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Samenvatting
In deze les leren de leerlingen dat de aanleg van het 
kanaal Almelo- de Haandrik bepalend is geweest 
voor het omliggende landschap. Het kanaal speelt 
al generaties lang een belangrijke rol in het leven 
van de omwonenden. Kinderen leerden zwemmen, 
fietsen en schaatsen langs en op het kanaal. Eerst 
dronk men zelfs nog uit het kanaal. De meeste 
voorzieningen en bedrijvigheid concentreerden zich 
rond het kanaal. Het kanaal is van wezenlijk belang 
geweest bij het ontstaan van de omgeving. 

Doel van de les
De leerlingen kunnen door het doen van een klein 
onderzoek de verhalen opdiepen over het kanaal en 
deze bundelen tot een boek. 

Werkvorm
Stap 1
De docent introduceert de les en vertelt kort over 
het ontstaan van het kanaal.

TIP: lees hiervoor de bijgevoegde 
achtergrondinformatie!

Stap 2 
De leerlingen krijgen groepsgewijs een thema 
betreffende het kanaal aangereikt. De thema’s zijn:
•  Ontstaan van het kanaal
• Bruggen over het kanaal
•  Ontstaan van Beerzerveld
•  Varen op het kanaal
•  Recreatie (zwemmen, vissen)

Elk groepje werkt een thema uit. Eerst bedenken 
ze vragen waarop ze antwoord willen hebben dat 
te maken heeft met het thema. Die vragen kunnen 
bijvoorbeeld per leerling verdeeld worden om uit te 
werken of op te zoeken. 
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Daarvoor doen ze kort onderzoek op internet of in 
de lokale bieb. Ze kunnen daarvoor ook mensen 
interviewen die iets weten van het kanaal vroeger 
en hoe het toen gebruikt werd (opa/oma, buurman 
etc ). De bedoeling is dat elk groepje een verhaal 
schrijft over het thema en dit ook voorziet van foto- 
of kaartmateriaal of van tekeningen. De leerlingen 
kunnen ter plekke foto’s maken of misschien wel in 
de fotoboeken van familieleden zoeken naar beelden. 
De verschillende verhalen worden door de docent 
gebundeld tot 1 boek; “ het verhaal van het kanaal” . 

Stap 3 
Nabespreken: klassikaal de les afsluiten met een 
korte evaluatie; wat hebben de leerlingen geleerd en 
ontdekt? Wat is ze bijgebleven ?

Extra suggestie:

Tijdsduur 
De docent kan zelf bepalen hoeveel tijd in de klas 
aan dit onderdeel besteedt wordt en hoe uitgebreid 
het verhaal moet zijn. Een aantal taken kunnen als 
huiswerk meegegeven worden. 

Lesbenodigdheden
•  Computers met internet
•  Digibord

Internetsites die de leerlingen kunnen gebruiken zijn 
bijvoorbeeld:
www.marienbergbeerzerveld.nl
www.topotijdreis.nl 
wwww.wikipedia.nl

Voorbereidende werkzaamheden 
•  Achtergrondinformatie lezen 

Achtergrondinformatie over het kanaal 

Behoefte aan nieuwe kanalen
In de jaren vijftig van de negentiende eeuw werden 
in Nederland veel nieuwe kanalen aangelegd. 
Overijssel is rijk aan verschillende kanalen, van 
kleinere turf- en afwateringskanaaltjes tot een groot 
netwerk van kanalen, dat onder meer bedoeld is 
voor scheepvaarttransport en handelsverkeer met 
Duitsland. Anders dan in Drenthe was het doel van 
de aanleg van het Overijssels Kanaal de ontsluiting 
en ontwikkeling van een opkomende textielnijverheid 
in Twente. Vanouds vond het vervoer van 
grondstoffen voor linnen en dergelijke plaats 
over vaak slecht bevaarbare beken en riviertjes 
als de Dinkel en de Regge, of over de tijdens het 
Napoleontische regime aangelegde straatwegen, 
waarover op bepaalde plekken een behoorlijke 
tol betaald moest worden. De Overijsselse 
infrastructuur voldeed steeds minder aan de 
eisen van de groeiende industrie en Twente raakte 
in een isolement. In 1849 werd de Overijsselse 
Spoorwegmaatschappij (OSM) opgeheven, omdat de 
aanleg van een spoorlijn van Zwolle naar Almelo en 
de Duitse grens veel te duur bleek. Toen de aanleg 
van een spoorweg naar Twente van de baan was, 
stond niets de plannen voor een kanalenstelsel 
meer in de weg. Vooral omdat de aandeelhouders 
van OSM hun kapitaal wilde aanwenden voor een 
toekomstig kanalisatieplan. Dat werd uiteindelijk 
het Overijssels kanaal. De aanleg en de exploitatie 
van dit kanalenstelsel waren in handen van de 
Overijsselsche Kanalisatie Maatschappij (OKM 
of Kanalen Maatschappij), die rond 1850 werd de 
opgericht en het recht kreeg om een aantal kanalen 
te graven in de provincie Overijssel. 
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De aanleg van het Overijssel Kanaal
Het kanalenstelsel bestond uiteindelijk uit een 
hoofdkanaal met zijkanalen richting de Vecht en 
naar de IJssel bij Deventer, die samen worden 
aangeduid als Overijssels Kanaal.
Het bestek werd in mei 1851 goedgekeurd. 
Direct daarna werd begonnen met de eerste 
werkzaamheden, die bestonden uit het verbreden en 
verdiepen van de Nieuwe Wetering, te beginnen bij 
de stadsgracht van Zwolle. 

In 1908 werd de Overijsselse Vecht gekanaliseerd 
en werden veel bochten afgesneden. De stuw bij 
De Haandrik is een van de vijf stuwen die tussen 
1907 en 1916 in de Vecht werden gebouwd om 
waterniveau beter te kunnen beheersen. Het doel 
was om de zomerse overstromingen tegen te gaan 
en de winterse overstromingen op gereguleerde 
wijze toe te staan. Eerst diende het kanaal als 
weg voor de afvoer van turf, later voor die van 
aardappelen.

Schippers betaalden sluis-, brug-, en havengelden 
op het kanaal. Deze tol leverde de OKM jaarlijks 
tienduizenden guldens op. Dat ging lange tijd 
goed, maar op den duur stegen de kosten en liep 
het dividend terug. Bovendien kreeg het kanaal 
concurrentie van de toch gerealiseerde spoorweg. 

Veenontginningen
Het traject Vroomshoop-De Haandrik dat is gegraven 
met het doel het Overijssels Kanaal van water te 
voorzien, is van grote betekenis geweest voor de 
ontwikkeling van de aangrenzende veengebieden. 
Het Overijssels Kanaal liep grotendeels door 
gebieden, die niet of nauwelijks ontgonnen waren. 
Gebieden als Beerzerveld en Mariënberg bestonden 
tot de aanleg van het kanaal uit hoogveen. Het 
kanaal had in het veengebied een belangrijke 
afwatering- en transportfunctie. Door de aanleg van 
dit dichte net van kanalen en wijken werd de natte 
bodem ontwaterd, waarna de vaak metersdikke 

veenmassa laag voor laag afgestoken kon worden. 
Na droging kon de afgestoken turf eenvoudig per 
schuit worden afgevoerd, meestal naar Groningen 
of richting Holland, en in het in het voorheen natte 
en moeilijk toegankelijke gebied werd bewoning 
mogelijk.

Voor de vervening werden veel arbeiders naar het 
gebied gehaald, die hier nieuwe nederzettingen 
bouwden. Bij Vroomshoop, waar het hoofdkanaal 
een haakse bocht naar het zuiden maakt richting 
Almelo, vestigde zich een aantal katholieke 
kanaalgravers. Zij vormden het begin van de 
veenkolonie Vroomshoop. Hier staan langs het 
kanaal enkele grote ontginningsboerderijen, 
gebouwd door Groninger of Drentse kolonisten. Ze 
vertonen sterke gelijkenis met die in de Groninger 
veenkoloniën.

Het traject van Vroomshoop tot De Haandrik ligt op 
een steenworp afstand van de Overijsselse Vecht. 
Ondanks de kanalisatie van de Vecht in 1908 golft 
de rivier nog altijd door het zachte landschap waar 
uiterwaarden, landbouwgronden en bossen elkaar 
afwisselen. Het kanaal daarentegen trekt een rechte 
lijn door het lege landschap van het voormalige 
hoogveengebied. Het kanaal en het landschap zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het landschap 
is door de komst van het kanaal ontwikkeld. 

TMK uit de periode 1850-1864 met de loop van het 
vrijwel rechte Overijssels kanaal gemarkeerd.

Beerzerveld 
De kern Beerzerveld is van oudsher sterk 
gerelateerd aan het kanaal. Het buurtschap is 
ontstaan in de tweede helft van de negentiende 
eeuw. Aan weerszijden van het kanaal vestigden 
zich na de aanleg van het kanaal Almelo-De 
Haandrik de eerste inwoners van het buurtschap 
Beerzerveld. Ze kwamen hoofdzakelijk uit Friesland naar 
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en de Kop van Overijssel om turf af te graven. 
Ook de kerk is in 1901 langs het kanaal gebouwd. 
Beerzerveld ontleent haar identiteit dan ook sterk 
aan het kanaal en aan de Beerzerveldbrug. Zonder 
kanaal en brug was Beerzerveld hier niet ontstaan.
(uit rapport kanaal Almelo- De Haandrik, Het oversticht 2011)

Boeken
•  Boer, D.E.L. de, Beerze, Beerzerveld en Mariënberg. 

Heden en verleden, Beerzerveld 1994
•  Visscher, Wim, Een wereld van turf, de Overijsselse 

turfindustrie en de veenondernemingen in de hoge 
venen van Overijssel, Gouda 2003

Websites
www.marienbergbeerzerveld.nl
www.topotijdreis.nl 
wwww.wikipedia.nl
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