
51Bos en beek / Den Ham

Praktische informatie:

Afstand: 15 km
Soort: rondwandeling

Startpunt:
bushalte Smitstraat
Smitstraat 7
7683 BD Den Ham
Coördinaten: 52°27’45” N   6°29’42” E
 
Horeca: 
In centrum

Tussen punt 2 en 3 de kantine van  
een tennispark

Honden: aangelijnd

Grotere kaart en gps-track:
routefabriek.nl/routekaart/1151/4025

1. Keer rug naar huisnr 9, ga RA en op 1e straat LA richting 
Centrum (Brinkstraat). Op Brink RA, na Brink RD en kort daarna 
op driesprong RA (Voorstraat). Aan einde LA (Esweg). In linker-
bocht bij huisnr 31 RA (Holleweg). Na rechterbocht rechterzijweg 
negeren. Aan einde op driesprong bij bankje onder bomen (een 
Joods begraafplaatsje) bij wandelnetwerkkeuzepaal (hierna kp 
genoemd) B41 RA, zandweg. 100m na linkerbocht, waar zand 
klinkers worden, RA, langzaam dalende landweg. Aan einde op 
asfaltwegje RA. Na 100m op tuinhoek van huisnr 10 bij kp B42 LA. 
Ruim na linkerbocht wordt klinkerwegje bomenrijke landweg die u 
RD-gaand uitloopt. Op driesprong RA, zanderige landweg. Aan 
einde op asfaltwegje LA en loop deze (ca 1km) uit. Aan einde bij 
kp B50 RA (Wittenbrink). 

2. Let goed op: bij 4e lantaarnpaal (nr 7) RA, volg grasweg met 
rechts sloot. 20m na huisnr 7 RA, dam over en gelijk LA, volg 
andere kant van (meestal droge) sloot. Aan einde op fietspad 
langs drukke weg RA, bij 1e lantaarnpaal LA die weg oversteken 
en bos in, bosweg met gelijk rechterbocht. Ca 50m na die rechter-
bocht op 1e bospad (met slagboom en bordje Welkom bij Land-
schap Overijssel) LA. Na 200m op 1e kruising RD en na 10m LA. 
Blijf pad, met onderweg flink wat bochtjes en bankje, ca 700m 
volgen. Op 1e bospadenkruising LA. Bijna aan einde (u ziet daar 
een asfaltwegje) naast slagboom RA, bosrandpad langs tennis-
park.  

Na het gezellige centrum (met een authentieke brink) wandelt u over vele 
lommerrijke landwegen naar en door De Zandstuve bij Vroomshoop:  
een bosrijk natuurgebied waar het over de doorgaans stille slingerpaden 
bijzonder aangenaam wandelen is. Het tweede deel van de wandeling  
voert u over een enkel rustig boeren asfaltwegje naar de Linderbeek. 

Over de kilometerslange (zomers bloemrijke!) graspaden daarlangs kuiert u 
weer naar de bushalte in Den Ham. Deze wandeling loopt voor ongeveer ¼ 
deel over verharde paden en wegen.
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Bij hoek van laatste tennisbaan op 1e pad RA, spoedig ziet u bij 
open plek bankje en ga daarna op kruising LA (dan links die open 
plek). Bijna 200m daarna aan einde RA. Na slagboom op asfaltpad 
LA. Bij wandelnetwerkinfobord en kp B51 RA, gelijk asfaltwegje 
RD oversteken, volg bospaadje met bordje Zandstuve. Na 200m 
op 1e ongelijke kruising RA en op kort achterelkaar volgende 
kruisinkjes RD. 

3. Op ruime kruising bijna aan einde (u ziet daar slagboom en 
asfaltwegje) RA. Aan einde van recht stuk op driesprong bij kp 
B60 RA. Loop pad van 400m uit, maakt onderweg voor zandplek 
flinke linkerbocht. Aan einde RA en na 150m op 1e pad LA. Blijf 
pad 1km volgen, onderweg op kruising RD en ook bij kp B59 RD. 
Op kruising met klinkerwegje RD, pad met bordje Welkom bij 
Landschap Overijssel. Aan einde voor heideveldje bij kp B57 LA en 
na 10m RA, pad langs dat heideveldje (r). Op ongelijke kruising 
met slagbomen met knikje RD, pad maakt verderop paar haakse 
bochten. Daarna op 1e pad RA (blauw pijltje). Let op: in rechter-
bocht RD!, smal recht paadje, pad loopt verderop over grasstrook. 
Aan einde RA, links ziet u achter struiken en hek een drukke weg. 
Waar hek ophoudt op 1e paadje LA, na 5m fietspad en die drukke 
weg oversteken en RD asfaltweg volgen (Lindrot). Na flauwe 
linkerbocht op driesprong rechts aanhouden. 

4. Na 500m op 1e kruising (van rechts komt zandweg) LA (Linder-
weg 4-4a), wordt na klinkers landweg. Aan einde op asfaltwegje 
RD. Een paar meter voor huisnr 6 (tuinhoek) bij kp B71 RA, 
grasweg langs sloot. Blijf langs die sloot, onderweg wisselt u van 
slootkant en vergeet niet veekeringen te sluiten. Na 700m voor 
beek RA, grasweg langs die beek. Op asfaltwegje bij stuw LA, 
brug over en gelijk RA. U loopt nu aan linkerkant van Linderbeek 
en blijf daarlangs. Volg over kampeerterreintje bochtjes langs 
water en na kampeerdeel grasweg langs beek. Na ruim 1km bij 2 
bruggen verdergaan over grasweg aan rechterkant van beek.  
Na bijna 1km (onderweg brugje links laten liggen) bij stuw en  
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kp B44 RA, u loopt gelijk Den Ham in (Kerkallee). Aan einde LA en 
verderop op rotonde RA richting Centrum (Smitstraat). 200m 
verderop is de bushalte.


