Hoeveel uitkijktorens prijkten er ooit op de Lemelerberg?
Dit is een van de vele mysteries in het Vechtdal.
Er zijn beweringen dat meerdere uitkijktorens op de Lemelerberg gestaan hebben. Maar is dat zo? Een
mysterie dat nog nooit is opgelost. En of we er nu uit komen is nog maar de vraag. Zij die de omgeving
rond de Lemelerberg goed en langer kennen zeggen dat het slechts om één uitkijktoren gaat. Anderen
beweren dat er twee en misschien wel drie uitkijktorens zijn geweest. Oude ansichtfoto’s zouden hiervan
het bewijs leveren. Uitkijktorens waren er niet alleen om het begin van de vorige eeuw op gang komende
dagjesmensen op vrije zondagen een aangenaam verpozen te bezorgen met een fraai uitzicht over de
uitgestrekte heidevelden. Ze werden ook gebruikt voor het opsporen van mogelijke bosbranden. Werd
ergens een rookpluim gesignaleerd, dan moest de speciaal hiervoor aangestelde brandwacht er voor
zorgen dat de brandweer werd ingelicht via de telefoon van de dichtstbijzijnde bewoners die de luxe hadden van een telefoonaansluiting. Op de Lemelerberg is dat ongetwijfeld het restaurant geweest. Tijdens
de Tweede Wereldoorlog deed de toren ook dienst als zogeheten luisterpost. De gerede twijfel van één,
twee of drie (brand)torens wordt gewekt door foto’s uit de archieven van OudOmmen en de Historische
Kring Ommen.

Op de foto links de brandtoren die van boven gesloten is en dichter bij het monument van de Leeuw lijkt
te staan dan bij het restaurant. De middelste foto een open uitkijkpost bemand door twee personen. De
foto rechts laat een uitkijktoren zien niet ver van het restaurant. Is er sprake van verplaatsing, komt dan
wellicht op. Getuigen van één van de uitkijktorens zijn oude betonnen poeren die ter plekke nog te vinden
zijn waaraan de toren was bevestigd om omvallen te voorkomen. Weet u bovenstaande mysterie op te
lossen of heeft u aanwijzingen die ons op het goede spoor weten te zetten laat het ons dan weten. Onder
de inzenders wordt een gratis bustocht voor twee personen verloot. Deze bustocht wordt in september
georganiseerd langs zichtbare overblijfselen van mysteries in het Vechtdal. Reacties worden graag verwacht op het emailadres van Webarchief / Stichting OudOmmen.nl: vechtdalcentraal@oudommen.nl.

