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HET OVERSTICHT
Zwolle, december 1988.

1 Ligging, grenzen en
omvang

De plattelandsgemeente Diepenveen
ligt in het zuidwesten van
Salland. Het bestuurlijke en
administratieve centrum van deze
gemeente is de kern Schalkhaar.
Daarnaast bestaat de gemeente uit
de kernen Diepenveen, Lettele en
Okkenbroek en uit de buurschappen
Tjoene, Averlo, Frieswijk, Linde
en Oude Molen.
Deze gemeente is in 1811 ontstaan
uit het voormalige schoutambt
Colmschate, dat lange tijd onder
Deventer viel. In 1576 had de
Spaanse koning Filips II het
schoutambt Colmschate verpacht
aan de rijke stad Deventer, omdat
hij geld nodig had voor zijn
leger. Die schuld werd echter
nooit afbetaald, zodat Deventer
alle rechten had over dit gebied
totdat Lodewijk Napoleon in 1811
dit pand aan de stad onttrok. Het
grondgebied van de gemeente
Diepenveen besloeg tot 1960 een
oppervlakte van ruim 8.000 ha.
Sinds die tijd heeft deze gemeente
meerdere malen delen van zijn
grondgebied afgestaan aan de ten
zuiden gelegen gemeente Deventer,
die erg om uitbreidingsruimte
verlegen zat. In 1960 stond de
gemeente Diepenveen 430 ha. grond
af aan haar zuidelijke
buurgemeente en twee jaar later
nog eens 200 ha. In 1974 volgt, na
lang touwtrekken, het gebied rond
Colmschate en Oxe met een
oppervlakte van ruim 1.700 ha.
Dit betekent dat de gemeente
Diepenveen van 1960 tot 1974 ruim
een vierde deel van haar
grondgebied heeft verloren.
In Overijssel wordt de gemeente
Diepenveen, naast de reeds
genoemde zuidelijke buurgemeente
Deventer, begrensd door de

gemeenten Bathmen en Holten in het
oosten en de gemeenten Raalte en
Olst in het noorden. In het westen
grenst de gemeente Diepenveen aan
de Gelderse gemeente Voorst. Deze
westelijke grens, de enige
natuurlijke grens van de gemeente,
wordt gevormd door de rivier de
IJssel. (kaart 1)
Op 1 januari 1987 bedroeg de
totale oppervlakte van de
gemeente Diepenveen 68,00 km2
(waarvan 67,37 km2 land) en telde
de gemeente 10.316 inwoners. De
woningdichtheid op de genoemde
datum bedroeg 50 woningen per km2,
ongeveer gelijk aan het cijfer
voor geheel Salland (de gemiddelde
woningdichtheid in de provincie
Overijssel is 105 woningen per
km2 land).

2 Landschappelijke
structuur

2.1. Geologie (kaart 2)
Het meest westelijke gedeelte van
de gemeente Diepenveen behoort
fysisch-geografisch tot het
rivier-oeverwallen landschap van
de IJssel. Deze oeverwallen zijn
ontstaan door sedimenten die de
meanderende rivier met zich meevoerde en in zijn stroomdal
afzette. Ten oosten van de
oeverwallen en de rivierduinen
wordt het grondgebied van de
gemeente Diepenveen gekenmerkt
door dekzandruggen met
beekoverstromingsvlakten. Dit
landschap is ontstaan door
verstuivingen in de laatste
IJstijd, de Wurm- of Weichselperiode. Door de opgestoven
dekzanden ontstond een zwak
geaccidenteerd gebied, dat licht
in westelijke richting afhelt. De
halfnatuurlijke beken
(weteringen), die de hoger
gelegen gronden in het oosten
afwateren, stromen allen in
westelijke richting, maar worden
afgehouden van afwatering op de
IJssel door een hogere rug van
oeverwallen. In de gemeente
Diepenveen buigen de Zand- en
Soestwetering dan ook naar het
noorden af.
2.2. Bodemgesteldheid en landschap
In het meest westelijke gedeelte
van de gemeente Diepenveen wordt
de bodemgesteldheid gekenmerkt
door fluviatiele afzettingen. Deze
jonge rivierkleigronden
(poldervaaggronden) bestaan uit
een laag van zavel en klei op zand
(beginnend op een diepte tussen 40
en 80 cm.). Op de oeverwallen en
rivierduinen in dit kleigebied
zijn door eeuwenlange menselijke
bewerking, enkeerdgronden
ontstaan. Het grootste deel van
het grondgebied van de gemeente

Diepenveen bestaat uit dekzanden.
Ook hier hebben enkele hoger
gelegen delen van de gemeente
Diepenveen zich ontwikkeld tot
enkeerdgronden. De bebouwing
bevond zich meestal aan de rand
van de enken (bolvormige akkers)
of op andere hooggelegen delen in
de buurt van deze akkerbouwgronden. Door het sterk versneden
karakter (ontstaan door de vele
beekjes en weteringen) van het
grondgebied van de gemeente
Diepenveen, waren de enken klein
van omvang en was de bebouwing
zeer verspreid. Op de minder
intensief gebruikte hogere delen
ontstonden podzolgronden. Deze
uitspoelingsgronden werden
nauwelijks gebruikt. Door
regelmatige overstromingen van de
weteringen in vroeger tijden,
bestaan de lager gelegen delen van
de gemeente Diepenveen uit fijnzandige beekeerdgronden. Deze
natte gronden werden gebruikt voor
de extensieve veehouderij. Over
het algemeen heeft het landschap
in de bosrijke gemeente Diepenveen
een tamelijk besloten en
kleinschalig karakter. Het meest
westelijke deel van de gemeente
kan worden omschreven als een
kleinschalig coulissenlandschap.
2.3. Bodembeheer en ontginningen
(kaart 3)
De gronden van de zes marken in
het schoutambt Colmschate waren
voor het grootste deel in handen
van kloosters, adelijke families
en rijke burgers van de stad
Deventer. Pas in 1811 kwamen de
meeste gronden in handen van de
gemeente Diepenveen. Al gauw
werden de marken opgeheven en de
woeste gronden verdeeld, waardoor
een tweede ontginningshausse op
gang kwam (de eerste golf van

ontginningen vond omstreeks 1550
plaats). Rond 1850 zijn er nog
veel woeste gronden in de buurt
van Tjoene, Averlo, Okkenbroek en
Letelle. Ontginningen verliepen
zonder een vastgestelde regels,
zodat er ook geen vast
verkavelingspatroon aanwezig was.
De oppervlakte bos en woeste grond
bedroeg in 1881 nog 2.560 ha.,
ruim 30% van de totale oppervlakte
van de gemeente. Veertig jaar
later was dit nog maar 1.605 ha.
In 1976 bestond zo'n 2Q% (1.325
ha.) van de totale oppervlakte
van de gemeente Diepenveen uit bos
en woeste gronden.
2.4. Waterbeheersing
Het probleem van het voormalige
schoutambt Colmschate was de
slechte regulatie van het water.
Terwijl sommige plaatsen een
teveel aan water hadden, bestond
op andere plaatsen tegelijkertijd
een tekort.
De eerste waterstaatswerken,
kleine bedijkingen en partiële
ontwateringen, zijn waarschijnlijk
uitgegaan van grootgrondbezitters,
later gevolgd door de marken en
individuele grondeigenaren. In de
veertiende eeuw wordt de IJssel
rond Deventer bedijkt, vervolgens
worden op eigen gezag
waterschapsbesturen ingesteld door
vooraanstaande groeperingen. Zo
neemt het klooster te Windesheim
het initiatief tot het graven van
de Zandwetering, hetgeen leidt tot
een aanzienlijke verbeterde
afwatering van de lager gelegen
delen. Het Snippelingsoverlaat bij
Deventer blijft tot de verhoging
tot dijk in 1864, voor veel wateroverlast zorgen voor de gemeenten
Olst en Diepenveen. Tot in de
vijftiger jaren van deze eeuw valt

het grondgebied van de gemeente
Diepenveen onder de waterschappen
Salland, De Schipbeek en De
Dortherbeek. Na de herindeling van
de waterschappen in 1957, valt het
grondgebied van de gemeente onder
de waterschappen Salland en De
Schipbeek. In 1967 wordt in de
monding van het Overijssels Kanaal
een gemaal gebouwd dat voor zowel
in- als uitmalen geschikt is. Voor
het meest westelijke deel van het
waterschap Salland (waaronder het
grootste deel van de gemeente
Diepenveen) wordt hierdoor een
vrijwel volmaakte peilbeheersing
van de weteringen verkregen.
Daarnaast wordt de Zandwetering
door een koppelleiding bij Wijhe
aangesloten op de voor afwatering
beter geschikte Soestwetering en
werd de bovenloop in 1974 voorzien
van een gemaal. In het kader van
het "Meerjarenplan
Dijkverbetering" van 1968 zijn ook
de IJsseldijken in de gemeente
Diepenveen verbeterd.

3 Infrastructuur
(kaart 4)

3.1. Waterwegen
In het westen wordt de grens van
de gemeente Diepenveen gevormd
door de rivier de IJssel. De
scheepvaart heeft voor deze
gemeente echter geen rol van
betekenis gespeeld. Wel zorgde de
rivier voor vruchtbare weiden en
geschikte klei voor
steenbakkerijen. De tweede
belangrijke waterweg was het
Overijssels Kanaal van Raalte naar
Deventer. Deze waterweg, die de
gemeente Diepenveen in tweeën
splitst, is in 1858 gegraven als
onderdeel van het Overijsselse
Kanalenplan. Het zou via
Dalmsholte een verbinding vormen
tussen Deventer, Zwolle en Twente.
In 1964 werd het grootste deel van
het kanaal vervallen verklaard.
Alleen het gedeelte DeventerRaalte bleef in gebruik, ook al
werd een gemiddelde van één of
twee schepen per dag niet meer
gehaald. Op 1 augustus 1988 is ook
dit laatste gedeelte van deze ruim
27 kilometer lange zijtak gesloten
gesloten voor scheepvaartverkeer.
3.2. Wegen
De drie belangrijkste
(provinciale) wegen in de gemeente
Diepenveen zijn de IJsseldijk van
Olst naar Deventer, de Raalterweg
van Raalte naar Deventer en de
Holterweg van Holten naar
Deventer. Laatstgenoemde is een
moderne versie van de oude
hessenweg die al in 1600 in verval
raakte. Langs deze weg werd
stokvis van Deventer naar Twente
en Duitsland vervoerd en koren
vanuit Twente en Salland naar
Deventer. Deze weg is in 1830
verhard; enkele decennia later
volgde de weg Deventer-Raalte. Uit
oude topografische kaarten blijkt
dat het ruimtelijke patroon van de

wegen in de gemeente Diepenveen
sinds 1800 weinig is veranderd. De
zojuist genoemde drie hoofwegen
komen samen in Deventer en zijn
binnen de gemeente Diepenveen
slecht met elkaar verbonden.
Hieruit blijkt de centrumfunctie
van Deventer, dat zich door middel
van een radiaal netwerk van wegen
verbonden weet met andere steden.
In de gemeente Diepenveen lopen
ten westen van het Overijssels
Kanaal vrijwel alle grotere wegen
in noord-zuidelijke richting. Ten
oosten van het kanaal lopen de
meeste wegen van noordoost naar
zuidwest. Twee andere belangrijke
wegen voor het oostelijke deel van
de gemeente zijn de Spanjaardsdijk
(thans gedeeltelijk Koningin
Wilhelminalaan) en de Oerdijk, die
Schalkhaar met Okkenbroek
verbindt. Laatstgenoemde dijk
diende vroeger voor het transport
van ijzeroer dat in de aan de weg
gelegen gronden gedolven werd. De
Diepenveense Puinweg (thans
Oranjelaan) is rond 1840 aangelegd
met het puin van het voormalige
klooster te Diepenveen.

gebouwd en werd daarna gebruikt
als wijkgebouw voor een
kruisvereniging. Het
stationsgebouw is in 1986 afgebroken. Enkele kilometers ten noorden
van dit gebouw aan dezelfde
spoorlijn, was nog een station "De
Eikelhof", ook vlakbij de grens
met de gemeente Olst. Dit gebouw
stamt uit 1910 en is het enige
bewaard gebleven stationsgebouw
van de gemeente Diepenveen. De
betekenis van deze drie
halteplaatsen - gemeten naar
vervoer van personen en goederen was uiterst gering.

3.3. Spoorwegen
In 1868 werd de lijn ZwolleDeventer geopend. Deze spoorlijn
liep ten westen van de
nederzetting Diepenveen en had
een halte vlak voor de grens met
de gemeente Olst. Aan deze lijn
herinnerde nog het voormalige
stationsgebouw "Diepenveen-West",
gebouwd in 1900.
De spoorlijn Deventer-Ommen werd
in 1910 geopend, maar werd in
1935 al weer gesloten. Deze lijn
had een halte even voorbij de
Oranjelaan. Het station
"Diepenveen-Oost" werd in 1909
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4 Nederzettingen
(kaarten 5, 6 en 7)

4.1. Kernen

De vier voornaamste kernen van de
huidige gemeente Diepenveen zijn
de kerkdorpen Diepenveen,
Schalkhaar, Lettele en
Okkenbroek. De historie van het in
het westelijke deel van de
gemeente gelegen dorp Diepenveen
gaat terug tot het rond 1400
gestichte vrouwenklooster "in het
diepe veen". In 1578 wordt het
vrouwenklooster door Rennenbergs
troepen verwoest, alleen de
kloosterkerk (1407) blijft
behouden. Deze kerk wordt in 1720
gerestaureerd en vervolgens als
protestantse kerk in gebruik
genomen. Diepenveen wordt hiermee
het centrum van een zelfstandige
kerkelijke gemeente. Als het
schoutambt Colmschate in 1811 een
zelfstandige gemeente wordt,
krijgt het de naam van het
plaatsje waar de officiële kerk
staat, te weten Diepenveen. In die
tijd staan in de nabijheid van de
kerk, behalve de woningen van de
predikant en de koster, niet meer
dan een paar huizen, waarvan er
één door een molenaar werd
bewoond. Nadat in 1836 het
kerkbestuur in bezit wordt gesteld
van de voormalige
kloostergoederen, die tot dat
tijdstip eigendom waren van
Deventer, verkopen kerkvoogden
stukjes grond voor huizenbouw. Zo
ontstaat de oude kern van het dorp
Diepenveen. Sinds 1850 breidt de
bebouwing zich uit langs de
Puinweg. De in 1910 geopende
spoorlijn Deventer-Raalte-Ommen,
met een halte te Diepenveen,
maakte het dorp Diepenveen een
aantrekkelijke woonplaats voor
forensen.
Rond 1940 bestaat het dorp
Diepenveen voornamelijk uit
lintbebouwing langs de Puinweg (de

huidige Dorpsstraat en de
Oranjelaan).
Schalkhaar, gelegen in het
zuidelijke deel van de gemeente,
is waarschijnlijk ouder dan
Diepenveen. "Schalk" betekent
"knecht" en "haar" betekent
"hoogte in een veen of hoog
heideveld". Het dorp bestond uit
enkele kleine boerderijen, waarvan
de eigenaars werkzaam waren op de
grotere hoeven in Olst en Averlo.
Pas toen in 1895 een roomskatholieke kerk werd gebouwd,
begon Schalkhaar steeds
belangrijker te worden. In 1900
werd hier het gemeentehuis
gebouwd. De trend van beter
gesitueerden uit onder meer
Deventer, om buiten de stad te
wonen, veroorzaakte vraag naar
bouwterrein voor gronden in deze
vlak bij Deventer gelegen
nederzetting. Het Park Brabant
werd in 1900 een naamloze
vennootschap met het doel de
gronden te exploiteren tot
villapark. De eerste villa werd
hier al in 1898 door J.C.L. van
der Lande gebouwd aan de Koningin
Wilhelminalaan. Sinds 1924 is dit
het gemeentehuis van Diepenveen.
In 1929 bestond Schalkhaar uit
verspreide woningen langs de
Spanjaardsdijk (nu de Koningin
Wilhelminalaan) en de Oerdijk. Tot
medio jaren zestig vindt in
Schalkhaar slechts een bescheiden
uitbreiding van de bebouwing
(voornamelijk villa's) plaats, met
name langs de twee zojuist
genoemde hoofdassen. In 1939 wordt
een militaire kazerne gebouwd,
even voorbij de kruising
Spanjaardsdij k - Frieswijkerweg.
Tot 1891 bestond Lettele ("het
kleine bos") uit enkele woningen

ten noorden van De Enk. In dat
jaar werd een rooms-katholieke
kerk gebouwd, waarna zich in de
directe omgeving enkele burgers en
middenstanders vestigden. Tot de
Tweede Wereldoorlog bestond dit,
overwegend rooms-katholieke,
kerkdorp uit enkele woningen, een
kerk en een school rond het
kruispunt Oerdijk-Bathmenseweg.
Rond 1850 bestond de in het
noordoosten gelegen kern
Okkenbroek uit enkele verspreid
gelegen boerderijen vlakbij de
enken in een arm moerassig gebied,
de "broeken". Na de ontbinding van
de Gooier Marke in 1847 werden
zich hier enkele grotere
boerderijen gebouwd en nam ook het
aantal keuterijen toe. Dit
kerkdorpje heeft zijn opkomst te
danken aan de grondbezitter Adam
IJssel de Schepper. Deze huzaren luitenant uit Deventer, die ook
gronden in Averlo en Lettele
bezat, liet hier, mede ten bate
van de boeren die ver van alles
verwijderd zaten, een molen
(1852), een smederij en een kerk
(1904) bouwen. Rond de hervormde
kerk ontstond enige lintbebouwing,
waaronder een winkelhuis met
bakkerij en stalling. De groei van
Okkenbroek werd verder gewaarborgd
door de bouw van een Protestants
Christelijke School in 1923.
Nadien heeft de bebouwing langs de
Oerdijk zich langzaam uitgebreid
door de bevolkingsgroei, nieuwe
ontginningen en deling van boerderijen. Na de oorlog is de Oerdijk
verhard en is de bebouwing ten
zuiden van de weg iets toegenomen.
Alleen Schalkhaar heeft
aansluiting gekregen met de
bebouwing van de stad Deventer,
wat ten koste is gegaan van zijn

10

dorpse aangezicht. Diepenveen
heeft zich, evenals Schalkhaar,
sinds eind jaren zestig flink
uitgebreid, maar de bebouwing
heeft nog net geen aansluiting
gevonden met die van Deventer.
Lettele en Okkenbroek kenden
slechts een zeer beperkte
uitbreiding van de bebouwde
oppervlakte, waardoor het dorpse
karakter behouden is gebleven. De
huidige functie van de grotere
kernen Diepenveen en Schalkhaar is
die van forensendorp. Kenmerkend
voor de bebouwing zijn de vele
villa's in deze twee kernen,
meestal gebouwd door welgestelde
Deventenaren in de eerste decennia
van deze eeuw.
4.2. Buurschappen
De eerste bewoners van het gebied
dat later het schoutambt
Colmschate vormde, vestigden zich
op hoger gelegen onvruchtbare
rivierduinen of aan de randen van
vruchtbare, hoger gelegen
landbouwgronden, de enken. Het
sterk versneden landschap
verhinderde het ontstaan van
agrarische dorpen. Pas sinds de
bevolkingstoename in de dertiende
eeuw is er sprake van
concentraties van enkele
boerderijen in het schoutambt
Colmschate. Zo ontstaan talrijke
buurschappen, verenigd in zes
marken: Rande, Tjoene, Borgele,
Averlo, Oxe en Gooi.

dertiende en veertiende eeuw
ontstaan.
In de middeleeuwen omvatten de
buurschappen niet meer dan enkele
pachtboerderijen. Het schoutambt
telde drie havezaten (Borgele,
Rande en Vrieswijk). Sinds de
zestiende eeuw vindt in het
schoutambt een opmerkelijke
uitbreiding plaats van het aantal
katersteden, maar pas in de vorige
eeuw vinden in de gemeente
Diepenveen grootscheepse
ontginningen plaats, vooral
omstreeks 1850. De bebouwing en
de bevolking in de buurschappen
nemen tot 1940 in bescheiden mate
toe. Een groot deel van de
toegenomen bebouwing is het gevolg
van de vestiging van rijke
Deventenaren, die in de gemeente
Diepenveen enkele landhuizen
bouwden.
De huidige functie van de
buurschappen is tweeledig.
Allereerst betreft het hier
agrarische nederzettingen,
daarnaast komt ook hier steeds
meer forensisme voor. De
landgoederen die (met uitzondering
van Oud-Rande en Frieswijk)
dateren van de eerste helft van de
vorige eeuw, hebben ook duidelijke
sporen in het landschap
achtergelaten. De belangrijkste
landgoederen zijn: Nieuw-Rande,
Ter Hoek en Het Overvelde.

Met uitzondering van Linde, die
te karakteriseren is als een
essenzwermdorp, zijn de
buurschappen Averlo, Ortele,
Essen, Riele, Tjoene, Wechele en
de landgoederen Rande en
Frieswijk, te typeren als
hoevezwermdorpen. Veruit de
meeste buurschappen zijn in de
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5 Bevolking

5.1. Loop van de bevolking

(tabel 1)
In 1850 telde de gemeente
Diepenveen 3.091 inwoners. In
1895 bedroeg dit aantal 3.994 en
steeg vervolgens naar 7.491 in
1940 en 10.316 in 1987. Dit
betekent dat de bevolkingsomvang
in de periode van 1850 tot 1895 is
gestegen met 29,2%. De
daaropvolgende periode van 1895
tot 1940 laat een snellere
stijging zien, van 87,6%. Deze
stijging deed zich vooral voor in
de eerste decennia van deze eeuw
toen veel rijke inwoners van
Deventer zich in de gemeente
Diepenveen vestigden. Van 1940 tot
1987 steeg de bevolkingsomvang met
37,7%. De gemeente Diepenveen
telde het meeste aantal inwoners
in 1974, vlak voor de annexatie
van een groot stuk van haar
grondgebied door de gemeente
Deventer. In dat jaar telde de
gemeente 12.077 inwoners, een
aantal dat direct na de
grenswijziging terug viel tot
10.362. Sinds 1975 schommelt het
aantal inwoners rond de 10.300. De
bevolkingsgroei in de periode
1950-1960 werd voornamelijk
veroorzaakt door natuurlijke
aanwas. In de jaren 1960-1970 was
het vestigingsoverschot de
voornaamste groeifactor. Tabel 1
geeft een overzicht van de
bevolkingsontwikkeling in de
gemeente Diepenveen sinds 1850.
5.2. Ruimtelijke spreiding
(tabellen 2, 3 en 4)
In de gemeente Diepenveen waren
omstreeks 1850 wat de bevolking
betreft, geen belangrijke
zwaartepunten aanwezig. Alleen de
nederzetting Diepenveen bestond
uit een concentratie van enkele
huizen rond een kerk. Hoewel de
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buurschappen qua bevolkingsomvang
sterk verschilden, bestonden zij
vrijwel allemaal uit enkele
verspreid gelegen woningen. Na de
eeuwwisseling komt er geleidelijk
verandering in dit beeld en
ontwikkelen Diepenveen,
Schalkhaar, Lettele en Okkenbroek
zich tot kernen van een bescheiden
omvang. Na de oorlog - vooral eind
jaren zestig en begin jaren
zeventig -komt de suburbanisatie
op gang en ontwikkelen Diepenveen
en Schalkhaar zich tot veruit de
grootste kernen van de gemeente.
Deze twee dorpen omvatten samen
ruim 73% van de totale bevolking
van de gemeente Diepenveen. Tabel
2, 3 en 4 geven een overzicht van
de woningvoorraad en de
bevolkingsomvang van de gemeente
Diepenveen per kern of buurschap
voor de jaren 1850 en 1987.
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6 Middelen van bestaan

6.1. Landbouw

Doordat de weteringen slecht
afwaterden, waren de lager
gelegen gronden in de gemeente
Diepenveen van oudsher
uitsluitend geschikt als gras- of
hooilanden. Op de hogere, en dus
drogere, delen was akkerbouw
mogelijk. Door eeuwenlang
opbrengen van mest op deze
plekken, werden hoogteverschillen
geaccentueerd en ontstonden de
typische bolle akkers, ook wel
enken genoemd. Door het grillige
patroon van de vroegere
verstuivingen, waren deze enken
nooit zeer groot en komen zij in
grote aantallen voor.
Het schoutambt Colmschate telde
omstreeks 1800 zo'n 260
boerenwoningen. De korenteelt
bestond voornamelijk uit rogge,
haver, boekweit en gerst. Vooral
in de buurt van Deventer werden
aardappelen verbouwd. De woeste
gronden werden met name gebruikt
voor de schapenhouderij. Door de
verbeterde landbouwtechnieken in
de eerste decennia van de vorige
eeuw, nam de afhankelijkheid van
de woeste gronden af. Ook de
ontbinding van de marken omstreeks
1830 betekende een belangrijke
stimulans voor de ontwikkeling van
de landbouw in de gemeente
Diepenveen. De gemeenschappelijke
woeste gronden werden verdeeld en
steeds meer boeren werden baas op
eigen erf. In de negentiende eeuw
ontstond een duidelijke scheiding
tussen de grotere agrarische
bedrijven (veelal pachters van de
landgoederen) enerzijds en de vaak
kleinere zelfstandige agrarische
bedrijven anderzijds.
Van 1871 tot 1926 steeg de
oppervlakte akkerbouwgrond van
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2.162,9 ha. naar 2.615 ha. Toch
wordt de veeteelt in deze periode
steeds belangrijker. Van 1850 tot
1911 steeg het aantal runderen in
de gemeente Diepenveen van 2.920
naar 4.224, het aantal varkens van
1.242 naar 3.296 en het aantal
paarden van 446 naar 918. Alleen
het aantal schapen blijft vrijwel
gelijk (+ 250), maar neemt na de
oorlog sterk af.
In 1987 waren in de gemeente
Diepenveen 835 personen, ofwel
22,4% van de beroepsbevolking,
werkzaam in de agrarische sector,
verdeeld over 342 bedrijven. De
oppervlakte cultuurgrond in de
gemeente bedroeg 4.405 ha., de
gemiddelde bedrij fsgrootte was
12,88 ha. De rundveehouderij
overheerste (ongeveer tweederde
van de totale agrarische
productie), gevolgd door de
intensieve veehouderij (zo'n 25%
van de totale agrarische
productie).
6.2. Ambacht, industrie en
diensten
De niet-agrarische werkgelegenheid
heeft in de gemeente Diepenveen
een ondergeschikte rol gespeeld.
Van de zes grind-, koren- en
pelmolens die deze gemeente rond
1900 telde, is alleen die van Oude
Molen bewaard gebleven. Deze
molen "De Leeuw" aan de Holterweg,
is in 1856 gebouwd en in 1964
gerestaureerd. De molens in
Okkenbroek, Diepenveen, De
Zandbelt en Schalkhaar zijn in de
dertiger en veertiger jaren van
deze eeuw door brand of oorlogsschade geheel of grotendeels
verloren gegaan. Aan de Oranjelaan
te Diepenveen bevond zich de
graanmalerij van Van de Vlekkert.

Behalve de molens en de
graanmalerij heeft de gemeente
Diepenveen van 1850 tot 1910
meerdere fabrieken geteld: een
calicotfabriek, een kalkoven en
meerdere steenfabrieken. Enkele
jaren later vestigden zich enkele
Deventer fabrieken (waaronder die
van Auping en Stegeman) in het
meest zuidelijke gedeelte van de
gemeente, zo dicht mogelijk bij
de stad in de buurt. Deze gebieden
(rond Borgele en Colmschate) zijn
later aan Deventer afgestaan.
Binnen de huidige gemeentegrenzen
van Diepenveen hebben zich, met
uitzondering van een steenfabriek
aan de IJssel, geen fabrieken
gevestigd. Van de steenfabriek aan
de IJssel (in 1938 stilgelegd)
zijn enkele delen bewaard
gebleven. In dat jaar was in de
gemeente Diepenveen slechts 5,46%
van de totale bevolking werkzaam
in de industrie. In 1987 was van
de totale beroepsbevolking in deze
gemeente 21,6% (805 personen)
werkzaam in de industrie en 22,4%
(835 personen) in de
dienstensector. Voor de nietagrarische werkgelegenheid is de
gemeente Diepenveen bijna geheel
aangewezen op de stad Deventer. De
enige industrie die de gemeente
thans bezit is de slachterij en
vleeswarenindustrie Welling B.V.
in Schalkhaar, aan de
Biesterveldsweg. Verder telt de
gemeente een aantal kleine
ambachtelijke en dienstverlenende
bedrijven. Het betreft hier
voornamelijk tuincentra,
aannemingsbedrijven,
handelsbedrij ven, caravanstallingen, sloopbedrijven en
garages. Deze bedrijven hebben
over het algemeen een plaatselijk
verzorgend karakter. Incidenteel
komt daarbij detailhandel voor.
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6.3. Recreatie
Vanaf omstreeks 1900 gaat de
gemeente Diepenveen een steeds
grotere rol spelen wat betreft de
recreatie voor de inwoners van
Deventer. Vooral het dicht bij
Deventer gelegen Schalkhaar was
erg in trek als wandelgebied. In
het voor dit doel aangelegde "Park
Brabant" stond van 1910 tot 1930
een uitspanning. Deze is in 1930
afgebroken ten behoeve van het
rusthuis "De Zonneheuvel".
Met name door de sterke groei van
Deventer na de Tweede
Wereldoorlog, krijgt het
grondgebied van de gemeente
Diepenveen (dat nog voor zo'n 25%
uit woeste gronden bestaat) grote
recreatieve waarde voor de
bevolking van Deventer. Het
Overijssels Kanaal is sinds de
jaren zestig in trek als
watersportgebied.
In de gemeente Diepenveen komen
meerdere recreatieve elementen
voor, zoals verspreid liggende
zomerhuisjes,
volkstuinencomplexen van geringe
omvang, een kampeerterrein,
sportvelden, een golfbaan, enkele
maneges en een schietbaan. Voorts
is in het kader van de
ruilverkavelingsplannen een
fietspadenplan gerealiseerd dat
aansluit op het provinciale net
van fietspaden.
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7 Sociale en culturele
voorzieningen

7.1. Kerken en begraafplaatsen
De gemeente Diepenveen bestaat
thans uit vier kerkdorpen met elk
één kerk. De kerk te Diepenveen is
vanouds de kapel van het
vrouwenklooster, gesticht in 1407.
De kerk werd in 1720 hersteld en
voor de hervormde eredienst in
gebruik genomen. De kerk werd in
1969 gerestaureerd en is thans in
gebruik bij de Nederlands
Hervormde gemeente. In Okkenbroek
staat eveneens een Nederlands
Hervormde kerk. Deze kerk is
gesticht door Adam IJssel de
Schepper en geopend in 1904. De
voorgeschiedenis van deze kerk
(bouwplannen, e.d.) begon echter
al in 1863.
De rooms-katholieke gemeente in
de gemeente Diepenveen bestond al
sinds de achttiende eeuw uit twee
parochies, één te Lettele en één
te Schalkhaar. De twee parochies
kregen aan het eind van de vorige
eeuw elk een eigen kerk, beide
St. Nicolaas geheten en gebouwd
door de architect G. te Riele uit
Deventer. De kerk te Lettele is in
1894 gebouwd. De kerk te
Schalkhaar volgde één jaar later,
ter vervanging van het oude
bedehuis.
Het klooster Sion - het enige
Cisterciënserklooster boven de
grote rivieren in ons land - is in
1889 gebouwd, ook door G. te
Riele. Ook deze abdij verzorgt nog
steeds kerkdiensten voor de roomskatholieke gemeente.
De gemeente Diepenveen telt negen
begraafplaatsen. De grootste
hiervan is de 1918 aangelegde
Algemene Begraafplaats aan de
Raalterweg. Deze wordt beheerd
door Deventer. De overige
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begraafplaatsen in het dorp
Diepenveen zijn: de Algemene
Begraafplaatsen aan de Roeterdsweg
en de Averlose Houtweg, de
Kloosterbegraafplaats Sion aan de
Vulikerweg, de
familiebegraafplaats Cost Budde
aan de Molenweg en het
familiegraf van Coevorden aan de
Boxbergerweg. Lettele en
Schalkhaar hebben beide een Rooms Katholieke Begraafplaats,
Okkenbroek heeft een Christelijke
Begraafplaats. Het stichtingsjaar
van genoemde begraafplaatsen is
(met uitzondering van die aan de
Raalterweg) onbekend.
7.2. Scholen
Omstreeks het midden van de vorige
eeuw hadden de nederzettingen
Diepenveen en Linde hun eigen
openbare lagere school. Het
schooltje in Linde werd al spoedig
gesloten. In plaats daarvan kregen
Averlo en Lettele omstreeks 1865
elk een openbare lagere school.
Hierdoor beschikte de gemeente
Diepenveen over vier scholen (de
vierde stond in Colmschate). Het
oude schoolgebouw in het centrum
van Lettele, het tweede op die
plaats, dateert van 1882 en doet
nu dienst als parochiehuis. In
1923 werd in het protestantse
Okkenbroek de eerste steen gelegd
voor de bouw van de Protestantse
Christelijke School. Ook de twee
schoolgebouwen aan de
Avergoorsedijk zijn bewaard
gebleven. De kleinste van de twee
is in 1862 gebouwd en kreeg
omstreeks 1900 een andere functie
toen het nieuwe schoolgebouw aan
dezelfde weg in gebruik werd
genomen.

vormen van voortgezet en
buitengewoon onderwijs. Een
uitzondering hierop vormde de
huishoudschool aan de Dorpsstraat
in het dorp Diepenveen. Deze
school is voortgekomen uit de in
1873 opgerichte naai- en
breischool, die is opgericht op
initiatief van de ingezetenen van
Diepenveen. Vele jaren werd de
school voor haar oorspronkelijke
doel gebruikt, later werd het een
huishoudschool. Thans is het pand
in gebruik bij een grafisch
reclamebedrij f.
7.3. Overige
Het eerste gemeentehuis "'t
Weterman" van de gemeente
Diepenveen is omstreeks het midden
van de negentiende eeuw gebouwd in
het dorp Diepenveen. Dit pand aan
de Oranjelaan, nummer 32, is nu
districtskantoor van Provinciale
Waterstaat. Rond 1900 is de
locatie van het gemeentehuis
verplaatst naar Schalkhaar. In dit
pand aan de Pastoorsdijk is thans
een kantoor gevestigd. Het huidige
gemeentehuis bevindt zich sinds
1924 aan de Koningin
Wilhelminalaan. De villa waarin
het gemeentehuis is ondergebracht,
is in 1898 gebouwd door de
Deventer industrieel J.C.L. van
der Lande.
De Westenberg Kazerne te
Schalkhaar, ten noorden van het
kruispunt Frieswijkerweg Spanjaardsdijk, is in 1939 gebouwd
en is nog steeds als militaire
kazerne in gebruik.

De gemeente Diepenveen is tot nu
toe verstoken gebleven van
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8 Ontwikkeling 1850 - 1940

Typering:
Hoezcnzwermdorp.
Functie:
Hoofdzakelijk wonen.
Ruimtelijke ontwikkeling:
Diepenveen ontstond rond de kerk
van een voormalig klooster. In
1850 bestond het dorp uit het
Kerkplein met een vrijwel
aaneengesloten bebouwing aan de
oost- en zuidzijde en de kerk met
pastorie aan de noordkant. De
westzijde van het plein was en is
nog steeds onbebouwd. Verder stond
er ter hoogte van het Kerkplein
enige vrijstaande bebouwing langs
de Dorpsstraat, aan het gedeelte
tussen de twee bruggen over de
Zandwetering. In het midden van de
19e eeuw werd in het zuiden van de
huidige bebouwde kom het eerste
gemeentehuis gebouwd (Weterman).
In 1900 werd in Schalkhaar een
nieuw gemeentehuis gebouwd.
Eveneens in 1900 werd aan de
spoorlijn Deventer - Zwolle het
station Diepenveen-West in gebruik
genomen, in 1909 het station aan
de spoorlijn Deventer - Ommen (tot
1935). Tussen 1850 en 1940 breidde
de bebouwing zich uit. In 1940 was
vrijwel de gehele Dorpsstraat
bebouwd, evenals een deel van de
parallel daaraan lopende Molenweg.
Historisch architectonische
kwaliteit:
Het Kerkplein met de bebouwing en
de groenvoorziening.
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Stedebouwkundige ontwikkeling Diepenveen
Boven: kaart ca. 1850
Onder kaart ca. 1900
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Kaart ca. 1940

Schaal : ca. 1:15000
Bron : Topografische kaarten van
Kaart ca. 1850, verkend
Kaart ca. 1900, verkend
Kaart ca. 1940, verkend

Nederland
1847
1865/1882, ged.herzien 1911
1931
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Schalkhaar.

Typering:
HoeWnzwermdorp.
Functie:
Hoofdzakelijk wonen.
Ruimtelijke ontwikkeling:
Schalkhaar bestond in 1850 uit wat
verspreide bebouwing langs de
Oerdijk en rond de roomskatholieke kerk. Dit waren
voornamelijk kleine boerderijen.
Pas omstreeks de eeuwwisseling
veranderde dit.
In 1895 wordt een nieuwe neogotische rooms-katholieke kerk
gebouwd, in 1900 het gemeentehuis.
In diezelfde tijd begint de
exploitatie van Park Braband als
villa-terrein, de oudste villa
dateert uit 1898 en is sinds 1924
gemeentehuis.
Tussen 1900 en 1940 verdicht de
bebouwing van het dorp zich
enigszins en worden in Park
Braband diverse villa's gebouwd.
Bijzondere gebieden:
Park Braband, villawijk naar
ontwerp (1890) van
landschapsarchitect Springer, met
woningen van onder andere
architect Knuttel.
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Stedebouwkundige ontwikkeling Schalkhaar
Boven: kaart ca. 1850
Onden kaart ca. 1900
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Kaart ca. 1940

Schaal : ca. 1:15000
Bron : Topografische kaarten van
Kaart ca. 1850, verkend
Kaart ca. 1900, verkend
Kaart ca. 1940, verkend

Nederland
1846/1847
1886, ged.herzien 1904
1929
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Typologie 1940, kaart ca. m s
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Bijlagen
Tabellen

Tabel 1.

Loop van de bevolking in de gemeente Diepenveen*
jaar
1850
1860
1870
1880
1890
1900
1910
1920
1930
1940
1987

aantal inwoners
3.091
3.633
3.708
3.746
3.885
4.258
4.682
5.329
6.774
7.491
10.316

index (1850=100)
100
118
120
121
126
138
151
172
219
242
334

Bron: Databank Universiteit van Amsterdam, 1988.
* Gegevens per 31 december, behalve 1987 (per 1 januari)
Tabel 2.

Woningvoorraad en bevolkingsomvang per kern of buurschap
in de gemeente Diepenveen omstreeks 1850.
kern of buurschap
Diepenveen
Rande
Tjoene
Riele
Averlo
Frieswijk
Wechele
Okkenbroek
Lettele
Essen
Linde
Ortele
Overige*
Totaal

woningen(l)
7
31
?
34
9
9

8
25
34
9
40
9

ca.136
ca.424

bevolking(2)
50
252
311
310
295
134
72
171
257
64
303
167

ca.687
ca.3.091

* Verspreide woningen en de later bij Deventer toegevoegde buurschappen
Borgele, Oxe, Weteringen en Colmschate.
(1) Bron:
(2) Bron:

Aa, Van der, Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden. Deel 112, Gorinchem, 1839-1848.
Steden en dorpen in Ch'erijssel, Jaarboek Overijssel 1980 (gegevens
voor 1849).
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Tabel 3.
Woningvoorraad en bevolkingsomvang per kern of buurschap op 31 mei 1947.
kern of buurschap
Diepenveen
Schalkhaar
Borgele
PLatvoet
Rande
Verspreide huizen
Wijk West
Colmschate
Snippeling
Lettele
Okkenbroek
Oude Molen
Verspreide huizen
Uiik Oost
Totaal

bevolking
1.313
1.406

woningvoorraad

652
297
186

1.038
4.892

1.022 (1.262)

398
458
92
89
87

2.021
3.145
8.037

596 f303)
1.681

Bron: C.B.S., Uitkomsten van de volks- en beroepstelling, 31 mei 1947.
Tabel 4.
Woningvoorraad en bevolkingsomvang per kern of buurschap
in de gemeente Diepenveen op 1 januari 1987.
kern of buurschap
Diepenveen (dorp)
Rande
Tjoene
Schalkhaar
(v.h.Riele)
Averlo*
Okkenbroek
Lettele
Oude Molen
Overige**
Totaal

woningen
4.324

bevolking
3.919

65
49

160
281

1.245

3.745

149
75
116
25
292

504
245
393
99

3.340

1.070
10.316

* Omvat ook Frieswijk en Wechele
** Omvat ook Linde, Ortele en Essen
Bron: Statistieken R.O.I., Woningvoorraad en aantal inwoners per wijk/buurt,
1987.
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KAART 1
DE LIGGING VAN DE GEMEENTE DIEPENVEEN IN SALLAND

O

5

10

15 km

Grenzen van Salland

Gemeentegrenzen

Bron: Atlas van Nederland, 1963 - 1977.
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KAART 2
BODEMGESTELDHEID EN GEOLOGIE

,",1
','J

O

1

2 km

Rivierafzettingen (zandig karakter)
lllllllllll|l

Rivierafzettingen (komkleien)
Dekzand
Eerdgronden

Bron: Bodemkaart van Nederland, 1985.
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KAART 3
DE MARKEN

Averloo

TJoene
\

Rande
\

/

Borgele

/

Wechele
Lettele

/

Gooi ermarke

Ortele

"V

0

1

Okse

2 km

Gemeentegrens

Grenzen van de marken

Bron: Geschiedkundige Atlas van Nederland, 1924.
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KAART 4
INFRASTRUCTUUR

II

Oerdijk

1

2 km

Spoorlijn Deventer-Zwolle.
Waterweg: IJssel (I), Overijsselsen Kanaal (II).
Hoofdweg of autoweg zonder gescheiden
Deventer-Raalte (2) en Deventer-Holten.

rijbanen:

Deventer-Zwolle

(1),

Bron: Grote Topografische Atlas van Nederland, 1987.
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KAART 5
DIEPENVEEN OMSTREEKS 1866

Bron: Gemeenteatlas van Overijssel, 1971.
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KAART 6
DIEPENVEEN OMSTREEKS 1931

Bron: Topografische kaart van Nederland, 1933.
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KAART 7
DIEPENVEEN OMSTREEKS 1973

Bron: Grote Topografische Atlas van Nederland, 1987.
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