. Niet het
gehele gebied is ontgonnen.
Een gedeelte van de woeste
grond is bewaard gebleven,
zodat ook nu nog te zien 
is hoe het hier vroeger was. 

Marke Varsen Varsenerveld

U bevindt zich hier vlakbij een archeologisch
monument. In dit geval betreft het niet de
bebouwing, maar het land waarop het
pluimveebedrijf Schuttert (nr 5a) staat. 
De oude es is aangewezen als provinciaal
archeologisch monument. Een boomstamput
uit 1200 na chr., vuurstenen, oud
aardewerk, urnen en maalstenen die hier
door opgravingen gevonden zijn, tonen
aan dat hier al ruim voor de jaartelling
sprake was van bewoning. De
boomstamput en een aantal andere
archeologische vondsten zijn te
bewonderen in het streekmuseum 
van Ommen en in het provinciale
museum van Zwolle. 

Toen bleek dat Bentheimer zandsteen een regionale
en zelfs landelijke betekenis kreeg, ging de Vecht
een belangrijke rol spelen als transportader. Tien
eeuwen lang (900 - 1900) werd Bentheimer
zandsteen vanuit graafschap Bentheim over de
Vecht vervoerd. Onder andere de bloei van de 

Vechthandel zorgden voor de opkomst van de
nodige schippers herbergen. Door het drukke
scheepvaartverkeer vestigden zich om de 3-5
kilometer enkele boeren op een hoog plekje aan de
Vecht, waar dan tevens een schippersherberg
kwam. Veel boeren verdienden op deze wijze een
aardig centje bij. 

De Vecht is niet altijd de rustig door het landschap slingerende
rivier geweest die hij nu is. Vroeger was het een wilde rivier die de
gebieden aan de Vecht regel matig deed overstromen. Gevolg was
dat kinderen uit Varsen dikwijls de school in Ommen niet konden
bereiken, doordat de weg door overstroming van de Vecht
onbegaanbaar was geworden. Om de kinderen toch naar school te
kunnen laten gaan, bouwden de boeren in 1779 stiekem hun eigen
school op de brink. Voor de bouw van deze school is pas achteraf
toestemming gevraagd. De school heeft hier zeker 60 jaar gestaan,
maar is inmiddels verdwenen.  

Het overstromen van de Vecht maakte het leven
in Varsen er niet gemakkelijker op. Waar de
Vecht en de Regge samenkomen staat een
boerderij . In 1694 werd de boerderij
bewoond door Asse Geerts en Clasien Roelofs.
De boerderij had twee namen: "Den Stramp" of
"Dunnewind". Beide namen ontstonden omdat
hier de twee rivieren samenkomen, de Regge en

de Vecht. De strook daartussen is een soort
"stramp" waar vaak een sliertige of dunne wind
waaide. Door haar locatie dicht bij de Vecht werd
deze boerderij vroeger ook gebruikt als een
soort herberg voor de schippers. Door
overstromingen van de Vecht kwamen vele
bunders lage grond steeds onder water te staan
en was de erve Dunnewind helemaal geïsoleerd.
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Vechtdal Overijssel
De gemeente Ommen bestaat uit de buurtschappen: Archem,
Arriën, Beerze, Besthmen, Eerde, Junne, Nieuwebrug,
Ommerschans, Varsen, Vinkenbuurt, Beerzerveld, Dalmsholte,
Giethmen, Lemele, Ommen, Stegeren, Vilsteren, Witharen en
Zeesse en maakt deel uit van het Vechtdal Overijssel. Een gebied
met uitgestrekte landerijen, bossen, heidevelden, landgoederen,
oude buurtschappen en natuurlijk de rivieren de Vecht en de
Regge. Het Vechtdal Overijssel is daarom een uniek gebied om te
recreëren en de natuur en cultuur te beleven. 

Dit project is mede mogelijk gemaakt door de financiële
bijdrage van de provincie Overijssel en de gemeente Ommen.
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Varsenerweg, de oude
weg naar Zwolle, 1962

De boomstamput
gevonden in Varsen

Een groep mannen is klaar voor het ontginnen
van grond, ± 1935. Foto: HKO

Hoog water
in Varsen.
Foto: HKO

Varseneres: 
archeologisch monument 




