
U begint uw wandeling voor de 
deur van het Middendorpshuis aan 
de Grotestraat. Voor het gebouw 
ziet u direct al vier leiplatanen 
staan. Deze platanen (veelal 
knotbomen) zie je veel in de 
zuidelijke landen van Europa. 

U gaat linksaf en komt op de Brink 
terecht, het middelpunt van het 
dorp. Deze is in 2002 helemaal 
gerenoveerd. 
Alle oude bomen, die bijna op 
waren, zijn vervangen door nieuwe-
grote lindebomen. 

Plaquette 1, in 2007 is er een mooie 
Bentheimer zandstenen waterpomp 
bijgekomen, geschonken door een 
plaatselijke makelaar. 
De lindeboom bloeit in juni en 
wordt dan druk door bijen bezocht. 
Lindebloesemhoning is volgens de 
kenners lekker en gezond.
Achter de muziektent staat een 
plataan. Dit is een herdenkings-
boom. Meestal wordt er bij een 
bijzondere gebeurtenis van ons 
koningshuis een herdenkingsboom 
geplant.

Hammer 
bomenwandeling
Wandelroute via plaquettes 4km

Ook geven bomen schaduw bij hitte. In grote bossen zoals het Eerder Bos, 
tussen Den Ham en Ommen, zorgen de bomen voor een mooi wandel en 
fietsgebied. Zowel in de zomer als in de winter kunt u hier genieten van de 
rust in het bos. Ook kunt u de dieren en planten in hun natuurlijke leefomgev-
ing zien. Veel redenen dus om zuinig te zijn en te blijven op onze, vooral 
oude bomen, die al sinds jaar en dag op hun plek een beeld vormen in de 
omgeving. 

Het routekaartje midden in het boekje laat zien hoe u het beste kunt lopen. 
De route is ongeveer 4 km. U treft op de wandelroute 13 plaquettes aan met 
een beschrijving over de desbetreffende boom.

We wensen u en jullie een leuke wandeling toe en hopen dat de bomen en 
ons dorp een plezierige ontdekking zullen zijn.

Bomen zijn onmisbaar voor iedereen. Ze maken ten eerste de zuur-
stof die wij inademen om te kunnen ademhalen. Daarbij zorgen ze 
ervoor dat de lucht zuiver blijft omdat ze veel stof opvangen met hun 
bladeren. De mooie Brink zou zonder bomen erg kaal aandoen.
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Zo ook deze plataan. Hij is in 1938 
geplant, op de dag dat prinses 
Beatrix werd geboren. 
Deze plataan is nu ongeveer 90 
jaar oud. Hij was dus al wat jaren 
oud toen hij geplant werd. Door de 
arme grond is hij nog niet echt 
volgroeid voor zijn soort. Wel is 
een plataan een erg geschikte 
boom voor arme, steenachtige 
grond in bebouwde gebieden. 

Vanaf de plataan achter de muz-
iektent loopt u door de opening, 
langs het informatiebord schuin 
rechts de Voorstraat in. 

Voorbij voetpad het Kosterspad 
staat aan de linkerkant een groot 
huis. Vroeger was dit een bakkerij. 
In Den Ham waren vroeger veel 
kleine bakkerijen met een winkelt-
je. In de zomer werd het al snel te 
warm in de bakkerij. Als zonne-
scherm werden daarom vaak lei- of 
knotlinden voor de winkel geplant. 
De bomen werden er namelijk in de 
herfst afgesnoeid en de takken in 
de oven van de bakkerij verbrand.

Einde Voorstraat linksaf de Esweg 
in. Na “Kuiper” bakkerij rechtsaf de 
Holleweg in. De klinkerweg 
helemaal naar boven lopen. 

Hier komt u bij een kleine Joodse 
begraafplaats. Hier is in de tweede 
wereldoorlog een uitkijkpunt van 

de Duitsers geweest. Er zijn nu 
geen graven meer. Wel is het in 
bezit van de Joodse gemeente in 
Nederland. Er staan zeven linde-
bomen. Geniet van de rust en als de 
mais niet te hoog is ook van het 
uitzicht.

Terug over dezelfde klinkerweg en 
vervolgens de eerste klinkerweg 
linksaf.

Halverwege staat een mooie 
groene beuk. Deze is geplant ter 
herinnering aan de ruilverkaveling 
in het begin van deze eeuw.
Aan de linkerkant de andere 
Joodse begraafplaats met mooie 
oude eiken. Plaquette 2

Voor de woningen langs, rechtsaf 
richting dorp. Na 50 meter over de 
parallelweg en een klein stukje 
fietspad rechtsaf door een kleine 
opening in de haag de begraaf-
plaats oplopen. Direct linksaf langs 
de haag lopen. 

U heeft hier de mogelijkheid om 
even stil te staan bij de oorlogs-
graven. Hier liggen vliegeniers die 
om zijn gekomen bij een crash net 
buiten het dorp. 

Via de oorlogsgraven rechtsaf naar 
de Lindelaan, hier linksaf naar de 
ingang lopen. Plaquette 3. 

Hier rechts aanhouden de Molen-
straat in. Vervolgens tweede weg 
links. (Slingerweg) Voor het 
speeltuintje rechtsaf het klinkerpa-
adje oplopen.

Dit is een klinkerweggetje dat deel 
uit maakt van de groene longen in 
het dorp. Het gebied achter het 
voormalige gemeentehuis is met 
subsidiegelden weer hersteld in 
oude glorie. De weilandjes hebben 
nu weer de historische vorm, de 
slootjes inbegrepen. Hier staan 
oude heesters o.a. de mispel en 
ook een mooie haagbeuk. 

U gaat op de splitsing rechtsaf. 
Hier staan mooie oude zwarte 
elzen. Plaquette 4.

Ook loopt u hier langs een oude 

knoestige es, die half met zijn stam 
in de sloot groeit. Plaquette 5.

Aan uw linkerhand in het weiland 
voor de appartementen staat een 
mooie moeraseik. Hier kunt u zien 
hoe mooi een ongesnoeide boom 
kan worden. 

U loopt nu rechtdoor naar de 
openbare weg. Hier oversteken en 
linksaf.

Hier staan, nog geen echte oude, 
zilverlindebomen. De bladeren 
hebben een mooie witte onderkant. 
Plaquette 6. 

Einde Brinkstraat rechtsaf. De 
Smitstraat in.

Voor de dokterswoning ziet u 
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prachtige hickorynotenbomen. Het 
verhaal gaat dat er, omstreeks 
1910, een grote zending met 
bijzondere bomen voor Duitsland 
in Nederland aan de oostgrens is 
gestrand omdat de grenzen 
dichtgingen vanwege de oorlogs-
dreiging. Toen heeft de leverancier 
uit Boskoop de bomen, uit 
noodzaak, voor minder geld aan de 
rijkere mensen en ook kerken in 
het oosten verkocht. In het jonge 
landbouwgebied aan de oostkant 
van Vroomshoop bij de grote 
Groninger boerderijen staan ook 
nog mooie grote oude bomen uit 
deze zending.

U loopt de Smitstraat uit tot aan de 
kruising met de Ommerweg. Hier 
rechtsaf de Grotestraat in.

Onderweg komt u een rij met 
prachtige Amerikaanse eiken 
tegen. Dit zijn hard groeiende 
bomen die goed gedijen op slechte 
gronden. Door de snelle groei ook 

meer kans op takbreuk.

Rechts ziet u 2 oude tamme 
kastanjes. Deze zijn geen familie 
van de paardenkastanje. 

De bomen kunnen wel 600 jaar oud 
worden. Tamme kastanjes kun je 
herkennen aan de stekelige vrucht-
en en aan de mooie bladeren, waar 
de randen bezet zijn met kleine 
tandjes net als bij een zaag.

Als u de straat even oversteekt ziet 
u in het gazon, achter het bankje in 
de bocht een mooie vleugelnoot. 
Plaquette 7.

Voor het herenhuis rechts staat een 
mooie plataan. Hier kunt u al zien 
hoe groot hij kan worden. 
Plaquette 8. In het vroege voorjaar 
is het grasveld voor het huis 
meestal bezaaid met, eerst sneeu-
wklokjes, later krokussen. Het pand 
heeft nu de functie van een 
kantoor.

Als u iets verder loopt, ziet u, in 
dezelfde voortuin een tulpenboom. 
Plaquette 9. Van deze grootte zijn 
er niet veel in Nederland. 
De tulpenboom heeft als boom in 
Nederland de grootste bloemen..
De Latijnse naam van de tulpen-
boom is: Liriodendron tulipifera. De 
tweede naam bestaat eigenlijk uit 2 
woorden tulip en fera. 

 Letterlijk vertaald betekend het: 
een bloem die op een tulp lijkt. 
Meestal zitten de bloemen vrij 
hoog in de boom en zijn ze moeilijk 
te zien. 
Ook bijzonder zijn de bladeren die 
mooi zeegroen zijn en het is net of 
bij alle bladeren iemand met een 
schaar de punt er heeft afgeknipt. 
Dit is een bijzonder verschijnsel in 
bomenland. En, alsof het nog niet 
genoeg is, verkleurd de boom in de 
herfst van zeegroen naar prachtig 
geel. Al met al is de tulpenboom 
een prachtige boom. 

Verderop ziet u in de tuin voor de 
voormalige notariswoning 2 
imposante platanen.  

Op de Y-splitsing rechtsaf richting 
Historische Brink lopen.

Aan de linkerkant staat in het 
trottoir een oude knotlinde. 
Vroeger stond hier een kruidenier-
swinkel met toen nog twee knotlin-
den. Ook deze dienden als zonne-
scherm. Verderop in de Grotestraat 
staan we stil voor de gevel van de 
vroegere Gemeenteschool. Nu zijn 
er woningen in gevestigd. Voor de 
openbare school staan oude 
lindebomen die net zo oud zijn als 
de school. Dit kun je zien in de 
gevelsteen. De middelste van de 
grote bomen is de krimlinde. Deze 
is geënt op een Europese linde. 

Doorlopen richting de kerk. Bij het 
begin van de grote beukenhaag 
staat in de hoek in het gras een 
oude treures.  Plaquette 10.
Deze boom is meer dan 90 jaar 
oud. Dit is een bijzonder hoge 
leeftijd want vaak, als ze rond de 60 
jaar oud zijn, komen er parasitaire 
paddenstoelen op de entplaats. Dat 
is de plaats waar de treurvorm op 
de gewone es is geplakt. Dit heet 
enten. Een boomkenner kan aan de 
paddenstoelen vaak goed zien hoe 
de toestand van de boom is en of 
hij vervangen moet worden. Verder 
staan er in de tuin nog enkele oude 
gewone essen. Van de essen 
werden en worden nog steeds 
stelen gemaakt voor tuingereed-
schap. Het wordt dan alleen van 
mannelijke essen gemaakt. Het 
hout van de vrouwelijke essen is 
erg bros.

U gaat rechtsaf voor de toren langs 
over het grind. 

U ziet hier een mooie bank. Deze is 
gemaakt uit een deel van de stam 
van de eik die bij de toren stond. 
Ondanks meerdere pogingen tot 
behoud moest hij toch worden 
gekapt. Einde grindpad rechts staat 
een bijzondere boom: een doods-
beenderenboom. Van dit soort zijn 
er maar een paar in Nederland die 
deze leeftijd hebben. 
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Het is een langzaam groeiende 
boom. U kunt wel zien dat hij grillig 
groeit. Deze soort krijgt ook als een 
van de laatste bomen bladeren.
Hoe komt hij dan aan zo'n naam? 
Als de kleine blaadjes in de herfst 
afvallen blijft eerst de steel nog 
een poosje zitten. Na een paar 
weken valt ook deze massaal af. 
De steel heeft de vorm van een 
menselijk bot uit het onderbeen. 
Deze boom is vaak op de grens 
van een kerkhof geplant. Dit is hier 
ook het geval. Hier heeft namelijk 
om de kerk een kerkhof gelegen.

U loopt het klinkerpaadje op en 
houdt links aan richting Brink-
straat. 

U passeert aan de rechterkant een 
imposante Italiaanse populier en 
gaat naar het pleintje genaamd de 
Eierhal. Hier ziet u  links in het 
plantsoen het beeld “Liggend 
Naakt” Van Charlotte van Palland. 
Links van het beeld staat een oude 
paardenkastanje. Plaquette 11.
 
Bij de bankjes liggen nog enkele 
oude molenstenen. Aan de rechter-
kant staat een groene beuk. 
Plaquette 12. De beuk komt hier op 
de zandgrond veel voor. Als de 
bast onverwachts in de zon komt 
kan deze verbranden net als bij ons 
mensen. Alleen krijgen wij (op wat 
brandpijn na) een nieuw velletje, de 

beuk krijgt dit niet. En kan er zelfs 
aan doodgaan. 

Doordat de bast doodgaat kan er 
geen voedsel meer bij de bladeren 
komen. Daarom laten we, bij jonge 
bomen veel kleine takken met 
bladeren aan de stam zitten tot dat 
de boom groot genoeg is om 
zichzelf schaduw te geven. 

Bij de Brinkstraat aangekomen 
linksaf en voor de kerk langs. 
 
Bij de ingang van de kerk ziet u de 
oude paardenkastanje die door de 
forse snoei nog steeds een beetje 
in leven is. 
Links om de kerk lopen en overste-
ken naar het beginpunt van de 
wandeling. 

Dit is het einde van de wandeling.

Tip! 
Naast het Middendorpshuis het 
steegje inlopen. Hier kunt u een 
kijkje nemen in de kruidentuin die 
achter het gebouw ligt.

Zo kunt u nog even kijken naar de 
verscheidenheid van planten en het 
is ook leuk om het dierenhotel en 
de bijbelse plantenhoek te bekijken. 
Bijzonder zijn de muurplaquettes 
van enkele bekende kunstenaars.
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