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1 Ligging, grenzen en

omvang

Steenwijk is een gemeente met een
stedelijk karakter in het
noordwesten van Overijssel. De
bestuurlijke kern van de gemeente
is de stad Steenwijk. Tot de
gemeente behoren verder de dorpen
Eesveen, Kallenkote, Onna,
Steenwijkerwold, Tuk en
Willemsoord, de buurschappen
Basse, Baars en Witte Paarden en
de verspreide bebouwing op de
Woldberg en het landgoed De Eese.

De gemeenten Steenwijk en
Steenwijkerwold werden opgericht
in april 1811. De gemeente
Steenwijk bestreek het grondgebied
van het voormalige stadgericht
Steenwijk (stad en naaste
omgeving, waaronder een deel van
Zuidveen). De ringgemeente
Steenwijkerwold kwam voort uit het
schoutambt Steenwijk, waartoe
sinds 1798 ook de heerlijkheid De
Eese behoorde. Bij de
gemeentelijke herindeling van 1973
werden Steenwijk en
Steenwijkerwold samengevoegd tot
de gemeente Steenwijk. Het
westelijke deel van de gemeente
Steenwijkerwold, met de
buurschappen Nederland en Wetering
en het dorp Scheerwolde, werd aan
de nieuwe gemeente IJsselham
toegevoegd. De buurschap
Muggenbeet, ten zuiden van de weg
Steenwijk-Blokzijl, werd bij de
gemeente Brederwiede ingedeeld.

De gemeente Steenwijk grenst in
het noorden aan de Friese gemeente
Weststellingwerf, in het oosten
aan de Drentse gemeenten Vledder
en Havelte, in het zuiden aan de
gemeente Brederwiede en in het
westen aan de gemeente IJsselham.
Deze laatste gemeenten ontstonden,
evenals Steenwijk, bij de
gemeentelijke herindeling in 1973.



De gemeente Steenwijk besloeg op 1
januari 1988 een oppervlakte van
83,79 km2, waarvan 0,72 km2 uit
water bestond. De woningvoorraad
bedroeg 8.015 en het aantal
inwoners 20.917. De gemiddelde
woningdichtheid was 96 per km2,
aanzienlijk hoger dan in de
omliggende gemeenten IJsselham en
Brederwiede, respectievelijk 20 en
37 woningen per km2.



2 Landschappelijke structuur

2.1. Geologie
In het pleistoceen (het
voorlaatste geologische tijdperk)
kwamen de hoogteverschillen in de
omgeving van Steenwijk tot stand.
Het pleistoceen wordt
onderverdeeld in vier ijstijden,
gevolgd door evenzovele
tussenijstijd. In de derde ijstijd
(het Saalien) was geheel Noord-
Nederland bedekt met een ijskap,
die plaatselijk 200 meter dik was.
Eén van de gletsjertongen volgde
het dal van de Steenwijker Aa. Het
ijs bracht op zijn tocht naar het
zuiden slib, klei, zand, puin,
grind en zelfs grote keien
(veldkeien) mee. De gletsjertong
stuwde aan de zijkanten het
grondmorenemateriaal op tot
stuwwallen of keileemhoogten. Zo
ontstonden twee heuvelruggen, van
elkaar gescheiden door een
rivierdal dat op het punt waar
later Steenwijk ontstond het
smalst is. Op de noordelijke
heuvelrug ligt de Woldberg, met
25,6 meter het hoogste punt in het
Land van Vollenhove. Toen het ijs
als gevolg van hogere temperaturen
smolt, zakte het
grondemorenemateriaal naar de
bodem en bleef op de hoge delen
een keileemlaag achter.

In de laatste ijstijd (het
Weichselien) bereikte het landijs
Nederland niet. Wel heerste er
hier een koud en droog
toendraklimaat, waarin de wind
vrij spel had. Door hevige
sneeuwstormen werden van elders
grote hoeveelheden zand
aangevoerd. De dalen werden
opgevuld met dikke dekzandlagen,
waardoor de oorspronkelijke
hoogteverschillen voor een groot
deel verdwenen.



Omstreeks 10.000 jaar geleden brak
een nieuw geologisch tijdperk aan,
het holoceen. Het klimaat werd
zachter, waardoor zee- en
grondwaterspiegel stegen. Op de
drassige bodems begon omstreeks
4.000 voor Christus de
veenvorming, eerst in het westen
in Nederland, later ook elders.
Het veenpakket in het Land van
Vollenhove is slechts enkele
duizenden jaren oud. De
veenvorming begon aan de kust van
het Flevomeer en breidde zich via
de dalen van de beekjes uit tot de
streek rond Steenwijk. De dikte
van het veenpakket varieert van
vier a vijf meter aan de
voormalige Zuiderzeekust tot
dertig a tachtig centimeter in de
omgeving van Zuidveen. De bovenste
veenlagen zijn inmiddels voor het
grootste deel afgegraven, waarna
de gedroogde turf als brandstof
werd gebruikt.

2.2. Bodemgesteldheid en landschap
De huidige bodemgesteldheid is het
resultaat van zowel geologische
processen als menselijke
bewerkingen. De hoogteverschillen,
ontstaan tijdens het pleistoceen,
hebben geleid tot de vorming van
twee soorten bodems: veenbodems in
het dal van de Steen wij ker Aa en
zandbodems op de keileemhoogten.

De invloed van de mens is in deze
regio groot geweest. In de
middeleeuwen gebruikten de
bewoners de meest geschikte
zandgronden als bouwland. Als
gevolg van eeuwenlange bemesting
met heideplaggen werden deze
zandgronden bedekt met een 30 a 50
cm. dik cultuurdek. Deze gronden
worden enkeerdgronden genoemd. Het
grootste complex enkeerdgronden
ligt op de Steenwijker Kamp ten

zuidoosten van de stad Steenwijk.

Ook in de verschillende veenbodems
is de hand van de mens duidelijk
terug te vinden. Een voorbeeld
hiervan zijn de
laagveenontginningen in de
twintigste eeuwse "domeinpolders",
waarvan polder Gelderingen
gedeeltelijk in de huidige
gemeente Steenwijk ligt. Ook de
gedeeltelijk uitgeveende
veengronden bij Zuidveen zijn
ontstaan door mensenhanden. De
bodem bestaat hier uit afwisselend
petgaten (of trekgaten) en
zetwallen (of ribben). In de
trekgaten spelen zich opnieuw
verlandingsprocessen af, waardoor
zich het voor het Land van
Vollenhove zo karakteristieke
kraggenlandschap heeft ontwikkeld.
Het kraggengebied kent een
afwisseling van groot open water,
petgaten, verlandingsvegetaties,
moeras, rietland en moerasbos.

Op basis van bodemgesteldheid,
wijze van ontginning,
waterhuishouding, vegetatie en
hoogteligging worden in de
gemeente Steenwijk de volgende
landschappen onderscheiden:
het bos- en landgoederenlandschap
(De Eese-Woldberg), het
houtwallenlandschap (Paasloo,
Steen wij kerwold), het heide-
ontginningslandschap (Willemsoord,
Kallenkote), het jonge
veenontginningslandschap (polder
Gelderingen) en het landschap van
de graslandpolders (langs
Steenwijker Aa, ten noorden van
Steenwijk). Opvallend zijn de
scherpe overgangen tussen de
verschillende landschapstypen,
behalve tussen het bos- en
landgoederenlandschap en het
houtwallenlandschap.



Kenmerkend voor het bos- en
landgoederenlandschap ten noorden
van Steenwijk zijn de grote
boscomplexen en de verschillen in
hoogteligging. Het bosgebied
Eese/Woldberg sluit aan op een
groot bosgebied in de provincie
Drenthe. Het bosbestand bestaat
voor het merendeel uit naaldhout.
Alleen op de Woldberg is op grote
schaal loofhout aangeplant. Een
groot deel van het gebied, te
weten het landgoed De Woldberg
(125 ha) en een deel van het
landgoed De Eese (170 ha), is in
handen van Staatsbosbeheer en
vormt sinds 1984 de boswachterij
"Het Steenwijkerwold'. Het gebied
heeft zowel een landschappelijke
als recreatieve functie. Te midden
van uitgestrekte bossen liggen
enkele cultuurlandenclaves en
heidevelden.

Op de keileembult ten noordwesten
van Steenwijk wordt het landschap
bepaald door een netwerk van lage,
smalle houtwallen en heggen. Deze
houtwallenstructuur,
oorspronkelijk bedoeld als
veekering, heeft zich verdicht,
toen de gemeenschappelijke gronden
verdeeld werden en de
perceelsgrenzen beplant werden. Nu
is er een tendens om de houtwallen
te verwijderen vanwege de behoefte
aan grotere weidepercelen en te
vervangen door andere vormen van
veekering (onder andere
schrikdraadafrastering).

Het heide-ontginningslandschap
bevindt zich aan de randen van de
keileemhoogten (of
grondmorenenhoogten) en op
grondmorene met een dikker
dekzandpakket. De heide is
ontgonnen en deels bebost. De
landschappelijke structuur van het

gebied nabij Willemsoord wordt in
hoofdzaak bepaald door blokvormige
percelen en rechtlijnige
kavelbeplantingen bestaand uit een
aantal wallen en enkele kleinere
bosjes. Kallenkote heeft een
lintvormige bebouwing langs de
weg. De structuur wordt bepaald
door kavelbeplantingen in het dorp
en houtsingels langs het militaire
oefenterrein.

Het jonge veenontginningslandschap
is ontstaan door ontginning van
gedeeltelijk uitgeveende gronden.
De polders kenmerken zich door een
rechtlijnig verkavelingspatroon en
worden doorsneden door wegen en
watergangen.

De graslandpolders langs de
Steen wij ker Aa vormen veelal
afzonderlijke waterstaatkundige
eenheden (bv. de Eesveensche
Hooilanden). Kenmerkend is het
dichte slotenpatroon, waarbij de
waterstanden kunstmatig in stand
worden gehouden. De bodem bestaat
uit lemig veen, bedekt met een
dunne kleilaag.

2.3. Bodembeheer en ontginningen
Op het grondgebied van de huidige
gemeente Steenwijk lagen vroeger
drie schoutambten: Steenwijk,
Steenwijkerwold en De Eese. Het
schoutambt Steenwijk omvatte de
gelijknamige stad plus de
buurschappen Eesveen, Onna,
Kallenkote en Zuidveen. Onder het
schoutambt Steenwijkerwold vielen
Verlaat, Gelderingen en Tuk. Onder
de rook van Steenwijk lag de
Heerlijkheid De Eese, die tot 1795
een afzonderlijk schoutambt
vormde. Deze indeling in
schoutambten werd vastgelegd in
1530, toen Steenwijk, na zeven
jaar bij Friesland gehoord te



hebben, definitief bij Overijssel
werd gevoegd.

Ten zuiden van Steenwijk ligt de
Steenwijker Kamp, het grootste
akkerbouwgebied in de regio.
Kampen zijn kleine, met bomen of
akkermaalshout omgeven stukken
land, die ontstonden toen een
groot gebied gezamenlijk ontgonnen
werd en vervolgens verdeeld werd
in smalle akkers (enken of essen).
Deze akkers lagen zo dicht tegen
elkaar aan dat de boeren bij de
bewerking van de landerijen op
elkaar waren aangewezen. Op deze
wijze ontstond de
markegemeenschap. Steenwijk was
oorspronkelijk waarschijnlijk één
grote marke, die omstreeks 1400
verdeeld werd in kleinere stukken.
Zowel de bisschop als de stad
Steenwijk kregen bepaalde stukken
toebedeeld.

Binnen de stad Steenwijk werd
onderscheid gemaakt tussen
Grootburgers ("burgers") en
Kleinburgers ("inwoners"). Alleen
de in Steenwijk geboren
Grootburgers bezaten het recht om
het vee op de stadsweiden, de
Meenthen, te laten weiden (de
weiderechten). Deze stadsweiden
lagen ten noorden van de stad,
langs de Steenwijker Aa. De
Kleinburgers werden in 1681 van
deze rechten uitgesloten. Deze
situatie duurde voort tot het eind
van de negentiende eeuw. In 1884
liet het stadsbestuur van
Steenwijk een onderzoek instellen
naar de eigendomsrechten van de
Meenthen. De conclusie was dat de
stad Steenwijk juridisch het
eigendomsrecht over deze
gemeenschappelijke weidegronden
bezat. Een groot aantal
Grootburgers (de "opslaghouders")

kon het weiderecht tegen een
vergoeding aan de gemeente
afstaan.

Ten oosten van Steenwijk lagen de
woeste heidegronden (de Nieuwe
Landen en het Stadsveld). Hier
woonden de kleine boeren, de
koters of keuterboeren, die
stukjes woeste grond voor eigen
gebruik ontgonnen. Omstreeks 1560
werden de woeste gronden tussen
Onna, Steenwijk en Kallenkote
verdeeld en kreeg elke gemeenschap
zijn eigen gronden toegewezen.
Aanvankelijk werden deze gronden
gemeenschappelijk gebruikt, later
werden ze in stroken verdeeld.
Tussen 1800 en 1830 werd
bijvoorbeeld het Onnigerveld onder
de boeren verdeeld.

In het gebied ten zuiden van
Steenwijk leefde vanaf de
veertiende eeuw een groep mensen
met speciale eigendomsrechten, de
zogenaamde Sint Maartensrechten.
Deze Sint Maartenslieden, ook wel
geselbroeders of flagellanten
genoemd, werden vooral
aangetroffen in Giethoorn, Onna,
Zuidveen, Westwijk en Oostwijk.
Het bijzondere van de Sint
Maartensrechten was dat de
bisschop van Utrecht de bevolking
niet alleen de in die tijd
gangbare plichten oplegde (bv.
belasting of "tins"), maar ook
bepaalde voorrechten verleende.
Deze rechten en plichten hielden
stand tot 1624. Toen werden zij
afgekocht en omgezet in bepaalde
pachten. De Sint Maartenslieden
hebben een belangrijke rol
gespeeld bij de opkomst van de
vervening (onder andere in
Zuidveen).

In het noorden van de marke



Steenwijkerwold, vanaf de Eese en
de Woldberg tot over de Friese
grens, lagen aan het begin van de
negentiende eeuw nog uitgestrekte
heidevelden. Deze gronden werden
gezamenlijk gebruikt voor het
weiden van vee en het steken van
plaggen. Toen de gebruikers van
deze gronden lucht kregen van de
plannen van de Maatschappij van
Weldadigheid (opgericht in 1818
door Generaal van den Bosch) om in
deze contreien een vrije kolonie
te stichten, richtten zij in 1819
de vereniging "Het Heideveld" op.
Deze instelling had ten doel om de
aanwezige heidegrond in cultuur te
brengen en de belangen van de
boeren bij de verkoop van de
gronden aan de Maatschappij te
behartigen. In het reglement werd
vastgelegd dat iedere eigengeërfde
(volwaardige markeboer) die een
stuk grond in cultuur bracht dit
mocht gebruiken tegen de huur van
vijf cent per are. De vereniging
bestaat nog steeds, zij het dat de
huurprijzen zijn aangepast en de
gronden na een ruilverkaveling
(1949-1951) zijn herverdeeld. De
bezittingen van Het Heideveld (in
1965 nog 300 ha) liggen vooral in
en rondom de buurschap De Baars.

Omstreeks 1850 waren er in de
omgeving van Steenwijk drie
grotere complexen woeste grond:
het Woldveld ten zuiden van
Willemsoord, de veld- en
veengronden op en rondom landgoed
De Eese en de veldgronden ten
zuiden van Kallenkote.

In 1940 waren grote delen van de
bovengenoemde gronden inmiddels in
cultuur gebracht. In de tweede
helft van de negentiende eeuw werd
op de landgoederen De Woldberg en
De Eese op grote schaal bos

aangeplant. Om meer profijt van
hun bezittingen te hebben,
begonnen de bezitters van De Eese
met het ontginnen van stukken bos
en heide. Hiermee werd de basis
gelegd voor een landbouwbedrijf
dat uiteindelijk 210 ha groot
werd. De heidevelden van
Steenwijkerwold (het Woldveld)
werden tussen 1850 en 1940 omgezet
in cultuurgronden. Deze
ontwikkeling werd gestimuleerd
door de opheffing van de marke
Steenwijkerwold tussen 1868 en
1874 en de
ontginningswerkzaamheden van de
vereniging "Het Heideveld" en de
kolonie Willemsoord.

2.4. Waterbeheersing
De Steenwijker Aa voorzag tot de
zeventiende eeuw in de natuurlijke
afwatering van het gebied rondom
Steenwijk. Ook een deel van
Zuidwest-Drenthe waterde via de Aa
af naar de Zuiderzee. In de
zestiende en zeventiende eeuw werd
de waterstaatkundige situatie
verbeterd. Omstreeks 1550 werd het
laatste deel van de Steenwijker Aa
vervangen door het kanaal
Muggenbeet-Blokzijl (het
Noorderdiep). Tussen 1616 en 1632
werd tussen Steenwijk en
Muggenbeet, evenwijdig aan de
benedenloop van de Steenwijker Aa,
het Nieuwe Diep of Steenwijkerdiep
gegraven.

In de negentiende eeuw was de
waterafvoer nog steeds een
probleem. De lage landerijen langs
de Aa (waaronder de Meenthen)
hadden jaarlijks te kampen met
overstromingen. Door de grote
omvang van de veenafgravingen in
het achterland werd steeds meer
water via Aa en Steenwijkerdiep
naar de Zuiderzee afgevoerd. In de
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tweede helft van de negentiende
eeuw werden sluisjes aangebracht
in de Aa, maar hiermee waren de
problemen niet opgelost. De boeren
zagen als gevolg van de regelmatig
terugkerende wateroverlast de
opbrengsten van hun gronden dalen.
Sommige eigenaren gingen over tot
inpoldering van hun gronden om op
die manier de interne
waterhuishouding te verbeteren. Zo
ontstond een groot aantal kleine
polders. In 1887 telde de gemeente
Steenwijkerwold 112 polders met
een gezamenlijke oppervlakte van
1.357 ha.

Voor de beheersing van het
waterpeil werd veelal gebruik
gemaakt van tjaskers en
windmolens. Een tjasker is een
eenvoudig, schuin staand
windmolentje dat gebruikt wordt om
bij een gering hoogteverschil met
behulp van een schroefvijzel water
uit een stuk land te pompen.
Watermolens moesten de landerijen
beschermen tegen wateroverlast.
Deze molens zijn in de twintigste
eeuw verdwenen. De laatste
watermolen in de streek was de
"meule van Trienen Pieters' in het
lage land tussen Onna en Zuidveen,
gebouwd door de bekende
molenbouwers Toekstra uit
Wetering. Deze in 1870 gebouwde
molen werd in 1955 afgebroken en
overgebracht naar Wapenveld.

De hoge delen van de gemeenten
Steenwijk en Steenwijkerwold
werden tot ver in de twintigste
eeuw niet in waterschapsverband
opgenomen. Alleen in de van nature
drassige gebieden langs de Aa
waren voor dit tijd twee
waterschappen actief, namelijk de
Eesveensche Hooilanden en de
Steenwijker Laagveenontginning,

opgericht in respectievelijk 1918
en 1919. Een belangrijke oorzaak
voor de gebrekkige waterbeheersing
in dit gebied was het grote aantal
belanghebbenden en de slechte
onderlinge coördinatie.

Vanaf 1950 is er op dit punt
verbetering gekomen. In dat jaar
werden alle Drentse gebieden, die
afwaterden op de Steenwijker Aa,
samengevoegd in het waterschap De
Vledder- en Wapserveensche Aa. De
belangrijkste waterstaatkundige
verbeteringen werden uitgevoerd in
de periode 1953-1958. Bij Eesveen
werd een nieuwe stuw in de Aa
gebouwd, waarmee de regeling van
het zomerpeil verbeterd werd. Ook
in Overijssel werd in de jaren
vijftig gewerkt aan een
bestuurlijke schaalvergroting van
de waterschappen. Dit resulteerde
in 1964 in de opheffing van 23
kleine waterschappen, die alle
werden ondergebracht in het
waterschap Vollenhove. Dit
waterschap beslaat het gebied ten
noorden van Meppelerdiep en Zwarte
Water.



3 Infrastructuur

3.1. Waterwegen
In de late middeleeuwen was de
Steenwijker Aa de belangrijkste
waterloop in de omgeving van
Steenwijk. Dit riviertje ontsprong
in Drenthe, stroomde vervolgens
door de lage, drassige landen van
het Land van Vollenhove en mondde
bij Blokzijl uit in de Zuiderzee.
Omdat deze bochtige en ondiepe
rivier vooral door de opkomst van
de handel een belangrijke
transportfunctie kreeg, werd de
bevaarbaarheid vanaf de zestiende
eeuw diverse malen verbeterd. In
de Aa werd een aantal sluisjes en
stuwen aangebracht. Aan één van
deze sluizen dankt de buurschap
Verlaat haar naam. Tijdens de
Spaanse bezetting in 1592 werd
deze sluis buiten werking gesteld,
waarna bij de Woldpoort een nieuw
verlaat werd gebouwd. De laatste
stenen sluis bij de Woldpoort
(gebouwd in 1865) werd in 1930
afgebroken in verband met de
aanleg van een nieuwe weg en de
reconstructie van het gebied
rondom de Paardenmarkt.

Aanvankelijk werden er over de
Steenwijker Aa vooral veldkeien en
akkermaalshout getransporteerd. Om
de handelsmogelijkheden te
verbeteren, lieten de geërfden van
de schoutambten Steenwijk,
Steen wij kerwold en Scheerwolde in
de veertiende eeuw bij de
uitmonding van de Steenwijker Aa
in de Zuiderzee de Steenwijker
sluis bouwen. Nabij deze sluis
ontstond later de plaats Blokzijl.

Met de opkomst van de turfhandel
werd het belang van een goede
scheepvaartroute groter. Omstreeks
1550 werd tussen Muggenbeet en
Blokzijl het Noorderdiep gegraven.
Het gedeelte vanaf Steenwijk tot
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Muggenbeet bleef vooralsnog
bochtig en ondiep. Hierin kwam
verandering, toen in 1632 het
Steenwijkerdiep (of Nieuwe Diep)
werd geopend voor de scheepvaart.
De benedenloop van de Steenwijker
Aa verloor daarmee haar
vervoersfunctie. Van de
oorspronkelijke loop is, mede door
de verveningen, vrijwel niets meer
over.

De bovenloop van de Aa (in Drenthe
de Vledder Aa en Wapserveensche Aa
en vanaf de Overijsselse grens de
Steenwijker Aa) bleef in gebruik
als vaarroute. Hierlangs werd de
turf van Wapserveen en Eesveen
afgevoerd. In de omgeving van
Steenwijk was Zuid veen het
belangrijkste centrum van
turfwinning. De turf werd per
punter over de omstreeks 1550
gegraven Langesloot naar Steenwijk
gebracht en vervolgens in grotere
schepen overgeladen. Speciaal voor
de kleinere schepen werd aan het
eind van de zestiende eeuw ten
noordoosten van Steenwijk de
Capellesloot gegraven. Tussen 1920
en 1922 werd de Capellesloot
verbreed en uitgediept. In 1930
werd de sloot opnieuw verbreed,
waarna de naam werd veranderd in
Dolderkanaal.

In verband met de aanleg van de
spoorlijn in 1867 werd de bedding
van de Steenwijker Aa verlegd. Het
gedeelte tussen de in 1855
aangelegde Wipbrug in de
Eesveenseweg tot aan de
Paardenmarkt, waar de Aa in het
Steenwijkerdiep uitmondde, werd
gedempt en in plaats hiervan werd
parallel aan de spoorlijn een
nieuwe bedding gegraven.

Bij de aanleg van het park achter

villa Rams Woerthe (1899/1899)
liet Jan Hendrik Tromp Meesters
een deel van de Aa verbreden tot
vijvers. Omdat hij de turf punters
uit Giethoorn buiten het park
wilde houden, liet hij een
speciaal kanaal langs het park
aanleggen. Bij de uitmonding van
dit kanaal in het Steenwijkerdiep
werd de Turfhaven aangelegd als
afmeerplaats voor punters. In 1930
werd deze turfhaven gedempt omdat
de turfgraverij in het achterland
weinig meer voorstelde. Om
dezelfde reden werd in 1949 bij
Zuidveen het laatste deel van de
Langesloot, ook wel Olde Aa
genoemd, gedempt.

In de periode 1850-1940 was het
Steenwijkerdiep de belangrijkste
scheepvaartverbinding in de
omgeving van Steenwijk. In 1862
werd dit kanaal bevaren door 1.747
zeilschepen, 285 bokken, 47
turfvlotten, 719 punters, 722
kippen en enkele vlotten hout. Op
de Langesloot werden in dat jaar
811 vaartuigen geteld. In 1867
voer de eerste stoomboot op het
"Diep". Enige decennia later waren
veel houten schepen vervangen door
ijzeren, waardoor grootte en
laadvermogen toenamen. In 1910
passeerden 2.040 zeilschepen,
1.714 stoomboten, 153 turfvlotten,
193 punters en 277 bokken de tol
bij Wetering.

Al in de negentiende eeuw waren er
plannen om het net van waterwegen
in het Land van Vollenhove uit te
breiden en te verbeteren, maar het
duurde tot de jaren twintig van de
twintigste eeuw, voordat de
plannen gerealiseerd werden.
Tussen 1924 en 1929 werd het
kanaal Steenwijk-Giethoorn dat
aansloot op het kanaal naar de
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Beukersschut. Naast een
scheepvaartfunctie kreeg het
kanaal een functie als ringvaart
voor de vanaf 1928 aangelegde
poldersecties. Nog voordat het
kanaal werd geopend, werd begonnen
met een tweede project: het kanaal
Ossenzijl-Steenwijk dat werd
gegraven tussen 1927 en 1934.
Beide projecten werden uitgevoerd
in het kader van de
werkverschaffing.

Na 1940 nam het belang van de
scheepvaart af. Andere
vervoermiddelen (onder andere de
vrachtauto) waren in opmars. De
haven in Steenwijk werd steeds
minder benut en daarom werd in
1954 het laatste deel van het
Steenwijkerdiep gedempt. In
hetzelfde jaar werd de Aa ten
noorden van de stad gekanaliseerd.
Het deel over de Oostermeenthe
kreeg een andere bedding en werd
via een afwateringskanaal
rechtstreeks in het Dolderkanaal
geleid. Een klein deel van de
vroegere Aa is thans opgenomen in
de plantsoenen en vijvers van de
nieuwe woonwijk Oostermeenthe.

In 1985 werd begonnen met het
verleggen van de bedding van het
kanaal Beukers-Steenwijk. De
nieuwe aansluiting van dit kanaal
op het Steenwijkerdiep ligt iets
westelijker, waardoor de
mogelijkheid bestond het
industrieterrein Groot Verlaat uit
te breiden, de havenkolk te
vergroten en een jachthaven aan te
leggen.

3.2. Wegen
Steenwijk lag vanouds op het
knooppunt van twee handelsroutes.
De ene route liep van Coevorden
over Havelte en de Steenwijker

Kamp richting Stavoren, de andere
van Zwolle langs Meppel, Nijeveen
en Steenwijk richting Leeuwarden.
De belangrijkste landwegen werden
Heerenwegen" genoemd. Zo heette

de (oude) Rijksweg naar het
noorden (langs Willemsoord) de
Heerweg. Wegen, die iets hoger
werden aangelegd en tevens een
waterkerende functie hadden,
heetten dijken: bijvoorbeeld de
Steendijk (Tukseweg), de
Gasthuisdijk en de Hoevendijk in
Zuidveen.

Tot het begin van de negentiende
eeuw waren er geen straatwegen in
Overijssel. Alleen de wegen in
steden en dorpen waren hier en
daar met veldkeien verhard. De
eerste straatweg in de regio
Steenwijk was de weg van Zwolle
naar Leeuwarden, die omstreeks
1840 voltooid werd. Deze nieuwe
Rijksweg volgde grotendeels het
tracé van de oude, uitgezonderd
het gedeelte vanaf Havelterberg
over Onnaveld naar Steenwijk dat
in plaats kwam van de route over
de Steenwijker Kamp.

Rond het midden van de negentiende
eeuw kwam de verharding volgens de
Macadam procedure in zwang,
waarbij de bovenste grindlaag met
een dikke leemlaag vermengd werd.
In 1847 werd de Oldemarktseweg
tussen Tuk en Oldemarkt op deze
wijze verhard en in 1856/1857 de
Eesveenseweg, de verbinding met
het Drentse Vledder. Tot in de
twintigste eeuw werd er op een
aantal plaatsen rondom Steenwijk
tol geheven (bv. bij de Kadijk aan
de Eesveenseweg tussen 1856 en
1930), maar nadien zijn de tollen
opgeheven en de tolhuizen
afgebroken. De voormalige tol aan
de Oldemarktseweg op de grens
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tussen de gemeenten Oldemarkt en
Steenwijkerwold leeft voort in het
zwembad "t Tolhekke", geopend in
1968.

In de tweede helft van de
negentiende eeuw werden steeds
meer wegen rond Steenwijk verhard:
in 1869 werd de oude zandweg van
Steenwijk naar Kallenkote met
klinkers verhard, in 1871 kreeg de
Bultweg een klinkerbestrating en
in 1900 werd de weg van Zuidveen
naar Giethoorn bestraat. De oude
zandweg van Steenwijk naar
Zuidveen (over de Kleine Kamp)
werd in twee etappes verbeterd. In
1872 werd het weggetje met
veldkeien verhard, maar dit
voldeed niet en daarom werd in
1884 een geheel nieuwe weg, nu
voorzien van klinkers, aangelegd.
Deze klinkerweg werd doorgetrokken
naar Onna.

In de stad Steenwijk werden tussen
1850 en 1900 twee belangrijke
wegen aangelegd. In 1866 werd
tussen de Paardenmarkt en de
Gasthuispoort op de voormalige
stadswal de Kornputsingel
gerealiseerd. In die tijd kwamen
ook de eerste straten buiten de
stadswallen tot stand (onder
andere Grachtstraat). De tweede
uitbreiding van het wegennet
beoogde een snellere verbinding
met het ten noorden van de
stadswallen gelegen station te
bewerkstelligen. Na jarenlange
discussies (het station stond er
al in 1868 en de verbinding naar
de stad liep via Eesveenseweg en
Oosterpoort) werd in 1898 de
Nieuwe Stationsstraat (nu Jan
Hendrik Tromp Meestersstraat)
aangelegd, met daarin een
duikerbrug over de Looiersgracht.

In de jaren twintig van de
twintigste eeuw werd de
infrastructuur in het gebied ten
noorden van de St. Clemenskerk
ingrijpend gewijzigd. Na de
sanering van de woonbuurt werd in
1928 het eerste deel van de
Noordwalstraat (nu: Burg. Goeman
Borgesiusstraat) aangelegd. Twee
jaar later werd deze weg
doorgetrokken naar de Ooster- en
Woldpoort, waarvoor onder andere
een brug en sluis bij de Woldpoort
en een deel van de stadswal bij de
Oosterpoort moesten wijken. Ook de
noordelijke stadswal was inmiddels
voor een groot deel verdwenen; op
deze wal werd in 1929 de
Noordersingel aangelegd.

Lange tijd vormde een smal
schelpenpaadje en een karrespoor
langs het Steenwijkerdiep de
landverbinding tussen Steenwijk en
Blokzijl. Na de Tweede
Wereldoorlog kwam hier verandering
in. In 1951 kwam de nieuwe
verkeersweg Steenwijk-Blokzijl-
Noordoostpolder gereed. De
omstreeks 1920 aangelegde
Gasthuislaan tussen Steenwijk en
Zuidveen maakte onderdeel uit van
deze weg. In Zuidveen moesten een
oude brug en een aantal woningen
hiervoor wijken.

In 1959 werd vanaf Havelterberg
tot bij Witte Paarden een rondweg
om de stad aangelegd. Daarmee werd
het doorgaande verkeer uit de stad
Steenwijk geweerd en werd de kern
Tuk ontlast. In 1989 werd ten
oosten van de oude Rijksweg een
nieuw tracé met vier rijstroken in
gebruik genomen. Deze wegomlegging
en -verbreding werden noodzakelijk
geacht, omdat dagelijks zo'n
11.000 voertuigen van deze weg
gebruik maakten. Tevens werden de
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plaatsen langs de oude route,
zoals Witte Paarden en
Willemsoord, op deze wijze
ontlast.

3.3. Spoor- en tramwegen
De eerste personentrein, die
Steenwijk aandeed, reed op 23
december 1867. Op die dag werd het
tussen 1865 en 1867 aangelegde
baanvak Meppel-Heerenveen in
gebruik genomen. Dit baanvak was
er niet zonder slag of stoot
gekomen, want in het najaar van
1867 had de aannemer met grote
moeilijkheden te kampen bij de
doorgraving van de Woldberg. De
lijn moest door het lager gelegen
Bergstein worden gelegd, teneinde
de enorme leemlaag van de Woldberg
te vermijden. In 1868 was ook het
traject Heerenveen-Leeuwarden
gereed, waarna de spoorlijn
Arnhem-Leeuwarden officieel
geopend werd.

In het jaar van de officiële
opening kwam ook het
stationsgebouw van Steenwijk
gereed. De in 1864 gebouwde
herberg tegenover het station werd
omgedoopt in "Stationskoffijhuis".
In 1898 verrees naast het station
hotel "De Kroon", waar
treinpassagiers op doortocht
konden overnachten. Alle drie
genoemde gebouwen zijn inmiddels
verdwenen: op de plaats van het
"Stationskof f ij huis" bevindt zich
nu een garage, hotel "De Kroon"
moest in 1973 wijken voor het
nieuwe busstation, terwijl het
stationsgebouw in hetzelfde jaar
werd vervangen door een nieuw
gebouw, dat tevens onderdak
verschaft aan het postkantoor en
de stationsrestauratie.

In 1894 kreeg Willemsoord een

eigen station met laad- en
losplaats. Een in 1868 gebouwd
spoorwegwachtershuisje werd tot
station verbouwd en bleef tot de
opheffing ervan dienst doen als
halte Willemsoord.

In 1914 kreeg Steenwijk een
tramverbinding met Oosterwolde in
Friesland. In de buurt van het
treinstation werd een apart
tramstation gebouwd. De tram
vervoerde zowel personen als
goederen. Vooral op maandagmarkten
werd veel vee aangevoerd. In 1947
nam de bus het personenvervoer van
de tram over en in 1957 werd ook
het goederenvervoer stilgelegd.
Alle tastbare herinneringen
hieraan zijn later verdwenen: in
1963 werden de rails verwijderd,
in 1964 werd het stationsgebouw
afgebroken en in 1985 werd de
goederenloods gesloopt.
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4 Nederzettingen

4.1. Kernen
De eerste bewoners van Steenwijk
vestigden zich bij een
doorwaadbare plaats in de
Steen wij ker Aa, op de plaats waar
de doorgang tussen twee hogere
keileem flanken het smalst was. Ten
westen van deze doorgang lag de
Westwij k, ten oosten ervan de
Oostwij k en daar tussenin ontstond
later Steenwijk. In de geschreven
geschiedenis wordt de naam
Steenwijk voor het eerst genoemd
in 1141. In die tijd werd het
gebied rond Steenwijk betwist door
de bisschop van Utrecht en de
heren van Ruinen. In de eerste
helft van de dertiende eeuw
maakten de Steen wij kers zich
definitief los van Drenthe en
sindsdien behoren zij
(uitgezonderd een korte periode in
de zestiende eeuw, toen Steenwijk
bij Friesland behoorde) tot het
Oversticht en later Overijssel.

Tussen 1255 en 1295 kreeg
Steenwijk stadsrechten. Het exacte
jaartal is onbekend, maar in ieder
geval werden deze rechten in 1327
door bisschop Jan van Diest
erkend. De eerste berichten over
de vestingwerken dateren uit 1413.
De oudste wallen lagen ten
zuidwesten van de stad, omdat
vijanden meestal over de hoger
gelegen Kamp binnenvielen. In het
midden van de vijftiende eeuw werd
de stad omgeven door een
behoorlijke gracht en een stevige
aarden wal. Deze wal werd later
voorzien van dikke houten palen,
waarachter de verdedigers zich
konden verschansen. Op drie
plaatsen werden stadsingangen
aangebracht, bestaande uit een
stenen stadspoort met daarvoor een
stenen dam. De dammen werden later
vervangen door ophaalbruggen. De
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namen van de drie oorspronkelijke
stadspoorten waren: Oosterpoort,
Onnapoort en Meyeringhe-poort
(later Gasthuispoort). Toen kort
na 1450 de Steendijk werd
aangelegd, werd een vierde poort
toegevoegd, de Woldpoort.

De Onnapoort werd al in 1621
afgebroken, omdat de stad door
deze poort kwetsbaar was voor
aanvallen vanaf de kampzijde. Met
het oog op de verdediging werden
de stadswallen verstevigd en
uitgebreid met een achttal buiten
de wallen uitstekende bolwerken,
ook wel bastions genoemd. Maar de
verdedigingswerken werden ook op
andere wijzen gebruikt. Op de
bastions stonden lange tijd drie
houten windmolens, de wallen
werden gebruikt voor de "bleek"
van de was en de stadsgracht was
het domein van leerlooiers en
lijnbanen.
Steenwijk heeft veel te lijden
gehad onder oorlogsgeweld. In het
begin van de zestiende eeuw werd
de stad aangevallen door de
Friezen, gesteund door Zwolse en
Gelderse troepen, waarna Steenwijk
korte tijd (1523-1530) door de
Friezen werd ingelijfd. In
1580/1581 boden de Steenwijkers
onder leiding van Johan van den
Kornput langdurig en succesvol
verzet tegen de Spanjaarden en de
Spaansgezinde stadhouder
Rennenberg. Als gevolg van de
strijd en de daarmee samenhangende
pestepidemieën verloren ruim 2.300
stedelingen het leven. Een jaar
later viel Steenwijk toch in
handen van de Spanjaarden. De
Spaanse overheersing duurde tot
1592, toen prins Maurits de stad
bevrijdde.

Vanaf het begin van de zeventiende

eeuw braken er in Steenwijk
rustiger tijden aan en kon er
gewerkt worden aan de wederopbouw
van de stad. De verloren gegane
woningen werden opnieuw opgebouwd
en pas veel later breidde de stad
zich ook naar buiten toe uit. In
het begin van de negentiende eeuw
was er nog nauwelijks bebouwing
buiten de stadswallen. Steenwijk
dreigde langzamerhand "uit haar
om walling te barsten". De grachten
en wallen vormden een belangrijke
belemmering voor het verkeer. In
1829 werden de Oosterpoort en de
Woldpoort afgebroken in verband
met de aanleg van de provinciale
weg van Zwolle naar Leeuwarden
(via Havelterberg, Steenwijk en
Tuk). In 1846 werd ook de
Gasthuispoort voor het grootste
deel afgebroken. De laatste twee
stukken muur verdwenen in 1852. De
poorten werden vervangen door
hekwerken, omdat een geheel open
stad tot de aanvaarding van de
Vestingwet in 1874 niet toegestaan
was. Nadien werden de stadswallen
gedeeltelijk afgegraven, waarbij
de schildwachthuisjes (in 1832 nog
zeven in getal) verdwenen.

In 1853 stonden binnen de wallen
575 woningen, bewoond door 728
gezinnen. Buiten de wallen waren
96 woningen, waarvan sommige in
zeer slechte staat verkeerden.
Vele eeuwen lang stonden hier de
"stadshutten", waarin de
Steenwijkers zonder burgerrecht
woonden. Verder stonden er buiten
de stadswallen enkele woningen aan
de Steendijk (Tukseweg).

In het centrum van de stad lag het
Marktplein, waar de straten vanaf
de (voormalige) stadspoorten
samenkwamen. Aan de Markt waren
het stadhuis (uit 1564) en het
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stadswijnhuis in 1842 vervangen
door een nieuw raadhuis
(tegenwoordig in gebruik als
kantongerecht). De meeste huizen
aan de Markt waren voorzien van
trap- en klokgevels. Deze gevels,
die ook in andere straten
voorkwamen, werden later op grote
schaal vervangen door platte daken
met kroonlijsten. Ten noorden van
het Marktplein, rondom de St.
Clemenskerk, lag de "rijkenbuurt".
De gewone burgers woonden verder
van de kerk af, in kleinere,
dichter bij elkaar staande
woningen.

De eerste woningen buiten de
wallen werden gebouwd langs de
stadsgracht bij de Gasthuispoort.
Hier verschenen in de jaren zestig
van de negentiende eeuw vrij
kleine woningen. Aanvankelijk werd
de straat 't Gangetje genoemd,
maar in 1930 werd de naam
gewijzigd in Grachtstraat.
Omstreeks 1970 werden deze
woningen afgebroken, nadat ze in
1965 onbewoonbaar waren verklaard.

De komst van de spoorlijn en het
station in 1868 had aanvankelijk
weinig invloed op omvang en
richting van de
stadsuitbreidingen. Evenwijdig aan
de spoorlijn werd de Stationslaan
(na 1914 Tramlaan) aangelegd. De
Eesveenseweg, rond de
eeuwwisseling alleen aan de
oostzijde bebouwd, heette voortaan
vanaf de spoorlijn tot aan de
Oosterpoort Stationsweg. Om het
geheel nog ingewikkelder te maken
werd in 1898 de Nieuwe Stationsweg
(nu Jan Hendrik Tromp
Meestersstraat) aangelegd. Langs
deze weg verschenen enkele villa's
en onder andere de meubelfabriek
van de gebr. Monsieur.

Na 1860 werden op verschillende
plaatsen, maar vooral langs de
stadsgrachten, de zogenaamde
éénkamerwoningen gebouwd. Van deze
zeer kleine woningen waren er
volgens een woningonderzoek in
1903 in Steenwijk 387 aanwezig. Ze
stonden onder andere aan de
Paardenmarkt ("de Locomotief"),
achter de Gereformeerde kerk ("de
Nettelbos, afgebroken in 1964) en
bij de noordelijke stadswal
("Achter de Kaarke", gesaneerd
omstreeks 1925).

In de straten rondom het
Marktplein kwamen rond 1900 nog
veel gesloten huizen voor, vooral
langs de Woldstraat. Veel van deze
gesloten huizen werden later
verbouwd tot winkelpanden.

Net voor de eeuwwisseling werd in
opdracht van de Coöperatieve
Bouwvereniging "Eigen Haard" een
aantal arbeiderswoningen gebouwd
aan de Wilhelminastraat. Na 1900
hebben zich diverse andere
woningstichtingen beijverd voor
een betere huisvesting van de
arbeidersbevolking. In 1907 werd
gestart met de bouw van nieuwe
woningen op "De Beitel" (in de
volksmond "De Kazerne" genoemd).
Tussen 1916 en 1928 werd in de
omgeving van de Westwijkstraat
buiten de Gasthuispoort een groot
aantal krotten vervangen door
arbeiderswoningen. Deze wijk
heette aanvankelijk "'t Rooie
Dorp". Na de Tweede Wereldoorlog
wordt deze wijk "Bloemenbuurt"
genoemd, naar de namen die de
straten dragen. Een grote
verandering voltrok zich vanaf
1926 in het gebied ten noorden van
de Grote Kerk, meestal "Achter de
Kaarke" genoemd. Het hele gebied
met vele in slechte staat
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verkerende éénkamerwoningen werd
met de grond gelijk gemaakt. Na de
sanering werden hier woningen
gebouwd en wegen aangelegd (onder
andere de Noordwalstraat in 1928).

Ook op andere plaatsen in de stad
werd in de jaren twintig volop
gebouwd. Zo werd tussen het
station en de stad, op een terrein
dat vroeger tot de stadsweiden
behoorde, de Willem de Zwijgerlaan
aangelegd. Verder veranderde het
aanzien van de Tukseweg. Lange
tijd was deze door dikke eikebomen
en sloten omgeven weg vrijwel
onbebouwd; alleen vlak buiten de
Woldpoort stond in 1865 al een
achttal woningen. In de jaren
twintig verdwenen de bomen en
sloten en werden er tussen de
Dolderbrug en de Paardenmarkt
woningen gebouwd.

Aan het einde van de jaren dertig
werd de basis gelegd voor het
uitbreidingsplan "De Torenlanden"
ten noordwesten van de stad.
Stukken land werden opgespoten en
de eerste straten die werden
aangelegd waren de Tuttel- en de
Van Swinderenstraat. Door het
uitbreken van de Tweede
Wereldoorlog kwam de bouw stil te
liggen. Pas in 1954 werd de
woningbouw op de Torenlanden
hervat. Een andere belangrijke
ontwikkeling vlak voor de Tweede
Wereldoorlog was de bouw van de
Johan van den Kornputkazerne aan
de Meppelerweg in 1938/1940. Na de
oorlog werd deze kazerne voor het
eerst door Nederlandse soldaten
gebruikt en daarmee werd Steenwijk
garnizoensstad. Later werd in
Kallenkote een tweede kazerne
gebouwd, de Johannes Postkazerne.

Na 1945 vonden er in Steenwijk

diverse stadsuitbreidingen plaats.
In 1950 werd begonnen met een
nieuwe woonwijk op de Kleine Kamp
en een deel van de Varkensweide.
Ook werd het deel tussen de
Bloemenbuurt en Zuidveen, de
vroegere Paasweide, voor
woningbouw bestemd. Tussen 1960 en
1965 werd de nieuwe woonwijk "De
Gagels" gerealiseerd, gevolgd door
"De Oostwij ken" (vanaf 1965),
"Oostermeenthe" en "Nieuwe Gagels"
(jaren zeventig).

Veel oude gebouwen verdwenen na
1945 uit het stadsbeeld.
Veel oude arbeiderswoningen werden
in de jaren zestig en zeventig
afgebroken, waaronder
woningcomplexen aan de
Paardenmarkt (de "Locomotief"),
bij de Onnapoort (de "Nettelbos")
en in de Bloemenbuurt. Op de
kaalgeslagen terreinen in de
Bloemenbuurt werden tussen 1976 en
1978 honderd vijf tig
woningwetwoningen gebouwd. In 1987
werd villa "Zonnehoek" aan de
Tromp Meestersstraat afgebroken.

Op 1 januari 1988 telde de stad
Steenwijk 14.061 inwoners. Het
voorzieningenapparaat is van
regionaal niveau. Steenwijk heeft
binnen de regio een belangrijke
marktfunctie en is tevens het
regionale centrum voor middelbaar
onderwijs. Het verzorgingsgebied
wordt ruwweg begrensd door de
plaatsen Blokzijl, Oldemarkt, De
Blesse (Friesland), Havelte
(Drenthe) en Giethoorn.

De gemeente Steen wij kerwold had
vanaf 1890 een eigen bestuurlijk
centrum: Tuk. Voor die tijd werden
de gemeentezaken op het
gemeentehuis van Steenwijk
afgehandeld. Tot het eind van de
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negentiende eeuw bestond de
bebouwing in Tuk slechts uit een
aantal woningen aan de Steendijk
(nu Tukseweg), de oude postweg
naar het noorden. Vroeger was dit
gebied de weideplaats voor het
jongvee, een onderdeel van de
Meenthe.

In 1890 werd door de gemeente
Steen wij kerwold Huize Oostwold aan
de Tukseweg aangekocht en
ingericht als gemeentehuis. Na de
gemeentelijke herindeling in 1973
biedt de villa onderdak aan de
afdeling Gemeentewerken van de
gemeente Steenwijk. Ondanks de
functie als bestuurlijk centrum
groeide Tuk nauwelijks: omstreeks
1920 beperkte de bebouwing zich
tot enkele woningen aan de
Tukseweg. In de jaren twintig
verschenen de eerste woningen in
de buurt van de Capellesloot en
sindsdien heeft Tuk zich
aanzienlijk uitgebreid. Een
belangrijke stimulans voor de
groei van dit van oorsprong
agrarische dorp ging uit van de
zuivelfabriek, opgericht in 1911
en naderhand uitgegroeid tot één
van de grootste in de regio. In
1947 had Tuk 603 inwoners.

Op de woeste gronden van de
Heerlijkheid De Eese ontstond in
de veertiende eeuw Eesveen. De
bewoners van Eesveen leefden van
de vervening, waardoor het
moerassige gebied veranderde in
bos en heide. De turf werd
afgevoerd via de Westerbeeksloot,
de Eesveense Wetering en de
Steen wij ker Aa. In 1654 werd
bepaald dat de Holsloot de grens
tussen De Eese en Eesveen was. De
eerste woningen werden gebouwd
langs de Binnenweg en de Hoofdweg.
Omstreeks 1850 was Eesveen een

streekdorp op de grens van hoog en
laag. Ten zuidoosten van het dorp
lagen de weide- en hooilanden,
iets hogerop de akkers en in het
noordwesten de bossen en
heidevelden. In 1849 had het dorp
320 inwoners. Na 1850 verdichtte
de bebouwing langs de Eesveenseweg
zich, waardoor het aantal inwoners
toenam tot 671 in 1947.

Aan de oostrand van de marke
Steenwij kerwold woonden de kleine
boeren, de koters of keuterboeren.
Deze gemeenschap van koters vormde
samen de buurschap Kallenkote. De
bebouwing lag, evenals in Eesveen,
op de gradiënt van hoog naar laag
met ten noorden daarvan de hooi-en
weilanden en ten zuiden de akkers,
afgewisseld met bos en heide. In
1849 telde het streekdorp
Kallenkote 274 inwoners. De oudste
boerderijen stonden aan de hoge
noordzijde van de weg. Later
werden er ook enkele boerderijen
aan de andere kant van de weg
gebouwd. Tot ca. 1900 steeg het
aantal inwoners, daarna bleef de
bevolkingsomvang vrij stabiel. In
1947 had Kallenkote 448 inwoners.

Ten zuiden van de Steenwijker Kamp
ontstond het hoevenzwermdorp Onna.
Deze oude buurschap lag
oorspronkelijk aan de landweg naar
Friesland, die over de Kamp naar
Steenwijk liep. Onna bleef
eeuwenlang een kleine gemeenschap
van turfgravers en landbouwers,
die hier een gemengd bedrijf
uitoefenden. Rond 1800 telde het
dorp bijna 100 inwoners. Nadat
tussen 1830 en 1840 ten oosten van
de oude postweg de huidige
Meppelerweg was aangelegd, raakte
de oude kern langs de Hoe vendij k
(nu Burg. Stroïnkweg) ontvolkt.
Geleidelijk aan verplaatste het
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dorp zich in oostelijke richting,
naar de nieuwe weg. Het inwonertal
steeg van 291 in 1849 tot 555 in
1947.

De kern Steen wij kerwold bestaat
nog maar sinds de jaren zeventig
van deze eeuw. Eind 1972 besloot
de gemeenteraad van
Steen wij kerwold om de aan elkaar
gegroeide buurschappen Kerkbuurt,
Gelderingen en Thij om te dopen
tot Steenwijkerwold, zodat deze
naam behouden bleef. Van de drie
kernen die nu Steenwijkerwold
vormen is Thij de oudste. Thij
werd gesticht op de plaats waar de
landweg naar het noorden een
beekje kruiste. Vanaf 1401 is de
op een zandhoogte gebouwde kerk
het middelpunt van de buurschap.
Lange tijd woonden hier weinig
mensen. Pas in de tweede helft van
de negentiende eeuw kwam er meer
bebouwing rond de kerk en deze
nieuwe buurt kreeg de naam
Kerkbuurt. Iets westelijker lag de
buurschap Gelderingen, die door de
aanwezigheid van slot Croeve
uitgroeide tot een wat grotere
gemeenschap. Dit slot werd na de
Reformatie de schuilplaats voor
rooms-katholieken, die hier tot
het begin van de negentiende eeuw
in het geheim kerkten. Een nieuwe
impuls kreeg Gelderingen in 1893,
toen pastoor Muiteman "De
Voorzienigheid" oprichtte, een
instelling, die tehuizen voor
bejaarden en kinderen en later ook
scholen bouwde. Hierdoor nam de
bebouwing sterk toe en groeiden
Gelderingen en Kerkbuurt
langzamerhand aan elkaar.

Willemsoord werd in 1820 gesticht
als één van de vrije koloniën van
de Maatschappij van Weldadigheid.
Deze Maatschappij was in 1818 door

Generaal Van den Bosch opgericht
om behoeftige gezinnen en
weeskinderen uit het westen van
Nederland onderdak te verlenen en
werkgelegenheid te bieden. Toen de
eigengeërfden (of boeren) van
Steenwijkerwold bemerkten dat de
Maatschappij interesse had voor de
heidevelden ten westen van de
Woldberg en de Eese, richtten zij
de vereniging "Het Heideveld" op.
In 1820 sloot deze vereniging een
overeenkomst met de Maatschappij
over de verkoop van gronden aan
weerszijden van de Heerenweg,
vanaf Witte Paarden tot aan de
Friese grens. De hier gestichte
kolonie werd Willemsoord genoemd,
naar de toenmalige kroonprins.

In januari 1820 werd begonnen met
de bouw van woningen en nog in
hetzelfde jaar waren de eerste
honderd koloniehuisjes gereed. De
koloniehuisjes waren allemaal van
hetzelfde type: een stenen
woonhuis met twee bedsteden en een
van planken getimmerde ruimte met
twee bedsteden en een keldertje.
Op het kruispunt van de Heerenweg
en de Paasloregel/Wilhelminalaan
werden de grotere gebouwen
geplaatst. Hier kwamen onder
andere de woning van de
onderdirecteur, de spinzaal met
washok en provoost (gevangenis) en
de school met onderwijzerswoning.
De eerste kolonisten kwamen in
juni 1820. Het kolonieleven was
"een wereldje op zich" met strenge
regels (onder andere verplicht
kerkbezoek) en tot 1859 een eigen
muntstelsel (het koloniegeld),
waardoor de bevolking gedwongen
werd haar aankopen in de kolonie
zelf te doen. In de beginfase
groeide de kolonie zeer snel. In
de jaren 1821 en 1822 nam de
bevolking toe met 558 inwoners.
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Onder de kolonisten waren vrij
veel Joden, die zich vestigden in
het noordoostelijk gedeelte van
Willemsoord. Dit gebied werd later
"De Jodenhoek" of "De Pol"
genoemd.

In 1849 telde Willemsoord 969
inwoners. Daarna volgde een
slechte periode, waarin het aantal
inwoners terugliep. In 1859 kwam
de exploitatie van de Maatschappij
van Weldadigheid onder toezicht
van de Nederlandse Staat. Een
aantal koloniehuisjes werd
verkocht en de boeren kregen meer
zelfstandigheid. Om de
leefbaarheid te bevorderen werd
een drietal grote boerderijen
gebouwd: Hoeve Generaal van den
Bosch (1864), Hoeve Amsterdam
(1865) en Hoeve Utrecht. Ter
bevordering van de industriële
ontwikkeling kreeg Willemsoord in
1894 een eigen station met laad-
en losplaats voor goederen.

In het begin van de twintigste
eeuw werden de bezittingen van de
Maatschappij langzamerhand van de
hand gedaan. Zo werd in 1906 het
landgoed Ronde Blesse verkocht. In
1923 werd voorgesteld om alle
bezittingen van de Maatschappij te
verkopen en enkele jaren later
waren de meeste gebouwen in
particuliere handen. Willemsoord
werd een zelfstandige
dorpsgemeenschap waarin café "De
Steen", gebouwd in 1820, een
belangrijke rol speelt. In 1947
bedroeg het aantal inwoners van
Willemsoord 810. Nadien werden
veel koloniehuisjes vergroot en
aangepast aan nieuwe wooneisen.

In 1386 werd voor het eerst
melding gemaakt van een
nederzetting van boeren en

landlieden ter hoogte van het
huidige Zuidveen. Waarschijnlijk
bevond zich onder deze
oorspronkelijke bewoners een groep
Sint Maartenslieden. Het dorp
breidde zich in het midden van de
zestiende eeuw snel uit, onder
andere door de vestiging van een
groep Friese kolonisten langs de
Langesloot. Onder de kolonisten
waren, net als in het naburige
Giethoorn, veel Doopsgezinde
turfgravers. In 1797 brandde het
grootste deel van Zuidveen tot de
grond toe af, waarna het dorp zich
enigszins verplaatste in de
richting van de Hoogwaterenbrug in
de weg Steenwijk-Giethoorn. De
nieuwe bebouwing sloot aan op de
woningen langs de Hoevendijk (de
huidige Burg. Stroïnkweg). Het
dorp bestond uit boeren en
turfgravers: de boerderijen
stonden vrijwel allemaal aan de
zuidzijde van de Hoevendijk,
terwijl de turfgravers
voornamelijk langs de Langesloot
en de Olde Aa (het laatste deel
van de Olde Aa) woonden. Na 1790
nam de veenderij grootscheepse
vormen aan, waardoor de
veengronden veranderden in een
weinig egaal heideveld met een
zeer geringe gebruikswaarde. In
1849 telde het streekdorp Zuidveen
745 inwoners. Spoedig daarna waren
de beste gronden in de omgeving
uitgeveend en zochten de
turfgravers nieuwe werkterreinen
in Drenthe en Friesland. De boeren
bleven en legden zich toe op de
veeteelt. Het inwonertal van
Zuidveen liep terug tot 574 in
1909. Daarna groeide de
dorpsbevolking tot 648 inwoners in
1947.

Vanaf 1947 kunnen de dorpen rondom
Steenwijk in twee categorieën

21



gesplitst worden: nederzettingen
die snel gegroeid zijn en
nederzettingen waar het aantal
inwoners terugliep. Tot de eerste
categorie behoren Tuk en
Steenwijkerwold. Tussen 1947 en
1988 nam het aantal inwoners van
het onder de rook van Steenwijk
gelegen Tuk toe van 603 tot 1.330.
In Steenwijkerwold is de
vergelijking iets moeilijker,
omdat deze kern in 1947 nog niet
bestond. In dat jaar hadden Thij,
Kerkbuurt en Gelderingen in totaal
1.037 inwoners. Nadien is vooral
Kerkbuurt snel gegroeid. In 1988
telde Steenwijkerwold 1.893
inwoners. De tweede categorie
dorpen omvat Eesveen, Kallenkote,
Onna, Willemsoord en Zuidveen. In
deze dorpen werden incidenteel
nieuwe woningen gebouwd, maar door
een lagere gemiddelde
woningbezetting liep het aantal
inwoners tussen 1947 en 1989
terug. De tabellen 3, 4, 5 en 6
geven meer informatie over
bevolkingsomvang en woningvoorraad
in en rondom Steenwijk in de jaren
1849, 1947 en 1988.

4.2. Verspreide bebouwing
Het oudst bewoonde deel van de
streek is het bosrijke gebied rond
De Eese. Grafheuvels en hunebedden
wijzen op vroege bewoningsvormen.
In 1340 werd voor het eerst
gesproken over de "Heer van de
Ehze". In die tijd stond er een
groot slot, zoals de restanten van
de omgrachting in het veld nu nog
uitwijzen. Het huidige huis De
Eese werd gebouwd in 1619 en ligt
eveneens op een omgracht terrein.
Tussen 1850 en 1940 veranderde het
landgoed De Eese een aantal malen
van eigenaar. Meestal drukten de
nieuwe eigenaren hun eigen stempel
op het landgoed door nieuwe

gebouwen te plaatsen of door
stukken grond en heide te
ontginnen. In 1881 werd het
jachthuis "St.Hubert" gebouwd,
compleet met hondehokken en
paardestallen. Omstreeks dezelfde
tijd werd een aantal boerderijen
gebouwd met karakteristieke
geelzwarte luiken. Deze kleuren
zijn in het wapen van De Eese
terug te vinden. In 1917 werd op
het landgoed een groot houten
landhuis in Scandinavische stijl
gebouwd. Uit dezelfde tijd (ca.
1920) stammen een rentmeestershuis
en een
koetshuis/bedrijfspaardestal (nu
in gebruik als garage/werkplaats).
Tevens startte de toenmalige
eigenaar, Onnes van Nijenrode, met
een landbouwbedrijf dat
uiteindelijk 210 ha groot zou
worden. In 1923 werd de familie
Van Karnebeek eigenaar van het
complex. Van Karnebeek liet in
1932 de "Franse laan" of
"Koningslaan" aanleggen.

De bossen van De Eese vormen samen
met de bossen van De Woldberg en
De Bult één geheel. Dit boscomplex
heeft een omvang van zo'n 1.400
ha. Het landgoed De Bult strekte
zich rond 1850 uit van de
buurschap Baars tot aan de
Steenwijker Aa. Het grote
herenhuis aan de Bultweg, huize De
Bult, werd in 1798 gebouwd. Na de
verkoop in 1908 viel het landgoed
in een groot aantal percelen
uiteen. In 1925 werd op het
voormalige landgoed het eerste
kampeerterrein in gebruik genomen.
In 1929 werd het Doopsgezind
vakantiehuis (of
bezinningscentrum) Fredeshiem
gebouwd en opende een tweede
camping haar poorten. In die tijd
verrezen er vele woningen en
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bungalows aan de Bultweg. Aan de
Duivenslaagte staat nog het
internaat "De Eese", een
overblijfsel van een in 1940
gebouwd kamp voor de
Arbeidsdienst. Op de uitgeveende
landerijen tussen de Eesveenseweg
en de Steen wij ker Aa, ook een
onderdeel van het voormalige
landgoed De Bult, ontstond in 1919
de Steenwijker Laagveenontginning.

Sommige buurschappen kregen
bekendheid door de aanwezigheid
van één bepaald bouwwerk, zoals
Baars door de Baarsmolen (tot
1890), Verlaat door de
gelijknamige sluis en Witte
Paarden (tot 1953 Achterbuurt
genoemd) door de gelijknamige
herberg en pleisterplaats voor het
verkeer naar het noorden. Van deze
buurschappen heeft zich alleen in
Witte Paarden een kleine kern
ontwikkeld. Verlaat was een oud
schipperscentrum met in het
verleden meerdere scheepswerven.

Op de grens met de gemeente
IJsselham ligt de buurschap Basse.
Opvallend zijn hier de grote
rietgedekte boerderijen. In de
bossen van Basse bevindt zich de
Rijksbewaarplaats voor
kunstschatten. Dit betonnen gebouw
werd in 1942 gebouwd om
Nederlandse kunstschatten te
beschermen tegen het
oorlogsgeweld.
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5 Bevolking

5.1. Loop van de bevolking
In de periode tussen 1850 en 1940
is de bevolking van de gemeente
Steenwijk gelijkmatig en snel
toegenomen. In 1850 had de
gemeente 3.708 inwoners, in 1940
meer dan twee keer zo veel
(7.881). Deze
bevolkingsontwikkeling is
uitzonderlijk in het Land van
Vollenhove, waar veel gemeenten in
deze periode een geringe
bevolkingstoename kenden (onder
andere Oldemarkt en Giethoorn) of
zelfs een bevolkingsafname (onder
andere Blokzijl en Kuinre).
Oorzaken voor de positieve
bevolkingsontwikkeling in
Steenwijk waren de gunstige
ontwikkeling van de industriële
werkgelegenheid, de komst van het
station in 1868 en de groei van de
markt- en handelsfuncties.

Ook in de gemeente Steenwijkerwold
nam de bevolking toe, zij het
minder constant en minder snel.
Steenwijkerwold telde in 1850
5.153 inwoners en was daarmee qua
inwonertal de grootste gemeente in
het Land van Vollenhove. Tot
omstreeks 1890 nam de bevolking
toe. Rond de eeuwwisseling
stagneerde de bevolkingsgroei. De
turfgraverij bood geen
werkgelegenheid meer, terwijl ook
de gevolgen van de landbouwcrisis
zich deden voelen. Na 1910 nam de
bevolking van de gemeente
Steenwijkerwold weer toe, met name
in Gelderingen ("De
Voorzienigheid") en De Bult
(recreatiewoningen). De tabellen 1
en 2 geven een overzicht van de
loop van de bevolking in de
gemeenten Steenwijk en
Steenwijkerwold tussen 1850 en
1940.
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Na 1940 zette de groei in de
gemeenten Steenwijk en
Steenwijkerwold zich voort. De
totale bevolking nam toe van
14.934 inwoners in 1940 tot 20.917
in 1988, toen de gemeenten
inmiddels waren samengevoegd tot
één gemeente. Een deel van de
gemeente Steenwijkerwold,
bestaande uit de poldersecties
Wetering-Oost (met het dorp
Scheerwolde) en Wetering-West,
werd bij de gemeentelijke
herindeling aan de gemeente
IJsselham toegevoegd. In 1988
woonden in dit deel 746 inwoners.
De bevolkingsgroei in de regio
Steenwijk is vrijwel gelijk aan de
groei van de stad Steenwijk, waar
het aantal inwoners tussen 1947 en
1988 steeg van 8.136 tot 13.973.
Ook de dorpen Tuk en
Steenwijkerwold groeiden na 1947,
in tegenstelling tot de meeste
andere dorpen en buurschappen,
waar de bevolking afnam.

5.2. Ruimtelijke spreiding
In het midden van de negentiende
eeuw was de stad Steenwijk het
grootste bevolkingscentrum in het
Land van Vollenhove. Van de 8.861
inwoners (1850) in de gemeenten
Steenwijk en Steenwijkerwold
woonden er ca. 4.000 binnen de
stadswallen. De overige
nederzettingen kunnen in drieën
gesplitst worden: de kleine
gehuchten van enkele bij elkaar
geplaatste boerderijen (bv.
Baars), de kleine streekdorpen met
ca. 300 inwoners (bv. Kallenkote)
en de wat grotere dorpen van 700 a
1.000 inwoners (bv. Zuidveen).

In 1947 telde de stad Steenwijk
8.136 inwoners, bijna de helft van
het totale aantal inwoners in de
gemeenten Steenwijk en

Steenwijkerwold (16.354). Van de
omringende dorpen waren Tuk,
Kerkbuurt en Gelderingen snel
gegroeid. Ook in de kleinere
buurschappen rondom de latere kern
Steenwijkerwold (Basse,
Achterbuurt en Marijenkampen) nam
de bevolking snel toe. In de
dorpen Zuidveen en Willemsoord
daalde het aantal inwoners tussen
1850 en 1947.

In 1988 telde de gemeente
Steenwijk 20.917 inwoners, waarvan
er 14.061 in de gelijknamige stad
woonden. Dit betekent dat het
aandeel van de stad in de gemeente
is toegenomen; 67% van de
bevolking van de gemeente
Steenwijk woont in de stad. Een
tweede concentratie van bewoners
wordt aangetroffen in
Steenwijkerwold. De 1.893 inwoners
van deze nieuwe kern vormen 9,1%
van de gemeentelijke bevolking.
Het aandeel van de rest van de
gemeente is aanzienlijk achteruit
gegaan.
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6 Middelen van bestaan

6.1. Landbouw en veenderij
De Steenwijker boeren oefenden in
de middeleeuwen een gemengd
bedrijf uit, gericht op
zelfvoorziening. Alle daartoe
benodigde gronden waren in de
omgeving van Steenwijk aanwezig.
Ten zuiden van de stad lagen
zandgronden, die vanwege hun goede
structuur, hogere ligging en
gunstige waterhuishouding (door de
ondoordringbare keileemlaag was
ook op de hogere gronden akkerbouw
mogelijk) werden gebruikt als
bouwland. Dit gebied staat bekend
als de Grote Kamp, ter
onderscheiding van de Kleine Kamp,
een kleiner complex van bouwlanden
ten zuidwesten van de stad. Ten
noorden van de stad lagen de
Meenthen of Stadsweiden, de
gemeenschappelijke weidegronden
van de Grootburgers. Deze drassige
gronden lagen aan weerszijden van
de Steenwijker Aa. De derde
component van het middeleeuwse
landbouwbedrijf werd gevormd door
de heidevelden en bossen, die in
de driehoek Steenwijk-Onna-
Kallenkote werden aangetroffen.
Deze woeste gronden dienden onder
andere voor de mestproductie en
brandstof voorziening.

In de omgeving van Steenwijk lagen
de verschillende gebruiksgronden
(bouwland, weiland en heide/bos)
vaak op vrij korte afstand van
elkaar. Soms resulteerde de
ligging van de gronden in het
ontstaan van langgerekte
streekdorpen op de grens van hoog
en laag (bv. het wegstreekdorp
Eesveen). In andere gevallen kreeg
de bebouwing een meer
geconcentreerd karakter (bv. het
flankesdorp Onna).

De opkomst van de veenderij in de
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zestiende eeuw betekende voor de
meeste boeren een verbreding van
de bestaansbasis. Droge vervening
werd al langer toegepast, maar
door de introductie van de natte
vervening, waarbij behalve de
bovenste veenlaag ook het veen
onder de waterspiegel met behulp
van de baggerbeugel werd
afgegraven, kregen de
veenafgravingen een massaler en
ingrijpender karakter. In de
omgeving van Zuidveen was de
veenderij omstreeks 1790 op haar
hoogtepunt. Omstreeks 1850 waren
de hoogtijdagen in deze streek
voorbij door de concurrentie van
de Drentse en Friese venen en de
opkomst van steenkool als
brandstof. Toch waren er in die
tijd nog veel mensen direct of
indirect bij de vervening
betrokken. In 1862 bedroeg het
aantal werknemers in de venen van
de gemeente Steenwijkerwold 490.
In de gemeente Steenwijk stonden
27 personen geregistreerd als
veenarbeider. Aan het eind van de
negentiende eeuw was er nog een
tweetal veenafgravingen bij de
Woldberg. Tijdens de Tweede
Wereldoorlog werden langs het
kanaal Ossenzijl-Steenwijk nog
enkele petgaten gemaakt, maar de
gewonnen turf was van slechte
kwaliteit. In 1956 werd de
turfwinning gestopt.

Omstreeks 1850 waren de
korenmolens van Steenwijk
beeldbepalende elementen. De
meeste molens stonden op de hoge
stadswallen, waar ze meer wind
vingen. Eén van de oudste
korenmolens was de houten
standaardmolen die tot ca. 1860 op
de Molenwal bij de Oosterpoort
stond. Later stond op deze plaats
een bovenkruier met een stenen

onderbouw, totdat deze in 1908
afbrandde. De restanten werden in
1922 opgeruimd in verband met de
bouw van een postkantoor (nu:
politiebureau). Een tweetal andere
"walmolens" was reeds in de
negentiende eeuw verdwenen vanwege
de aanleg van nieuwe wegen: de
molen aan de Neerwoldstraat in
1854 en molen "De Koorndrager" in
1866. De laatste windkorenmolen
van Steenwijk stond aan de Zwarte
weg (nu Prins Bernhardstraat). Tot
1923 was deze molen als zodanig in
gebruik, spoedig daarna verdwenen
de wieken en het bovenstuk,
terwijl de restanten in de jaren
vijftig tot garage werden
verbouwd.

Ook rondom de stad werden molens
gebouwd. Zo is de Molenhoek in
Steenwijkerwold genoemd naar de
molen, die hier tot ca. 1875
gestaan heeft. De molen in de
buurschap Baars speelde eeuwenlang
een belangrijke rol in de streek.
Deze reeds in 1650 bestaande
korenmolen, één van de oudste in
de omgeving van Steenwijk, werd in
1890 afgebroken. Ook in
Willemsoord stond tussen 1888 en
1943 een graanmolen, zij het sinds
1926 zonder wieken.

Aan het Steen wij kerdiep stonden
aan het eind van de negentiende
eeuw vijf molens: vier
houtzaagmolens en één korenmolen.
Bekend waren onder andere de
houtzaagmolens van Wicherson
(1871-1898), Volkers ("Het
Klaverblad", 1878-1908) en
Meesters, later Rijkmans (1843-
1917).

Veel molens verdwenen door
natuurlijke oorzaken (brand,
storm), of omdat de stoommachine
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het werk overnam. In sommige
gevallen hiel het verdwijnen van
korenmolens verband met de
Landbouwcrisis, die Nederland
tussen 1875 en 1895 trof. Voordien
stond de akkerbouw in dienst van
de veeteelt, maar als gevolg van
de grote concurrentie van
buitenlandse granen, de slechte
prijzen voor agrarische produkten
en enkele misoogsten werd de
veeteelt uitgebreid ten koste van
de akkerbouw. Een belangrijke
stimulans voor de veeteelt was de
komst van de zuivelfabrieken rond
de eeuwwisseling. Een ander deel
van de Steenwijker bevolking
schakelde over op de tuinbouw. Een
pionier op dit terrein was Andries
Visser, die zich in 1854 toelegde
op de zaadteelt en -handel en
daarmee de basis legde voor een
grote zaadhandel aan de
Scholestraat.

In 1890 was bijna de helft van de
landbouwgronden van de gemeente
Steenwijk ingezaaid met
akkerbouwgewassen (328 ha). De
hooi- en weilanden namen 390 ha
cultuurgrond in beslag. In de
gemeente Steen wij kerwold was de
verhouding tussen bouwland en
hooi- en weiland ongeveer 1:3
(1.316 ha bouwland tegenover 3.996
ha hooi- en weiland).

Omstreeks de eeuwwisseling was de
situatie voor de landbouwers verre
van ideaal. Vooral de ontwatering
was een groot probleem. Om de
levensstandaard van de landbouwers
te verbeteren werd in 1901, op
initiatief van burgemeester G.W.
Stroïnk van Steen wij kerwold, de
Coöperatieve Landbouwbank
opgericht. Deze bezat onder andere
een Boerenleenbank, een
veevoederfabriek en een

kunstmestopslagplaats aan het
Dolderkanaal (sinds 1939).

Sinds de komst van boezembemaling
in 1920 (opening gemaal
A.F.Stroïnk bij de Ettenlandse
Kolk) behoren veel problemen op
het terrein van de
waterhuishouding tot het verleden.
In de jaren twintig werd
vervolgens het plan gelanceerd om
een groot deel van de drassige
gronden van het Land van
Vollenhove in te polderen en zo
een modern landbouwgebied te
creëren. De in 1928 opgerichte NV
Ontginningsmaatschappij "Land van
Vollenhove" werd met de uitvoering
belast. Van de poldersecties ligt
alleen polder Gelderingen
gedeeltelijk in de gemeente
Steenwijk. In deze vanaf 1932
aangelegde polder werden grote
ontginningsboerderijen gebouwd.

Na 1940 is het areaal
akkerbouwgronden in de gemeente
Steenwijk verder afgenomen. In de
jaren zeventig breidde de
akkerbouw zich weer enigszins uit
door de opkomst van de maisteelt.
In 1987 was 999 ha in gebruik als
bouwland en 3647 ha als grasland.

6.2. Ambacht en industrie
De stad Steenwijk vervulde in het
verleden voor een wijde omgeving
de functie van marktplaats. Handel
en industrie waren van
ondergeschikte betekenis. Op de
markten boden handwerks- en
ambachtslieden waren aan, die de
gewone burger niet maken kon: bv.
gereedschappen, voorwerpen voor
huishoudelijk gebruik, schoeisel,
kleding en voedsel

De traditionele ambachten stonden
in veel gevallen aan de basis van
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de huidige industriële bedrijven.
Zo waren er in 1850 zes
leerlooierijen, die van oudsher
langs de Looyersgracht en het
Steenwijkerdiep waren gevestigd.
Vestigingsvoorwaarden voor een
leerlooierij waren de aanwezigheid
van water en eikeschors in de
nabije omgeving. Met behulp van
eekmolens werd dit eikeschors
vermalen, zodat de eek er
gemakkelijk uit opgelost kon
worden. Uit de leerlooierijen kwam
in 1917 de Eerste Nederlandse
Looiextract Fabriek (de ENLEF)
voort. Deze onderneming
vervaardigde looiextract uit de
afvalprodukten van stoomzagerij
Wicherson. In 1934 werd dit
bedrijf omgezet in de
kunstharsfabriek van Kornelis.

Steenwijk was ook bekend om zijn
zilver- en goudsmeden. Hieruit
kwam in 1835 de goud- en
zilversmederij van Bij kamp in de
Weemstraat voort. Later kreeg
vooral het hier vervaardigde oud-
hollands gietwerk bekendheid. De
produktie werd in 1974 stopgezet.

Bier was tot ver in de negentiende
eeuw een volksdrank en vrijwel
elke plaats van enige omvang had
zijn eigen bierbrouwerij(en). Van
1860 tot 1892 werd aan de
Meppelerweg "Heuveltjesbier"
geproduceerd. De Brouwerstraat en
de Heuvel herinneren nog aan de
brouwerijen. In 1919 werd in de
fabrieksgebouwen van de voormalige
brouwerij een lijstenfabriek
gevestigd. De fabriek, waarin
later ook meubelen werden gemaakt,
brandde in 1969 af.

Eén van de oudste industrieën van
Steenwijk was de mattenindustrie.
De mattenvlechterij was in eerste

instantie een "huisindustrie", die
vele Steenwijker families als
nevenverdienste uitoefenden. In
perioden van grote armoede werd
deze bedrijfstak door het
stadsbestuur gestimuleerd. Zo was
er tussen 1797 en 1801 een
mattenfabriek in het oude
Gasthuis. In 1895/1896 kreeg de
mattenvlechterij een belangrijke
plaats in het
werkverschaffingsgebouw aan het
Steenwijkerdiep, opgericht door de
"Vereniging tot Bestrijding der
Bedelarij door Werkverschaffing".
Toen de werkgelegenheid aantrok,
kwam het gebouw leeg te staan. Van
1947 tot 1950 was er weer een
mattenvlechterij in gevestigd. Na
1950 groeide deze vlechterij onder
de naam Nobelco-
vloerbedekkingsfabriek uit tot het
grootste bedrijf van Steenwijk
(met ca. 500 werknemers). In de
jaren tachtig werd het bedrijf,
sinds 1953 onderdeel van het
Heugaconcern, gesloten. Het oude
werkverschaffingsgebouw is nu in
gebruik als opslagruimte van de
gemeente Steenwijk.

Ook de touwslagerij is een oud
ambacht. In de zestiende eeuw
waren op diverse plaatsen langs de
grachten lijnbanen gevestigd. In
1890 telde Steenwijk vijf
touwslagerijen, waaronder de
lijnbaan van de familie Van Dalen
aan de Looijersgracht. Deze
lijnbaan lag hier honderd jaar,
toen het bedrijf in 1968 verhuisde
naar het industrieterrein aan het
Dolderkanaal. In 1986 werd dit
bedrijf gesloten. Andere inmiddels
verdwenen lijnbanen waren de
touwbaan van Visscher even buiten
de Woldpoort en de lijnbaan aan de
Gasthuispoort (verdwenen in 1960).
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De grondleggers voor de
tegenwoordig zeer belangrijke
meubelmakerij in Steenwijk waren
de gebroeders Monsieur, die in
1840 in de Kerkstraat en de
Weemstraat met de fabricage van
meubelen begonnen. In 1896
verplaatsten zij hun fabriek "Het
Noorden" naar de Nieuwe
Stationsstraat (nu: Tromp
Meestersstraat). In de jaren
zeventig is het bedrijf verdwenen,
maar de fabriek staat er nog.
Andere meubelfabrieken uit de
vooroorlogse periode zijn: Fa.
Nieweg en Banis (1919), de
Steenwijker Kleinmeubelindustrie
(1926) en Konings Meubelindustrie
(1932).

In 1859 stichtte een viertal niet-
Steenwijker particulieren de
gasfabriek aan de Tukseweg. Het
uit steenkool gewonnen gas werd
gebruikt voor de
straatverlichting. In 1952 werden
de gasfabriek en de daaraan
gekoppelde gashouder afgebroken.
De komst van aardgas had de
gasproductie uit kolen overbodig
gemaakt. Een andere uitbreiding
van de nutsvoorzieningen betrof de
aanleg van het waterleidingnet in
1907. Met het oog op de
watervoorziening werd een
waterreservoir aangelegd in de
toren van St. Clemenskerk. In 1931
werd tussen Tuk en Steen wij kerwold
een tweede watertoren gebouwd, die
nu nog als zodanig functioneert.
Het waterreservoir van de St.
Clemenskerk werd in de jaren
vijftig buiten bedrijf gesteld.

De eerste stoommachine werd in
Steenwijk omstreeks 1860
geïnstalleerd in de houtzagerij
van de firma Tromp Meesters aan
het Steenwijkerdiep. Met deze

houthandel bouwde de familie een
aanzienlijk kapitaal op en in de
jaren 1898/1899 liet Jan Hendrik
Tromp Meesters aan de Gasthuislaan
de villa Rams Woerthe bouwen.
Achter de villa werd een groot,
langgerekt park aangelegd met
daarin een vijver, een theekoepel
(in 1974 afgebrand), een
boomgaard, een kegelbaan en een
muziektent. Vanaf 1919 is villa
Rams Woerthe het gemeentehuis van
de gemeente Steenwijk.

Een tweede houtzagerij aan het
Steenwijkerdiep was "De Eikel",
gesticht in 1871 door de heer
Wicherson uit Zuidveen. Deze
houtzagerij vervaardigde
aanvankelijk vooral
sigarenkistjeshout ten behoeve van
de sigarenfabrieken. Steenwijk had
meerdere sigarenfabrieken, waarvan
die van Rijkrnans ("De
Tabaksplant") omstreeks de
eeuwwisseling met ruim 110
werknemers de grootste was. Dit
fabrieksgebouw aan de
Neerwoldstraat (gebouwd in 1898)
is nu nog aanwezig, evenals de
voormalige sigaren fabriek "De
Witte Raaf" aan de Tukseweg
(daterend uit 1926).

De stoommachine had inmiddels op
meerdere plaatsen haar intrede
gedaan. Volgens een opgave van de
Kamer van Koophandel uit 1898
waren 25 bedrijven uitgerust met
stoommachine of zuiggasmotor. In
1904 werden de machines van de
firma Wicherson voor het eerst
aangedreven door elektriciteit.
Tot 1965 bezat dit bedrijf een
eigen centrale; in dat jaar werd
overgeschakeld op het
gemeentelijke elektriciteitsnet.

Een ander vooruitstrevend bedrijf
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was de drukinkt- en verffabriek
"'t Anker" met een bijbehorend
laboratorium aan het
Steenwijkerdiep, opgericht in 1898
door de familie Aberson. In 1939
werd dit bedrijf overgenomen door
de familie Lampe.

Rond de eeuwwisseling werden er
pogingen in het werk gesteld om de
in het slop geraakte agrarische
sector te stimuleren. Zo werd in
1901 de Coöperatieve Landbouwbank
opgericht. Deze Coöperatieve
Landbouwaan- en verkoop Combinatie
(CLC) bezat een Boerenleenbank,
een veevoederfabriek, een
kunstmestopslagplaats aan het
Dolderkanaal (gebouwd in 1939),
een kolenbedrijf, een
zaaizaadafdeling, een
constructiebedrijf en een pakhuis
aan het Steenwijkerdiep. In 1985
vond een fusie plaats tussen de
CLC en de CLM te Meppel.

Een andere vorm van
fabriekswerkgelegenheid, die haar
wortels in de agrarische sector
heeft, is de zuivelverwerking.
Kort voor de eeuwwisseling werden
er zes kleine zuivelfabrieken
gebouwd in de gemeente
Steenwijkerwold, onder andere in
Kerkbuurt, Eesveen (1892) en
Zuidveen (1897). Door de komst van
de veel grotere coöperatieve
zuivelfabriek "Ons Belang" te Tuk
in 1911 verdwenen de genoemde
fabriekjes. De zuivelfabriek in
Tuk is na 1940 een aantal malen
gefuseerd en maakt sinds 1983 deel
uit van de "Coöp.
Melkproductiebedrijven Noord
Nederland B.A.".

De opkomst van de zuivelfabrieken
had aanvankelijk geen nadelige
consequenties voor de

slachterijen. De slachterij van
Pasman, in 1878 opgericht en in
1918 verhuisd van de Onnastraat
naar de Eesveenseweg (dichtbij de
spoorlijn), bood omstreeks 1920
werkgelegenheid aan ruim 150
mensen. In 1939 werd de fabriek,
samen met een in 1927 opgerichte
margarinefabriek, overgenomen door
Unilever. Vrijwel onmiddellijk
daarna werden deze bedrijven
gesloten. De fabriek van Pasman
werd in de Tweede Wereldoorlog
enige tijd gebruikt als kazerne.
Van 1870 tot 1964 stond er tevens
een slachterij aan de
Gasthuisstraat. De eigenaars
verdwenen in 1919 naar Wolvega,
maar keerden na de Tweede
Wereldoorlog terug naar het oude
pand. In 1964 betrokken zij een
nieuw gebouw aan de Dolderweg. In
de jaren tachtig werd deze
exportslachterij gesloten.

Buiten de stad Steenwijk werden,
met uitzondering van de genoemde
zuivelfabriekjes, alleen in
Willemsoord en Zuidveen enkele
niet-agrarische bedrijven
gevestigd. Op het kruispunt in het
centrum van de kolonie stond een
katoenweverij, waar koffiezakken
werden vervaardigd en later ook
koedekken. In de katoenweverij
werd na enige tijd een matten- en
mandenmakerij gevestigd. De
fabriek werd in 1921 gesloten,
maar is ondanks enkele
verbouwingen nog duidelijk
herkenbaar. In 1898 werd
afroominrichting "Deli" in gebruik
genomen, een nevenvestiging van de
gelijknamige zuivelfabriek in
Frederiksoord. De afroominrichting
werd in 1935 buiten bedrijf
gesteld. Zuidveen had in de jaren
tachtig van de negentiende eeuw
een matterij en een bezembinderij.
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De matterij werd al voor de
eeuwwisseling gesloten, de
bezembinderij verdween omstreeks
de Eerste Wereldoorlog.

Na 1940 hebben zich nieuwe
industriële ontwikkelingen
voorgedaan, waardoor oude
bedrijven verdwenen (bv. de
meubelfabriek Het Noorden"),
nieuwe werden opgericht (bv. de
plastic poppenfabriek "Nolles"
[1957-1976], in de jaren zestig de
grootste van Nederland en in 1976
afgebrand) en kleine bedrijfjes
uitgroeiden tot grote
ondernemingen (bv. het
koperslagersbedrijf Van Dijk dat
uitgroeide tot de grote
onderneming "Dijka"). Ter
ondersteuning van de industriële
ontwikkeling werden nieuwe
industrieterreinen aangelegd. Het
in de jaren twintig
aangelegde industrieterrein aan
het Dolderkanaal werd in 1960
belangrijk uitgebreid doordat een
deel van de Woldmeenthe met zand
werd opgespoten. Hier ligt
tegenwoordig de Produktieweg. In
het begin van de jaren zeventig
werd het industrieterrein Groot
Verlaat aangelegd
om ruimte te creëren voor nieuwe
industrieën. In 1973 verhuisde de
Koninklijke Maalderij van J.S.
Polak, opgericht in 1854, als
eerste naar dit nieuwe gebied.

6.3. Handel en recreatie
Steenwijk was in het verleden
vooral belangrijk als marktplaats.
De ligging van de Markt in het
centrum van de stad, op de plaats
waar van oudsher alle straten
vanaf de stadspoorten samenkwamen,
geeft aan hoe belangrijk de
marktfunctie was. Aan de Markt
stonden belangrijke gebouwen als

het Stadhuis en het Stadswijnhuis.

In 1358 verleende bisschop Jan van
Arkel de rechten voor het houden
van drie jaarmarkten. Deze markten
werden gehouden in maart, mei
("Sacramentsmarkt") en eind
oktober ("Elfduizendmarkt"). Later
kreeg Steenwijk nog een vierde
markt toegewezen, in augustus
("Bouwmarkt"). De Sacramentsmarkt
of Meimarkt fungeerde tot 1920 als
een soort arbeidsmarkt, waarop
werkzoekenden zich voor de zomer
verhuurden als boerenknecht of als
veenarbeider. De meimarkt is na
1955 verdwenen, in navolging van
de al veel eerder verdwenen markt
in maart. Momenteel zijn er nog
twee jaarmarkten: de "Zendemarkt",
in 1987 ingesteld in plaats van de
Bouwmarkt en gehouden op een
dinsdag in april, en de
Elfduizendmarkt eind oktober/begin
november.

Naast de jaarmarkten werden er in
Steenwijk weekmarkten gehouden. Op
maandagmorgen werd op het
Marktplein een vee-, koren- en
botermarkt gehouden. Het
hoogtepunt van deze weekmarkten
lag tussen 1875 en 1914. In 1933
werd de warenmarkt verplaatst naar
de zaterdagavond, waarna deze
uitgroeide tot een volledige
zaterdagmarkt. De veemarkt bleef
op maandagmorgen en werd in 1955
opgeheven.

Op andere plaatsen in de stad
werden meer gespecialiseerde
markten gehouden, zoals de
paardenmarkt bij de Woldpoort en
de lapjesmarkt bij de Oosterpoort.
Tevens werd er in 1912 een
speciale groentemarkt ingesteld.
De tuinbouw was vanaf de tweede
helft van de negentiende eeuw in

32



opkomst en de tuinders zochten
naar afzetmogelijkheden. Aan de
Scholestraat was sinds 1854 een
zaadhandel voor land- en
tuinbouwprodukten gevestigd,
opgericht door Andries Visser. In
1974 verhuisde dit bedrijf, dat
een uitgebreid net van agenten en
filialen opbouwde, naar
industrieterrein Groot Verlaat. In
1984 verhuisde het bedrijf naar
Heerenveen. De groentemarkt
vestigde zich in 1939 in een
veilinggebouw achter het Joodse
kerkhof. In de loop der jaren liep
de aanvoer terug en in 1972 werd
de veiling opgeheven.

Een belangrijk handelsartikel in
en om Steenwijk waren de stenen en
keien. De stad Steenwijk dankt
haar naam aan de aanwezigheid van
veel na de ijstijden
achtergebleven veldstenen in de
omgeving. Het opdelven, vervoeren
en stuk slaan van deze stenen was
een belangrijke nevenverdienste
voor de arbeidersbevolking. Zo
werden in 1835 in de gemeente
Steenwijkerwold 4.000 lasten steen
verhandeld. De grote veldstenen
werden gebruikt voor het maken van
zeeweringen, de kleine stenen
werden stukgeslagen en gebruikt
voor wegverharding.

De ontwikkelingen van de
transportmiddelen zijn nauw
verweven met de ontwikkelingen van
de infrastructuur. Eeuwenlang was
de trekschuit het belangrijkste
vervoermiddel voor passagiers. In
de negentiende eeuw werden er
verschillende beurtvaartdiensten
onderhouden, onder andere door B.
Roeles op Sneek (vanaf 1845) en
door H.R. van der Ley op Amsterdam
(vanaf 1847). Rond 1930 kreeg de
stoomboot concurrentie van een

nieuw transportmiddel, de
vrachtauto. Veel beurtschippers
gingen in die tijd over het op
vrachtwagentransport.

Ontspanning is een eeuwenoud
verschijnsel, maar recreatie wordt
pas echt van belang in de
twintigste eeuw. Ontspanning werd
gezocht in herbergen en
uitspanningen, waarvan er in en om
Steenwijk vele aanwezig waren. De
hotels boden de reiziger bovendien
de mogelijkheid tot overnachting.
Bekende horecavoorzieningen waren
bv. hotel De Gouden Engel aan de
Tukseweg (gebouwd omstreeks 1800),
logement Bellevue aan de
Oosterpoort (gebouwd rond 1860) en
café De Witte Paarden in de
gelijknamige buurschap. In 1857
werd in de bossen van de Woldberg
een uitspanning geopend, waaraan
tevens een speeltuin was
verbonden. In 1881 werd aan de
Oosterpoort een hotel annex
schouwburg geopend. De eigenaar
Varrenhorst bezat tevens een
logement, een stalhouderij en een
kegelbaan. Het hotel werd in 1930
overgenomen door de fam. Van der
Woude en in 1984 gesloten.
De stalhouderij werd in 1954
afgebroken, waarna op deze plaats
bioscoop City kwam.

In 1908 werd de VVV Steenwijk
opgericht. In die tijd was het
toerisme in opmars. In de omgeving
van Steenwijk waren de bosrijke
gebieden ten noordoosten van de
stad de belangrijkste
trekpleisters. Met name het
voormalige landgoed De Bult
veranderde door de komst van de
toeristen. Aan de Bultweg werden
in 1925 en 1929 de eerste campings
geopend. Tevens werd in 1929 het
Doopsgezinde bezinningsoord
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Fredeshiem gebouwd. Na 1940 nam de
omvang van het toerisme verder
toe. In 1989 telt de gemeente
Steenwijk negen campings, die alle
zijn gelegen in het bosrijke en
heuvelachtige gebied tussen
Willemsoord en Eesveen. In 1984
werd het Info-centrum aan de Markt
geopend, waar zowel Gemeentelijke
Voorlichting als de VVV gevestigd
zijn. Daarnaast heeft de VVV sinds
1965 een eigen kantoor aan de
Goeman Borgesiusstraat met een
rechtstreekse verbinding met de
daarnaast gelegen Oudheidkamer.
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7 Sociale en culturele

voorzieningen

7.1. Kerken en begraafplaatsen
De grootste kerk in de stad
Steenwijk is de Grote of St.
Clemenskerk. Lange tijd had deze
vijftiende eeuwse kerk
geen torenspits, omdat de
oorspronkelijke spits in 1558 door
een storm werd verwoest. In
1913/1914 werd de toren voorzien
van een nieuwe spits en vier
hoektorentjes. De huidige toren is
met een totale hoogte van 86 meter
één van de hoogste van Nederland.
Een andere oude kerk in Steenwijk
is de Kleine of Onze Lieve
Vrouwekerk, die reeds voor 1450
aanwezig was en na een grote brand
in 1477 opnieuw werd opgebouwd.
Zowel de Grote als Kleine Kerk
waren oorspronkelijk katholieke
kerken, maar sinds de Reformatie
behoren zij toe aan de Nederlands
Hervormde Kerk. Een derde
middeleeuwse kerk in de gemeente
Steenwijk staat op de hoogte bij
Thij (nu Steenwijkerwold). Dit
kerkgebouw dateert uit 1401.

De rooms-katholieken, die na de
Reformatie alle kerken verloren,
kwamen sinds die tijd samen op het
slot Croevinge in Gelderingen. Pas
tijdens de Franse overheersing
kregen zij toestemming om hun
eigen kerken te bouwen. In 1802
bouwden zij een "schuurkerk" aan
de Markt, die in 1882 werd
afgebroken en vervangen door een
groter kerkgebouw. In Gelderingen,
waar eeuwenlang in het geheim
gekerkt was, werd in 1830 op de
plaats van het slot een kerk
gebouwd. In verband hiermee werden
de restanten van het slot
verwijderd en een deel van de
gracht gedempt.
In 1913 werd de kerk vervangen
door de huidige. Door de
activiteiten van de in 1893
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opgerichte instelling "De
Voorzienigheid" behield
Gelderingen haar status als
katholiek centrum voor een wijde
omgeving. Deze instelling is in de
jaren zeventig opgeheven, waarna
een in 1964 geopende kapel in 1984
werd gesloten.

De Doopsgezinde Gemeente had
oorspronkelijk haar domicilie in
Zuidveen, waar zich in de
zestiende eeuw een groot aantal
Doopsgezinde veenarbeiders
vestigde. Zij waren voor het
merendeel afkomstig uit Friesland.
In 1848 werd de in 1748 gebouwde
kerk van Zuidveen afgebroken en
weer opgebouwd in de Onnastraat te
Steenwijk. In de zijgevel bevindt
zich een steen, die afkomstig is
uit de eerste Doopsgezinde kerk
van Zuidveen "Immanuel A 1630". In
Zuidveen en Onna werden later
Vrije Zendingsgemeenten opgericht,
die samenkomen in lokaal "Bethel"
aan de Zuidveenseweg (gebouwd in
1917) en lokaal "Rehoboth" in Onna
(gebouwd in 1905).

De Joodse gemeenschap in
Steenwijk, in 1838 bestaande uit
138 personen, had sinds 1813 een
kamer in de Gasthuisstraat in
gebruik als huissynagoge. In 1870
werd op de hoek van de
Gasthuisstraat en de Kornputsingel
een nieuwe synagoge ingewijd,
terwijl de oude synagoge tot 1933
dienst deed als Israëlitische
school. In 1947 werd de synagoge
verkocht, omdat de Joodse
gemeenschap te klein was geworden
om het onderhoud te kunnen
bekostigen. In 1952 werd de
synagoge verbouwd tot garage en in
1984 werd op deze plaats een nieuw
bankgebouw geplaatst, waarvoor de
synagoge moest wijken. Ook in

Willemsoord vormde de Joodse
gemeenschap een niet onbelangrijk
deel van de bevolking. De Joden
woonden in een aparte buurt, de
Pol, waar in 1837 een synagoge
werd gebouwd. In 1885 werd de
Joodse gemeente opgeheven en de
synagoge afgebroken. Thans
resteren alleen nog twee Joodse
begraafplaatsen: op de Polle (met
één enkele steen, in 1937
geplaatst door de Israëlitische
gemeente van Steenwijk) en aan de
Eesveenseweg (gesticht in de
achttiende eeuw).

In de begintijd van de kolonie
Willemsoord was kerkbezoek op
zondag verplicht. Aanvankelijk was
er in de kolonie zelf geen
kerkgebouw en gingen de bewoners
in Kerkbuurt (Thij) ter kerke. In
1851 kreeg Willemsoord een eigen
kerk, die nu in gebruik is als
Nederlands Hervormde Kerk.

In 1835 vond in Steenwijk de
"Afscheiding" plaats: een aantal
ontevreden lidmaten stapte uit de
Hervormde Kerk en vormde de
Christelijk Afgescheiden gemeente.
Dit was het begin van een periode
(die tot op de dag van vandaag
voortduurt), waarin diverse kerken
van gereformeerde gezindte
geïnstitueerd werden. Hier wordt
volstaan met een opsomming van de
kerkgebouwen, die tussen 1834 en
1940 gebouwd werden en nu nog
aanwezig zijn: de Gereformeerde
kerk aan de Onnastraat, gebouwd in
1922/1923, de Gereformeerde kerk
(vrijgemaakt) aan de
Oostwij kstraat, gebouwd in 1882 en
de Christelijk Gereformeerde kerk
aan de Oostwij kstraat, gebouwd in
1896/1897.

Behalve de genoemde Joodse
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begraafplaatsen zijn er in de
gemeente Steenwijk algemene
begraafplaatsen in Steenwijk en
Willemsoord (gesticht in 1851) en
een rooms-katholieke begraafplaats
aan de Meppelerweg, gesticht in
1900.

7.2. Scholen
Rond 1840 werden in Steenwijk de
volgende scholen aangetroffen: één
Franse school voor jongens en één
voor meisjes, twee Stads
Burgerscholen, een Armenschool en
twee Bewaarscholen. In de gemeente
Steenwijkerwold hadden de volgende
buurschappen destijds een eigen
schoolvoorziening:
Gelderingen/Kerkbuurt, Kallenkote,
Onna, Eesveen, Muggenbeet,
Nederland, Zuidveen en de kolonie
Willemsoord. De buurschappen
Muggenbeet en Nederland behoren
sinds de gemeentelijke herindeling
van 1973 tot IJsselham.

Na 1840 is het aantal scholen in
en rondom Steenwijk aanzienlijk
toegenomen. Het christelijke
onderwijs deed zijn intrede in
1873, toen de christelijke school
aan de Gasthuisstraat in gebruik
werd genomen. Gelderingen
(Steenwijkerwold) kreeg in 1877
een rooms-katholieke school voor
bijzonder lager onderwijs. Deze
school groeide snel;
in 1911 bedroeg het aantal
leerlingen 998. Gelderingen
groeide in het begin van de
twintigste eeuw uit tot het
katholieke onderwijscentrum van de
regio. In 1904 werd de Kweekschool
voor Onderwijzers en
Onderwijzeressen (later de
Pedagogische Academie) opgericht.
Deze opleiding werd in 1984
overgeplaatst naar Zwolle. Ook in
de stad Steenwijk kwamen er nieuwe

scholen voor voortgezet onderwijs,
waaronder de Rijks HBS aan de
Tromp Meestersstraat in 1909.

In Steenwijk werden de lagere
scholen aangeduid met letters:
school A stond eerst aan de
Oosterstraat, later aan de
Stationsstraat, school B stond
eerst aan de Kornputsingel (de
"Walschool") en vanaf 1921 aan de
Noordersingel en school C (de
"Armenschool") stond op de hoek
van de Onnastraat en de
Oostwij kstraat.

Veel scholen hebben na 1940 een
nieuw gebouw betrokken. Vaak
werden de oude scholen afgebroken,
maar in de gemeente Steenwijk
kregen relatief veel scholen een
nieuwe bestemming, zonder
afgebroken te worden. Hier volgt
een opsomming van schoolgebouwen,
die tussen 1850 en 1940 gebouwd
werden en nu nog aanwezig zijn:
- De rooms-katholieke school aan

de Molenstraat uit 1922.
- De Rijks HBS aan de Tromp

Meestersstraat, gebouwd in 1909
(nu medisch centrum/wooncentrum

"De Noordwalhof").
- De Walschool aan de

Kornputsingel, gebouwd in 1874
(nu brandweergarage).

- School B (vanaf 1921) aan de
Noordersingel (nu Dienst
Gemeentewerken).

- De Christelijke ULO aan de
Oostwij kstraat, gebouwd in 1922
(nu Christelijke MAVO).

- School C aan de Oostwij kstraat,
gebouwd in 1881 (nu in gebruik
als jongerencentrum).

- De school aan de Scholestraat,
gebouwd in 1882 (nu in gebruik
bij politie en brandweer).

- "De Capelleschool" aan de
Tukseweg, de voormalige lagere
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landbouw- en
landbouwhuishoudschool, gebouwd
in 1931 (nu LHNO/IHNO).
De voormalige openbare lagere
school aan de Burg.
G.W.Stroïnkweg in Zuidveen,
gebouwd in 1870 (nu een
woonhuis).
De lagere school in Kallenkote,
gebouwd in 1870 (nu
basisschool).
De lagere school in Zuidveen,
gebouwd in 1903 (nu
basisschool).
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8 Ontwikkeling 1850 - 1940

Steenwijk

Typering:
Omveste marktstad.

Functie:
Markt- en handelsplaats.

Ruimtelijke ontwikkeling:
In 1850 wordt Steenwijk nog
volledig ingesloten door de van
oorsprong zestiende eeuwse
verdedigingswerken. Hoewel de vier
stadspoorten kort voor 1850 waren
gesloopt bleef de omwalling tot de
aanvaarding van de Vestingwet in
1874 grotendeels aanwezig.
Het centrale structuurelement is
de markt. Hier komen de straten
vanaf de voormalige poorten
tezamen. Het geeft tevens aan hoe
belangrijk de marktfunctie was.
Vanaf de jaren zestig van de
negentiende eeuw breidde Steenwijk
zich uit buiten de stadswallen; de
eerste woningen werden gebouwd
langs de stadsgracht bij de
voormalige Gasthuispoort.
Tussen de Wold- en Gasthuispoort
werd de Kornputsingel aangelegd
met grote statige huizen.
Rond de eeuwwisseling breidde de
stad zich uit in de richting van
het station (1868). Langs de
verbindingsstraat tussen het
station en de stad, de huidige
Tromp Meestersstraat verschenen
villa's.
Langs de haven van het
Steen wij kerdiep concentreerde zich
de industrie die voor een deel
voortkwam uit de al rond 1850
aanwezige houtzaagmolen, eveneens
ontstond hier de Turfmarkt voor de
aanvoer van turf vanuit Giethoorn.

Vanaf de eeuwwisseling drukten de
woningstichtingen een belangrijk
stempel op de toename van de
woningvoorraad. Ten zuiden van de
stad ontstond "'t Rooie Dorp" en
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ten oosten van de stad de
arbeidersbuurt "De Beitel".
Oorzaken voor de positieve
bevolkingsontwikkeling waren de
gunstige ontwikkeling van de
industriële werkgelegenheid, de
komst van het station in 1868, de
verbetering van de infrastructuur
en de groei van de markt en
handelsfuncties. Binnen de
stadsgrachten werd het noordelijk
deel aan het eind van de jaren
twintig gesaneerd. De oude
eenkamerwoningen werden afgebroken
en vervangen door een ruimere
bebouwing.
Tegelijkertijd werd de
infrastructuur verbeterd. In de
jaren twintig en dertig werden
langs de Tukseweg en Meppelerweg
woningen voor de meer welgestelde
bevolking gebouwd.

Anno 1940 was het verleden als
vestingstad nog duidelijk
zichtbaar. De stadsgracht vormde
ruimtelijk en visueel een
scheiding tussen de oude stad en
de nieuwe stadsuitbreidingen.
De stadswallen waren op
verschillende punten afgegraven in
verband met uitbreiding van de
bebouwing en verbetering van de
infrastructuur. Tussen de
Oosterpoort en de Paardemarkt
onderscheidde dit stadsdeel zich,
na sanering, door een ruime aanleg
met een weinig dichte bebouwing en
goede infrastructuur. Een
opvallend element in de
stadsplattegrond was het in
1898/1899 aangelegde park "Rams
Woerthe" achter de gelijknamige
villa ten westen van de stad.

Historisch architectonische
kwaliteit:
Het beeld van Steenwijk wordt
bepaald door de monumentale

dominerende toren van de St.
Clemenskerk (86 meter). Steenwijk
kent verder vele monumenten en
monumentale, rijk gedetailleerde
gebouwen.
Veel oudere panden zijn van hun
trap- en halsgevels ontdaan en
vervangen door lijstgevels met
schilddaken.
De bebouwing heeft over het
algemeen twee bouwlagen. Hoewel
veel panden van oudere datum zijn,
zijn de voorgevels vaak uit de
negentiende en begin van deze eeuw
vernieuwd. In deze periode krijgen
ook veel panden naast de
woonbestemming een winkelfunctie.
Hierdoor ontstonden op de begane
grond winkelpuien die in diverse
stijlen zijn uitgevoerd.
Steenwijk is de enige plaats in
het land van Vollenhove waar we
één of meerdere voorbeelden
aantreffen van de tussen 1850 en
1940 in Nederland gangbare
bouwstijlen. Vooral de "Art
Nouveau" en de "Jugend-Stil" zijn
ruim vertegenwoordigd.
Een hoogtepunt is het huidige
stadhuis, de villa "Rams Woerthe"
in 1898/1899 gebouwd in opdracht
van de houthandelaar J.H. Tromp
Meesters.
Verder zijn van belang de rond
1870 gebouwde statige panden aan
de Kornputsingel op de afgegraven
stadswal in eclecticistische en
neo-classicistische stijl.
Vrijstaande villa's komen voor
langs de Tromp Meestersstraat en
de uitvalswegen naar Tuk en
Meppel.

Bijzondere gebieden:
1. De voormalige wallen met

stadsgracht.
2. Villa "Rams Woerthe" met het

erbij gelegen park en de
aangrenzende bebouwing aan de
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Kornputsingel.
3. De villabebouwing in het gebied

ten zuiden van het station
langs de Tromp Meestersstraat.
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Stedebouwkundige ontwikkeling Steenwijk

Boven: kaart ca. 1850
Onden kaart ca. 1900
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Kaart ca. 1940

Schaal : ca. 1:15000
Bron : Topografische kaarten van Nederland

Kaart ca. 1850, verkend 1853
Kaart ca. 1900, verkend 1921
Kaart ca. 1940, verkend 1932
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Willemsoord

Typering:
Kolonienederzetting.

Functie:
Vanuit de vrije kolonie de
heidegronden in cultuur brengen.

Ruimtelijke ontwikkeling:
Willemsoord werd in 1820 gesticht
als één van de vrije koloniën van
de Maatschappij van Weldadigheid.
Deze maatschappij was in 1818 door
generaal Van den Bosch opgericht
om behoeftige gezinnen en
weeskinderen uit het westen van
Nederland onderdak te verlenen en
werkgelegenheid te bieden.
De bebouwing van Willemsoord
bestond uit twee dubbelrijige
bebouwingsassen die elkaar
kruisten in het centrum van het
dorp. Op het kruispunt van de
Heerenweg, de weg van Steenwijk
naar Wolvega en de
Paasloregel/Wilhelminalaan werden
de grote gebouwen geplaatst onder
andere de spinzaal, het
schoolgebouw en de kerk met
pastorie (1851).
Onder de kolonisten waren vrij
veel joden. Zij vestigden zich in
het oostelijk gedeelte van
Willemsoord. Dit gebied werd "De
Jodenhoek" of "De Pol" genoemd.
Het was een tweerij ig wegdorp
vergelijkbaar met een streekdorp.
De koloniehuisjes zelf waren
allemaal van hetzelfde type; een
stenen woonhuis met twee bedsteden
en een van planken getimmerde
ruimte met twee bedsteden en een
keldertje.
In 1859 kwam de exploitatie van de
Maatschappij van Weldadigheid
onder toezicht van de Nederlandse
Staat. Een aantal koloniehuisjes
werd verkocht en de boeren kregen
meer zelfstandigheid. Om de
leefbaarheid te bevorderen werd
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een drietal grote boerderijen
gebouwd, Hoeve Generaal Van den
Bosch, Hoeve Amsterdam en Hoeve
Utrecht.
Ter bevordering van de industriële
ontwikkeling kreeg Willemsoord in
1894 een eigen station. Een in
1868 gebouwd
spoorwegwachtershuisje werd tot
station verbouwd met laad- en
losplaats voor goederen.
In 1923 werd voorgesteld om alle
bezittingen van de Maatschappij te
verkopen. Enkele jaren later waren
de meeste gebouwen in particuliere
handen. Nadien werden veel
koloniehuisjes vergroot en
aangepast aan de nieuwe wooneisen.
Hier en daar kwam ook eenvoudige
nieuwbouw voor.

Historisch architectonische
kwaliteit:
Van belang zijn de Hoeven
Amsterdam en Utrecht, het
kerkgebouw met pastorie en enkele
woningen uit het begin van deze
eeuw nabij het kruispunt. Van de
overige bebouwing uit het
Kolonietijdperk is niets meer
oorspronkelijks aanwezig en de
verbouwingen zijn met beperkte
middelen zeer sober uitgevoerd.
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Stedebouwkundige ontwikkeling Willemsoord

Boven: kaart ca. 1850
Onden kaart ca. 1900



Kaart ca. 1940
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Tabellen

Tabel 1

Loop van de bevolking in de gemeente Steenwijk tussen 1850 en 1940.

Jaar Aantal inwoners Index(1850=100)

1850 3.708 100
1860 4.152 112
1870 4.414 119
1880 4.928 133
1890 5.352 144
1900 5.640 152
1910 6.134 165
1920 6.808 184
1930 7.261 196
1940 7.881 213

Bron: Databank Universiteit van Amsterdam, 1988.

Tabel 2

Loop van de bevolking in de gemeente Steenwijkerwold tussen 1850 en 1940.

Jaar Aantal inwoners Index(1850=100)

1850 5.153 100
1860 5.581 108
1870 5.633 110
1880 5.899 114
1890 6.129 119
1900 5.861 114
1910 5.960 116
1920 6.256 121
1930 6.723 130
1940 7.053 137

Bron: Databank Universiteit van Amsterdam, 1988.
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Tabel 3
Aantal inwoners per kern of buurschap in 1849.

Kern of buurschap

Steenwijk
Kerkbuurt/Gelderingen
Zuidveen
Onna
Kallenkote
Eesveen
Willemsoord

Aantal inwoners

3.682
1.766

745
291
274
320
969

Bron: Steden en dorpen in Overijssel, 1980.

Tabel 4
Aantal inwoners en woningvoorraad per onderdeel van de gemeente Steenwijk op
1 mei 1947.

Onderdeel Aantal inwoners Woningvoorraad

Steenwijk 3.682
Zuidveen (ged) 141
Verlaat (ged) 13
verspreide huizen 349

Gemeente Steenwijk 8.677 2.055(110)1)

1) (110) = aantal boerderijen en/of tuinderswoningen.

Bron: Uitkomsten van de volks- en beroepstelling van 31 mei 1947.

47



Tabel 5
Aantal inwoners en woningvoorraad per onderdeel van de gemeente Steen wij kerwold op
1 mei 1947.

WoningvoorraadOnderdeel

Tuk (met Oosterhoek)
Berg
Baars (met Wolterholten)
Achterbuurt
Thij
Kerkbuurt (met Gelderingen)
Basse
Marijenkampen
De Pol
verspreide huizen
wijk NOORD
wijk WILLEMSOORD
Kallenkote
Eesveen
De Eese
verspreide huizen Kallenkote
verspreide huizen Eese
wijk OOST
Zuidveen (ged)
Onna
Onnaseveld
verspreide huizen
wijk ZUID
Verlaat (ged)
Wetering
Nederland
Muggenbeet (ged)
verspreide huizen Polder afd IV
v.h. Polder afd II Noord
v.h. Polder Wetering
v.h. Polder afd II Zuid
wijk WEST
woonwagens

Aantal inwoners

603
53

151
352
243
794
684
309
241

93
3.523

810
384
671

37
64

184
1.340

543
159
396

11
1.109

74
388

49
55
59

147
20

100
892

3

645(200)
193(79)

1)
1)

310(78) 1)

235(90) 1)

193(115) 1)

Gemeente Steenwijkerwold 7.677

1) (...) = aantal boerderijen en/of tuinderswoningen.

Bron: Uitkomsten van de volks- en beroepstelling van 31 mei 1947.
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Tabel 6
Aantal inwoners en woningvoorraad per onderdeel van de gemeente Steenwijk op
1 januari 1988.

Onderdeel

Steenwijk
Eesveen - De Bult
Steen wij kerwold
Willemsoord
Zuidveen

Aantal inwoners1)

16.205
763

2.482
891
576

Woningvoorraad1^

6.404
252
919
350
234

Gemeente Steenwijk 20.917 8.159

1) De genoemde aantallen zijn gemeentelijke opgaven; ze kunnen daardoor afwijken van de
C.B.S.-cijfers.

Bron: Statistieken R.O.I., Aantal inwoners en woningvoorraad per onderdeel van de
gemeenten van Overijssel, 1988.
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Kaart 1

DE LIGGING VAN DE GEMEENTE IN HET LAND VAN VOLLENHOVE

^ /

L ^

IJsselham

Brederwiede

2 4 6km

V Zwartsluis N

Grenzen van Land van Vollenhove
Gemeentegrenzen

Bron: Atlas van Nederland, deel 1, 1984.
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Kaart 2

BODEMGESTELDHEID EN GEOLOGIE

4km

Zandgronden op keileem of andere oude klei beginnend tussen 40 en 120 cm
Enkeerdgronden op keileem of andere oude klei beginnend tussen 40 en 120 cm
Beekeerdgronden op keileem of andere oude klei beginnend tussen 40 en 120 cm
Stuifzanden
Overige zandgronden

H H i Verschillende soorten veengrond
I 11 I Stuwwal
III UU Stedelijke bebouwing

Bron: Bodemkaart van Nederland, 1985.
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Kaart 3

DE GEMEENTE STEENWIJK OMSTREEKS 1865

PHOVIWO.IiS OVERIJS8BL. 6EMBENTE STEEXVLHC.

S T X E X Mr IJ

1865 T&n Bvgo S u m j u te Leemrardea.

JMAt/uiers t/0O Jt

Bron: Kuyper, J., Gemeente-atlas van Nederland, 1971.
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Kaart 4

DE GEMEENTE STEENWIJKERWOLD OMSTREEKS 1865

/f.,

GeUckesi door I. Knijper.
. StSOOfnwonm.

Uitjavi ïdn Hujo Sunngar te Leeuwarden.

Bron: Kuyper, J., Gemeente-atlas van Nederland, 1971.
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Kaart 5

DE GEMEENTE STEENWIJK OMSTREEKS 1930

Gemeente °- '•

Ziiidf^fyt.ff&tf i - — ._^'.:

Bron: Topografische kaart, 1935.
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Kaart 6

DE GEMEENTE STEENWIJK OMSTREEKS 1972

Bron: Topografische kaart, 1974
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