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WAAR  KOMT  DE NAAM  WEERRIBBEN  VANDAAN? 

 
Aaldert Muis, Ossenzijl 

 
Veel namen hebben een oorsprong, vooral gebiedsnamen. Met de Weerribben 
zal dat niet anders zijn. Waar de naam De Weerribben vandaan komt, weet ik 
niet zeker maar ik durf wel te speculeren. 
De naam komt als Wheerribben voor het eerst geschreven voor in de Oude 
archieven van Oldemarkt nr. 613 jaar 1732. Daarna ook in veel notariële akten. 
 Landbouw en vervening  
De landbouwkundige activiteit begon in onze regio circa duizend jaar geleden 
en was allereerst bedoeld voor het in cultuur brengen van de hoogveenwilder-
nis. De meters dikke veenkoepel tussen Linde en Steenwijker Aa werd vanaf 
de Oude Kuinder ontgonnen in noordoostelijk richting naar de hogere gronden. 
Door het graven van ontwateringsloten oxideerde het veen en klonk de bodem 
in, waardoor steeds verdere ontwatering nodig bleek – en weer bodemdaling 
volgde. De veldnamen van zuidwest naar noordoost weerspiegelen dit nog. De 
meest vergraven en diepst gelegen landen zijn de Schutkampen en Grafkam-
pen (graft, vergraven grond), louter nog drassig hooi- en rietland. Dan volgen 
de Pieriken, geschikt als grasland, daarna de Akkers en Wanden voor bouw-
land (wenden = de ploeg keren, maat voor wat men op een dag kon ploegen).    
Toen het ontwateren van het gebied onder natuurlijk verval onmogelijk was 
geworden omdat de laagste stand van het buitenwater inmiddels gelijk stond 
met de hoogste stand van het binnenwater, werd landbouwkundige activiteit 
goeddeels onmogelijk. Velen verlieten hun gronden en het gebied. Achterblij-
vers begonnen met de natte vervening, bedoeld voor de productie van turf 
(baggerturf). Dit gebeurde in de regio vooral in de 17e en 18e eeuw, met als 
resultaat het huidige veenmoerasgebied. Het vrij late voorkomen van de naam 
Wheerribben kan een belangrijke aanwijzing zijn voor het gebruik van de term 
ribbe bij de natte vervening.  
 
Weer 
Afgeleid van weren, afweren, en vandaar voor alles wat dient om af te weren, 
tegen te houden. Maar ook voor alles wat daardoor beschermd wordt. 
 

1. Weer: een muur of wal, ook een sloot of greppel.  
In onze regio kennen we de landweer: een enkele of dubbele wal met doornige 
struiken als meidoorn, sleedoorn en met aan weerszijden of tussenin een sloot 
of greppel. Hans Salverda uit Zorgvlied deed onderzoek naar het begrip 
‘Landweer’ en hield daarover in 2012 een lezing voor de HVIJ in dorpshuis De 
Slinger te Ossenzijl. Hij gaf toen aan dat op de Fries-Overijsselse provincie-
grens tussen Blesdijke en Paasloo, direct tegenover camping De Eikenhof, nog 
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een deel van een dubbele landweer intact is gebleven (afb. 1). De uitloper hier-
van heet de Weer (afb. 2). 
Het beekje de Wheer, dat even bezuiden de grens van Weststellingwerf met 
Steenwijkerwold loopt en dan verder gaat als grens tussen de voormalige ge-
meenten Steenwijkerwold en Oldemarkt komt straks uitvoeriger aan bod. 

Afb.1: Intact deel van de vroegere dubbele landweer op de grens van Friesland 
en Overijssel tegenover camping De Eikenhof te Paasloo (foto 28.10. 2020). 

 
Afb. 2: 
De uitloper van de 
landweer tussen 
Friesland en Over-
ijsel, genaamd de 
Weer achter de 
Spinnerslaan te 
Paasloo  
(foto 28.10.2020). 
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De term landweer of weerwal is stellig oud, komt in teksten over onze regio pas 
vrij laat voor.  
Op 26 november 1552 meldt de Paasloër schout Johan Claesz. de verkoop 
van  een erve land te Paesloe, strekkende van de were of weerwal tot in de 
Mersloet (Marksloot = Mallegat; Oud Kamper Archief, regest nr. 1493). 
Op 26 april 1555 noemen de schout van Paasloe en die van Steenwijkerwold 
en Scheerwolde de verkoop van een erve land te Paezeloe, strekkende van de 
weerwal tot aan de Tye (Thij; Oud Kamper Archief, regest nr. 1528). 

 
2.  Weer: een lange strook land, door weersloten omgeven; vandaar ook  

in de betekenis: bezit, goederen, hofstede.  
In het Cartularium van de St.-Clemenskerk te Steenwijk is vaak sprake van een 
weer land. Op 28 oktober 1354 betreft het een hofstede ‘oppen were’ nabij Thij.  
Op 20 december 1497 vermeldt schout Henrick Moerling [Muurlink] van Yzel-
hamme een vrije weer tussen de Hoghen weg en de gracht [Hamsgracht].  
En op 6 mei 1501 noemt dezelfde schout een weer land breed 7 akker onder 
Yselhamme tussen de Haersloot en de Dwarsgrafft [Hamsgracht].  
Het Cartularium is moeilijk leesbaar (voorbeeldjes in Sil 28/2, 9 over Ossenzijl). 
In de samenvattingen van alle akten die B.M. de Jonge van Ellemeet in 1919 
heeft gemaakt komt de term weer of were veel voor, in de betekenis van een 
stuk land. De term ribbe ontbreekt. Die zou kunnen staan in de originele tek-
sten, maar het is waarschijnlijker dat die term ontbreekt omdat het Cartularium 
is afgesloten voordat de natte vervening echt goed op gang was gekomen.  
Na de bloeitijd van de natte vervening werden rond begin 18e eeuw veel uitge-
veende stukken land verlaten, zoals in de Vrije Strate, behorend tot de “leegte 
off 37 wheeren in Paesloo” (Oude archieven Oldemarkt nr. 613, stuk uit 1757). 
In de betekenis van weer als perceel land komt het ook bij huizen in het dorp 
Oldemarkt voor. Een paar voorbeelden uit notariële akten 1802-1809: 
huis en wheer; huis, erve en wheere; huys, wheere en hof.  
 
Rib, ribbe 
De grondbetekenis is: verheffing, welving, smalle verhoging aan een oppervlak, 
uitstekend (klemtoon op uit-!). Verwant met rif.   
Ribben overwelven de borstholte, als gebogen stukken hout omspannen zij de 
scheepsromp, als spanten dragen zij het dak, het gewelf (“ribgewelf”). Rib of 
ribbeblad is zelfs een benaming voor de grote weegbree vanwege zijn uitste-
kende bladnerven. 
Bij het baggeren van turf in het moerasgebied werden stroken land, ribben, 
uitgespaard om oeverafslag en meervorming na de turfwinning te voorkomen. 
Deze ribben zijn vervolgens gebruikt als legakker voor het drogen van de turf.  
 Vaak worden de termen ribbe, zetwal en legakker door elkaar gebruikt. 
Een zetwal is een oude sloot die volgestort is met de onbruikbare bovenlaag 
van het veen en later is gebruikt als legakker voor het drogen van de turf. 
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Een legakker is een smalle strook land tussen petgaten, trekgaten of weren in 
een veengebied waar de turf op te drogen werd gelegd en die te midden van 
open water ligt. In Overijssel worden legakkers ribben genoemd. 
 
Wheerribben  
Dat het om ribben gaat, duidt stellig op de latere natte vervening. Vandaar dat 
de naam Wheerribben pas opduikt in de loop van 18e eeuw. En steeds in deze 
spelling. Dat kan beduiden dat het niet gaat om weer = stuk land, maar juist om 
het beekje de Weer, meestal als Wheer vermeld. 
De naam Wheerribben zal ouder zijn dan de vroegste schriftelijke vermelding in 
het jaar 1732. Vóór de invoering van het kadaster werden in notariële akten bij 
verkoop of verhuur ter lokalisering belendende percelen vermeld.  
- 1 januari 1740: 8 dagmat Wheerribben, gelegen bij de oude brugge in de 
Vrijstrate [...] ten westen de Hogeweg, ten oosten het Koepad. 
- 8 juni 1745: 12 dagm. Wheer Ribben gelegen onder Paesloo [...] ten Wes-
ten de Wateringe en ten Oosten het Koepat. 
- 21 juli 1773: Wheerribben in de 29e Wheer onder Paaslo.  
Het Kadaster van 1832 vermeldt de Wheerribben als riet, water, hooiland, het 
meest als hooiland [sectie D blad 04, kaart 18]. 
 
Beekje de Wheer 
Vanaf het Drents Plateau stromen tussen de Steenwijker Aa en de Linde 
meerdere beekjes richting de Zuiderzee. De grotere daarvan hebben een 
naam, zoals de Olde Beke, de Wheer en de Reune. De bekendste naam is de 
Reune. Die naam wordt op dit moment in de regio voor wel drie, grotendeels 
gekanaliseerde, beken gebruikt. En dat mag, want reune (zonder hoofdletter) 
betekent: snelle stroom. Als woord verwant met rennen (Engels: run) en ver-
moedelijk ook terug te vinden in Rijn en Rhône. 
Van west naar oost gaat het respectievelijk om de W(h)eer bij het Tolhekke, de 
Beek (Mienbeken) bij het “Maarkerbroggie” en het stroompje bij Thij, dat van-
wege zijn verhang (relatieve hoogteverschil) het snelst kan stromen en wellicht 
het meest de naam Reune verdient. Deze naam staat echter niet op kaarten 
vermeld bij het “Thij-stroompje”, daarentegen wel op kaarten vanaf 1909 bij de 
benedenloop van het “Maarkerbroggie”-stroompje. 
De Wheer werd en wordt door veel mensen die ik ken of kende de Reune ge-
noemd. Als ik het goed heb, noemde Jo Dolstra, mijn buurman in Kalenberg, 
deze beek zo. Zo ook Kalenberger Boele Postma. 

In een volgend artikel meer over alle drie stroompjes. 
De W(h)eer loopt van het Eezerveen/Eezerveld richting De Pol, zuidelings langs 
het zgn. ’t Jodenveentje, onder spoorweg, snelweg en Steenwijkerweg door, zui-
delings langs de ijsbaan van Willemsoord, langs de Dennebosweg richting Bos-
laan, door het Basserveld richting Paasloregel en dan NW van het Dennenbos 
naar de Oldemarktseweg en verder naar het Kanaal Steenwijk-Ossenzijl. Voordat 
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dit Kanaal er was, liep de Weer richting de Hoogeweg om uit te komen in de kolk 
bij de molen van mijn oudoom Dirk Hoen, later herbouwd als molen De Wicher. 
 
Polder Wheerribben en Boonspolder 
Als de Wheerribben werkelijk hun naam aan de Wheer ontlenen, is het kernge-
bied stellig de huidige Boonspolder. Begrensd door de Hoogeweg, Meenteweg, 
Koepad (bezuiden Woldlakeweg) en de polderdijk die loopt vanaf het Koepad 
tot aan de de Hoogeweg naast de molenkolk van Dirk Hoen.  
De beek de Wheer liep aan de polderbinnenzijde van deze dijk en maakte dus 
deel uit van de Boonspolder. 
Oude veldnamen blijven vaak nog lang in gebruik. Nog in december 1897 is bij 
verhuur sprake van Polder Wheerribben. Ook nadat in mei 1898 de polder is 
gekocht door Aukes en Slot uit Meppel, blijft de naam Polder Wheerribben in 
gebruik. De polder wordt in december 1909 verkocht, heet dan Slotspolder en 
houdt die naam tot in ieder geval 1940 (!).  
Koper in 1909 was Menno Boon (1867-1944) uit Hoogezand. De naam Boons-
polder duikt in kranten pas op in juni 1940 en blijft gebezigd tot 1953. In januari 
1955 maakt Hoen namens Boon junior bezwaar om de Weerribben tot natuur-
reservaat te bestemmen. Kennelijk gaat het dan nog steeds om het kernge-
bied, de ‘echte’ Weerribben, Polder de Wheerribben. 
De eerste grondaankoop van Staatsbosbeheer (SBB) in het moerasgebied 
betreft in 1956 de Boonspolder, het verboste rietland met de toen vermaarde 
purperreigerkolonie van meer dan honderd broedparen. Staatsbosbeheer kan 
in de volgende decennia met een gericht aankoopbeleid meer dan 90% van de 
oppervlakte in eigendom verwerven. Eén groot gebied van toen circa 3.000 ha 
vraagt om één aanduiding; de rijstebrijberg van streeknamen voor gebiedsde-
len, percelen en vaarten is voor de buitenstaander onhanteerbaar. Nico van 
der Weide is in die periode jarenlang districtshoofd bij Staatsbosbeheer. Hij is 
één van de mensen die betrokken zijn bij deze latere overall-aanduiding en dat 
wordt De Weerribben. Dus met lidwoord en met hoofdletter. 
 Kaarten weerspiegelen doorgaans wijziging in naamsgeving vertraagd. 
Boonspolder:  

Wheerribben    1832 kadaster   
Wheerribben 1924-1933 
Weerribben  1934-1963     
Wheerribben 1964-1973 
géén naam 1974-1985 (toen naam voor het héle Ribbengebied)   
Boonspolder 1986- heden 

Andere relevante namen op kaarten:  
Weer, Beekbrug op alle kaarten  
Wheerbrug   op kaarten tot en met 1908 (bij de tol, nu ’t Tolhekke) 
Reune   op kaarten vanaf 1909 (voor benedenloop van de Beek) 
molen van Hoen  op kaarten vanaf 1908 (stellig eind 19e eeuw  gebouwd) 
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Afb. 3: Locatie van de Wheerribben in engere zin, de ‘echte’ Wheerribben.  
Deel van kaartblad No 16 D Blokzijl; Topografische Dienst, Delft, editie 1962; 
inmiddels is de naam Wheerribben hier vervangen door Boonspolder.  

NB: De namen Polderdijk en Hoogeweg zijn alsnog ingevoegd.  
De schuin weglopende streepjeslijn midden-rechts ligt in het hart van de Wheer 
en geeft de voormalige gemeentegrens tussen Steenwijkerwold en Oldemarkt 
aan. Deze grens volgt het hart van de Wheer vanaf de westzijde van het Den-
nenbos, voorbij de Oldemarktseweg tot aan de Woldlakeweg, dan langs deze 
weg tot aan de Floddervaart en verder langs de noordwestoever daarvan. 
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Afb. 4: Stuw in de Wheer direct ten oosten van de Oldemarktseweg bij zwem-
bad ’t Tolhekke, de vroegere locatie van de Wheerbrug. (foto 22.10.2020). 
 
Het belang van de Wheer – 
waterhuishoudkundig, logistiek, maatschappelijk en geografisch  
De Wheer was en is van belang voor de afwatering van de hogere gronden.  
Ook voor de aan- en afvoer van riet, hooi en turf over het water werd de Wheer 
gebruikt gezien de vier (vijf) bruggen die er lagen.  

Tevens liet men een deel van de Wheer samenvallen met de gemeente-
grens tussen de gemeenten Steenwijkerwold en Oldemarkt. De tolheffing tot 
1910 op het snijpunt van Wheer en Oldemarktseweg zal hier mee te maken.  

Ook vormde de Wheer aan het begin van de vorige eeuw een scheiding 
van naamgeving in de benaming van de Lakeweg/Woldlakeweg (vroeger ook 
hypercorrect: Woudlakeweg). Ten noorden van deze brug tot aan de Aukendijk 
(nu deel van Meentheweg) heette de weg toen Lakeweg, ten zuiden ervan 
Woldlakeweg. De huidige Lakeweg heette toen nog IJsselhammerlakeweg en 
voordien Ladick.  
Heden is de scheiding van naamgeving nog actueel bij de wegonderduiking 
van de Wheer nabij zwembad ’t Tolhekke. Hier heet de weg tussen Steenwijk 
en Oldemarkt ten noorden van deze kruising Paasloërweg en ten zuiden ervan 
Oldemarktseweg. 
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De beek de Where wordt in de 18e eeuw al genoemd als grenswater. In die tijd 
was de Where de voornaamste afwatering van Paasloo. Het Wheerwater werd 
toen afgevoerd via de sloot ten oosten van de Woldlakeweg in noordelijke rich-
ting naar de Aukendijk. Vanaf de brug in de Aukendijk stroomde het water af 
via de sloot langs de oostzijde van de Lakeweg om via de Haarsloot in oostelij-
ke richting uit te monden in het Mallegat. 
Ik vermoed dat in die periode het water van de Wheer op deze manier gefor-
ceerd werd omgeleid vanwege de steeds verdere zakking van het veenpakket 
van de veenweidegebieden van de ‘37 wheeren van Paesloo’. 
 
De oorspronkelijke beekbedding van De W(h)eer   
Thans is de Wheer overal gekanaliseerd. In het veengebied is dat eeuwen 
geleden gebeurd. Op de hogere gronden is op kaarten nog een natuurlijker 
beekloop te zien. Het deel ten noorden van de Paaslooregel ligt dan al buiten 
het bosgebied van het Dennenbos. In het veld is echter nog zeer goed het 
vroegere beektracé te onderscheiden in het huidige bos tussen de Paas-
looregel en de huidige gekanaliseerde loop ervan. 

  
Afb. 5: Op kaarten 1850-1908 staat de Weer (zonder -h-) met pijl ← voor de 
stroomrichting. Bij de tol in de Oldemarktseweg lag de Wheerbrug (met -h-). 
Ook in de Paaslooregel lag toen een (naamloze) brug (Br) over deze beek. 
 
Het blijft gissen waar het oorspronkelijke natuurlijke beektracé van de Wheer in 
het veengebied van de huidige Weerribben liep. Een vervolg van de loop tus-
sen de Hoogeweg en Kalenberg is niet meer na te gaan. Wel vermoed ik dat 
de beek ooit de huidige Hoogeweg heeft gesneden en wel even ten zuiden van 
de kolk van Dirk Hoen (afb. 6, volgende pagina).  
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Beken snijden altijd hun beddingen in de zandondergrond. Na veenvorming 
blijft zo’n bedding onder bepaalde omstandigheden zichtbaar omdat het dikke-
re veenpakket in de bedding meer zetting vertoont dan het dunnere veenpak-
ket ernaast. Daarom denk ik dat de laagte in het wegdek van de Hoogeweg op 
afb. 6 de oorspronkelijke bedding van de Wheer betreft. Die laagte ligt precies 
voor het Meulegat, de vaart met petgaten richting Kalenberg. Ik vermoed dat 
het Meulegat iets van doen heeft met de loop van de Wheer. 
Maar nogmaals, dat is een uitdrukkelijk vermoeden. 
 
In ons veengebied hebben wij ervaring met dit soort laagten. Sinds het bestaan 
van de Heuvenweg in 1959 bestaat de laagte in het wegdek ter hoogte van het 
grasland van familie Koning juist buiten Kalenberg als een gegeven. Hier 
stroomde ooit de Olde Beke. Bij de wegaanleg was hier extra zand nodig om-
dat het opgespoten zand in de oude beekbedding zijwaarts (squeezing) en 
extra diep (zetting) wegvloeide, een proces dat nog steeds niet helemaal is 
uitgewerkt. Deze ‘del’ in het wegdek is overigens recentelijk opnieuw met asfalt 
gevuld en afgewerkt, maar dat zal niet de laatste keer zijn. 
 

 
Afb. 6: Vermoedelijk veldkenmerk van de oorspronkelijke beekbedding van de 
Wheer als regenwaterplas in laagte in het asfaltwegdek van de Hoogeweg, 
daar waar het Meulegat uitmondt in de Hoogewegsloot. Het vermoeden be-
staat dat het Meulegat een onderdeel vormt van de oorspronkelijke beek de 
Wheer (foto 11.10. 2020). 
 
Het tracé van de Olde Beke is heden ten dage in het moerasland te herkennen 
als een brede strook van onverveend grasland vanaf de knik in de Lakeweg 
(bovenstrooms aansluitend op het vroegere Haarsloottracé) tot achter de Kooi 
van Pen in de Whee. Onverveend, omdat het elzenveen van het elzenbroek-
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bos, dat dit beekdal ooit flankeerde, ongeschikt was voor het maken van turf (te 
‘kort’). Daar, achter de Kooi van Pen ten oosten van Nederland, is nog een 
heel klein oorspronkelijk beekdeel van deze Olde Beke intact. Jaarlijks wordt 
dit kronkelige slootje nog opgemaakt door de familie Koning. 
Via het huidige Meulegat zou de Wheer mogelijk aansluiting met de Olde Beke 
kunnen hebben gehad en wel ter hoogte van de kruising tussen het rak (dub-
bele haakse bocht) in de Nieuwe Vaart met genoemde graslandstrook. 
 
Alle foto’s zijn van mijn hand (oktober 2020). 
 
Met aanvulling van en bewerking door Jo Steenstra, Nieuw-Buinen.  
 
Inhoudelijke op- en aanmerkingen over dit artikel ontvang ik graag via de re-
dactie van De Silehammer: redactie@historischeverenigingijsselham.nl 
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