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Verleden - heden - toekomst.

Normaal gesproken houden we ons, als stichting OudOmmen.nl, hoofdzakelijk bezig met het 

verleden. Deze keer maken we ook een uitstapje naar de toekomst. Op de afbeeldingen hieronder 

ziet u links de huidige situatie van de Stationsweg en de Hammerweg en rechts de toekomstige 

situatie zoals het er uit gaat zien als de oorspronkelijke plannen van de Gemeente doorgaan.
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Stichting

Mysteries in het Vechtdal

Door een te late en vervolgens valse start in Vechtdal Centraal ging het dit jaar op het laatste 

moment niet door. We zullen het voor komend jaar opnieuw proberen en gaan er helemaal vanuit 

dat het dit keer wel lukt: Een reeks artikelen met tien tot twaalf mysteries die vanaf januari tot 

half september worden gepubliceerd in Vechtdal Centraal. Deze worden eind september 

afgesloten met een bustocht langs nog zichtbare overblijfselen van deze mysteries. Ideeën voor 

deze reeks zijn zeer welkom en kunnen worden verzonden naar info@OudOmmen.nl.

De STATIONSWEG in de huidige situatie. 

Voor het fietsverkeer zijn aan beide zijde 

van de weg fietsstroken aangebracht. De 

voetpaden bevinden zich aan de 

buitenzijde van de weg achter de 

groenstroken.

De toekomstige situatie. Een tweerichtings-

fietspad aan de westzijde door een smalle 

verhoogde stenen rand gescheiden van de 

autorijbaan. Aan de oostzijde is de 

groenstrook met bomen verdwenen zodat 

het voetpad ook aan de autorijbaan grenst.

De HAMMERWEG in de huidige situatie. 

Twee eenrichtingsfietspaden die samen met 

de voetpaden door een groenstrook met 

bomen zijn gescheiden van de autorijbaan. 

De toekomstige situatie. Een tweerichtings-

fietspad aan de westzijde door een smalle 

strook gescheiden van de autorijbaan. De 

groenstrook met bomen is verdwenen.

Overigens wordt op het moment van dit schrijven - op initiatief van de Gemeente Ommen - door 

verkeersspecialisten samen met de belangengroep bewoners, een alternatief voorstel gerealiseerd. 



50 jaar geleden (letterlijk overgenomen uit het archief)

14-10-1961

De koopavond wordt van donderdag naar vrijdag verschoven (o.m. met de invoering 5-daagse werkweek en omdat vele 

werknemers reeds vrijdags hun werkloon ontvangen.

19-10-1961

Baron M.R. Bentinck tot Buckhorst te Beerze, die maandag 9 oktober bij een auto ongeval te Klarenbeek bij Apeldoorn 

ernstig werd gewond, is aan de verwondingen overleden. Maximiliaan Robert Bentinck werd 10-09-1882 in Haarlem 

geboren als zoon van baron R.F.C. Bentinck en baronesse H.A. van Pallandt. Na zijn huwelijk met jr. Speelman vestigde 

hij zich op het fraaie en uitgestrekte landgoed Beerze. Baronesse Bentinck-Speelman die zich bijzonder verdienstelijk 

maakte voor het GroeneKruiswerk en ook als schilderes en goede naam had, werd in 1938 gedood op de niet beveiligde 

overweg te Beerze. In 1940 trad baron Bentinck in het huwelijk met baronesse Schimmelpenninck van der Oye die in 

1954 is overleden. Voor de tweede wereldoorlog had baron Bentinck zitting in de gemeenteraad voor de Ver. 

Gemeentebelangen. Voorts was bij een der oprichters van de afdeling Ommen van het Rode Kruis. Het stoffelijk 

overschot werd woensdagmiddag onder grote belangstelling bijgezet in het familiegraf op het landgoed.

21-10-1961

Bij Van der Ploeg’s Pactonfabriek werken thans 46 personeelsleden. Men houdt rekening met verdere uitbreiding en heeft 

daarom een kantine voor het personeel laten bouwen.

De restauratie van de molen aan den Oordt is thans gereedgekomen, maar nog niet van de onderbouw. De Stichting 

Oudheidkamer heeft aan het gemeentebestuur deze onderbouw te mogen huren voor f 1000,- per jaar. De Gemeente 

stelt hierna een krediet beschikbaar van f 15.000,- voor restauratie.

04-11-1961

In het gebouw aan de Koesteeg zal een Natuurhistorisch Diorama worden ingericht. Dit is mogelijk geworden door de 

medewerking van het Gemeentebestuur en Baron Ph.D. van Pallandt. De vervaardiging van het Diorama is opgedragen 

aan de kunstschilder H.L. Wiertz. De geestelijke vader van dit plan is de heer P. Hindriks. Het gebouw aan de Koesteeg 

is eigendom van de Edithstichting; zij beschikt over een ruimte waarin tijdelijk een ULO-klas is ondergebracht en 

komt waarschijnlijk begin volgend jaar vrij.

14-11-1961

Binnenkort zal bij de firma Kramer aan de Brugstraat een Rode Kruis 

lectuur kastje worden geplaatst, waar in men tijdschriften e.d. kan 

deponeren voor ziekenhuizen en sociale instellingen. 

De Eerderveldweg wordt donderdag door de C.d.K. Overijssel geopend. 

Deze weg, die nieuw is aangelegd door Staatsbosbeheer, ontsluit 640 ha 

fraai natuurgebied, bestaande uit gevarieerd terrein o.m. de bekende 

zandverstuiving Sahara. Deze weg is 2800 m lang, 3 inches breed en 

heeft 4 parkeerplaatsen voor ± 100 auto’s met picknick gelegenheid.

25-11-1961

Schoenhandel H. van Kesteren heeft in het pand Brugstraat 3 een speciale 

sportzaak gevestigd.

De plannen voor een Natuurhistorisch Diorama zijn thans zo ver gevorderd, 

dat de opening hiervan vrijwel zeker in het voorjaar tegemoet gezien 

kan worden. De firma Timmerman kreeg opdracht het timmerwerk te 

verzorgen. De kunstschilder Joub Wiertz zal het reusachtige diorama 

ontwerpen en schilderen. De meest bekende plekjes uit Ommen zullen 

hierop worden vereeuwigd. Zodra dit werk klaar is zal Piet Bos uit 

Holten de opgezette dieren plaatsen. Er werd intussen een speciale 

commissie van adries benoemd waarin zitting hebben de bekende natuur 

kenners Koop Bakker, F. van Elburg en Th. de Munck.

De Pacton

Foto's: Herman Wigbels - oud-fotojournalist in Salland en Ommen

Restauratie molen den Oordt

Firma Kramer

Kunstschilder Joub Wiertz



Streekmuseum uitgelicht - Unieke Collectie Ommerschans

Hierboven ziet u een afbeelding van de voor- en achterzijde van een poststuk dat naar de Directeur van de afdeling 

Maatschappij van Weldadigheid Ommerschans gestuurd is. Deze brief is gestempeld in Amsterdam op 4 april, jaartal 

onbekend. Er zijn nog veel meer unieke poststukken te zien, allemaal afkomstig uit een privécollectie.

Sinds kort beschikt het Streekmuseum over een unieke collectie over de Ommerschans. Dit is een tijdelijke expositie 

en is te bewonderen vanaf 2 november 2011. Hieronder een toelichting over een aantal bijzondere stukken. 

Hierboven ziet u een kleine selectie van de munten die speciaal geslagen zijn voor het gebruik in de Ommerschans. Je kon 

binnen de kolonie alleen met dat geld betalen. Deze munten waren voornamelijk bedoeld om het kopen van sterke drank 

tegen te gaan. Men begon hiermee rond het jaar 1822 en de munten werden in de Ommerschans zelf geslagen. Enkele 

jaren later werden er ook munten in de koloniën te Frederiksoord en te Veenhuizen in omloop gebracht. Vanaf het jaar 

1837 werden voor de  koloniën eendere vervaardigd; ze werden geslagen door de firma G. van Maanen te ’s-Gravenhage. 

Na het jaar 1859 werden deze munten uit omloop genomen.

Wilt u meer weten en zien van deze zeer unieke collectie, kom dan gerust eens kijken in het Streekmuseum.

Met een vriendelijke groet, 

Harold Dokter, beheerder Streekmuseum.



Uit het archief van Jan Lucas - Henk van der Beek

Ommer historie aan de hand van 

artikelen van Henk van der Beek, 

bij leven journalist te Ommen.

Veel oudere inwoners van Ommen 

zullen hem nog gekend hebben, 

journalist Henk van der Beek. Om in 

termen van Maarten Toonder te 

spreken "een heer van stand", veelal 

met vlinderstrikje. Hij schreef als 

beroepsjournalist over dingen die 

Ommen beroerden. Hij overleed eind 

zestiger jaren. Naast het journa-

listieke werk heeft hij zich verdiept 

in de historie van Ommen. In 'Zuute 

Plassie wordt een aantal artikelen 

van hem gepubliceerd. 

In deze nieuwsbrief "Varsen en de 

Arentshorst (1)".  

>> Jan Lucas <<



Uit het archief van Jan Lucas - Henk van der Beek
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