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HALF  MILLENNIUM  OUDE  BOOM  BIJ  OLDEMARKT?! 

 
Piet Bremer, Zwolle 

 
Mijn jeugd in Oldemarkt in de jaren zestig bestond op schooldagen uit het da-
gelijks vier keer lopen door het dorp waarbij ook vier keer de imposante rode 
beuk (Fagus sylvatica ‘Atropunicea’) op de hoek van de Koningin Julianaweg 
en Frieseweg werd gepasseerd, in wat toen de Burgemeesterstuin heette. Een 
imposante boom (foto 1). Maar is deze boom daarmee ook de oudste boom in 
het dorp en de directe omgeving? Het perceel op de hoek van de Frieseweg 
(destijds Watersteeg) is in 1830 gekocht door dokter Dirk Rutger Hanzon, die 
er in 1831 een villa liet bouwen. Daarvoor stond er slechts een tuinhuisje, in de 
volksmond ‘koepel’ genoemd. De kadasterkaart van 1832 (figuur 1) toont nog 
de oude situatie met het tuinhuisje. Op de topografische kaart van 1850 staat 
de villa ingetekend, inmiddels bewoond door zoon Dirk Johan Hanzon, even-
eens arts. Toen in april 1861 diens zoontje van vier verdronk, is er een treur-
wilg geplant. Op een foto van rond 1915 staan die treurwilg en enige forse bo-
men, die wellicht kort na 1831 zijn geplant. De rode beuk kan dan best twee 
eeuwen oud zijn. Het enige harde bewijs wordt geleverd met het tellen van 
jaarringen. Bij wat jongere bomen zijn daar boren voor, maar deze dikke boom 
leent zich er niet voor. Dan blijf de optie van kap over, maar dat is wel het laat-
ste wat we voor deze majestueuze beuk willen. 

   
Figuur 1. Kadasterkaart 1832 (gedigitaliseerde op www.hisgis.nl) toont nog de 
oude situatie met de koepel, gebouwd na 1806 en vermoedelijk afgebroken ca.  
1830, want in 1831 is de doktersvilla is gebouwd, de latere burgemeestersvilla.  
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Foto 1. De imposante rode beuk midden in het dorp Oldemarkt. Maar niet de 
oudste boom van Oldemarkt en directe omgeving (foto P. Bremer). 
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Oldemarkt had nog zo’n imposante beuk. Deze stond op de Algemene Be-
graafplaats. In mijn beleving was het ook een pronkstuk en nog imposanter dan 
die van de Burgemeesterstuin. Dat zal toch menig Oldemarker ook zijn opge-
vallen? In 2018 viel het doek voor deze beuk (foto 2). De beuk erin moet de 
gemeente Steenwijkerland hebben gedacht en ze zal er een geldige reden 
voor hebben gehad. De omgezaagde beuk laat zien dat er onderin het hout 
een rotte plek zat en ook het hart was aan het rotten. Mogelijk dat dit het werk 
was van de gevreesde reuzenzwam (Meripilis giganteus) of van een andere 
dood hout verterende paddenstoel. Veiligheid gaat natuurlijk boven alles. De 
liggende boom gaf alle kans om het aantal jaarringen te tellen. Niet overal wa-
ren de ringen duidelijk en zaagsporen verhulden een deel. Ik kwam uiteindelijk 
na lang turen uit op honderdveertig jaarringen, maar ik zal er zeker een aantal 
jaren naast zitten. Dan zou de boom in 1878 zijn geplant. De begraafplaats is 
aangelegd in 1867 en april 1869 in gebruik genomen. Stellig zal deze beuk 
toen reeds zijn geplant; dan kan hij best anderhalve eeuw oud zijn geworden.    
 

Foto 2.  
De beuk op de Al-
gemene Begraaf-
plaats van Olde-
markt na de kap in 
2018. 
De boom is circa 
honderdvijftig jaar 
oud geworden.  
(foto P. Bremer). 
 

 

 

 

 

Hakhout 

Nu denken we in de regel bij bomen aan opgaande bomen, zoals bij beide hier 
voor genoemde beuken. Er is dan sprake van een hoog opgaande takvrije 
stam en dan een kroon. Als een boom alle vrijheid krijgt, dus opgroeit zonder 
concurrenten om zich heen, zal menige boomsoort al laag bij de grond vertak-
kingen vormen en ontstaan heel grillige bomen met maar een hele korte stam. 
Juist als bomen dicht op elkaar worden geplant gebeurt dit niet en kunnen lan-
ge takvrije stammen ontstaan. Heel anders ziet een boom eruit als na aanplant  
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om de zeg vijftien jaar1 de boom vlak bij de grond wordt afgezaagd (afgezet). 
De eerste keer na aanplant gaat het om een bijv. tien cm dikke stam.  Alle ja-
ren daarna worden de uitgelopen takken om de vijftien jaar gekapt. Als deze 
vorm van hakhoutbeheer maar lang genoeg wordt volgehouden ontstaan im-
posante bomen, waarbij door het afzetten de boom dicht bij de grond in de 
dikte blijft groeien. Dergelijke hakhoutvormen heten stoven of stobbenstoven 
en kunnen allerlei grillige vormen aannemen. En er zijn verschillen tussen de 
soorten. Oude stoven van de zwarte els zien er anders uit dan die van de es of 
de zomereik. Maar het meest imposant zijn toch die van de es.  
 

Es 

Mijn eerste ervaring met een essenstoof van grote omvang was in 1997 bij 
Gelderingen, aan de middeleeuwse Gelderingensteeg. Figuur 2 laat zien wat 
we ons moeten voorstellen hoe een dergelijke stoof is ontstaan. Zoals een 
opgaande boom steeds dikker wordt, geldt dat ook voor een stoof. Maar wel 
met het verschil dat door het steeds afzetten de jaarringen van stoven veel 
smaller blijven dan die van opgaande bomen.  Veel groei gaat bij hakhout naar 
de uitlopende takken en niet naar de stam. 

 
Figuur 2. Het ontstaan van een essenstoof naar Bremer (1998). 
 
Zoals een opgaande boom steeds dikker wordt, geldt dat ook voor een stoof. 
Maar met het verschil dat door het steeds afzetten de jaarringen van stoven 

 
1
  De cyclus waarin gekapt wordt kan sterk variëren. Rackham (1980) geeft voor het 

Engeland in de Middeleeuwen kort kapcycli van minimaal acht jaar, maar meestal werd 
later gehakt. Juist ouder hout kon behalve als brandhout ook gebruikt worden als staken 
en de dikste stammen werd zelfs verzaagd tot plankjes die in vakwerkhuizen werden 
gebruikt! 
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veel smaller blijven dan die van opgaande bomen. Veel groei gaat bij hakhout 
naar de uitlopende takken en niet naar de stam.  
Grote essenstoven waren al eerder in de Engelse literatuur beschreven (Rack-
ham 1980), maar in Nederland had nog niemand zich er echt mee bezigge-
houden2. De vondst bij Gelderingen was reden om nog eens beter naar de 
essenstoven te kijken. Het was al snel duidelijk dat de essenstoven van de 
Gelderingensteeg niet de enige waren. Verspreid kwamen grote stoven op 
houtwallen voor tussen percelen en ook langs wegen. Maar de stoven van de 
steeg waren de grootste en met een doorsnede van drie meter was hun ouder-
dom bepaald op zeshonderd jaar (figuur 3). “Bepaald” is een groot woord, want 
de stoven zijn ontstaan door de zijdelingse groei waarbij het hart van de boom 
geheel is weggerot. Dus jaarringen tellen kan alleen voor de buitenzijde van 
het restant van boomstam. En hoe bewijs je dan als daar de ringen maar 1,5 
mm dik zijn, dat alle jaarringen zo dik zijn geweest? En ook de lijn waarop de 
bepaling, dus figuur 3, is gebaseerd heeft die onzekerheid en gaat uit van maar 
een beperkt aantal metingen in Engeland. 

 
Figuur 3. De relatie tussen de doorsnede van een essenstoof en zijn leeftijd, 
gebaseerd op enkele opgaven vanuit Engeland (dikke stippen, naar Rackham 
1980). De andere lijn geeft het verband voor de linde (kleine stippen, naar 
Maes & van Vuure 1989). De figuur is eerder gepubliceerd in Bremer (1998).  
 

 
2  In voorjaar 2021 verschijnt een boek over de bomen en struiken van Nederland en 
Vlaanderen met Bert Maes als eindredacteur. In het boek wordt uitgebreid ingegaan op 
hakhout. Het hoofdstuk over Overijssel is verzorgd door de auteur van dit artikel. 
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De grote verrassing in 2009 was dat ook direct bij Oldemarkt een dergelijke 
grote essenstoof groeit, op de houtwal direct achter de begraafplaats. Pas na 
een aantal keren bezoek aan het graf van mijn ouders in de zuidwesthoek van 
de begraafplaats viel mij de stoof op (foto 3). De essenstoof bleek 2,7 x 1,8 
meter in doorsnede, dus gemiddeld 2,3 meter. Deze dikte komt overeen met 
een leeftijd van vijfhonderd jaar (zie figuur 2), een half millennium. Nu zal dit 
niet precies kloppen, het blijft een ruwe benadering en ik houd een slag om de 
arm, maar ook al zou het vierhonderd of zeshonderdvijftig jaar oud zijn, het 
blijft een hele hoge leeftijd. De stoof is ouder dan de oudste opgaande boom 
van Overijssel, de Kroezeboom, de zomereik van Fleringen (oostelijk van Al-
melo) die circa driehonderdvijftig jaar oud is. En dat vlak onder de rook van 
Oldemarkt.  

 
Foto 3. Grote essenstoof op de houtwal direct achter de Algemene Begraaf-
plaats. Stel je deze boom voor zonder de jonge stammen, uitgelopen na eerder 
kap, en je ziet een “onderstam” met een gemiddelde doorsnede van 2,3 m. 
Deze stoof is zeer waarschijnlijk vijfhonderd jaar oud. Daarmee is deze stoof 
ouder dan de oudste opgaande boom in Overijssel: de Kroezeboom van 
Fleringen (foto P. Bremer). 
 
Eiken 

En om dit verhaal nog verder in crescendo te laten gaan. Het verhaal is hier-
mee niet af. De betreffende wal ken ik al vanaf mijn kinderjaren. Om er bramen 
te plukken. En later was de wal een onderdeel van een provinciaal meetnet 
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voor agrarisch natuurbeheer. Maar toen de zeer oude essenstoof eindelijk was 
ontdekt was er wel de vraag; als deze stoof circa vijfhonderd jaar oud is, dan is 
de wal ook minimaal een half millennium oud, en door redenerend, dan kunnen 
er ook andere bomen staan die zo oud zijn. Nu bleek bij tellingen dat op de 
betreffende wal honderddertig stobben aanwezig waren die ik aanvankelijk al 
aparte individuen had geteld en mij ook niet zo oud leken. Totdat in het voor-
jaar van 2010 mijn iets heel opmerkelijks opviel. Bij het uitlopen van de eiken-
bladeren in mei waren er duidelijke verschillen in het moment van uitlopen en 
in de groentinten (o.a. olijfgroen, geelgroen, roodgroen tot donkergroen).  
Meerdere bij elkaar staande stammen die uit verschillende stobben waren uit-
gelopen hadden dezelfde tint bladeren aan hun takken en even verderop ston-
den weer stobben met stammen bij elkaar die iets later waren met uitlopen en 
met een andere groene tint. Hier stonden geen honderddertig aparte eiken, 
maar 39 aparte individuen met eigen unieke eigenschappen (figuur 4).  

 
Figuur 4. Detailtekening van de houtwal achter de Algemene Begraafplaats te 
Oldemarkt. De aparte individuen zijn van een nummer voorzien. Stoof nummer 
1 is de essenstoof. De andere zijn eiken stobbenstoven, geheel of deels on-
dergronds, met stobben die weer zijn uitgelopen en ook dode stobben. Individu 
nummer 5 bestaat voor uit dode stobben. Te zien is dat een stobbenstoof vaak 
uit 3 of 4 aparte stobben bestaat. De dikke streep bij de essenstoof = 5 meter.  
 
Het bleken ondergronds verbonden stobben te zijn. Niet eerder beschreven 
ondergrondse stobbenstoven, soms met een formaat dat niet onderdeed van 
die van de eerder beschreven essenstoof. De grootste heeft een doorsnede 
van zelfs vier m, andere waren kleiner. Ofwel de hele wal is begroeid met oude 
tot zeer oude eiken stobbenstoven en met aan de noordzijde van de wal de 
essenstoof. Een wal als toppunt van uiterst waardevol groen erfgoed. Maar met 
deze ontdekking op zak bleek het verschijnsel van deze ondergrondse en 
soms ook bovengrondse stobbenstoven of combinaties hiervan beslist niet 
beperkt tot de nu beschreven wal. In de meeste wallen tussen Oldemarkt en de 
Woldberg komen dergelijke oude en stokoude bomen voor. En ook meer dan 
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waar ook in Overijssel. Op het Hoge Land van Vollenhove staan ze ook in veel 
wallen, maar in Twente met gebieden die bijna nog net zo rijk aan wallen zijn 
als Oldemarkt- Woldberg is het verschijnsel veel zeldzamer. Niet omdat de 
wallen jonger zouden zijn, maar omdat hier wallen vooral werden gebruikt voor 
de groei van opgaande eiken, om er planken uit te zagen voor de bouw en 
verbouwing van boerderijen en stallen. In de Manderstreu bij Vasse komt een 
wal3 voor die alleen bestaat uit monumentale eiken stobbenstoven.  
 
Beheer 

Voor de wallen tussen Oldemarkt en de Woldberg is berekend dat de afgelo-
pen eeuw een kwart is verdwenen. Soms door uitbreiding van dorpen of in het 
kader van de ruilverkaveling, maar vooral ook omdat ze opgeruimd zijn door 
grondeigenaren. Met dit verhaal mag het duidelijk zijn dat de wallen nog veel 
waardevoller zijn dan we ooit dachten en er alle reden is de eeuwenoude wal-
len te behouden en ook goed te beheren. Het gaat erom het hakhoutbeheer 
dat vanaf de Middeleeuwen plaatsvond weer op te pakken en consequent uit te 
voeren voor elke wal met een cyclus van circa vijftien jaar. Door voor een reeks 
wallen tegelijk de stobben en stoven af te zetten en het hout te versnipperen, 
ontstaat er een interessant product voor verbranding. Waarom gaat dergelijk 
snipperhout uit het Kuinderbos naar de Flevocentrale, en kan dat financieel uit, 
en waarom is dat niet te organiseren voor deze eeuwenoude wallen? Een groot 
deel van de houtwallen valt onder regelingen als Groenblauwe Diensten en 
Subsidiestelsel Natuur & Landschap om juist dat beheer goed op te pakken. 
De prachtige wal achter de begraafplaats van Oldemarkt werd vier jaar geleden 
zorgvuldig afgezet en loopt nu weer uit. Dat dit goede beheer hier tot voorbeeld 
moge zijn voor de andere wallen4. 
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3
  Strikt genomen gaat het niet om een wal maar een smalle strook hakhout onder-

langs een hoge es (oude akker). In plaats van ‘wallen’  kunnen we dan beter  spreken 
van houtkanten, zoals in Vlaanderen gebeurt.  
4
  Op meer plekken zijn de afgelopen jaren wallen afgezet, maar te veel wallen lopen 

sterk achter in het beheer. Stoven, stobbenstoven en stobben schieten dan door naar 
zwaar hout. Bij te laat afzetten sterft een deel van de hakhoutbomen af.  
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Foto 4.  
Zo zou de es achter de Al-
gemene Begraafplaats eruit 
hebben kunnen zien als die 
was opgegroeid als een op-
gaande boom. 
 
Dit is de meer dan twee me-
ter dikke es in Moccas Park, 
Herefordshire, Engeland. Het 
park is bekend om het grote 
aantal eeuwenoude bomen, 
vooral van de zomereik, maar 
ook tamme kastanje en es.  
(foto P. Bremer) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naschrift redactie    
Eeuwenlang bestond Oldemarkt uit niet veel meer dan wat nu Hoofdstraat en 
Kruisstraat zijn. Het dorp begon pas bij de hoek van Hoofdstraat en Frieseweg 
(Watersteeg). De doktersvilla uit 1831 werd in 1898 de burgemeesterswoning. 
Burgemeester K.T. van der Veen betrok in 1946 de woning ernaast, oud-
burgemeester M. Kuipers bleef in de villa wonen, en na zijn dood in 1951 ook 
zijn weduwe mevr. B.H. Kuipers-Kroes. De naam ‘burgemeesterswoning’ werd 
een begrip in Oldemarkt.  
Ook de christusdoorn (Gleditsia triacanthos) met enorme doornen op de stam 
zal oud zijn. De thans verdwenen treurwilg stond rechts van de ingang (nu bij 
de bushalte; meer details in De Silehammer 23/3, 14).  
Nabij de essenstoof achter de begraafplaats liep het kerkenpad van Paasloo 
naar Oldemarkt, met hier een klimmetje en ook een in de Horstweg ter hoogte 
van het huidige pand Horstweg 2a. 
 

 Dit artikel staat ook op de HVIJ-site, met enige afbeeldingen in kleur. 


