BOERDERIJENROUTE
Den Ham
Den Ham
De omgeving van Den Ham kent een diversiteit aan
cultuurlandschappen. Deze vormen een eenheid
met gebieden in de buurgemeenten Ommen en
Hellendoorn. Traditionele boerderijen geven de belevenis van deze gebieden extra charme. Wij passeren
achtereenvolgens:

Wijck, houdt een kudde Lakenvelderkoeien voor de
beweiding van hun weiden.

Noord-Meer (boerderij 1)
Dit essenlandschap is onderdeel van één van de
oudste essen rond Den Ham. Op de Noordmeerse
Es zijn scherven gevonden uit de ijzertijd, ca 800
vóór tot 100 na Christus. Permanente bebouwing
dateert uit de vroege middeleeuwen.

Egede (6 en 7)
Egede is landschappelijk een fraai gebied. Verschillende adellijke families zijn eigenaar geweest van
Huis Egede. Het “kasteel” is verdwenen, alleen het
bouwhuis heeft nog lange tijd als boerderij gefungeerd.

Eerder Achterbroek (2 en 3)
Dit coulissenlandschap behoort tot het landgoed
Eerde. Wie hier ronddwaalt tussen akkers en schilderachtige boerderijen ervaart de rust en schoonheid
van een ver verleden.

Hallerhoek (8)
Hallerhoek: een kampenlandschap in de buurschap
Meer. De kampen waren aantrekkelijk om er op te
boeren. De oudste boerderijen dateren uit omstreeks
1600.

Eerderbos/Steile Oever
De familie Van Pallandt van Eerde beplantte deze
gronden met inheemse en exotische bomen en
gewassen. Zo ontstond landgoed Eerde. De Steile
Oever is ontstaan doordat de rivier de Regge langs
de Besthemerberg stroomde en uitslijting veroorzaakte. In vroeger dagen was dit een geliefd plekje
voor de Hammer jeugd.

Linde (9)
Linde gaat als naam terug tot de 8e of 9e eeuw.
Het klooster Bethlehem in Zwolle beschikte in 1520
over 10 van de erven in Linde.
De essen en het beekdal maken Linde tot een schilderachtig geheel.

Archem (4 en 5)
Archem, gelegen op de ﬂanken van de Archemerberg
en uitmondend in het Reggedal. Het middelpunt is
Huis Archem, vanaf de Beukenallee links verscholen achter bomen. De bewoners, de familie Van der

Hancate
Hier kruisen elkaar twee waterwegen: het Zwolsekanaal en de rivier de Regge. De Regge stroomt
onder het kanaal door.

Mageleres (10)
Ten oosten van de Sallandse Heuvelrug ligt een
bescheiden rugje van verhogingen.
De Mageleres maakt daar deel vanuit. Aan de westkant is het dorp Den Ham ontstaan.
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in het gepleisterde woongedeelte
hebben een roedenverdeling en
zijn met luiken behangen. Links
van de weg staat een prachtig
gerestaureerde boerderij met een
nieuwe stal, waarin Lakenvelders
staan.

1 REEFERS
Leertendijk 6, Den Ham
Katerstede, oudste
vermelding 1433
In de schattingsakten uit 1433
komt men de naam Oldenzeule
tegen, huidig adres Leertendijk
8. Van Oldenzeule is een aantal
boerderijen afgesplitst, waaronder
de in 1809 gebouwde boerderij
Reefers (links). In de moderne
bedrijfsgebouwen wordt het
agrarisch bedrijf gerund, terwijl
de oorspronkelijke boerderij een
woonbestemming kreeg. Het dak
is deels met riet en deels met
dakpannen gedekt.

2 ERVE NEVENZEL
Janmansweg 17, Den Ham
Erve, oudste vermelding 1356
We rijden nu het Eerder Achterbroek in, onderdeel van het
landgoed Eerde. Sinds 1986 is dit
landgoed eigendom van Natuurmonumenten. Allereerst passeren
we hier het fraaie erve Nevenzel.
De oudste vermelding hiervan dateert uit 1356, de huidige boerderij
is in 1887 gebouwd. Verschillende
families hebben hier geboerd. Nu
heeft erve Nevenzel een woonbestemming. Het geheel is een rijksmonument, inclusief schuur en de
op het erf aanwezige grassilo.

3 DE MEULENHORST
Achterbroekweg 1, Ommen
Erve, bouwjaar 18de eeuw
Al in 1582 is er in het markeboek
sprake van die Windemeule tot
Eerde. Waarschijnlijk dankt de
Meulenhorst haar naam aan deze
molen, die in 1747 omwaaide. Een
overblijfsel hiervan, het rosmolenhuis, ook wel karnhuis genoemd,
is een bijgebouw met een rond,
rieten dak. Vroeger dreef een os of
een ros(paard) daar de karn aan
die in het hoofdgebouw stond,
om melk te karnen en zo boter te
maken. De Meulenhorst is een
authentieke Saksische boerderij.
De bedrijfsvoering is biologisch
omdat men hier de omliggende
natuur respecteert. Een deel van
de geproduceerde melk wordt tot
roomijs verwerkt, dat in het winkeltje in het onderschoer van de
boerderij te koop is. Ook andere
streekproducten zijn daar te verkrijgen. Met de Koepad-route kunt
u zelf over het erf wandelen.

5 ERVE OOSTERHUIS
Beukenallee 8, Lemele
Erve, bouwjaar 1868
Ook Erve Oosterhuis is een rijksmonument. Bij de boerderij met
onderschoer is een oude waterput
te vinden. Deze boerderij uit 1868
is, zoals meerdere boerderijen
in deze streek, bedekt met riet
en dakpannen. Het bakhuis en
de varkensschuur maken het erf
compleet.

4 ERVE ROELOFS
Beukenallee 3, Lemele
Erve, bouwjaar 1700
Erve Roelofs, rechts van de weg,
is een rijksmonument. Deze boerderij dateert uit het jaar 1700. Aan
de voorzijde is nog een bakhuis
aanwezig. De boerderij heeft nu
een woonbestemming. Erve Roelofs heeft een fors rieten schilddak
en een onderschoer. De ramen
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6 DE BEUMER
Hancateweg-Oost 11 - 13,
Hellendoorn
Landgoedboerderij, bouwjaar 1780
In de buurschap Egede tref je niet
alleen karakteristieke landschappen aan, maar ook een schat aan
cultureel erfgoed, bestaand uit
historische panden en andere
waardevolle objecten. Boerderij
De Beumer was een bouwhuis
(bijgebouw) dat deel uit maakte
van Huis Egede. Dit kasteel is afgebroken en het bouwhuis (1780)
werd als boerderij in gebruikgenomen. Nu heeft dit rijksmonument
een woonbestemming.

7 REIMINK
Reefhuisweg 1, Hellendoorn
Dwarshuisboerderij,
bouwjaar 1921
Deze boerderij behoorde aanvankelijk tot het bezit van Huis
Egede. Boerderij Reimink is een
karakteristieke boerderij uit 1921.
Na renovatie van het woongedeelte kreeg het stalgedeelte ook
een woonbestemming. Het onderschoer is bij deze verbouwing
intact gelaten.

8 KOPPELMAN
Hallerhoek 10, Den Ham
Erve, oudste vermelding 1658
Bij erve Koppelman staan een
gerestaureerd kookhuisje, twee
gave oorspronkelijke hooibergen
en een moestuin met een haag
omgeven. Dit geheel vormt een
schilderachtig plaatje. In 1658
werd in het markeboek het volgende geschreven: Koppelman te
Meer (heeft) zijn huis uitgezet. Ook
de boerderijen Krukkert en Goos,
op Hallerhoek 7 en 9, zijn het
bekijken meer dan waard.

10 DORPSBOERDERIJ
MOERMAN
Molenstraat 1, Den Ham
Dorpsboerderij, bouwjaar 1916
Deze fraaie dorpsboerderij, aan
de rand van het dorp, is gelukkig
bewaard gebleven. In deze boerderij was aan de linkervoorkant
een kruidenierswinkel gevestigd.
Het voorhuis dateert uit 1916;
het achterhuis werd vanwege de
crisisjaren in 1919 gebouwd met
de stenen van de oude afgebroken
boerderij. In de kern van het dorp
staan nog enkele authentieke
boerderijen.

9 BARTELS (HOF VAN LINDE)
Linderweg 8, Den Ham
Erve, bouwjaar 1859
Hartje Linde. De boerderij op
Linderweg 8 komen we al in
oude geschriften tegen als Het
Bartels of De Hoff. In 1368 wordt
beschreven dat De Hoff eigendom
is van het Bethlehemklooster te
Zwolle. Eeuwenlang hebben hier
generaties Bartels geboerd, eerst
als pachter, en vanaf 1752 als eigenaar. In de voorgevel van deze imposante boerderij staat het jaartal
1859. Voor de bedrijfsvoering zijn
stallen bijgebouwd, het woongedeelte is nog volledig in stijl.
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Routebeschrijving
Fietstocht Den Ham (35 km)
Start VVV (Grotestraat 4 Den Ham)
RA Grotestraat volgen
Bij 3-sprong RA Roggestraat
Bij kruising RD Ganzenmars
1e weg LA Leertendijk (1)
Bij bocht (voor bord Leertendijk 3-5-5a) RA de
zandweg in (A)
Einde zandweg LA bruggetje over
Janmansweg overst. Eerder Achterbroek in (2)
RD tot Paddenstoel 20877
Voor de paddenstoel LA Achterbroekweg (3) +(B)
Bij paddestoel 20925 RA Dennenweg
Bij 1e boerderij links aan. (ri. knooppt 88)
Dennenweg volgen tot paddenstoel 22551, hier LA
(ri. 87)
Fietspad volgen tot 4-sprong parkeerplaats
‘Meiersbos’.
RD (ri. 76) en ﬁetspad volgen.
Einde RA ﬁetspad op ri. Ommen/Lemele
Tot parkeerplaats Steile Oever (ri. 75)
Weg oversteken en ri. Lemele nemen
Fietspad volgen tot ANWB-wegwijzer 5514-2,
hier LA en door ‘t tunneltje
Einde weg LA Lemelerweg (C)
Volgen (>1 km) tot voorbij transformatorhuisje
Bij ANWB-wegwijzer 768-1 LA ri. Den Ham
Pas op bij oversteken! Beukenallee (4) en (5)
Beukenlaan blijven volgen tot Paddenstoel 20052
LA verhard ﬁetspad ri. Den Ham Marsweg
Bij Paddenstoel 20595 RA ﬁetspad vervolgen
Na Archemerbrug over de Regge RA
tot ‘t punt waar de Linderbeek in de Regge stroomt
RA de brug over de Linderbeek oversteken, ﬁetspad
langs de Regge volgen
Na de ﬁetsbrug links aanh. en via ﬁetspad naar
Hancate (ri. 85)
Bij paddenstoel 06774/001 ri. Den Ham
Bij Paddenstoel 22979/001 links vervolgen
Hancateweg-Oost(6)
Bij ‘t Kneedhuis LA Reefhuisweg (7)
Voor bord ‘doodlopende weg’ RA Reefhuisweg
vervolgen

Bij Paddenstoel 20148 RD Meerseweg
Bij 5-sprong Paddenstoel 22986 RA Stobbelaarsweg,
gaat over in Hallerhoek (8)
Voorbij 2 hooibergen bij T-splitsing rechts aanh.
Volgende T-splitsing weer rechts aanh.
Einde weg LA Marleseweg oversteken
bij Paddenstoel 22985 LA
Direct weer RA Linderdam-Zuid
T-splitsing LA verharde weg volgen, einde ﬁetspad
RA
Einde weg LA Zomerweg
Bij huisnr. 33 RA, voor schrikhek weer RA Linderweg (9)
Bij T-splitsing links aanh. tot einde weg
Weg oversteken (Daarleseweg) LA ﬁetspad volgen
Tot aan Flierdijk hier RA
Bij Dennenhofweg LA, bij T-splitsing LA en daarna
RA
Bij begraafpl. “Dennenhof” LA Dennenweg volgen
Bij Middenweg RA
Einde weg Vroomshoopseweg overst. en ﬁetspad
naar links nemen.
RA Achteres, LA Geerdijk, LA Holleweg, wordt
zandpad, later weer verhard.
U passeert Joods kerkhofje.
Bij Kuipers Bakkerij LA dorp in. Esweg gaat over in
Molenstraat (10).
Na 75m. RA Slingerweg, na ‘Landsmansgaarden’ en
speelpl.
RA over parkeerpl. De Beuk
Einde weg RA bij Memento Mori, via Grotestraat
terug naar startpt. (D)(E)(F)
(A) De Tappenmars, Leertendijk 5a, Den Ham
(B) IJsboerderij ‘De Meulenhorst’,
Achterbroekweg 1, Ommen
(C) Speeltuin en Restaurant De Nieuwe Brug,
Lemelerweg 13, Ommen
(D) Restaurant De Beuk, Dorpsstraat 7, Den
Ham
(E) Cafe De Brink, Brink 11, Den Ham
(F) La Plaza, Brink 16 Den Ham
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