
Al in 1244 wordt Stegeren genoemd als de  “boerscop
Steygheren“. Het klooster Swartewater had hier een erf, dat later
“Praestink” werd genoemd. Dichtbij Stegeren liggen een aantal
prehistorische grafheuvels uit de Bronstijd (ca. 1000 v.Chr.). 
Meer over Stegeren is ook te lezen op de borden in de schuilhut
(hoek Wolfveldseweg/ Stegerdijk) en op het bord aan de
Stegerdijk. Bij restaurant De Bootsman vindt u informatieborden
over wandelroutes in Stegeren en omgeving.

Hessenwegen zijn oude
middeleeuwse handelswegen die
vanuit het oosten richting
Utrecht liepen. De Hessenwegen
zijn vermoedelijk vernoemd naar
Hessen, Duitse kooplieden die
gebruik maakten van deze
wegen. Hun wagens hadden een
bredere spoorwijdte dan was
toegestaan in Nederland.
Hierdoor pasten ze niet in de
karrensporen van de overige
karren en wagens en zouden
bovendien de zandwegen
beschadigen. Daarnaast was het
hen ook verboden om door
Nederlandse dorpen en steden te
rijden. De Hessen mochten alleen
met hun karren op de grens van
de heidevelden en essen ver
buiten de bewoonde wereld
rijden. Doordat de gronden vaak
drassig of juist erg mul waren,
zochten ze steeds een nieuwe
weg voor hun kar. Hierdoor
ontstond een brede handelsweg

van soms wel 5 tot 10
karrensporen breed.
Hessenwegen werden niet alleen
door de Hessen gebruikt, maar
waren ook populair onder andere
handelaren. Doordat de
Hessenwegen niet door de
steden liepen, kon men de
tolheffing ontlopen. In het
Ommerbos is deze oude
Hessenweg als een zandpad nog
bewaard gebleven.  

Hessenwegen lagen altijd ver buiten de
bewoonde wereld en waren daardoor een
gewilde locaties voor struikrovers. De
handelaren reisden om deze reden dan
ook vaak in konvooi en overnachten
gezamenlijk in herbergen. Herbergen
bestonden uit een gelagkamer, waar
gegeten en vooral gedronken werd, en
een ruimte waar geslapen werd. De
ruimte waar men sliep, was meestal een
gemeenschappelijk vertrek. Naarmate

men welvarender werd, werden aparte
kamers ingericht en ontstonden hotels.
Een van de herbergen aan de Hessenweg
was herberg de Hongerige Wolf. Wanneer
deze herberg gebouwd is, is niet exact
bekend. Van de taverne wordt voor het
eerst melding gemaakt in 1740, naar
aanleiding van een moordpartij. Het
originele pand brandde in 1970 af. Enkele
jaren later is het huidige pand gebouwd. 

Stegeren 

Het maaien van de Rogge in
Stegeren. Foto : HKO

Boerderij 
de Hongerige Wolf

Het interieur van boerderij 
de Hongerige Wolf, 1950

Op een mooie wintermorgen in februari 1379
brengt jonkvrouw Ida, dochter van Everhardus
van Essen, bewoner van kasteel Eerde een
bezoek aan haar vriendin Kunigonda van de
Collendoorn. Gekleed in een kostbare
pelsmantel en al zittend op een donkerbruin
paard, rijdt zij samen met haar page door de
wildernis. Aan hun reis komt abrupt een eind
wanneer zij een woest gehuil horen. Eén troep
wolven heeft het gezelschap opgemerkt en valt
hen aan. De leider van de wolven vliegt het
paard van de jonkvrouw aan. De jonkvrouw
wordt hierdoor weggeslingerd. De andere
wolven storten zich op het paard van de page.
De page probeert zich, met de weinige wapens
die hij heeft, zo goed mogelijk te verdedigen. De
jonkvrouw ligt hulpeloos op de grond en
schreeuwt om hulp. Net op het moment dat één
van de wolven haar wil aanvallen, wordt haar
leven gered. Jonker Rudof van de Collendoorn

was haar tegemoet gereden en had het
hulpgeroep van de jonkvrouw en het gehuil van
de wolven gehoord. Op de plek waar het drama
zich voltooide staat sindsdien Herberg de
Hongerige Wolf , om de herinnering aan dit
voorval en daarmee de legende levend te
houden. 
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Een gevelsteen met een
afbeelding van een

Hessenwagen

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. 
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Dit project is mede mogelijk gemaakt door de financiële
bijdrage van de provincie Overijssel en de gemeente Ommen.


