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De schop in de grond

De laatste jaren is er al veel gebeurd in en om het kerngebied van de 
Ommerschans. Bomen en struiken werden verwijderd om de contouren van 
grachten en gebouwen weer zichtbaar te maken en de begraafplaats onderging 
een ware metamorfose. De afgelopen periode heeft Staatsbosbeheer groot 
onderhoud uitgevoerd in het gebied en zijn veel bomen gekapt: doel van de 
bomenkap is o.a. dat de overgebleven bomen en vegetatie weer meer ruimte 
krijgen en de Ommerschans ook in de komende decennia weer vitaliteit uitstraalt. 
Samen met vrijwilligers is de afgelopen winter het resterende hout uit het 
gebied verwijderd zodat alles er weer keurig bijligt: compliment voor deze harde 
werkers.
Zoals bekend heeft de provincie ons in het kader van het ‘verhaal van Overijssel’ 
een flinke subsidie toegekend. Staatsbosbeheer, Gemeente Ommen, Waterschap 
en Rabobank Vaart en Vechtstreek dragen ook flink bij om een deel van onze 
visie te realiseren en nu kan dan ook daadwerkelijk de schop de grond in. De 
werkzaamheden die de komende tijd worden uitgevoerd kunnen grofweg in drie 
fases worden ingedeeld

Herstelwerkzaamheden Ravelijn (Oostzijde/ kant Dedemsvaart): een deel 
van het oorspronkelijke grondlichaam wordt weer zichtbaar gemaakt en de 
gracht wordt uitgegraven. Hiervoor is het nodig dat nog een aantal bomen en 
struiken wordt verwijderd om het oorspronkelijke beeld te herstellen.
Herinrichten Noord-entree (omgeving schuilhut/ kant Balkbrug): deze 
omgeving krijgt een enorme face- lift. Er worden natuurlijk-verharde 
parkeerplaatsen aangelegd zodat u met droge voeten uit de auto kunt 
stappen. De schuilhut en de haag verdwijnen en er wordt een deel van 
het oorspronkelijke verdedigingswerk weer aangelegd bestaande uit een 
grondlichaam van een aantal meters hoog. U kunt hier straks, eventueel met 
uw kinderen of kleinkinderen de Ommerschans weer zelf beleven.
Reconstructie waterpartijen: de Ommerschans was vroeger een waterrijk 
gebied en dat is de afgelopen decennia langzaam maar zeker verdwenen. Dit 
wordt deels weer teruggebracht. De gracht naast de begraafplaats wordt in 
ere hersteld. De vierkante gracht, welke in het verleden om het grote gebouw 
heeft gelopen, wordt eveneens hersteld. Of dit helemaal te realiseren is, is 
nog even de vraag omdat recent bodemonderzoek heeft uitgewezen dat er in 
het verleden veel huisvuil in deze gracht gestort is.

Kortom er staan nog veel werkzaamheden op stapel voor de komende periode. 
Soms zal het even doorbijten zijn omdat er gewerkt wordt in het gebied en 
alles er niet even netjes bij ligt maar uiteindelijk zal de Ommerschans een parel 
worden in onze regio.

Oostelijk Ravelijn 
De komende periode staat de reconstructie van het Oostelijk Ravelijn centraal. 
In het terrein kunt u nu al de linten van Staatsbosbeheer zien hangen. Ze geven 
globaal de ligging van het Ravelijn aan. Het Ravelijn is het buitenwerk van de 
vesting en voorzien van een Ravelijnsgracht. Het renoveren is erop gericht om het 
grondlichaam en de zichtrelatie naar het landschap terug te brengen. De Ravelijn 
van de Ommerschans bestond uit een Glacis. 
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Een Glacis is een licht oplopend vlak waarachter de 
manschappen beschermd stonden opgesteld. Deze 
gedekte weg achter de Glacis liep helemaal rond de 
Schansgracht. Door het terugbrengen van het Oos-
telijk Ravelijn wordt een uitkijkpunt met het zicht op 
het open landschap ten oosten van de schans gere-
aliseerd. Zo kunt u straks als bezoeker net zoals de 
soldaten van vroeger vanuit een verhoging het land-
schap aanschouwen.

De werkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van 
een grondlichaam, het verwijderen van struiken en 
kleine bomen en het verwijderen van enkele grote 
bomen, dit alles om het vrije zicht te bevorderen. Het 
zaagwerk zal in week 9 starten. Het zware hout zal als 
zaaghout worden afgevoerd. Het kleinere hout zal tot 
snippers worden verwerkt en dienen als biomassa om 
energie op te wekken. De bomen die blijven staan zul-
len ten behoeve van de veiligheid onderworpen wor-
den aan een veiligheidsinspectie. Indien nodig zullen 
gevaarlijke takken en dood hout worden verwijderd. 
Aansluitend zal de gracht van het Ravelijn worden 
uitgebaggerd.

Ten behoeve van de renovatie zal in week 9 ook begonnen worden met het aanvoeren van grond. Dit zal ter 
hoogte van de bestaande schuilhut tijdelijk in depot worden gezet.

Het spreekt voor zich dat het gebied tijdens de werkzaamheden minder goed toegankelijk zal zijn. Wij vra-
gen hiervoor begrip. 

Vrijwilligersdagen
Ook dit jaar staan er weer enkele leuke en gezellige vrijwilligersdagen gepland. Op 21 maart is de eerste 
vrijwilligersdag. Wij zullen dan voornamelijk werkzaamheden verrichten rond de begraafplaats en het cen-
trale deel van het gebied. Er zullen ook enkele laanbomen geplant worden aan de oostzijde van het gebied. 
Kortom er zijn weer vele handen nodig. Wilt u ook meehelpen om de ze parel op te poetsen? Kom dan op 
21 maart naar de Ommerschans. We verzamelen ons om 8.30 uur bij inforuimte op de begraafplaats en 
werken door tot ongeveer 12.00 uur.

Natuurbeleving door middel van kunst en cultuur.
In april zijn we voornemens om samen met u een leuke dag te organiseren in het teken van kunst en cul-
tuur. Denk hierbij aan verhalenvertellers, schilder- en tekenkunst. Iedereen die het leuk vindt om hieraan 
een bijdrage te leveren kan zich melden bij boswachter Nico Arkes n.arkes@staatsbosbeheer.nl. 

Archeologiedag
Samen met studenten van Saxion Hogeschool zijn wij op de achtergrond bezig om een archeologiedag voor 
u te organiseren. Deze dag staat voor eind juni gepland. Samen met archeologen en veldtechnici op zoek 
naar de geschiedenis die verscholen ligt in de Ommerschans. 

In de volgende nieuwsbrief zullen wij u hierover meer informe-
ren. Wij wensen u alvast veel plezier in de Ommerschans

Stichting Participatie Ommerschans 
Henk Zomer, voorzitter
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