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De Tichelarij 
In 1840 kocht Carel Godefroi de
Moen een stuk grond aan de
Ledeboerweg . Hier begon hij
een tichel- en steenpannenfabriek
onder de naam Moen en
Compagnons. De locatie aan de
Lemelerberg was ideaal,
aangezien de belangrijkste
grondstof voor de fabriek leem
was. De steenfabriek kwam
bekend te staan als de Tichelarij
en gaf aan dertig mensen werk. 

Met de komst van het Overijssels
Kanaal in 1855 werd de fabriek
verplaatst naar de Kingmaweg,
aan de rand van het kanaal. In de
jaren daarna verlieten de
compagnons één voor één de
fabriek. De laatste compagnon
verkocht zijn aandeel aan Marten
Kingma. Deze zette de fabriek
later om van een steenfabriek in
een zuivelfabriek. 

Lemelerberg 
De Lemelerberg vormt het hoogste punt
van de Sallandse heuvelrug. De leem
afkomstig uit de berg werd onder andere
door de Lemeler boeren gebruikt om de
‘delle’ (deel) mee te verharden. Op de
Lemelerberg liggen ook veel stenen
afkomstig uit Duitsland en Scandinavië.
Deze stenen zijn hier in de ijstijd naar toe
geschoven door gletsjers. Kleine veldkeien
werden vanaf de berg per zomp (zeilschip)
of paard en wagen naar Ommen en andere

dorpjes in de omgeving vervoerd. Hier 
werden ze gebruikt om van de 
zandwegen verharde straten te maken.  

Oranjebond van Orde 
Vroeger was deze berg geheel met heide
bedekt. De ‘Oranjebond van Orde’* kocht
percelen op de berg en liet dennen en
loofhout aanplanten. De ‘Oranjebond van 

Orde’ heeft tevens het Park 1813 gesticht 
ter gelegenheid van het eeuwfeest van de 
onafhankelijkheid van Nederland. Een
monument van de Nederlandse leeuw en
lanen vernoemd naar
hoogwaardigheidsbekleders uit die tijd
vormen onderdelen van het park. 

Ommer boeren hebben altijd veel
schapen gehouden. In eerste instantie
voor de mest, maar zeker ook voor de
wol. Al vroeg in de morgen
vertrokken de scheerders naar de
woning van de boer, waar de schapen
van hun vacht verlost moesten
worden. Zo vroeg als het was, werd
het nuttige al met aangename
verenigd, wanneer de flessen drank

tevoorschijn werden gehaald. De
scherpe lucht die uit de wol opsteeg
moest immers verdreven worden.
Vrouw en kinderen van de
schapenscheerders meldden zich 
’s middags voor het gezamenlijk
middageten. 

Op de Lemelerberg is het
schapenscheren nog steeds een

jaarlijks terugkerend ritueel. Vroeger
bevonden zich hier maar liefst 40
kuddes, nu loopt hier nog slechts één
kudde rond. De boeren hebben de
mest nu immers niet meer nodig voor
het vruchtbaar houden van hun
akkers. In 1979 is Landschap
Overijssel weer begonnen met het op
authentieke wijze weiden van
schapen op de berg. 

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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Te voet naar Ommen 

Schaapscheren

Nederlands Hervormde Kerk Lemele, 1865
Foto: ‘t Lemels Arfgoed

Aan de voet van de Lemelerberg
Uit vondsten bij afgravingen is gebleken dat er tweeduizend jaar
voor onze jaartelling al mensen woonden aan de voet van de
Lemelerberg . Lemele wordt echter voor het eerst genoemd
in 1381 als Lemelo, hetgeen hoogstwaarschijnlijk staat voor
‘bos met leemgrond’. Lemele is op dat moment één van de
veertien marken binnen het schoutambt Ommen.  

In de 19e eeuw gingen veel inwoners van Lemele
elke zondag te voet naar Ommen om daar een
kerkdienst bij te wonen. Dit betekende een lange
tocht van negen kilometer, die voor velen na een
vermoeiende werkweek te zwaar was. De bouw van
een kerk in Lemele werd als noodzakelijk gezien. 

De grond voor de kerk werd geschonken. Het
bouwproject werd gefinancierd door de
gemeenteleden zelf, andere Hervormde kerken een
fonds voor noodlijdende kerken en giften. In 1865
was de Koepelkerk een feit. In de jaren daarna is de
kerk meerdere malen verbouwd. De kerk bleek te
klein voor de inwoners van Lemele en er werd
besloten tot de bouw van een nieuwe kerk . 
Deze werd in 1940 in gebruik genomen en wordt 
nog steeds gebruikt. 

*Oranjebond van Orde: een in 1893
opgerichte liefdadigheidsinstelling

die onder andere door het scheppen
van werkgelegenheid sociaal
zwakkeren een menswaardig

bestaan wilde geven.

Wegverbetering te
Lemele, 1900

Dorpgezicht Lemele
Foto: www.Oudommen.nl

Kudde schapen met de Lemelerberg op de achtergrond
Foto: ‘t Lemels Arfgoed

Interieur boerenwoning
te Lemele, 1920
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