
NIEUWE VECHT 
                                                                                                                                                                                               Naar „Inhoud WW2‟ 

 

Om wat meer duidelijkheid te scheppen over een waterstroom die belangrijk was voor Zwolle, maar ook voor de Marke Berkum, wil ik 

aan deze waterstroom meer aandacht schenken om zodoende wat zaken helder te maken. Tevens probeer ik het nieuwtje te lanceren 

hoe de buitenplaats „Vegterdam‟ aan zijn naam is gekomen. Ik kom er niet onderuit om, als ik afbeeldingen laat zien, daar wat 

commentaar bij te geven. Dit met betrekking tot de oude waterstromen die Zwolle vanuit het noordnoordoost bereikt zullen hebben. 

Gegevens in dit artikel kreeg ik o.a. van Herman Kamphuis en Joop Bredewold. Kopieën van teksten uit o.a. het Markeboek van Berkum-

Dieze werden gemaakt op het Rijksarchief door Henri van Dijk †. Mijn dank hiervoor. 

De gegevens heb ik samengevat tot een artikel waarin ik probeer om opnieuw meer bewijzen aan te voeren i.v.m. de waterproblematiek 

waar in „WW2‟ al menigmaal over geschreven is. 

 

In „Plattegrond van Zwolle‟ en „WW1‟ zijn gegevens opgenomen die betrekking hebben op de „Nieuwe Vecht‟. Een kort overzicht: 

Plattegrond: “Duidelijk is ook de waterloop getekend die we nu de Nieuwe Vecht noemen. In het jaar 1597 op de dag van St. Luc ie (13 

december) namen Schepenen en Raden met de Gezworen Gemeente het volgende besluit: “dat het raadzaam zou zijn dat de Vecht, de 

rivier die zijn oorsprong had tot ver in Westfalen, met de stad zou worden verbonden, gelijk dit reeds van oude tijden begonnen was”. 

Het laatste gedeelte van de zin geeft te denken. Aanvulling 2010: Als we de kaart van Van Deventer bekijken is er in 1545 al een vrij 

breed water op de plaats aanwezig die we nu als „Nieuwe Vecht‟ kennen. Is er tussen 1545 en 1597 iets gebeurd, oorlogen,geldgebrek, 

overstromingen?, waardoor de werkzaamheden, als we het woordje „begonnen‟ vertalen, niet afgerond zijn? We hebben even wat 

gegevens bij elkaar gezocht: De gevolgen van het verbond dat de stad Zwolle in 1524 met Karel van Gelder afsloot waren voor Zwolle 

catastrofaal. Zwolle was in 1524 slechts een schaduw van wat het vóór de oorlog was geweest. De kooplieden hadden de stad verlaten, 

marktdagen werden bijna niet meer bezocht, geld was er niet meer en het voedsel was schaars. De welvaart was voorbij. Bovendien 

begon in 1568 de tachtigjarige oorlog. Zwolle moest van Maurits een „frontierstad‟ worden met een dubbele linie naar de IJssel maar 

daar kwam weinig van terecht door geldgebrek. Een andere verklaring voor „De Nieuwe Vecht‟ zoeken wij in “Of heeft Zwolle vroeger aan 

de Vecht gelegen of heeft een zijtak van die Vecht Zwolle aangedaan?” Boven Berkum zit namelijk een vrij grote bocht in de Vecht en nu 

stroomt de Vecht van daaruit richting Hasselt. Toen de nieuwe huizen opzij bij de „Verlaten‟ in Berkum werden gebouwd moest men daar 

palen van wel 16 meter in de grond heien voor de funderingen. Dat duidt er op dat de ondergrond zwaar verstoord is. Deze verstoringen 

zetten zich door aan weerszijden van waar nu de „Nieuwe Vecht‟ stroomt tot aan Zwolle. (Ook sonderingen wijzen uit dat er veel klei en 

veen, op dieptes van 8-12 m, in de ondergrond aanwezig zijn.) Waarschijnlijk heeft men in vroegere tijden de Vecht boven Berkum 

afgedamd zodat de stad Zwolle minder problemen kreeg met overstromingswater (zie de WW-artikelen). Er zal een oude bedding 

overgebleven zijn en toen de Schepenen en Raden in 1597 over een verbinding spraken zal het over DIE verbinding gegaan zijn. Dat de 

verbinding gemoderniseerd werd geeft het volgende aan: Op 1 mei 1602 werd besloten tot de aanleg van een tweetal verlaten of 

sluizen. Eén ten oosten van de Berkumerbrug en één bij de Nieuwe Wetering‟ (thans Almelosekanaal). In het artikel „Dieze Dossier‟ zal 

aan de Nieuwe Vecht/Oude Vecht extra aandacht geschonken worden. De verbinding werd in het begin van de 18e eeuw gekanaliseerd 

gezien het materiaal dat ik tijdens werkzaamheden op 2 verschillende plaatsen in de Dijk vond. Ter hoogte van de huidige Ceintuurbaan-

Passiebloem werd een gasleiding door de dijk heen gelegd en opzij van het vroegere Sophiaziekenhuis-Turfmarkt, werden gaten in de 

dijk gemaakt omdat er voorzieningen aangelegd werden voor de woonboten. De kanalisering zal gebeurd zijn vanaf achter de huidige 

sportvelden aan de Boerendanserdijk, waar de huidige Westerveldsche Aa in de „Nieuwe‟ Vecht stroomt en waar nog een sluisje 

aanwezig is, naar de stad toe. De toevoeging van „Nieuw‟ bij dijk, water- of landwegen kan betekenen dat oude situaties verbeterd of 

veranderd werden. Of zoals men dat in die tijd zag: „maakte men een Nieuwe Vecht omdat de Oude Vecht/Wetering niet meer 

begaanbaar was?‟”. 

 

De opmerking uit WW1: 

”De Nieuwe Vecht 

Wanneer de aanduiding „Nye Vechte‟ voor het eerst is gebruikt, is niet helemaal duidelijk. In het regest 253 van 1386 (13) staat de 

tekst: „Nieuwe Weteringhe‟. Op de achterzijde van het origineel staat bijgeschreven: “Van den landen ende maden op de Nye Vechte”. 

Door het origineel is gestoken een charter d.d.”20 januari 1498.” Navraag op het archief leerde ons dat er voorzichtig moet worden 

omgegaan met dat soort aanduidingen omdat deze er nog na 1498 kunnen zijn bijgeschreven. In ieder geval heeft er iemand ná 1386 

een plaatsbepaling van die Nieuwe Weteringhe gedaan. (Dus niet alleen in de Sekdoornpolder-Zalné stroomde een NlEUWE wetering)! 

De bewering dat de „Nieuwe Vecht‟, zoals wij die nu kennen, oorspronkelijk een zeer oud water is, zal op bezwaren stuiten. Men kan bijv. 

daar tegen aanvoeren dat de „Nieuwe Vecht‟ bij Berkum door een dekzandrug loopt. Zoals we reeds opmerkten dat zandruggen niet 

altijd de ouderdom hebben die wordt verondersteld, zochten wij in de sondeer- en boorrapporten en kaarten naar bewijzen dat in de 

ondergrond van Berkum water gestroomd moet hebben.” 

Herman en ik geven in de verdere tekst van dat artikel een opsomming van gegevens die wij in boor- en sondeerrapporten vonden. De 

rapporten bevatten de gegevens uit het gebied opzij van waar nu de Nieuwe Vecht naar Zwolle stroomt. Wij hebben geen spoor 

gevonden van een eventuele dekzandrug die daar ergens aanwezig zou moeten zijn. Wel vonden wij in de rapporten informatie over 

veen en klei die op verschillende dieptes aanwezig waren tot zelfs 12 m. beneden het maaiveld! Ook wijs ik nog even op het artikel 

„Eikenlaan‟ waar veen aanwezig bleek te zijn terwijl handsonderingen dat veen niet eens aangaven!  Veen dat bij de bouw van 

bungalows aan de Boerendanserdijk tevoorschijn kwam onder stuifzand! Huizen die verzakten langs de Nieuwe Vecht etc. etc.. Onze 

conclusie was dan ook dat er in het verre verleden een vrij brede waterstroom vanaf de „noordkant‟ richting Zwolle gestroomd moet 

hebben. 

In Overijssels Recht en Geschiedenis van 1982 schrijft de auteur R.v.B. over de in Berkum gelegen „Schuilenborgh‟. Dit zou een 

voorloper of andere naam zijn voor de “Campverbeek”. Hij citeert een tekst van 28 januari 1401: “ Campherbeek gelegen in Bircmeder 

marke, streckende mitten ene eynde an die weteringhe ende mitten andere eynde op den Esch, achter die Sculenborch 

(Campherbeek)”.  

Als we de Esch zien als de Boerhavelaan dan zou de voorzijde, die grensde aan een “weteringh”, het restant van een oude vechtarm 

kunnen zijn die we nu als de Nieuwe Vecht aanduiden. Wederom een bewijs voor een (vroeg(er))water op de plaats die ik hier behandel. 

 

 

 

http://www.oudekerstversiering.nl/history/ww2/inhoud.htm
http://www.oudekerstversiering.nl/history/ww2/inhoud.htm
http://www.oudekerstversiering.nl/history/zad/map.htm
http://www.oudekerstversiering.nl/history/zad/waternood.htm
http://www.oudekerstversiering.nl/history/zad/waternood.htm
http://www.oudekerstversiering.nl/history/ww2/dieze.pdf
http://www.oudekerstversiering.nl/history/zad/eikenlaan.htm
http://www.oudekerstversiering.nl/history/zad/berkum.htm


Dat verre verleden daar gaat het nu even over. 
Een tekst op de site van de wijkvereniging Berkum: “Berkum wordt in de 16e (!!!) eeuw voor het eerst genoemd. Het heette toen 

Bircmede of Berckmede. Volgens de etymologie betekent maede of made weide of hooiland. Daaruit valt af te leiden dat het een 

weidegebied met veel berken was. Tot 1967 maakte Berkum deel uit van de gemeente Zwollerkerspel. Dit was een ring van dorpen en 

buurtschappen rond de gemeente Zwolle. In dat jaar is het grootste deel van Zwollerkerspel geannexeerd door de gemeente Zwolle. 

Sinds die tijd is Berkum behoorlijk uitgebreid met nieuwbouw” 

In het Markeboek is echter in de aanhef te lezen: “Marken-boock van den Buijrschap Berckman”! Ook is het gegeven bekend dat er in 

1351 een Markegenoot in Berkum was met de naam Steven Campverbeek! Maar goed, laten we het niet over een naamsverschil of 

ouderdom van Berkum hebben want dan komt dit artikel nooit gereed. 
 

*Afbeelding 1. Eikenlaan 24a. 

Bij het uitgraven van de bouwput voor een kelder kon ik constateren dat daar een 

veenlaag van min. 30 cm aanwezig was. De rode infiltratiebandjes wijzen er op dat 

het (stuif)zand tijdelijk aan de oppervlakte heeft gelegen. Later is daar een 25 cm 

dikke stuifzandlaag afgezet. De veenlaag ligt op een diepte van 36 tot min. 71 cm 

onder NAP. Als u dan bedenkt dat het huidige waterpeil in de gracht van Zwolle, ter 

hoogte van het gedenkmonument bij het Kerkbrugje op ± 0 NAP ligt dan moet er in 

Berkum iets aan de hand geweest zijn. 

 

  

Tekst uit hoofdstuk „Eikenlaan‟ van het ZAD 

Op het moment van deze waarneming waren drie mensen van een 

aannemersbedrijf bezig om in de bouwput van Boerendanserdijk 38 een 

handsondering uit te voeren. Toen ik vroeg of zij al gegevens van de andere 

bouwputten hadden, lieten zij een sondeerrapport zien waarop eerdere 

sonderingen vermeld waren. Uit deze gegevens kon niet worden opgemaakt dat er 

verstoringen in de grond aanwezig waren. De opzichter geloofde mij niet toen ik 

vertelde over de veenlaag in de andere bouwput. Vol ongeloof ging men kijken. Op 

mijn verzoek werd toen met de hand een sondering gemaakt recht boven de 

veenlaag. Ook nu kon op de meter niet afgelezen worden dat er een verstoring zat. 

Wel kon ik waarnemen dat de hoofden van de sondeerploeg roder werden! (Later 

zijn door ons rapporten gevonden met aanwijzingen dat niet alleen op ± 2 m maar 

ook op ± 5 m onder het maaiveld bij de bouwputten verstoringen zitten die wijzen 

op veen!) 

 

 

 

 

 

* Afbeelding 2 

 

 

De zwart-wit kaart uit 1545 van 

Jacob van Deventer. 

 

Rechtsboven is duidelijk de loop 

van de „Nye Vechte‟ te zien die 

afbuigt richting Berkum. Het gaat 

hier echt niet om een slootje maar 

om een vrij breed water want 

anders had Van Deventer dat echt 

niet getekend in 1545. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Afbeelding 3. In verschillende publicaties is te lezen dat de Nieuwe Vecht in 1600 gegraven is. Ook op het bord dat bij de „Nieuwe 

Verlaat is geplaatst wordt dit uit de doeken gedaan. In de teksten wordt de suggestie gewekt dat er nooit eerder een water aanwezig zou 

zijn geweest waar de Nieuwe Vecht is gegraven. Auteurs werken dan ook met die datering/gegevens en beschrijven daarmee de 

geschiedenis van Berkum en Zwolle!!! 

http://www.oudekerstversiering.nl/history/zad/eikenlaan.htm
http://www.oudekerstversiering.nl/history/zad/inhoudsopgave.htm


 

Ondanks mijn pogingen om aandacht te trekken voor de teksten in o.a. WW1 hebben auteurs en journalisten geen moeite gedaan om 

de „Geschiedenis aan te passen‟. 

 

Bij deze nogmaals een poging. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Afbeelding 4. Een panoramafoto van het Nieuwe Verlaat. Er zal dan ook een Oude Verlaat geweest  zijn en dat kunnen we zien op  de 

volgende afbeelding die ik gekopieerd heb uit het boek “De Havezaten in Salland en hun bewoners”,blz. 416. 

Achter het huis een bomenrij opzij van de weg „Tussen de Verlaten‟ die naar rechts gaat richting de brug tussen de Kuyerhuislaan en de 

Campherbeeklaan waar ook het Oude Verlaat gesitueerd was. 

 

 



 

* Afbeelding 5 

 

Uitleg afb.5-6 

 

In ongeveer het midden, aan de 

rechterzijde, is het Oude Verlaat 

links naast W te zien. Als je de 

perceellijnen rechts van het Oude 

Verlaat naar boven beziet dan lijkt 

het wel dat er van vroeger uit, vanaf 

boven waar de bocht in de Vecht 

ligt, water in een soort van trechter 

is gelopen op de plaats waar dat 

Oude Verlaat is ontstaan. Ook het 

einde van de Kuyerhuislaan, die 

bijna haaks op het Roodhuizerpad 

ligt, geeft te denken. Dat stuk weg 

(naar T) lijkt op een stouwdijk. 

Kijken we vandaag op die plek dan 

zien we aan weerszijden de 

weilanden beduidend lager liggen 

dan de kruin van de weg. Op de 

hoek bij de brug, aan het eind van 

de „Tussen de Verlaten‟, ligt nu de 

Catharinahoeve op een hoogte 

maar richting het „Tolhuisje‟ in de 

Kuyerhuislaan net voorbij het 

Roodhuizerpad, is die hoogte totaal niet terug te vinden. Tol werd er geheven vanaf 1841 tot 1941. In 1973 is daar een nieuw huis 

neergezet met de naam „de Olde Tol‟. Opzij van het 

Roodhuizerpad, aan de kant van Berkum, werden 

bij werkzaamheden voor een gasleiding in de 

weilanden veen en klei aangetroffen. Waar moet 

dat veen en de klei anders vandaan komen????? 

Ook is de aanduiding “Campverbeek” te lezen. O.a. 

daaronder is de uitbreiding van Berkum 

gerealiseerd en is de Campverbeek met de grond 

gelijk gemaakt! Boven die Campverbeek zijn bij de 

laatste nieuwbouw 16 meter lange heipalen nodig 

geweest voor de fundering! De ondergrond bleek te 

bestaan uit veen en kleilagen. Dat geeft wel aan 

dat er veel water op die plek geweest moet zijn. 

Of het water alleen onder K zijn weg gezocht heeft 

of dat het, voor dat er een stouwdijk aanwezig was, 

onder T ook heeft gestroomd mag een ander uit 

gaan zoeken maar volgens mijn bescheiden 

mening is zo‟n brede waterstroom niet 

ondenkbaar. 

 

 

* Afbeelding 6 

 

Vergelijk de perceellijnen maar eens met die van 

de tekening uit 1781.(Afb. 5) De tekenaar toen 

heeft aardig zijn best gedaan 

 

 

 

 

Rechtsboven „De Campverbeek‟ (afb. 5) ligt nog een sluisje. Deze „sluys‟ is de uitmonding van een water dat afkomstig is vanaf de kant 

van opzij/midden van Wythmen. Die oude waterstroom is op dit moment bij Wythmen-Berkum niets anders meer dan een sloot die door 

de weilanden, achter het landgoed Boschwijk, Valkenberg en de hoogtes van Herfte - Ambelt doorloopt.  Dit water is bekend als de 

„Achterbelds Wetering‟. Noordelijk hiervan is een water dat uitkwam bij het Nieuwe  Verlaat. Dit water heet de „Mars Wetering‟. Beide 

wateren zijn restanten van zijtakken, of van een bredere waterloop, van de Oude Vechtarm die o.a. vanaf Dalfsen naar de Buurschap 

Emmen-Soeslo-Zwolle stroomde maar voor Wythmen een aftakking moet hebben gehad. Onder Berkum vloeide deze (aftakking) 

waterstroom samen met het water dat noordelijk van Berkum naar binnen stroomde en waar later de Nieuwe Wetering is ontstaan. Opzij 

van „Tussen de Verlaten‟ is woningbouw gepland en daar zal dan de problematiek met de ondergrond verstoringen gaan spelen. Het 

gebied Sorghvlietweg-Herfterlaan-Heinoseweg is gedeeltelijk, o.a. door de aanleg van de golfbaan, op de kop gezet maar in die omgeving 

werden wel prehistorische vondsten gedaan. De vondsten en gegevens bij de Herfterlaan en Sorghvlietweg heb ik in verschillende 

hoofdstukken van „WW2‟ al belicht. Stuifzanden werden daar op veen aangetroffen. Die stuifzanden hebben het overzicht in de 

geschiedenis van die omgeving vertroebeld. 

http://www.oudekerstversiering.nl/history/ww2/inhoud.htm


Verder zien we op de tekening van 1781 nog een gerechtsplaats van de stad Zwolle. Ook is bekend dat er een gerechtplaats van „Zwol‟ 

was aan in de buurt van de Kranenburgweg. Oudere Berkumers herinneren zich dat zij speelden „op het galgje‟. In 1504 wordt ook een 

tweede galgenveld genoemd: “het gerigt aen den Berckmederbrugge”. Galg en rad stonden altijd goed zichtbaar langs drukke 

handelsroutes, voor een zo groot mogelijk afschrikkingeffect. 

Weer zo‟n verhaal: Op de website van Berkum is te lezen dat het „Roode Huis‟ er pas in 1841 zou zijn maar op de tekening van 1781, 

afb. 5, wordt dat huis, plus de naam, al aangegeven! 

 

* Afbeelding 7 

 

Een detail uit een 

kadasterkaart van  

1811-1832  

Bron: Historisch Centrum 

Overijssel 

 

Hierop zijn de weteringen 

te zien die in de Nieuwe 

Vecht uitmonden. Op de 

volgende afbeelding een 

aanvulling aan de 

rechterzijde van deze 

kaart om te laten zien 

dat het gebied van en ten 

noorden van Wythmen 

uit „Belten‟ bestaat. Op 

afbeelding 7 zijn ook de 

restanten te zien van de 

kolken boven het Nieuwe 

Verlaat. 

 

 

 

 

* Afbeelding 8 

We zien rechts op de afbeelding “Wijthemer Belten” Het is wel typisch dat het 

gebied onder Berkum zoveel Belten bevat! Hadden we eerst al „De Ambelt‟ daar 

is nu dan de „Wijthemer Belten‟ bij gekomen! Belten zijn volgens de specialisten 

stuifzandhoogtes. We kunnen dan stellen dat stuifzanden in het behandelde 

gebied aanwezig zijn. Stuifzanden die Herman en ik aantroffen op verschillende 

locaties waarbij wij signaleerden dat het stuifzand op veen lag. Dus die zanden 

kunnen later ontstane wateren belemmerd hebben in hun loop. Waterstromen 

moesten om die „Belten‟ heen hun weg zoeken naar lager gelegen landerijen.  

Datering van die stuifzanden zal ik in het artikel Ommen behandelen.  

 

 

 

 

                                                                                                                                                    * Afbeelding 9. 

Staande op de weg „Tussen de Verlaten‟ kijkende richting het Nieuwe Verlaat. Waar de dikke rietkraag aanwezig is ligt een stenen    

duiker waar de Mars Wetering zijn water loost in de Nieuwe Vecht. 

 

http://www.oudekerstversiering.nl/history/ww2/ommen.pdf


* Afbeelding 10.  

Hieronder ziet u een afbeelding van Google waarop ik nummers geplaatst heb die de plekken aangeven waar ik de    

gevonden gegevens even van wil vermelden. Zijdelings dan ook nog even de waterstromen benadrukken waar Herman en ik het in de 

WW-artikelen steeds over hebben. 

 

  1 = De nieuwbouw van Berkum waar stevig geheid moest worden voor de funderingen. Rechts daarvan ziet u de bocht in de „Vecht‟.  

         Rechts van De Vecht ziet u een aantal kolken. De grootste, „Berkumerkolk‟, is mede ontstaan door de zandwinning voor de A28  

         die u boven in de afbeelding ziet. Naast de grote kolk ziet u een paar kleine kolken met een uitloop richting de kolk die  

         onder De Vecht ligt. Vlak boven 2 dus. Bij 2 is „De Nieuwe Verlaat aanwezig die gemaakt is toen er sprake van was dat de  

         verbinding met de stad Zwolle gemoderniseerd moest worden (voorstel 1 mei 1602). De kleine kolken en de uitloop daarvan  

         waar ik het net over had zijn al te zien op 18e eeuwse kaarten en zijn restanten van een water dat als „Grooten Hermel‟ bekend  

         was. Dit water is gedeeltelijk nog in gebruik geweest om turf, dat gestoken werd in het gebied van Dedemsvaart-Reestdal te  

         vervoeren naar Zwolle. Dit „Lichtmiskanaal/„Turfkanaal‟ zou in 1832 (andere bronnen hebben het over 1847) in gebruik zijn  

         genomen. Men vervoerde de turf naar Zwolle en die werd gelost op de plek waar de Turfmarkt nu is. Nu weet u ook waar de naam  

         Turfmarkt in Zwolle vandaan komt. Auteurs maken de fout om die kleine kolken dezelfde functie te geven als die van de  

         Berkumerkolk namelijk ontstaan door de zandwinning voor de A28! Dat klopt dus niet want de A28 is pas in de 60er jaren van de    

          20ste eeuw aangelegd.  

  2 = Nieuwe Verlaat. Er moet ook een Oude Verlaat geweest zijn. Die heeft gelegen op de plaats waar nu de brug over de Nieuwe  

         Vecht ligt tussen de Kuyerhuislaan en Campherbeeklaan. Daarom zal de weg die vanaf het Nieuwe Verlaat en die brug ligt, de  

         naam van Tussen de Verlaten gekregen hebben. 

  3 = Het buitenverblijf „Vegterdam‟. Een prachtig huis dat met de achterzijde naar De (Nieuwe)Vecht stond en omgeven was met een  

         gracht. Dit is in verschillende publicaties over dat buitenverblijf te lezen. Ik kom hier aan het eind van dit artikel op terug. 

  4 = De huidige loop van de Westerveldsche Aa. I.v.m. de uitbreidingen van de stad is deze bedding ettelijke keren verlegt. Links van   

        de huidige bedding liggen het Sophia Ziekenhuis, kantoren, FC Zwolle Stadion en naar boven kantoren en de net begonnen    

        aanleg van tunnels onder de Ceintuurbaan. Op die lijn naar boven heb ik op verschillende plaatsen in de ondergrond veen  

        waargenomen en moesten heipalen en boorgaten voor het beton gemaakt worden van minstens 10-16 meter. In het veen  

        scherven uit de 14e-15e eeuw. 

  5 = Kantoren en naar boven Sophia Ziekenhuis. 

  6 = Bouwput op de hoek Kuyerhuislaan 3-Gooseveldweg 1 

  7 = Vijver bij Sorghvlietweg 1 waar onder het stuifzand veen tevoorschijn kwam. 

  8 = Gracht van Zwolle 

  9 = Uitmonding van de Nieuwe Vecht in het „Almelosekanaal‟. Vanaf 2 tot aan 9 zijn opzij daarvan, en hoofdzakelijk direct vanaf 2,  

         zuidelijk van die lijn diepe verstoringen aangetroffen. Links vanaf 10, aan de noordelijke zijde van de Nieuwe Vecht, zijn  

         verstoringen aangetroffen tot zelfs aan de Turfmarkt/Bagijnesingel! 

10 = FC Zwolle Stadion. Aan beide zijden van de Nieuwe Vecht een verheviging van dieptes van verstoringen. Herman en ik hebben  

         het vermoeden dat daar een kruising van wateren heeft plaats gevonden. Het water dat uit de richting van 5 kwam kruiste  

         daar het water dat van rechts (2) kwam. 

11 = Tijdens de bouw van het bedrijfspand van de Rijkswaterstaat aan de Ordelseweg 2, tussen A28 en de Kranenburgweg, werden  

         de sloten aan de zijde van de Kranenburgweg verdiept. Er was niets anders dan veen in de wanden te zien. 

13 = Links daarvan de uitmonding van het Lichtmiskanaal 

  B = Berkumerkolk 

  V = De Vecht 

   

         

http://www.oudekerstversiering.nl/history/ww2/voorwoord.pdf


*Afbeelding 11.  

Hier heb ik de Geologische kaart van Stiboka uit 1969 afgebeeld met daarop de rivierduinen van de Geologische militairekaart uit 1931. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 = Vanaf september 1957 is men hier begonnen met de bouw van de wijk Holtenbroek. 

         Dat de Berkumerkolk voor zandwinning is gebruikt geloof ik direct maar dan moet er wel even bij gezegd worden dat die kolk  

         al aanwezig was voordat die zandwinning plaats vond! Nu wordt de suggestie gewekt dat de kolk pas ontstaan is door die  

         zandwinning. Let u ook eens op de zijkanten van het Zwarte Water en De Vecht. Op verschillende plaatsen zijn restanten van  

         kolken te zien.  

         Kijken we bijvoorbeeld net boven 11 dan moeten dat restanten zijn van een waterstroom die van boven kwam. Rondom het  

         Lichtmiskanaal (13) liggen allemaal „Broeklanden‟. Land dat dus laag gelegen was. Totaal geen beletsel dus vandaar dat water  

         vanaf Drenthe/Reestdal naar Zwolle kon stromen. Langs  De Vecht, tussen de Xen en bovenste IJ, zijn ook kolken te zien. Op de  

         Stibokakaart wordt aan de Zwolse kant een Beekdal aangegeven die links naar onderen loopt richting de andere IJ aan de  

         Middelweg. Naar boven toe, richting het witte gedeelte van de kaart bij de Xen, vermeldt de Stibokakaart een aaneengesloten  

         “Dekzandrug met veel reliëf”. De militaire kaart geeft daar een rivierduin aan. (Rode aanduiding) Zand op een Dekzandrug????  

          Wat de ouderdom van dat “Rivierduin”is? In ieder geval stroomde daar, op 16e eeuwse kaart al te zien, „De Ordel‟ in De Vecht!    

          Langs die Ordel is in 1617 het „Huis Haerst‟ ontstaan op een plaats aan de huidige Havezatheweg. Dat huis wordt ook wel eens  

          als „Oude Doorn‟ aangegeven! Nu is het een boerderij. Zie ook afb. 13. Er is nog een verdeling in 1513 waarbij in Haerst “dat  

          Alinghe goed, gelegen toe Haerst, mitter visscherye, mitte veen ein die Rutte”.wordt aangehaald.  

          Tegenover die Havezatheweg staat het „Huis Den Doorn‟ dat in 1427 voor het eerst vermeld wordt. Of het huis altijd op de huidige  

          plaats heeft gestaan is een vraagteken. In het huis zijn nog enkele 16 eeuwse elementen aangetroffen. Dus geen 15e eeuwse.  

          Is dat huis op een zandkop gebouwd en heeft men het water van de Ordel er omheen geleid of was het huis gesitueerd aan de  

          rand van die Ordel? Vanaf het Lichtmiskanaal stroomde in het begin van de 19e eeuw een Wetering de kant van het Huis  

          Den Doorn op. Waarschijnlijk is de Ordel aangepast? Er ligt namelijk een „Ordelse Ziel‟ vlak boven de Berkumerkolk. Opzij van het  

          huis Den Doorn liggen nu nog kolken maar auteurs schrijven steeds dat die kolken ontstaan zijn door een oude bedding van de  

          Vecht! Over de rivier De Ordel schrijven zij niet maar volgens mij is het gewoon de uitmonding van de rivier De Ordel. Op 18e  

          eeuwse kaarten en 19e eeuwse kadasterkaarten zie je dat die Ordel, in de broeklanden, langzaam kleiner wordt en nu  

          helemaal verdwenen is.   

   X = Waar de Stibokakaart een aaneengesloten Dekzandrug aangeeft vermeld de militairekaart echter rivierzand. 

   Z = Zwarte Water 

   IJ = Waar ik IJzertijdbewoning vond aan de Middelweg en aan de Brinkhoekweg 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oudekerstversiering.nl/history/zad/middelweg.htm
http://www.oudekerstversiering.nl/history/zad/middelweg.htm


 

* Afbeelding 12  

Opname van Google Earth. Opnieuw aandacht voor de kolken 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  4 = Restant van de Westerveldsche Aa. Het water zal boven de bocht rechtdoor gelopen hebben gezien de verstoringen die ik daar in  

         de weilanden vond nadat een boer aan het diepploegen was geweest. Ook de kolken aan het eind wijzen op een uitmonding. Pas  

         later heeft men links een gemaal gemaakt en is het water naar links afgeleid. 

  A = De wijk Aalanden-noord met daarboven de waterplas „De Wijde Aa‟. Om de laaggelegen weilanden geschikt te maken voor     

         woningbouw werd uit een gedeelte van de Westerveldsche Aa zand gewonnen voor het ophogen van die weilanden. Er werden   

         toen verschillende botten gevonden van prehistorische dieren! 

  O = Rechts van O de Havezatheweg waar het oude Huis Hearst/Den Doorn? een voorloper zou zijn van een nog daar bestaande    

         boerderij. 

         Links van O de uitmonding van rivier De Ordel die van rechts kwam en op die plek nu helemaal verdwenen is en vervangen door  

         een Wetering. 

  R = Kolk „Ruimzicht‟. 

  S = „Stadskolk‟ in de polder Mastenbroek. Al in de 14e eeuw is deze kolk bekend. 

  V = De Vecht. Boven de V heeft vroeger de Vecht gestroomd maar ook de uitmonding in het Zwarte Water is aan verandering  

         onderhevig geweest. Iets hoger ligt een kolk waar de „Havezathe Verborg‟ zou hebben gestaan! De kolk zou ontstaan zijn door  

         grintopzuiging door de N.V. Aannemingsmaatschappij voorheen Prins van Wijngaarden. 

 W = Plaats waar de „Havezathe Westerveld‟ is ontstaan. Aan het eind van de 15e eeuw was daar al een erf en pas vanaf 1603 is de   

         mooie Havezathe ontstaan. 

  X = De plaats waar een dekzandrug zou liggen met daarop zand dat als rivierduin wordt gezien. Rechts van X ligt het Huis Den Doorn. 

 

* Afbeelding 13 

 

Bovenin is aangegeven “Huis Haerst” die 

ook wel het Oude Huis Doorn wordt 

genoemd! 

De uitmonding van een oud water (Ordel?) 

in De Vecht is te zien tussen Huis Den 

Doorn en de Havezathe „Glinthuis‟.  

Als De Vecht de oorzaak van die inham zou 

zijn geweest dan zouden beide huizen echt 

wel weggespoeld zijn. Ook de plaats van 

Huis Haerst duidt er op dat die gelegen 

moet hebben langs een water. 

Let wel: dit is mijn mening gezien het 

langzaam verdwijnen op de kaarten van 

een water dat daar al in de 16e eeuw al 

aanwezig was. 

 

 

 

 

 



Op verschillende sites worden gegevens over de rivier De Vecht en de Nieuwe Vecht van elkaar overgenomen. Een van de teksten is: 

“Om de vaartijd naar Zwolle te verkorten, werd hiervoor rond 1600 de Nieuwe Vecht gegraven. Zwolle had namelijk het stapelrecht op 

alle goederen die over de Overijsselse Vecht werden vervoerd”. Waarschijnlijk was dit ook de reden waarom die Nieuwe Vecht gegraven 

werd maar zoals ik in het begin al probeerde te verwoorden; “VOOR DIE TIJD ZAL ER AL EEN WATER GESTROOMD HEBBEN.” Er zal dan al 

materiaal vervoerd zijn op dat water richting Zwolle. Nogmaals de tekst: In het jaar 1597 op de dag van St. Lucie (13 december) namen 

Schepenen en Raden met de Gezworen Gemeente het volgende besluit: “dat het raadzaam zou zijn dat de Vecht, de rivier die zijn 

oorsprong had tot ver in Westfalen, met de stad zou worden verbonden, gelijk dit reeds van oude tijden begonnen was”. 

Misschien dat ooit eens de teksten op die sites aangepast kunnen worden door de gegevens van vóór 1600 er bij te zetten. Elkaar na-

apen is natuurlijk de gemakkelijkste manier om je pagina vol te krijgen, maar eigen onderzoek blijft belangrijk!! 

 

Nog een paar losse gegevens: 
op de site:  “Nieuwleusen was eeuwenlang woest en ledig en op veel plaatsen bedekt met een moerassige veenlaag. Dat komt door de 

natuurlijke ligging, die tot op de dag van vandaag de vorm van Nieuwleusen bepaalt. Nieuwleusen lijkt zo plat als een pannenkoek, 

maar er is van noordoost naar zuidwest een hoogteverschil van 3.7 meter. Vanuit het hoogste punt in het noordoosten stroomden twee 

beekjes, die als natuurlijke grensscheiding fungeerden: enerzijds de Grote Hermel, ook Hermelijn genoemd, richting Zwolle naar de 

Vecht - daar is de lintbebouwing langs het Oost- en Westeinde ontstaan -, en anderzijds de Beentjesgraven richting Hasselt naar het 

Zwarte Water. Daarlangs is Den Hulst ontstaan en later de Dedemsvaart gegraven. Die twee beekjes of stroompjes waren heel 

belangrijk, want vervoer over land was vroeger nauwelijks mogelijk. Met kleine bootjes kwam men in de Middeleeuwen via die beekjes 

vanuit Zwolle en Hasselt turf halen uit het veen. In het westen sluit de Nieuwendijk de langwerpige vorm af. Deze weg is in 1635 

aangelegd om vanuit Zwolle via Rouveen naar de noordelijke provincies te kunnen reizen. De dijk loopt tussen de twee beekjes vanaf 

het Grashekke in noordelijke richting door het drassige veen- en moerasgebied van De Meele naar De Lichtmis. Daar is later een 

lijnrechte weg langs het Lichtmiskanaal voor in de plaats gekomen. Langs dat tracé loopt tegenwoordig de A28”. 
 
* Afbeelding 14. 

Dit is een detail uit een 17e eeuwse kaart die uitgegeven is door de vrienden van het POM (Nu Stedelijk Museum Zwolle) in                       

Zwolle.  

Wat opvalt is dat de “Grooten Hermel”, rechts in het midden, als een weg wordt aangegeven terwijl het donker gemaakt zou moeten 

worden omdat het een waterstroom is!!! Ook heeft de tekenaar de Z voor “WOL” vergeten! Tja, weer een voorbeeld hoe details op 

kaarten weergegeven worden  

Duidelijk is op de kaart wel te zien dat er boven Zwolle een aftakking van het Zwarte Water wordt aangegeven door de „Stadswade‟. Dit 

water wordt „Olde Weterigen‟ (Oude Wetering) genoemd. De beginbedding kronkelde en zal de grachten van het Kasteel Werkeren van 

water hebben voorzien. Later is de Oude Wetering gekanaliseerd. Verder zien we op deze afbeelding verschillende resten van oude 

beddingen. Aan de linkerzijde richting het huidige IJsselmeer, aan de bovenzijde van Kampen en opzij van Kampen achter IJsselmuiden. 

In de Mastenbroekerpolder aan de kant van en boven Hasselt. Je zou haast denken dat de Mastenbroekerpolder ontstaan is doordat de 

IJssel en De Vecht samen vloeiden en er een soort van onthoofding heeft plaats gevonden en de sedimentatie op de plaats terecht is 

gekomen waar nu de Mastenbroeker polder is. Doordat de sedimentatie boven het maaiveld uit kwam moest het water zijn weg er 

omheen zoeken. Waarschijnlijk zijn de restbeddingen nog op deze kaart te zien. Dat er in de 13e -15e eeuw verschillende problemen 

geweest zijn met de grootte van die polder hebben Herman en ik vermeld in het artikel „Waar waren ware of wat waren de ware …in 

Windesheim‟ onder het kopje “De Maten”..   
     

Stentor van 18 sept 2003: “monnik legt in boek leven alle dag vast”;De nukken van de Vecht en het Zwarte Water zorgden ondanks 

bedijking  vanaf 1400 toch voor flink wat overlast Het Haersterveer vormde tot 1450 (aanleg Berkumerbrug) de enigste oversteek naar 

het Noorden. 

http://www.regiocanons.nl/overijssel/salland/nieuwleusen/nieuwleusen
http://www.oudekerstversiering.nl/history/zad/devotie.htm
http://www.oudekerstversiering.nl/history/zad/devotie.htm


Ir T.J. Stieltjes is o.a. bekend geworden met zijn project om de bochten in De Vecht weg te halen. Tussen 1896 en 1914 zijn maar liefst 

69 bochten afgesneden en is De Vecht tientallen kilometers korter geworden! . Bij het H.C.O. in Zwolle is een kist gevonden met al zijn 

tekeningen. Op één van die tekeningen, uit 1872, is de besproken Nieuwe Vecht te zien maar heeft Stieltjes daar de naam “Binnen 

Vecht” ingevuld. Dus u ziet dat namen in alle tijden verschillend zijn. 

 

Toen de verbreding van de A28 in 2010-11 plaatsvond werd de berm tussen de twee weghelften vergraven. Nu bleek dat daar allemaal 

veen aanwezig was en dat is meteen de verklaring waarom die A28 zo‟n golvend wegdek kreeg. Tijdens de vroegste aanleg van die  A28 

heeft men nooit het wegcunet zover uitgegraven dat al het veen werd weggehaald. Dit zelfde probleem heeft zich in de stad Zwolle 

afgespeeld. Op de „Hanekamp‟ was het wegdek, dat uit straatklinkers bestond, steeds aan het verzakken. In mijn Zwols Archeologisch 

Dagboek wordt vermeld dat onder de „Hanekamp‟ veen aanwezig was. Blijkbaar is er toch iemand op het idee gekomen om de 

ondergrond daar te schonen want toen het veen eenmaal verwijderd was waren er geen problemen meer met het wegdek! 

 

Gezien de verzamelde gegevens kan ik alleen maar concluderen dat de waterstroom zoals Van Deventer die intekende in 1545, rond 

1600 gekanaliseerd is, of een gedeelte daarvan. Dat een naam en water als de “Nye Vechte” ruim daarvoor al in gebruik was staat vast. 

De “Nye Weteringh” heeft de naam “Nye Vechte” al vóór 1600 gekregen. Of dit gebeurd is nadat er werkzaamheden aan de bedding 

hadden plaatsgevonden? Zelfs las ik in de Zwolse Courant van 14 mei 2008 in het artikel “Actie voor wandelpad langs sluisje” een tekst 

van de geïnterviewde, Dirk van de Schrier: “Hij weet te vertellen dat in 1497 de „Nieuwe Vecht‟ werd aangelegd en dat deze doorsneden 

werd door de Westerveldsche Aa”.  

Volgens de gegevens (Zeespiegelstijging) was er aan het eind van de 15e eeuw een vrij lange periode van warme jaren die eindigde in 

1494. Misschien dat er toen plannen gemaakt zijn voor verbetering van die bedding? Of is er na die warme periode plotseling weer 

wateroverlast geweest waardoor de bedding weer aangepast diende te worden? Zie ook helemaal hierboven waar ik een tekst citeer uit 

WW1. Daar staat een datum van 1498 in en ik wil niet moeilijk doen maar Herman en ik hebben dat niet uit onze duim gezogen. We 

vinden het dan ook erg sportief dat Dirk v.d. Schrier eindelijk zover is gekomen om onze gegevens eens te gebruiken. Op een jaartje 

meer of minder kijken we dan ook niet. 

 

Dat er steeds opnieuw aanpassingen geweest zijn bleek tijdens de werkzaamheden bij de Ceintuurbaan/Vondelkade en achter de 

Turfmarkt bij de Philosofenallee. Daar bleek dat het bovenste gedeelte van de dijk opgehoogd was met materiaal uit 1740-1750. Rond 

die tijd zijn verschillende overstromingen bekend en zijn er dijkdoorbraken in Salland. 

Waarschijnlijk heeft er in die tijd een kanalisering plaatsgevonden vanaf waar bij Berkum de sportvelden liggen tot aan waar de Nieuwe 

Vecht in de Soeswetering (het latere Almelosekanaal) stroomde. 

 

Over de datum 1740-1750 nog het volgende: in het hoofdstuk „Bewoning‟ is een kaart afgebeeld uit 1730 waar op te zien is dat rond de 

Turfmarkt-Nieuwe Vecht veranderingen zijn aangebracht. Waarschijnlijk heeft toen die ophoging van de dijk naast de Nieuwe Vecht 

plaatsgevonden? Ook in de 19e eeuw zijn er nog werkzaamheden geweest aan de Nieuwe Vecht. Beschoeiingen aanbrengen en het 

uitdiepen van het kanaal. 

 

VEGTERDAM --- VECHTERDAM een buitenplaats die gelegen was aan de Nieuwe Vecht. 
Waar komt de naam „Vechterdam‟ (Vegterdam) vandaan? Splits ik de naam dan kan ik het woord „Vegt‟ snel verklaren omdat het 

perceel aan de (Nieuwe) Vecht lag/ligt maar voor het woordje „dam‟ is dat wat moeilijker. 

Voor dam geeft het woordenboek aan: “waterkering; tegen iets opwerpen, de voortgang belemmeren”. Welke betekenis is hier van 

toepassing? 

Moet het Oude Verlaat als een dam gezien worden? Of is er misschien nog een andere mogelijkheid? 

Dat ik nu plotseling bezig ben met het zoeken naar een naamverklaring lag niet in de bedoeling maar terwijl ik bezig was met de 

publicatie over het „Klooster Windesheim‟ kreeg ik weer contact met Joop Bredewold. Hij stuurde mij toen wat foto‟s van het klooster en 

ook een afbeelding van een schilderij dat waarschijnlijk te maken heeft met een dam in de Nieuwe Vecht!  

Mijn interesse was gewekt en dus ben eens wat gaan uitpluizen waardoor ik ook een beter beeld kreeg van de waterproblematiek die 

daar ter plaatse geweest moet zijn.  

 

Kunnen wij als verklaring voor „Vegterdam‟ stellen dat waar dat huis gelegen was er een dam in de Vecht lag?  En dan ga ik er van uit 

dat de bewoners geen Nieuwe er voor wilden zetten Maar waar lag die dam?  

Nergens in de literatuur of op kaarten ben ik een dam tegengekomen die in de buurt van de Nieuwe Vecht of het grote water De Vecht 

lag. Verschillende kadasterkaarten uit de 19e eeuw heb ik bekeken en hieronder afgedrukt. Was die dam te onbeduidend om weer te 

geven? Lijkt mij sterk! 

 

Kijken we bij afbeelding 5 op de prent uit 1781 dan ligt het goed „Vegterdam‟ ruim onder de brug die over de Nieuwe Vecht was 

gebouwd opzij van de Oude Verlaat. Ik kan mij niet voorstellen dat als je dam in je naam gaat gebruiken dat die dam ver weg moet 

hebben gelegen. Waar de brug tussen de Kuyerhuislaan en de Campherbeeklaan is gebouwd kan daarvoor een dam gelegen hebben? 

Ook die kan ik op kaarten niet ontdekken.  

 

In de tekst van Wijkvereniging Berkum is te lezen dat er een oude sluis naast de brug heeft gelegen. Waarom die sluis er lag? (Misschien 

straks meer duidelijkheid) 

 

Dan is er nog het gegeven dat ik in de archieven van het H.C.O. tegen kwam. “Ontwerptekening, ingekleurd; met maatstok. Van de 

plattegrond en opstand van de nieuw te metselen sluis in de Nieuwe Vecht nabij de Boerendans,, 1743 - Behoort bij het ongedateerd 

bestek uit 1743, waarbij het werk is gegund aan Gerrit van den Kolk.” Jammer genoeg was de tekening niet te vinden!!!!!! Maar waar die 

sluis gemaakt is? Als je een plaatsaanduiding als de „Boerendans‟ vermeldt dat ga ik er van uit dat niet het Oude Verlaat bedoeld wordt 

want dan was dat wel aangegeven!  

 

We gaan eens kijken bij de „Boerendans‟. 
 

 

 

http://www.oudekerstversiering.nl/history/ww2/zeespiegelstijging.pdf
http://www.oudekerstversiering.nl/history/ww2/bewoning.pdf
http://www.oudekerstversiering.nl/history/klooster/inleiding.htm


 

* Afbeelding 15 

De Rijksarchivaris van de provincie E.D. Eijken schreef in 1980 “dat op de plaats waar „Vegtlust‟ is gekomen eerst de herberg „De 

Boerendans‟ was gevestigd. In het begin van de 19e eeuw werd deze herberg verplaatst naar de winkel bij de brug over de „Nieuwe 

Vecht‟, in de „Watersteeg‟, tegenwoordig De Kuyerhuislaan.”. Jammer dat Eijken die Kuyerhuis vermeldt want het pand staat echt in de 

Campherbeeklaan.  

 

Op afb. 15, kadasterkaart van 1811-1832, is het perceel “De Boerendans” te zien in de bocht van de Nieuwe Vecht. (Paarse pijl) Aan die 

kant van de Nieuwe Vecht, op de plaats waar nu de voetbalvelden zijn van Berkum, stond de eenvoudige buitenplaats „Vegtlust‟.  

Deze bestond toen uit een hoofdgebouw en twee bouwhuizen binnen een vierkante gracht. In 1878 is het hoofdgebouw van Vegtlust 

gesloopt. Ter hoogte van de huidige benzinepomp, firma Jansen, heeft tot in 1967 het koetshuis van Vegtlust gestaan. Toen de 

„Boerendanserdijk‟ verbreed moest worden werd het koetshuis in 1967 afgebroken. Volgens verschillende auteurs zou in dat Koetshuis 

de herberg gevestigd zijn geweest. Het koetshuis was een rechthoekig gebouw terwijl Eijken het over een meerhoekig gebouw heeft! De 

herberg had een uithangbord,waarop een boerendans was uitgebeeld. Zoals ik al aangaf verhuisde de herberg in het begin van de 19e 

eeuw naar de bakkerij bij de brug over de Nieuwe Vecht. (Afb.15a-16) De eigenaar Gerrit van der Kamp, „De Boerendanser bakker‟, 

bakte het beste roggebrood uit de omgeving. 

De Boerendans was een herberg waar de schippers, die de Nieuwe Vecht afvoeren, hun natje en droogje konden halen. 

 

* Afbeelding 15a. 

 

In zijn verdere tekst geeft Eijken nog aan dat 

het goed Vegtlust in 1798 bestaat uit een 

“Spijker, met een hof en een omgaande 

singel”. Daarvoor zou het goed al door 

verscheidene handen gegaan zijn en geeft 

hij aan dat er in 1706 nog een theekoepel 

bij stond. Verder schrijft hij nog: “Een 

gedeelte van het Spijker Vegtlust was 

leenroerig aan de proosdij van St. Lebuinus. 

Dit goed was aanvankelijk horig in het hof 

van Zwolle en hoorde aan Lubbert ten 

Velliken in 1442”. Wat Eijken met z‟n 

teksten nu precies wil aangeven is mij niet 

duidelijk. Omdat hij schrijft  “op de plaats 

waar „Vegtlust‟ is gekomen eerst de herberg 

„De Boerendans‟ was gevestigd.”, neem ik 

aan dat Vegtlust dan in ieder geval al van 

vóór 1706 moet zijn. 

Andere auteurs schrijven dat de herberg „De Boerendans‟ in een gebouw van Vegtlust werd gevestigd!  

In ieder geval is op afb. 5, tekening van 1781, te zien de naam “Boerendans” en “Speyker”. De naam Vegtlust is niet aangegeven.. 

 

Jammer is dan weer dat op de site van de Wijkvereniging het volgende te lezen is: “Toen de herberg werd opgeheven gingen de nering 

en de naam naar de aan de overkant gelegen boerderij.” Naar naar de aan de overkant gelegen boerderij?? Daar lag helemaal geen 

boerderij!! Van dat soort slordige teksten wordt je soms wel eens moedeloos van 

  

 



Op afbeelding 16 is de brug te zien 

die over de Nieuwe Vecht ligt tussen 

de Campherbeeklaan en de 

Kuyerhuislaan. Tussen de bomen 

ziet u het pand waar later de 

Boerendans werd gevestigd en 

meer bekend werd als bakkerij. 

 

Op kadasterkaarten en op de 

tekening van 1781 is een gebouw 

naast de Oude Verlaat te zien 

waarvan ik denk dat dat het pand is 

die op deze foto te zien is. 

 

Afbeelding overgenomen van 

Google Earth 

 

 

 

 

Wat is er bekend over de buitenplaats Vegterdam?  Niet veel dus! 
 

* Afbeelding 17 

Voorzijde van „Vegterdam‟ in 1870 

 

Nergens is te vinden wanneer het huis gebouwd is 

en of de naam Vegterdam altijd aan dat huis 

verbonden is geweest! In een 

wandelroutebeschrijving van de wijkvereniging 

Berkum wordt als ouderdom 17e eeuw genoemd 

maar waar dat vandaan gehaald is? Het is bekend 

dat in 1737 het pand door Berhard Voet is 

aangekocht van Hugo Visscher. 

Verder geven de historici  nog aan“dat het herenhuis 

van de buitenplaats een statig wit huis was, dat met 

de achterkant naar de Nieuwe Vecht stond. De 

gracht eromheen was hierop aangesloten. Het werd 

bewoond door diverse vooraanstaande Zwolse 

families. Eén der laatste bewoners van het huis was 

Hendrik Doyer. Doyer verkocht boeken terwijl zijn 

meeste familieleden de kost verdienden met het 

stoken van likeuren. In de Nieuwe Vecht lag een 

jacht, waarmee men van Vechterdam naar Zwolle 

ging om er de vele verwanten te bezoeken. Hendrik 

overleed op de buitenplaats op 27 Maart 1866. Zijn weduwe Catharina Evekink overleed enkele maanden later. Het huis werd in 1874 

gesloopt, waarna op de plaats ervan een boerderij werd gebouwd. Van de buitenplaats zijn alleen twee witte opritstenen met de naam 

'Vechterdam' bewaard gebleven”.  

Als aanvulling nog dat Eijken aangeeft dat het gebouw 19e eeuws aandoet.  

 

Bij het doorzoeken op het Internet kwam ik nog het volgende tegen over: Doyer (Hendrik); geb. te Crefeld 15 Maart 1791. Hendrik was 

boekhandelaar en uitgever te Zwolle en zoon van Assuerus Doyer, predikant bij de Doopsgezinde Gemeente te Crefeld en te Zwolle. 

Van Hendrik verschenen, behalve in jaarb. verspr. gedichten: Loflied op Mr. R. Feith (geplaatst in de Hulde aan R. Feith), Zwolle 1826; 

Tafereel van Nederlands watersnood, Zwolle 1830. 

 

Het vervolg op het overlijden van Hendrik Doyer en zijn vrouw Catharina Evekink was te lezen in de;  

PROVINCIALE EN OVERIJSSELSCHE ZWOLSCHE COURANT van VRIJDAG 14 en 21 SEPTEMBER. 1866 86e Jaargang. 

Misschien dat een volgende generatie hier nog wat mee kan doen? 

 

“De Notarissen A. J. SCR IVERIUS en Mr. W. S. Van der GRONDEI te Zwolle zullen op Dinsdag  2» September 1866, 's middags te 12 

uren, in ODEON te Zwolle publiek verkoopen: 

VECHTERDAM, 

met bijbehoorende LANDERIJEN, gelegen aan de Nieuwe Vecht in Berkurn, gemeente Zwollerkerspel, op een halfuur afstand van Zwolle, 

aan den grindweg in Berkum en in de nabijheid van twee straatwegen, in 15 Perceelen, zoo als in de Courant van Vrijdag den 31 Aug. jl. 

nader is omschreven. 

1e perceel. Het Heerenhuis, met bijbehoorende Getimmerten en Grond. Staande op ƒ 6500. 

2e perceel. Een perceel Akkermaalshout. Staande op ƒ 16OO. 

3e perceel. Een stuk Weiland. Staande op ƒ 1750. 

4e perceel. Een Boerenhuis met verdere Getimmerten en Gronden, genaamd HET STOKVIS. Staande op ƒ 3200. 

5e perceel. Een stuk Bouwland. Staande op ƒ l2OO. 

6e perceel. Een stuk Hooiland aan de Vecht. Staande op ƒ 1300. 

7e perceel. Een stuk Weiland. Staande op ƒ 2250. 

8e perceel. Een stuk Weiland. Staande op ƒ 2050. 



9e perceel. Een Twijgwaard. Staande op ƒ 1075. 

1Oe pereeel. Een Twijgwaard. Staande op ƒ 425. 

11e perceel. Een Russchenkamp. Staande op ƒ 400. 

12e perceel. Een stuk Bouwland op den Doodenkamp, met een perceel Bouwland en Tuin, in gebruik bij concessionarissen van den 

grindweg. Staande op ƒ l7OO. 

13e perceel. Een Akkermaalsbosch. Staande op ƒ 900. 

14e perceel. Een Huis, waarin twee Woningen,met Tuin en Bouwland. Staande op ƒ 1700. 

15e perceel. Het Aandeel van Verkoopers in de regten en verpligtingen, voortvloeiende uit de concessie van den bijgelegen Grindweg. 

Staande op ƒ 600. 

De perceelen IU en 13 zijn bijzonder geschikt voor den aanleg eener BUITENPLAATS. 

Ten dage van de toewijzing zullen de perceelen geveild worden in de volgende massa's: 

1 de perceelen 1, 2 en 3 

2  „         „          4 en 5. 

3 „         „           6, 7 en 8 

4 „         „           9, 1O en 11. 

5 „         „           12 en 13. 

6 „         „           1 tot 5. 

7 „         „           1 tot 11 en 15. 

De BEUKEN-, YPEN-, EIKEN- en POPULIERBOOMEN,staande op Vechterdam en den grindweg, worden niet bij voorschreven perceelen 

verkocht, maar kunnen door de koopers van den ondergrond worden genaderd, tegen eene premie van 3% ten behoeve van de koopers 

der boomen. 

Aanwijzer van VECHTERDAM en aanhoorigheden HENDRIKUS FLIERHUIS, in het Roode huis nabij Vechterdam. 

Het HEERENHUIS op Vechterdam is dagelijks te bezien,met een toegangkaartje van een der Notarissen, van 's morgens 10—2 uren. 

Bovendien worden ten dage voorschreven geveild: 

1. Eene Obligatie groot ƒ 200 in de vereeniging ODEON te Zwolle. 

2. Twee Bewijzen van aandeel in de naamlooze maatschappij tot verbetering van den handelsweg over het Zwolsche Diep, ieder groot ƒ 

500. 

Inlichtingen zijn te bekomen ten kantore der Notarissen. 

De Notarissen A. J. SCRIVERIUS en Mr. W. S. van Der GRONDEN te Zwolle, zijn voornemens, op Maandag den 24 September 1866, des 

voormiddags te 10 uren, op het Landgoed VECHTERDAM bij Zwolle, te verkoopen : 

130 perceelen ijpen, eiken, beuken, populieren en andere boomen, waaronder zeer zware, geschikt voor Bergroeden, Timmerhout en 

verschillend gebruik. 

Aanwijzer HENDRIKUS FLIERHUIS in het ROODEHUIS nabij VECHTERDAM. Lijsten der perceelen zijn te bekomen bij voornoemde 

Notarissen”. 

 

Eijken: “De nieuwe eigenaar werd Wilhelmus Jacobus Arnoldus Huberts. Deze was in in 1867 benoemd tot directeur van de pas 

opgerichte Rijks HBS te Zwolle en bleef dat 27 jaar. Huberts bewoonde het goed tot 1872, dat al veel gebreken begon te vertonen. In 

1873 werd Vechterdam aangekocht door Aaltje Koetsier, bakkerse, weduwe van Gerrit van der Kamp”. Voor de oplettende lezer: de 

weduwe van de Boerendanser bakker. “In 1874 werd het huis, dat door Doyer werd gezet, alweer afgebroken. Sindsdien stond er een 

door kopers gezette boerderij, die rond 1931 overging in handen van de familie Blankvoort”.  

Eerder gaf Eijken aan dat het gebouw 19e eeuws aandoet en nu lezen we “dat door Doyer werd gezet”. Dus een aanpassing van het huis 

in die 19e eeuw of een totaal nieuw huis? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Afbeelding 18. 

De twee palen bij de inrit met de naam VECH-TERDAM. Eens was daar de met beuken omzoomde oprit naar buitenplaats Vechterdam. 

Eijken schreef dat de theekoepel hier aan het eind gestaan zou hebben. Nu staat aan de andere kant van de weg de Catharinahoeve. 

Heeft dat met die theekoepel te maken? Waar rechts de heg iets verlaagd is zie je in de verte de huidige boerderij met de naam 

Vechterdam. 

Tussen de rechterpaal en de huidige brug (Oude Verlaat) zou de besproken sluis, “site Berkum”, gelegen hebben. Maar hoe moeten we 

die sluis zien? Was het wel de sluis van het Oude Verlaat of was het een waterdoorgang die men af kon sluiten? Of heeft “de site” van 

Berkum de duiker voor een sluis aangezien? Welke functie had hij in het verleden? 

Bij afbeelding 5 geef ik aan dat het niet onwaarschijnlijk is dat het water in een soort van trechter kwam op de plaats waar het Oude 

Verlaat is ontstaan. Maar ja, wat was er eerder? Een opgeworpen dam om het water tegen te houden?- het Oude Verlaat waarvan we 



niet weten wanneer die gebouwd is- en was toen Vegterdam al gebouwd en had het die naam?-lag er een duiker in die opgeworpen dam, 

die men kon afsluiten of naar believen kon openen om overtollig water kwijt te raken over de weilanden richting de stad Zwolle?  

 

* Afbeelding 19 

 

Bij B het huis waar in het begin van de 19e eeuw de Bakkerij/Boerendans 

werd gevestigd. Afb. 15a-16. 

U kunt aan de perceellijnen zien, waar ik de blauwe pijlen grof langs heb 

getrokken, dat er met dat gebied meer aan de hand is geweest. Bij de 

verdikking de mogelijkheid voor een watersluis voor overtollig water te lozen. 

Of heeft daar het Oude Verlaat gelegen? 

 

 

Natuurlijk heeft alles te maken met hoeveel water die kant op kwam. Gaan 

we er even vanuit dat het nog maar de vraag is of er in een vroege periode 

aan die noordzijde van Berkum de Vechtdijken waren om het Vechtwater 

tegen te houden. Ik vraag mij dat af. Als er rond 1600 sprake van is om een 

Nieuw Verlaat te bouwen, heeft er waarschijnlijk een uitbreiding plaats 

gevonden van land aan die zijde van Berkum. De Vechtdijk is misschien wel 

verplaatst naar waar hij nu ligt.  

Niet voor niets zit die bocht daar en vinden we aan de kop van Berkum al die 

verstoringen van veen en klei meters diep in de ondergrond. De Vecht zal 

vroeger ongehinderd zijn water, en niet te vergeten het water dat via de 

Mars Wetering en de Achterbelds Wetering aangevoerd werd, geloosd 

hebben richting waar het Oude Verlaat ontstaan is.  

 

Na het gereedkomen van het Nieuwe Verlaat is het Oude Verlaat aangepast 

als brugverbinding. Er naast zou dan de sluis nog te zien zijn?? Volgens mij 

is de bedding aangepast. Wanneer dat precies gedaan is? Volgens de 

geschiedschrijver Geesink zou in 1651 de Nieuwe Vecht nog verdiept zijn. In 

de 18e eeuw zijn er net als in de 19e eeuw werkzaamheden geweest om de 

Nieuwe Vecht uit te diepen voor de scheepsvaart. Doordat het 

Lichtmiskanaal gegraven werd moest de Nieuwe Vecht opnieuw aangepast 

worden om de turfschepen een veilige doorvaart te geven. De sluis bij de 

Nieuwe Verlaat zelfs in 1877 nog verbreed! Het Lichtmiskanaal zou volgens 

de ene auteur in 1832 maar anderen vermelden 1847! gegraven zijn. 

Na aanpassing van de weg zal die sluis/Oude Verlaat weggehaald zijn want nu is daar niets meer te zien. Mijn logische conclusie is dan 

dat waar nu de brug ligt het water daar naar toe is geleid. Op de afbeelding van Google Earth zien we een ruime bocht in de Nieuwe 

Vecht die later waarschijnlijk afgesneden is om de brug een functie te geven. Waar in een ver verleden het water zonder onderbreking 

door heeft gestroomd richting Ceintuurbaan, is dat water na aanleg van de stouwdijk naar het Oude Verlaat gestroomd. Waarschijnlijk is 

in de tijd van de aanleg van het Nieuwe Verlaat of kort daarna de bedding aangepast voor de brug. Of hier dan gesproken kan worden 

van een dam? Want daar had ik het over 

 

Bij afbeelding 15 liet ik een kadasterkaart uit 1811-1832 zien. Hieronder, afbeelding 20, een militaire kaart van 1851 die getekend is 

door J.V.D. Dittlinger en in het Nationaal archief aanwezig is. Via de site van het H.C.O. is deze kaart op te roepen. Hij is niet al te scherp 

maar ik heb er voor gekozen om de Nieuwe Vecht zoveel mogelijk te laten zien. Straks een detail. Links zijn de plaatsen te zien van de 

verschillende molens die aan het water stonden. Rechts de bocht in de Vecht en kijk eens naar de perceellijnen en resten van kolken. 

De afwatering van de Mars- en Achterbelds Weteringen zijn door de tekenaar blauw gemaakt evenals de grachten van Vegterdam. 

Het detail, afb.21, uit bovenstaande kaart laat aantekeningen zien op plaatsen waar ik zo op terug kom als ik het schilderij laat zien. 

Vreemd is in ieder geval dat er een pijltje staat bij Boerendans. De pijl wijst naar een perceel die niet hetzelfde is als waar op vorige 

kadasterkaarten Boerendans is bijgeschreven. Maar goed, dat zoekt een ander maar weer uit. Ik wil wijzen op het vierkant waar de 

grachten van het Vegterdam liggen. Ook rechts daarvan zijn aantekeningen op de kaart gemaakt (zwart) Tevens zien we op de plaats 

waar nu de brug ligt een zwarte krabbel. Het lijkt of daar het Oude Verlaat is aangegeven in een soort van DAM? De huidige brug ligt 

meer op de plek waar boven die zwarte krabbel het rode van de weg is getekend. Maar waarom lopen die wegen niet recht naar elkaar 

toe? Waarom lopen ze met zo‟n rare kronkel? Ik denk dat als je van „boven‟ kwam je vroeger rechtdoor kon, ook gezien een klein 

gedeelte van een perceellijn die daar nog te zien is. Was er een voorloper van het Oude Verlaat? Was daar de DAM?  



* Afbeelding 21 

 Detail van kaartafbeelding 20. 

 

Duidelijk zijn de aantekeningen te zien bij de 

dam waar later de brug is gekomen, grachten 

van „Vechterdam‟, maar vooral de naar links 

ingetekende pijl vanaf de gracht naar de bocht 

van de Nieuwe Vecht. Waarom het pijltje onder 

de tekst Boerendans er op is gezet??  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

We kijken nog even terug in 1811-1832. 

We zien op afbeelding 22 dat in 1811 - 1832 de grachten als een vierkant aan de voorzijde van het gebouw lagen. In de tekst die ik 

hiervoor geplaatst heb wordt aangegeven dat het huis „Vegterdam‟ met de achterzijde naar de Nieuwe Vecht stond. Mijn mening is dat 

de hoofdstroom van de Nieuwe Vecht pas later achter het huis Vegterdam is gaan stromen. Bij afbeelding 19 geef ik uitleg waarom de 

Nieuwe Vecht zo recht naar de brug toestroomt. Het (blauwe)water voorzag die grachten vanaf die kant van water. Toen het water 

richting het Oude Verlaat werd geleid zal dat water meer een hoofdstroom geworden zijn achter het huis. Bekijken we nog even de kaart 

van 1851 (afb. 21) dan zien we de aantekening bij de gracht die eindigt in een pijl die naar links wijst. In het verlengde van de pijl is een 

lijn getekend die blauw is. Duidelijk wordt een afwatering aangegeven. De afwatering van de grachten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

En nu ben ik waar u op gewacht heeft „Het Schilderij‟! Afbeelding 23 
Joop Bredewold heeft een olieverf schilderij gekocht, schoongemaakt en reparaties uitgevoerd. Het bleek een gezicht op Zwolle te zijn 

gezien vanaf de plaats waar ik het de hele tijd al over heb gehad namelijk vanaf de Nieuwe Vecht vlakbij waar de vroege Boerendans 

was gevestigd. 
Na het schoonmaken was er te lezen dat de schilder „M.C. Mijn‟ heette en als jaartal is vaag te zien 87. Waarschijnlijk zal het 1887 zijn. 

Probleem is dat er niets over de schilder te vinden is. Is 1787 een mogelijkheid? Ik ga daar niet van uit.  

Aan de horizon zijn verschillende „bouwwerken‟ geschilderd. 

2 molens, een kleine en een hoge pijp van de oliefabriek, koffiebranderij, bierbrouwerij? en zelfs een torenspits die lijkt op die van de st. 

Michaëlkerk welke vroeger in de Roggenstraat heeft gestaan. Alleen is die kerk pas in 1890-1892 gebouwd! Heeft de schilder die toren 

er later bij opgezet? Dat soort dingen gebeurde wel vaker.  

Over die 2 geschilderde molens kan ik kort zijn. Er stonden rond 1887 nog een 3-tal molens naast de Nieuwe Vecht. Namelijk de Roode 

Molen(1724), Passiebloem(1776) en De Fortuin(1817).  De Aloë was in 1871 ontmanteld en in 1877 afgebrand en werd vervangen 

door de stenen pijp van de in 1877 gebouwde Oliefabriek „De Aloë‟. De molen, „de Vlijt‟ stond op de „Vlasakkers‟ en is in 1861 gebouwd 

maar was voor de schilder wel erg ver weg. Veel ruimte om al die molens te schilderen was er niet en de schilder vond twee blijkbaar 

voldoende. Dus een datering van het schilderij uit 1887 is redelijk acceptabel. 

 

Tijdens het schoonmaken kwamen onder een groene bosschage de witte “stellingen/wegversperringen”? te voorschijn die links op de 

voorgrond te zien zijn. Wat de wegversperring betreft: volgens Joop kan een verklaring zijn dat er aan de weg/pad gewerkt wordt en dat 

zo‟n scharnierend hekwerk makkelijk meegenomen en gebruikt kan worden. 

 



 
 

Wat zien we verder op het schilderij? 
Bij de hooiberg die helemaal rechts staat is daarboven een torentje weergegeven. Gezien de plaats waar de schilder gestaan moet 

hebben zal dat het torentje zijn van Vegtlust. Maar ja, Vegtlust zou in 1878 afgebroken zijn en dus kan de schilder dat torentje nooit in 

1887 gezien hebben! Zou hij dan om zijn schilderij een bepaalde compositie te geven het torentje van het huis Kranenburg geschilderd 

hebben? Vanuit zijn positie kan hij echter die toren niet gezien hebben en ook daar een probleem want het torentje van Kranenburg is in 

1844 gesloopt. Dat torentje stond waar nu de parkeerplaats is van de begraafplaats Kranenburg! Weer een mysterie er bij. Of zou de 

schilder uit zijn verleden geput hebben en toch het torentje van Vegtlust er op gezet hebben omdat hij daar vaker op die plaats heeft 

gestaan en toen dat torentje steeds zag? Ik kan mij namelijk niet voorstellen dat hij meer dan 10 jaar over dat schilderij gedaan 

heeft Zou het dan toch een datum hebben van 1787?? Als er namelijk zoveel vreemde zaken op het schilderij te zien zijn is het 

misschien mogelijk dat een hobbyist er pas veel later bouwwerken bij op heeft geschilderd? Was daarom ook die wegversperring door 

verf verdwenen? Iemand is met de voorstelling aan het klooien geweest. 

 

Het moet voor iedereen duidelijk zijn dat er door de mensen die in de bootjes zitten en aan de wal te zien zijn, gewerkt wordt aan de 

beschoeiing van het water en aan het (jaag)pad naast het water. De hefboom om palen in de grond te drijven is op het water te zien. Op 

het jaagpad zijn een 2-tal rode muurtjes? te zien en het lijkt of de man op de voorgrond bezig is om op het jaagpad een kuil te graven 

maar waarvoor? Om nog een muurtje te maken? Gezien de afstand tussen de 2 andere muurtjes is dat niet onmogelijk. Archiefbaas 

Berkenvelder geeft nog aan dat pas in 1882 besloten werd om een trek(jaag)pad langs de Nieuwe Vecht aan te leggen. Zijn de mannen 

daar nog mee bezig? Dan zou die 1887 weer in beeld komen Op de kadasterkaart van 1851 (afb. 21) is langs de Nieuwe Vecht een 

stippellijn te zien die een weg /pad kan voorstellen. Dus kan er al een pad geweest zijn dat na 1882 tot jaagpad werd gemaakt. 

Aan de linkerzijde zien we een aantal kleine boompjes die als perceelafscheiding dienst doen? Bij Google Earth, afb. 24, zien we op die 

plaats een aantal oude bomen op die perceelgrens staan. Waarschijnlijk is daar vroeger een pad geweest dat richting het 

Roodhuizerpad liep. 

Dan komen we bij het huisje. Deze is gebouwd met een zijaanbouw die ook terug te zien is op Earth. Nu is er echter een schuur 

tegenaan gebouwd waardoor de oude stijl moeilijk vanaf de weg en waterkant te zien is. 

 

Maar waar mijn meeste aandacht naar uitgaat is het pad op de voorgrond van het schilderij. Het lijkt wel of er een dam in de Nieuwe 

Vecht ligt!  Een simpele houten brugleuning die onderbroken is om toegang te verlenen richting het jaagpad. Om daar te komen moest er 

over een rand gelopen worden. Die rand lijkt op een duiker want er komt duidelijk water tevoorschijn. Kijken we nog even terug naar 

afbeelding 20-21  dan wijs ik er op dat daar een aantekening opgezet was met een pijl en een blauwe streep die kan duiden op een 

waterafvoer. Is dat de waterafvoer in de Nieuwe Vecht zoals op het schilderij te zien is? Heeft die duiker, die men misschien sluisje 

noemde in 1743 (zie tekst een eind terug) er al vanaf die tijd gelegen en was die er om het water van de grachten van de Buitenplaats 

Vegterdam af te voeren?  

Wat die dam betreft is het helemaal een vreemd iets want zoals ik in het begin al aangaf „nergens kan ik iets over een dam op die plaats 

vinden‟.  Ook vind ik nergens iets “dat schippers voor een dam stil lagen en wachten moesten”. Wachten op water dat geregeld werd 

door het Oude/Nieuwe Verlaat?? De zompen waarmee veelal gevaren werd hadden nauwelijks diepgang en net zoals bekend is van het 

varen op de Regge werden er soms dammen opgeworpen om het water te stremmen. Als het water dan gestegen was brak men de dam 



en de schepen konden dan een eind verder komen waar dit ritueel opnieuw herhaald moest worden. Het systeem bij een dam was ook, 

volgens Herman, het „overhalen‟. Herman gaf nog een historisch gegeven: “‟overhaal‟, een plek waar schepen overheen getrokken 

werden. Voordat de Hanze rond Denemarken voer werden de schepen over de landengte naar de Oostzee gesleept”. 

 

Als je dus moest wachten (tot het water weer steeg) kon je verpozen bij een herberg. In Berkum zal dat dan De Boerendans geweest zijn.  

Tot slot nog een opmerking: Eijken gaf aan dat de familie Doyer, die overleden is in 1866, een jacht bij Vechterdam hadden liggen die zij 

gebruikten om naar Zwolle te varen voor familiebezoek. Gezien die 1866 en dat het schilderij van 1887 zal zijn, kon toen vanaf 

Vechterdam niet meer met een jacht gevaren worden omdat er een dam ingelegd zou zijn? Dus zal de dam van NA 1866 zijn want 

anders had de familie Doyen dat jacht er niet liggen. Omdat de naam Vegterdam veel vroeger voorkomt dan de dam op het schilderij van 

1887 moet het bijvoegsel dam achter Vegt toch ergens vandaan gekomen zijn en ik geloof dan meer in de dam die vroeger de 

Campherbeeklaan met de Kuyerhuislaan (de vroegere Watersteeg) heeft verbonden. De plek waar ook het Oude Verlaat is ontstaan. 

 

* Afbeelding 24   

 

     V = Vegterdam  

     B = Bomen die op het schilderij al voorkomen. Ter plaatse  

            gekeken en ze op de foto gezet. Ze zijn van een respectabele  

            leeftijd. 

     H = Huis op het schilderij 

      V = Waar Vegtkust gestaan zou hebben. 

W-Aa = Waar nu de Westerveldsche Aa de Nieuwe Vecht instroomt  

             en aan de overzijde weer verder loopt. De bedding van dat  

             water is verschillende malen verlegd en lag vroeger veel  

             meer richting de Ceintuurbaan (naar links) maar omdat het  

             sportpark regelmatig werd uitgebreid is die bedding steeds  

  opnieuw verlegd. 

 

 

Hier onder nog een kleine rondwandeling vanaf het Nieuwe Verlaat via 

„Tussen de Verlaten‟ naar het Roodhuizerpad, achter de huidige 

sportvelden naar de Boerendanserdijk.  

 

 

 

  

                   De sluis bij het Nieuwe Verlaat                                                                           De weg „Tussen de Verlaten‟ 

 

 

Rechts in de verte de brug Kuyerhuislaan- Campherbeeklaan Opnieuw rechts de brug en meer naar links de witte palen. 



 

 

 

 

 

 

 

Nu fotografeer ik, met de rug naar Zwolle toe, vanaf de andere zijde. Staande op de nieuw aangelegde brug van het fietspad dat achter 

de voetbalvelden is aangelegd. Op de rechterafbeelding, gezicht vanaf de Boerendanserdijk, het huis dat op het schilderij te zien is.  

Op de voorgrond het kunstwerk „De Boerendans‟ dat door Marycke Naber is gemaakt en gefinancierd is uit het wijkbudget. Het 

kunstwerk kostte 10.000 euro!! 

Rechts is nog één van de oude bomen te zien die nu nog als perceelafscheiding in het land aanwezig is.  

Op de laatste afbeelding, bij het roze merkteken die boom en de bomen in 

zijn verlengde. Het op het schilderij aanwezige huis is hier ook te zien. 

Ondertussen zijn daar een paar verbouwingen geweest en is er een schuur 

naast gezet. Het tegelpad is gelegd op de plaats waar vroeger een zandpad 

naar het water liep. Waar het bij het water eindigde kan de verbinding 

geweest zijn met de dam zoals die te zien is op het schilderij. 

 

Ik heb mijn best gedaan om er een mooi verhaal van te maken, ik hoop dat u 

er van heeft genoten. 

Egbert Dikken 

 

 

                                                                                    Gebruikte sites en literatuur 

http://www.oudekerstversiering.nl/index.htm 

http://www.kasteleninoverijssel.nl/pages/haerst.htm 

http://www.kasteleninoverijssel.nl/pages/doorn.htm 

http://www.wijkverenigingberkum.nl 
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