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WHEER,  BEEK,  REUNE 

 
Aaldert Muis, Ossenzijl 

 

In het vorige artikel over de herkomst van de naam Wheerribben is aangekon-
digd nader in te gaan over de stroomgebieden van W(h)eer, Beek en Reune. 

 
Stroomgebieden van drie lokale beken 
Het is lastig het stroomgebied van alle drie op één kaartje te vangen omdat de 
meeste kaarten zijn vergeven van aardrijkskundige namen en toeristische of 
commerciële informatie. Bovendien verschijnt De Silehammer niet in kleur. 

 
Afb. 1.  Kaart Google Earth, ingetekend door Aaldert Muis (stromen), bewerkt door Sara 
Muis (fotografisch) en Jo Steenstra (cijfers). 1. Eeserveld; 2. Woldberg; 3. Willemsoord; 
4. Witte Paarden; 5. Tuk; 6. Thij; 7. Kerkbuurt; 8. Maarkerbroggie; 9. Paasloo; 10. Den-
nenbos; 11. Kanaal Steenwijk - Ossenzijl; 12. Boonspolder; 13. molen De Wicher.   

 

Alle drie stroompjes mogen een reune heten, een snelstromend beekje. De be-

naming is afgeleid van een woordstam rei- met de betekenis lopen, stromen, 

vloeien en, heel algemeen, zich in beweging zetten, zich verheffen. Dat past heel 

goed bij deze stroompjes die vaak ineens veel water voeren en daarna ook vrij-

wel geheel droog kunnen vallen. Van der Tuin in zijn boekje Wateren waterna-

men (p. 61): Reune: een voor onze omgeving karakteristieke soortnaam voor 

een snelstromende beek, vergelijkbaar met het Noordbrabantse ‘run’. 
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Reune 

De kortste van de drie stroompjes met een relatief groot hoogteverschil (verhang). 

Een deel van het water van de Woldberg dat niet in de bovenste grondlaag wordt 

opgenomen stroomt over het dieper gelegen keileem zuidwestwaarts en duikt als 

stroompje op bij de Bakkersteeg. De Reune loopt een eindje westelijk evenwijdig 

aan Kwikkels, buigt dan zuidwestwaarts af richting Thij, stort zich over het stuwtje 

bij de Oldemarktseweg en gaat daar met een duiker onderdoor. Vanaf Thij loopt 

de beek op een afstand van circa 200 m evenwijdig aan de noordwestflank van 

de weg Thijlingerhof, kruist deze bij de Gelderingensteeg en komt uit op het Ka-

naal Steenwijk – Ossenzijl.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 2. Stuw in de Reune direct ten oosten van de Oldemarktseweg tegenover 
Slagerij Bouma in Thij. Door zijn grote hoogteverschil over korte afstand veroor-
zaakt de Reune veel geruis in de duiker onder de Oldemarktseweg door.  
Thij, al vermeld in de 12e eeuw, is een aloude oversteekplaats van de Reune.    
Foto 22.1.2020. 
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Slagerij Bouma ligt in Thij op een laag punt aan de Oldemarktseweg. Direct ten 
zuiden van het pand stond in het begin van de jaren zestig nog een woning. 
Afgebroken en niet herbouwd vanwege wateroverlast van de Reune. Daar 
woonde mijn ulo-klasgenoot Johan Bos. Als ik het mij goed herinner, noemde 
ook Johan deze beek de Reune. Op 2 oktober 2020 sprak ik slager Bouma. Hij 
zei dat hij de beek ook altijd de Reune noemt, maar gaf tevens aan dat hij wist 
dat meerdere stroompjes die naam hebben.  
De naam Reune voor deze beek staat niet op (historische) kaarten. Wellicht om-
dat de Reune vrij kort is en er ruimtegebrek is vanwege vele andere namen of 
anderszins.  
 
Beek 
Water afkomstig van Het Heideveld (vroeger: Woldveld) duikt als stroompje op 
niet ver van Bezoekerstuin Hof aan de Reune aan de Steenwijkerweg 193. Ook 
dit stroompje mag een reune heten, maar het is in feite de Beek / De Beek. Die 
loopt vanaf de Bezoekerstuin een stukje zuidwestelijk en dan zuid richting de 
Bentekamp, gaat langs de noordzijde ervan richting de nieuwe kruising met de 
Oldemarktseweg en duikt daaronder door. Aan de noordzijde van de voormalige 
boerderij van Bart Trinks vervolgt de Beek zijn loop richting Mienbeken, de zand-
weg die hij deels flankeert. Bij de driesprong van Mienbeken en De Beek duikt 
hij onder de weg De Beek door en stroomt aan de zuidoostzijde ervan richting 
Molenhoek. Vanaf de kruising met de Basserweg loopt de bedding richting Vos-
hoek, duikt onder die weg door en mondt na circa 600 m uit in het Kanaal Steen-
wijk – Ossenzijl. In de bocht van de oude Oldemarktseweg bij de afslag naar 
Marijenkampen lag het Maarkerbroggie. 

Over de Mienbeken schrijft Van der Tuin (p. 25): “Deze is de middelste van 
een drietal waarvan elk ook als Reune bekend staat [...]. Waarschijnlijk nam deze 
beek de beide andere op en vormde zo de gemeenschappelijke, in een regest 
van 1561 wellicht daarom Meenbeke genoemde, beek die waarschijnlijk de bo-
venloop vormde van de hiervoor beschreven Beek bij Nederland.” 
Dat lijkt mij niet aannemelijk. De Beek loopt qua richting en afstand veel verder 
naar het zuiden dan de Wheer om bij Nederland onderling en met de Olde Beke 
samen te smelten (zie ook afb. 1. en 8.).  

Jan Prins is geboren en getogen op Gelderingen. Jan weet te vertellen dat 
zijn vader vroeger vee weidde op het land naast Bart Trinks, langs de beek (het 
perceel waar nu fam. Kranendonk woont). Voor Jan Prins heet de ‘Maarkerbrog-
giebeek’ de Reune. 
‘Probleem’: de naam Reune komt pas voor op kaarten vanaf 1909 en dan alleen 
bij de benedenloop van de ‘Maarkerbroggiebeek’.  
De Beek werd vroeger genoemd Mienbeken, Meenbeken, in 1456 Mambeke.  
De naam Beekbrug staat op kaarten tot 1908, de naam Beeksteeg tot 1973 en 
vanaf 1985 komt weg De Beek op de kaarten. 
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Afb. 3. Duiker onder het oude deel van de Oldemarktseweg als waterdoorlaat 
van de Beek bij het zgn. ‘Maarkerbroggie’.  
Het landhek links staat op het tracé van de voormalige Beeksteeg.  
Foto genomen aan de westzijde van de Oldemarktseweg, 22.10.2020. 



De Silehammer 29/3 september 2021 10

 
 Afb. 4. Op kaarten vanaf 1909 staat de naam Reune bij de benedenloop van 
de Beek bezuiden de Molenhoek. Op kaarten tussen 1851 en 1908 staat nog 
de naam Beekbrug horizontaal boven de naam Molenhoek vanaf de letter -n-.  
Mienbeken heet hier nog (deels) Beeksteeg. De Beeksteeg liep destijds over de 
gehele lengte langs de beek. Halverwege het traject van de Beek buigt de weg 
Mienbeken af richting Oldemarktseweg.  
De naam Moenleken (op de kaart midden boven) lijkt een verhaspeling te zijn. 
Bedenk dat kaartenmakers van elders kwamen en opschreven wat zij dachten 
te horen van de plaatselijke bevolking. 
 
Wheer 
Voor de loop ervan volgt nu een bredere beschrijving. Het water van de Wheer 
komt van het Eeserveld en stroomt vanaf de Löhnislaan langs camping De Bos-
rand nabij De Pol, gaat via ’t Jodenveentje bij De Pol onder de A32 en het spoor 
door, dan langs een onverharde doodlopende weg met hoge bomen, verder on-
der de Steenwijkerweg door langs de ijsbaan van buurtschap Marijenkampen en 
dan onder de weg met die naam door. Op het adres Marijenkampen 21 staat 
Buurthuis ’t Reunedal – dat ligt in feite dus aan de Wheer! Overigens, een eindje 
zuidelijker doorsnijdt de weg Marijenkampen ook het stroompje de Beek.   
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De Wheer loopt verder langs de weg Dennebos (verwarrende naam), dan langs 
de Oldemarktseweg (ook verwarrend: noordelijke zijtak van de grote door-
gaande Oldemarktseweg), langs de noordrand van het ‘derde Dennenbos’, ver-
volgens onder de Boslaan door en buigt dan af richting Paasloregel.  
Vervolgens gaat de Wheer onder de Paasloregel door; daar lag vroeger een 
brug (Sil 29/2, 14 afb. 5). Direct daarna buigt de Wheer zuidwestwaarts af naar 
de stuw bij zwembad ’t Tolhekke op de grens van het ‘eerste Dennenbos’ en het 
noordwestelijk gelegen grasland (vroeger heide). Vanaf de stuw stroomt het 
beekwater richting het Kanaal Steenwijk – Ossenzijl, grotendeels op enige af-
stand evenwijdig aan de Hooiweg en verder onder de weg Westenwold door.  

NB: in 1820 werd de Kolonie Willemsoord gesticht, met een synagoge op 
de hoek Löhnislaan / De Pol. Waar nu camping ’t Veentje ligt, stond vroeger de 
boerderij van de Joodse familie Van Goor. Vandaar de naam ’t Jodenveentje, 
dat eigenlijk een pingoruïne is.  

 
Afb. 5. Deel van de loop van de Wheer op kaarten 1909-1923.  
Het Kanaal Steenwijk – Ossenzijl was er nog niet. Rechtsboven staat een brug 
(Br) ingetekend ter plaatse van de Woldlakeweg (vlakbij het huisje van voorheen 
fam. Kuiper, Woldlakeweg 18). De tweede brug (Br) over de Wheer staat schuin 
daaronder ingetekend; dit is de brug in het Koepad. De Wheer komt bij de Hoo-
geweg uit juist ten zuiden van de kolk en molen van Dirk Hoen (ingetekend als 
langgerekt kruis X; de molen heet nu De Wicher). 
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Afvoer Wheerwater gewijzigd  
In mijn eerdere artikel uit ik het vermoeden dat vanwege de steeds verdere zak-
king van het veenpakket in de Polder Wheerribben (Boonspolder) het water van 
de Wheer onder Paasloo geforceerd werd afgevoerd via sloten langs de Wold-
lakeweg en de Lakeweg om via de Haarsloot in het Mallegat uit te monden.  
Ten Hove en Zeiler schrijven in hun boek Turfmakers en boterkopers (p. 70): 
”Pas in 1770 zou men via een duiker in het Koepad op IJsselham gaan lozen.” 
De brug in de Woldlakeweg wordt dan nog niet genoemd, maar moet er toen ook 
zijn gelegd anders kan het Wheerwater niet bij het Koepad komen.  
Naar ik veronderstel zal de duiker zijn vervangen door een brug, toen men bij de 
veenontginning voor turfafvoer over water deze doorgang nodig had. Dit meer 
oorspronkelijke Wheertracé kon weer worden benut nadat het gebied voor de 
landbouw was opgegeven en men daar was overgegaan op de natte vervening. 
 Tracé in het veengebied 
De loop van de Wheer in het veengebied was op kadasterkaarten begin 19e 
eeuw al zeer rechtlijnig en dus uitdrukkelijk gekanaliseerd.  
Op afb. 5 (vorige pagina) komt de Wheer als een rechte diagonale lijn uit de 
rechterbovenhoek tot aan de Woldlakeweg. In deze weg lag destijds een brug 
over de Wheer. Vanaf die brug volgt de watergang de Wheer de richting van de 
toenmalige verkaveling, haaks op het Koepad. In het Koepad ligt ook een brug 
over de Wheer. Vanaf het Koepad is de Wheer als een rechte lijn evenwijdig aan 
de verkaveling richting de Hoogeweg goed te zien. De Wheer komt bij de Hoo-
geweg uit bij de kolk van mijn oudoom Dirk Hoen, bestemd als boezemwater 
voor onderbemaling van Polder de Wheerribben (Boonspolder).    
De huidige brug in de Hoogeweg nabij de kolk van Dirk Hoen is er dan nog niet. 
Noordelijker in de Hoogeweg lag toen een ophaalbrug, even ten zuiden van het 
huisje van Marten de Jonge (Hoogeweg 8) en even ten noorden van het Hooge-
wegsepad (tegenwoordig het Kalenbergerpad genoemd). Die brug verbond de 
Hoogewegsloot met de Muurlinkvaart (één van de drie vaarten in het gebied met 
die naam).   
Deze Muurlinkvaart was toen voor de afvoer van riet, hooi en turf vanuit de Pol-
der Wheerribben, maar natuurlijk ook van water van o.a. De Wheer. De naam-
geving Wheerribben is dus niet onlogisch; sterker nog, ligt voor de hand.             

Toen in 1932 het kanaal Steenwijk – Ossenzijl gereedkwam, kon de Wheer 
daar rechtstreeks op afwateren. De westelijke kanaaldijk sloot de Wheer aan de 
westzijde af van haar oorspronkelijke watertoevoer. De waterdoorlaat met brug 
in de Woldlakeweg en ook die in het Koepad waren overbodig geworden.  

Juist ten zuiden van Woldlakeweg 18 is heden in het veld de loop van de 
Wheer tussen het kanaal en de Woldlakeweg vanaf deze weg gezien nog goed 
herkenbaar aan het hoge overjarige riet in de drassige geul tussen de opgaande 
bomen aan weerszijden ervan. Van de Wheerbrug in deze weg is zo op het oog 
niets terug te vinden. Wel vond ik op 31 oktober 2020 een groot stuk puin in de 
pas opgeschoonde bermsloot ter plaatse van de voormalige brug.  
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Ik vermoed dat de waterdoorlaat in de Woldlakeweg indertijd met onder andere 
puin is gedempt. 
Samen met Siebrand de Boer en Jaap Ruiter heb ik in 2019 geprobeerd de loop 
van de Wheer in de Boonspolder in het veld te herkennen door het beschreven 
tracé af te lopen.  
Ten noordoosten van het Koepad is nog een watergangdeel te onderscheiden 
als ‘water’. Dat is op Google Earth ook goed te zien. Ten zuidwesten van het 
Koepad is in het rietland het tracé niet herkenbaar; in het moerasbos vanaf de 
Hoogeweg komend is een vroegere watergang met veel fantasie nog enigszins 
herkenbaar. De plaats van de vroegere Wheerbrug in het Koepad werd nage-
noeg zeker herkend.  

 
Afb. 6: Uitsnede uit de gedigitaliseerde kadastrale kaart van 1832 van de Wheer-
ribben (nu Boonspolder, linksonder) met de molenkolk van Dirk Hoen (lichtgrijs 
vlekje) aan de Hoogeweg en de huidige molennaam De Wicher.  
Vrijwel elk perceel (donkergrijs) wordt aangeduid als ‘riet, water, hooiland’. De 
Polder Wheerribben is op dat moment dus volop in vervening. De lichtgrijze ka-
vels betreffen ‘hooiland’ en zijn dus nog niet in vervening.  
De toen reeds gekanaliseerde loop van de Wheer is benoorden de Woldlakeweg 
goed zichtbaar als een witte strook (pijl). Bezuiden de Woldlakeweg is de loop 
dan minder duidelijk; in het hooiland zichtbaar als een dubbele zeer smalle kavel, 
in de Polder Wheerribben niet en dat is logisch want binnen dit areaal in verve-
ning is water niet apart aangeduid. 
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Friesche Wheer, Weerdsloot, Woldweer 
In het Cartularium van de Sint Clemenskerk van Steenwijk is op 11 maart 1461 
sprake van land tussen Woesinghe-vene en de Weetsloet. Van der Tuin, Water 
en Waternamen (p. 80) denkt dat Weetsloet een verschrijving is van Weersloot 
en dat het gaat om de benedenloop van de Weer. Dat is slechts ten dele juist. 
Voor de invoering van het kadaster werd in september 1827 tussen de gemeen-
ten onderling en met belendende provincies de grens exact vastgesteld.  
Op de grens van Friesland en Steenwijkerwold liep de Weerdsloot vanaf Wil-
lemsoord langs het Friesche Veld, even benoorden de Kolonieweg (nu Paaslo-
regel), en duidelijk bedoeld als landweersloot, liggend in een natuurlijke laagte. 
Het stroompje de Wheer liep en loopt op enige afstand bezuiden de Kolonieweg. 
Nabij Paasloregel 106 duikt de (gekanaliseerde) Wheer onder de Paasloregel 
door en verenigt zich dan op de Friese grens met de Weerdsloot. 
Vanaf dit punt heet de grens tussen Friesland en Oldemarkt in krantenpublicaties 
over de schouwplicht de Friesche Wheer (meestal met -h-). Het is de diepe grep-
pel van de aloude landweer, kortweg de Weer genoemd (dan zonder -h-), zoals 
in De Silehammer 28/4, p. 4 en 29/2, p. 7vv. Voor deze waterlossing voert het 
waterschap Wold en Wieden nog steeds zelf de schouwwerkzaamheden uit, 
waaraan onder andere Lippe Hoen heeft meegewerkt en hij gebruikte de naam 
de Weer (mededeling van Klasina Hoen-Groenewoud).  
De Weerdsloot / Wheer stroomt verder zuidwestwaarts als grens tussen Olde-
markt en Steenwijkerwold. Bij schouwwerkzaamheden werd ook wel de naam 
Woldweer gebezigd. Herkomst van de spelling Weerdsloot-met-d is onduidelijk. 
Het is het een wirwar van namen met als gezamenlijke herkomst kennelijk de 
landweer met bijhorende greppel of sloot en daarmee de betekenis van grens. 

 

Afb. 7. Kaartjes (uitsneden) bij de grensbepaling in 1827 van de gemeenten Ol-
demarkt (L) en Steenwijkerwold (R). De Weerdsloot als grens tussen Steenwij-
kerwold en Friesland en als grens tussen Steenwijkerwold en Oldemarkt.  
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In de Tweede Kamer werd in 1872 een discussie gevoerd over een betere grens-
regeling en afbakening tussen zowel provincies als gemeenten onderling. 
Al in 1873 had het gemeentebestuur van Weststellingwerf gemeld dat de grens-
palen met Drenthe en Overijssel bijna alle verdwenen waren. Blijkbaar is toen 
een onderzoek ingesteld door hoofdingenieur S.J. Vermaes van de provinciale 
waterstaat van Friesland, maar diens rapport is niet meer te traceren. 
De Fries-Overijsselse grens kwam opnieuw aan bod toen het gemeentebestuur 
van Oldemarkt aan Gedeputeerde Staten van Overijssel meldde dat op enkele 
plaatsen de grens tussen Friesland en Overijssel niet meer te vinden was, “terwijl 
dit op andere plaatsen binnenkort het geval dreigt te worden”.  
De rivier de Linde vormt met 17 km ruim de helft van de hele grens van 32 km.  
Hoofdingenieur Vermaes komt op 6 september 1901 met een nieuw rapport, in 
2007 besproken door Meindert Schroor (artikel alleen op internet, zie bronnen). 
De grens op het land wordt ook daarin als de Friesche Wheer aangeduid.  

 
Afb. 8. Geomorfologische kaart, bijlage bij de Archeologische Waarde-en Be-
leidskaart Steenwijkerland, Vestigia juni 2006.  
In donkergrijs laagten en beekdalen zuidwestwaarts. Hier met letters en cijfers 
ingevoegd in rechthoekige witte vakjes. O = Oldemarkt; S = Steenwijkerwold;  
T = Tuk; Wo = Willemsoord; W = Woldberg. 
I vanaf Horstweg achter Begraafplaats en Vijverbos langs bezuiden Hareweg. 
II vanaf halverwege Binnenweg via Braambos het lage land in.   
IIIa =  Weer; IIIb = Weerdsloot (kadaster 1827); a+b samen vanaf Dennenbos. 
IV Beek; V Reune; VI vanaf watertorenhoogte zuidwaarts. 
 NB: de zwarte rondjes betreffen archeologische meldingen.  
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Tot slot 
Al met al blijf ik erbij dat de naam Wheerribben zal zijn afgeleid van de beek de 
Wheer in combinatie met de ontstane legakkers of ribben.  
Ik ben in 1952 in Kalenberg geboren. Aan de ‘overkant’ in Kalenberg-Noord. Dat 
is aan de oostzijde van de Kalenbergergracht; die heette toen nog gewoon Ol-
deweg. Dus voordat in 1959 de weg werd aangelegd en voordat Staatsbosbe-
heer in 1956 haar eerste grondaankoop in het gebied deed. 
Na meer grondaankopen ontstond één groot aaneengesloten natuurgebied en 
dat kreeg de naam De Weerribben, met lidwoord-met-hoofdletter, sinds 2009 
deel van Nationaal Park Weerribben-Wieden. 
In mijn jeugd sprak iedereen in Kalenberg van de Ribben. Enkele mensen, vooral 
uit Ossenzijl, spraken van de Olde Ribben. 
Hoe dan ook, voor mij blijven de Ribben de Ribben. 
 

Met aanvulling van en bewerking door Jo Steenstra, Nieuw-Buinen. 
Inhoudelijke op- en aanmerkingen over dit artikel ontvang ik wederom graag via 
de redactie van dit tijdschrift. 
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