
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. 

De buurtschap, dat tot 1449 nog de naam
Besmanninck had, heeft bekendheid verworven door
de Besthmenerberg . Op de Besthmenerberg
werden door de beweging van Krishnamurti*
Sterkampen georganiseerd. Later is de
Besthmenerberg vooral populair onder padvinders. 
In 1966 vieren maar liefst 7.000 padvinders hun
jubeldag op deze berg. Meer informatie over
Krishnamurti in Ommen vindt u in het boekje
‘Krishnamurti in Ommen, wandelen langs vergeten
paden’, dat onder andere verkrijgbaar is bij de
VVV/ANWB Ommen.

BESTHMEN

Vroeger was er nogal wat onenigheid tussen de
marke Besthmen en Giethmen. Schapen uit
Giethmen kwamen namelijk door de Regge
naar Besthmen, om zich daar tegoed te doen
aan het voedsel. Schapen zorgden wel vaker
voor problemen. Zo werd, toen de markeweide
van Besthmen in 1685 helemaal kaalgevreten
was door schapen, besloten dat men twee jaar
lang slechts één schaap mocht houden.
Uiteraard hield niet iedereen zich hieraan.

De plek waar voor de oorlog de Sterkampen van de
Krishnamurti beweging gehouden werden, deed tijdens
de oorlog dienst als strafkamp. Het strafkamp werd in
1942 in gebruik genomen om de overvolle
gevangenissen te ontlasten. Met name ‘economische
delinquenten’, waaronder zwarthandelaren en illegale
slachters, kwamen in het kamp terecht. Het kamp werd
bewaakt door voornamelijk Amsterdamse werklozen,
aangevuld door SS’ers die in Ommen hun opleiding
volgden tot kampbewaker. De gevangen werden op

zodanige wijze gestraft dat Nederlandse rechters
besloten er geen gevangen meer heen te sturen. Helaas
betekende dit niet het einde van het kamp, maar werd
er een nieuw doel voor gevonden. 
In 1943 werd het een opvoedingskamp voor landlopers,
bedelaars en mensen die zich hadden onttrokken aan
de arbeids plicht in Duitsland. Ook deze groep heeft het
zwaar gehad in Ommen. Na de oorlog werden in het
kamp 2000 collaborateurs, in afwach ting van hun
berechting, opgesloten. Het kamp is in 1946 opgeheven. 

Deze markante molen staat al sinds 1862 op de huidige
locatie en dient ter vervanging van de in 1861
afgebrande molen op de Besthmener berg. Dat er
destijds niet voor gekozen is om de molen op dezelfde
plek te herbouwen, kwam de boeren goed uit. Deze
nieuwe locatie was namelijk voor hen beter bereikbaar
met paard en wagen. 
Via een 3,5 meter hoge belt (heuveltje onder de
molen) kon men onder de molen komen. In 1950 heeft
de molen voor het laatst op windkracht gedraaid.
Daarna raakte het bouwwerk zodanig in verval dat er
nauwelijks meer dan een ruïne over was. Uiteindelijk is
de molen in 1995 gerestau reerd. Bij de molen is ook
het Natuurinformatie centrum Ommen gevestigd.  

Ooit heeft hier in Besthmen
een tolhuisje gestaan. Dit
tolhuisje stond op de plek
waar de weg zich splitste
naar Den Ham en
Hellendoorn. Deze zandweg
werd begin 1800 met grind,
afkomstig van de
Lemelerberg, verhard en
kwam gelijktijdig in het
beheer van de Baron van
Pallandt (eigenaar van het
landgoed Eerde). Om de
kosten voor de aanleg en het
onderhoud van de weg te
dekken, werd door Koning
Willem III het besluit tot
tolheffing goedgekeurd.
Uiteraard was niet iedereen
voorstander van het tolhuisje
en daarmee de tolheffing. Om
de tolweg te ontwijken
waren er mensen die gebruik
maakten van een sluiproute. 
Wanneer ze betrapt werden,
kregen zij een flinke boete.

Een goedkopere manier om
de tol te omzeilen was 
’s nachts reizen. Na twaalf uur
’s nachts werd er namelijk
geen tol geheven. De hoogte
van de tol was afhankelijk
van de richting die men
opging. Wie namelijk naar
Eerde ging betaalde de hele
tol en wie naar Lemele ging
slechts halve tol. Toen de weg

begin 1900 werd overge -
dragen aan de provincie,
verloor het tolhuisje zijn
functie. Het tolhuisje is
gelukkig niet verloren
gegaan, maar is in 1969
verplaatst naar het centrum
van Ommen en nog te
bezichtigen aan Den Oordt nr.
7. Hier biedt het onderdak
aan het streekmuseum. 
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De Besthmermolen 
Besthmener boerderij

Als één schaap 
over de Regge is……. 

Tolhuisje 

De Besthmermolen voor de restauratie

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

het tolhuisje in Besthmen

* Krishnamurti werd door de theosofische beweging "Orde van
de Ster in het Oosten" gezien als de nieuwe wereldleraar, die
de mensheid een fase verder zou brengen in haar geestelijke
ontwikkeling. Het centrum van deze beweging kwam tijdelijk
in Ommen te liggen.


