
Beknopte geschiedenis van Oudleusen 

Ontstaan 
 
In het Vechtdal waren de omstandigheden al eeuwen geleden gunstig voor het vestigen van 
mensen. De Vecht als vaarwater, met de hogere gronden als rustpunt, vormden een goede 
plek voor een kort of langer verblijf van de eerste inwoners. Sporen van de oudste bewoning 
van Oudleusen zijn teruggevonden in bijlvondsten, schrapers en splinters uit de jonge 
steentijd, zo’n 5000 jaar geleden. Iets jonger is de steenkamervondst nabij de Stuw die 3500 
jaar oud is. 
 
In de eerste eeuwen van haar bestaan bestond de bevolking van Oudleusen voor het 
overgrote deel uit mensen die zich met landbouw en veeteelt in leven probeerden te 
houden. Zij woonden in huizen met muren van leem, hout en heidezoden, gedekt met 
plaggen, stro of riet. Sober was het ook binnenshuis. Een paar slaapplaatsen, wat zitbanken, 
een broodkist, een tafel van ruwe planken op schragen en langs de wanden schappen voor 
aardewerk en eetgerei. Verder een vuurstede voor verwarming en koken. Het vuur was vaak 
de enige verlichting in het donker want kaarsen en bijenwas had niet iedereen ter 
beschikking. 
 
De landbouwbedrijven van toen waren voor hun levensonderhoud vooral aangewezen op de 
verbouw van granen zoals emmertarwe, spelt, haver, en gerst. De opbrengst ervan was erg 
laag. Soms niet meer dan drie of vier keer de uitgestrooide hoeveelheid zaaizaad. De 
veestapel bestond uit koeien, varkens, schapen, pluimvee en geiten. Weilanden langs de 
Vecht hadden namen als Moane of Mars. Tegen de avond kwamen de koeien en de schapen 
terug naar de stal zodat daar zoveel mogelijk de mest werd verzameld. Men was zuinig op 
mest en huishoudelijk afval want dat was dringend nodig op de schrale zandgronden. ’s 
Winters bestond het rantsoen voor het vee uit hooi en stro, aangevuld met afgemaaide 
heide en buntegras. Vanaf plm. 1500 werd er ook boekweit verbouwd op afgebrande stukjes 
veen waarop zonder bemesting enige jaren achtereen dit gewas verbouwd kon worden Pas 
na 1700 werden er ook aardappels verbouwd. 
 
Twee nederzettingen 
 
Oudleusen bestond uit twee nederzettingen, Leusen en het Holt. Die namen zijn nog terug te 
vinden in de namen Leusener Es en de Holt Es. De naam ’t Holt verwijst naar bossen, 
voornamelijk eiken.  De naam “Leusen” heeft waarschijnlijk te maken met bos en esgronden, 
loo en essen. Maar ook een link met de naam Loozen, het lozen van Vechtwater is mogelijk.  
Het eerste op schrift gestelde gegeven over Oudleusen is een aantekening uit het 
bederegister (belastingoverzicht) uit 1490. Het gaat om een boerenerf “Raboedengoet”dat is 
gesticht door een Bisschop. De kans is hiermee groot dat dit erf al bestond ten tijde Bisschop 
Radboud van Utrecht. Deze was tot Bisschop gekozen in 899 en overleed in 917. Het is 
mogelijk dat het Raboedengoet op de plaats stond van de Hof van Leusen, later ook wel 
vermeld als Uilenborgh, Westerhof of Kodden of Koddenhuis. Deze boerderij bestaat nog en 
staat aan de Mennistensteeg met het gezicht naar de Vecht. Op het erf zijn sporen gevonden 
van een gracht. Recent onderzoek wijst op een kade of een haventje in de bocht van de 
Vecht tegenover de boerderij daar waar nu een oude Vechtarm is. De hof van Leusen lag aan 
de rand van de buurtschap op de grens met Welsum en bevond zich op een geometrische 
huiskamp van circa tien hectare. 
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De marke van Leusen 
 
Vanaf de middeleeuwen werd Oudleusen bestuurd als marke. In een marke hadden de 
eigenaren van de erven alle woeste gronden in gemeenschappelijk gebruik. De marke van 
Leusen werd begrensd door de Vecht en de marken Varssen, Avereest, Staphorst, en 
Roosengaerde.  In 1400 woonden in de marke ongeveer twintig huishoudens. Een groot deel 
van de marke bestond uit woeste grond die zich uitstrekte ten noorden van de Hessenweg, 
die gebruikt werd om de schapen te weiden en als winplaats van plaggen voor de potstal ten 
behoeve van bemesting van het bouwland. De markevergaderingen vonden plaats op de Hof 
te Leusen, of in de herberg de Landskroon en later op het Stadswijnhuis te Zwolle. Alles over 
zaaien en oogsten en houtkap werd in deze vergaderingen geregeld en daarna aan de 
boeren gemeld bij de Brincksprake of Tijdighe, Thijspraak of het Thijinc op de dorpsbrink bij 
de herberg de Landskroon. De boerderij van van Lenthe aan de Om de Landskroon  (vroeger 
de Dorpsteege) heeft nu nog de naam Het Tijink / ’t Heijink. De regels van de marke werden 
vastgelegd in een markecedule (de oudste stamt uit 1518). In Leusen heette die de 
markecedule Van Luesen of de markecedule van Leusenerholt. Delen van deze boeken zijn 
bewaard gebleven. 
 
Zandverstuivingen 
 
Toen er nog veel bos was in het Vechtdal werd strooisel voor de potstal uit de bossen 
geharkt. Maar door de ontbossing ging dat niet meer en met de groei van de bevolking in de 
late middeleeuwen ging men over tot het steken van heideplaggen in de woeste grond. Deze 
plaggen vormden samen met de mest van het vee een vruchtbare laag die hard nodig was 
op de arme zandgrond. De dieren trapten alles door elkaar en regelmatig werd er nieuw 
strooisel op de laag gebracht. Werd er teveel geplagd en was het droog en winderig weer 
dan kon het vrijgekomen zand gaan stuiven. Geprobeerd werd om met het plaatsen van 
takken een soort wal van stuifzand te laten ontstaan. Uiteindelijk lukte het zo om de akkers 
te beschermen. Deze methode werd ‘besticking’ genoemd. Langs de Schoolweg word een 
stuk land nog altijd ‘Stikkenbelt’ genoemd. Ook werden er later eikenboompjes op de wallen 
geplant en de wortels daarvan hielden het zand nog beter vast. Deze eiken stonden door het 
stuiven vaak heel diep in het zand. Dit is nog te zien op de Ottemennisten. Een hele 
zandduinenrij heeft er zo gelegen vanaf Oudleusen tot aan Ommen toe.  
 
De vervening en het ontstaan van Nieuwleusen 
 
Nieuwleusen is ontstaan door het ontginnen van het noordelijke deel van de marke van 
Leusen die daar grensde aan de marke van Staphorst en Avereest. Daarvoor was in 1630 
door de grondeigenaren (de erfgenamen) van de marke van Leusen de compagnie van het 
Lege Vhene opgericht (later geheten de Heeren Participanten van de Leusener Compagnie). 
In het markeboek lezen we dat de erfgenamen van Leusen vrijstelling van belasting vroegen  
voor 25 jaar over “die Wilde Woestenie ofte Achterste Veene met sien toebehoor, twelck sij 
meinen te brengen onder culture”.  Vanuit Hasselt werd in 1632 een begin gemaakt met het 
graven van de Beentjesgraven, een veenkanaaltje richting het achterste veen. Gegraven 
werd tot aan de Plompenkolk, een veenplas of meerstal, die lag op de grens van de marke 
van Varsen en Leusen. Toen kon begonnen worden met het afgraven van de rijke, 
metersdikke hoogveenlaag. Vervoer van de vele turf kon alleen over water geschieden en via 



Beknopte geschiedenis van Oudleusen 

de Beentjesgraven ging het richting Hasselt en dan over de Zuiderzee naar het westen van 
ons land. In totaal ging het om een oppervlakte van enkele duizenden hectaren hoogveen en 
een klein deel laagveen. Het was een fikse onderneming en voor de afvoer van het vele bij 
de vervening vrijgekomen water werd een kanalenplan gemaakt door ing. J.A. Leeghwater 
(1575 – 1650) . Zijn plan moest zorgen voor waterafvoer naar de Vecht en daarvoor werden 
veel sloten en afwateringenkanaaltjes gegraven zoals o.a. de Kringsloot en de Middeldijk.  
 
Voor dit werk moesten veel investeringen worden gedaan en een groot aantal veenarbeiders 
werden ingezet. In 1655 werd al gesproken over de buurtschappen Oud- en Nieuwleusen. De 
eerste bebouwing vond met name plaats in het Oosterveen vlak bij de Stouwe waar in 1642 
ook de gelijknamige havezathe werd gebouwd. In 1657 was de bevolking van het Oosterveen 
zo toegenomen dat er een school werd gebouwd. De Dommelerdijk werd verlengd tot aan 
de Beentjesgraven en werd zo de toegangsweg naar Nieuwleusen.  
 
Het einde van de marke 
Tijdens de Franse bezetting, begin 19e eeuw, werd een begin gemaakt met het opheffen van 
de markes. Een moeizaam proces dat tientallen jaren duurde. Het systeem werkte niet meer 
en hield ontwikkelingen tegen. Er kwam een wettelijke mogelijkheid om ontbinding van de 
marke te vragen, zelfs door één persoon. Er werden steeds pogingen gedaan om tot 
verdeling van de gronden te komen maar het duurde nog tot 1849 voordat in hotel De Ruiter 
te Dalfsen “het ervoor wordt gehouden dat de verdeling van de marke met algemene 
stemmen aanvaard is”. De tijd van de markes was voorbij en vooral de uitvinding van de 
kunstmest maakte het traditionele gebruik van de woeste gronden overbodig en grote 
ontginningen volgden. Tot de jaren zestig van de 20e eeuw werden heidegronden ontgonnen 
en weren er nieuwe boerderijen gebouwd ten noorden van de Hessenweg. De voormalige 
woeste gronden werden vruchtbaar landbouwgebied. 
 
De Hessenweg 
De Hessenweg is een zeer oude handelsroute die zijn naam dankt aan handelaren uit het 
Duitse Hessen. Zij trokken met zwaar bespannen wagens, de zogenaamde Hessenwagens, 
met hun koopwaar over de Hessenwegen, op weg naar de Hanzesteden en het rijke westen 
van Nederland.   
Op deze Hessenwagens kon maar liefst 1500 tot 3000 kilo aan goederen worden geladen. 
Langs de Hessenweg lagen op regelmatige afstand herbergen. In Oudleusen was dat de 
Landskroon of wel De Croene. De herberg heeft recht tegenover de kern gestaan, waar nu 
een boerderij staat die nog de naam draagt van “de Landskroon’’.  
 
De Hessenweg was altijd beeldbepalend voor Oudleusen en is diverse keren verlegd. Rond 
1900 was al een deel van de Hessenweg in zuidelijke richting voor een flink deel verlegt 
vanaf het oude erf Scherpenkate aan de Westerkampen richting Ommen. Het oude tracé  
bleef en wordt tot op heden de Oude Hessenweg genoemd. In 1916 werd de Hessenweg, 
eerst een grindweg, verhard met basalt. 
 
Ter hoogte van de kern bestond van oudsher een scherpe bocht. In de buitenbocht bevond 
zich de school en het evangelisatiegebouw en in de binnenbocht de herberg De Landskroon 
die er ongeveer net zo uitzag als de voormalige herberg Het Zwarte Paard bij Varsen met 
vooraan een hoog opgetrokken zijmuur. Eind jaren zestig van de 20e eeuw had een 
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ingrijpende bochtafsnijding plaats en werd De Kroene afgebroken. De smalle Hessenweg was 
eerder aan weerszijden al verbreed met betonstroken voor de fietsers maar kreeg nu 
fietspaden die amper twee jaar later werden verbreed tot Parallelwegen. Bij al deze 
werkzaamheden werden toen in de kern diverse huizen afgebroken 
 
Zo rond de laatste eeuwwisseling kwamen er grote plannen om van de weg een soort 
snelweg te maken die door zijn enorme breedte veel huizen en grond zou opeisen. De 
plannen werden uiteindelijk, na veel protesten flink afgezwakt maar toch werden er een 
zestal huizen en boerderijen afgebroken en door nieuwbouw elders vervangen.  
 
Recente geschiedenis 
 
In de negentiende eeuw groeide kerkelijk Oudleusen snel en kwam er een eigen 
godsdienstonderwijzer, de heer Tobie. Later volgden nog G.W. Spiegel en J. Schaapman naar 
wie straten zijn genoemd in de kern. In 1878 werd een evangelisatiegebouwtje gebouwd dat 
in de volksmond “de Prèke” werd genoemd. Om de twee weken was er dienst en de mannen 
en vrouwen zaten apart. Verder was men, zoals eeuwen gebruikelijk was, aangewezen op de 
grote kerk in Dalfsen. Ook voor het begraven van de doden moest men naar Dalfsen. Dit 
evangelisatiegebouwtje werd ook gebruikt voor het verenigingsleven en is in de zestiger 
jaren verbouwd tot woning.  
 
Na de tweede wereldoorlog oorlog kwam het openbare leven in Oudleusen goed op gang. Er 
werd in 1947 een vereniging van Plaatselijk Belang opgericht en in 1946 het Christelijk 
gemengd zangkoor “De Lofstem”. In 1952 werd de huidige Protestantse kerk gebouwd naar 
een ontwerp van architect Jan Jans. Daarna kwamen ook de eerste nieuwbouwhuizen in de 
buurt van de kerk.  
 
Tijdens de ruilverkaveling van 1953-1971 werd de laatste heide ontgonnen, werden wegen 
verhard en boerderijen dichtbij de kern verplaatst naar het buitengebied. In 1954 werd 
Oudleusen op het elektriciteitsnet aangesloten en in 1973 op het aardgasnet.  
 
Van groot belang voor de leefbaarheid van Oudleusen was de bouw naast de kerk van het 
dorpshuis / jeugdgebouw “de Wiekelaar” in 1967. Toen kregen sport en andere verenigingen 
hun plek en konden groeien. Vooral volleybalvereniging “Ouvol” nam een grote plaats in en 
in 1989 werd er een sporthal bijgebouwd. De in 1968 opgerichte toneelvereniging Oleu 
maakte gebruik van het mooie podium in de grote zaal. Naast de gymnastiek en volleybal 
maakten ook de jeugdclubs, de plattelandsvrouwen, CBTB, C.P.J., de Lofstem, cabaret, 
jubilea, bruiloften en partijen gebruik van het gebouw.  
 
In 2010 werd de Wiekelaar multifunctioneel en er werd een vaste verbinding gemaakt met 
de school. Ook de bibliotheek, peuterzaal en jeugdsoos vonden hier een plek. Oudleusen 
kreeg steeds meer nieuwbouw en er kwam een bedrijventerrein en een 
evenemententerrein. In 1999 kwam het eerste dorpsblad de Vechtanjer uit.  
 
Zo groeide het dorp uit tot een levendige kern. Vooral door de inzet van veel vrijwilligers 
kreeg het dorp de prijs “Een kern waar pit in zit”. 


