
Oranjekanaal Wandeltocht
FLAL-winterserie vanuit Beilen op 28 december 2019



De laatste zaterdag van 2019 staat de Oranjekanaal 
wandeltocht bij de Friese Lange Afstand Lopers op 
het programma. Met start en finish op Sportpark 
Noordwest in Beilen.

 
Beilen is een plaats die ik in 2007 nog bezocht om 
te huren huizen te bezichtigen als medewerker van 
Krips/GPN-Europe in Meppel. Uiteindelijk viel de 
keuze op woonruimte in Havelte, waarvoor op 25 
mei 2007 de sleutel in ontvangst genomen zou gaan 
worden.

Obstakels in de privésfeer maakten het er echter naar 
dat ik het niet zag zitten om in Havelte in the middle 
of nowhere te gaan wonen.

Het heeft zo moeten lopen, want GPN Europe ver-
huisde enkele jaren later naar Alphen aan den Rijn 
en inmiddels werk ik op een pracht werkplek in Den 
Haag waarbij ik vooral in de buitenlucht werkzaam 
ben.

Ook in de tussenliggende jaren zijn er mooie, leuke 
werkprojecten gedraaid.
 
Alweer 35 jaar wandel ik bij de FLAL. Mijn eerste 
FLAL-tocht was de Sterrenwachtwandeltocht van 
1985 of 1986. Destijds vanuit Assen en ook in die 
jaren al met de eerste trein vanuit Den Haag Cen-
traal naar Groningen te bereiken. Om 60 kilometer te 

wandelen, waarbij voormalig kamp Westerbork en de 
nabij gelegen telescopen een bijzondere passage in het 
parcours waren.

 
Later volgde vanuit Almere Assen op herhaling met 
gezelschap vanuit Haarlem, Drachten meerdere keren, 
Oudemirdum, vanuit Sellingen 50 km in de regen 
samen met Alma en Rudy van de Hardeveld en enkele 
keren de Friese Woudweg non-stop.
 
Van de Friese Woudweg non-stop staat me nog bij die 
keer dat ik ruim op tijd in Lekkum was. Aaf Peters-De 
Rijk was dat ook. Genoeg tijd om vooraf aan de tocht 
2 kilometer naar Leeuwarden-Noord te wandelen om 
daar een Chinees Restaurant op te zoeken om toch 
nog iets warms te eten vooraf aan de 110 kilometer 

lange, schitterende wandeltocht. In het restaurant 
werden we enthousiast begroet bij betreden. Ik kan 
me nog steeds die gezichten herinneren als reactie 
toen zowel Aaf als ikzelf alleen maar een loempia 
bestelden.
 
In die periode kwam het nog niet in mij op te ver-
tellen waar die beperkte bestelling door veroorzaakt 
werd. De laatste jaren lukt zoiets wel en dan krijg je 
prachtige conversatie. Met volop interesse in de activi-
teiten waarvoor je naar de omgeving bent afgereisd.
 
De reis naar Beilen werd geopend met een wandeling 

van huis naar Den Haag Centraal Station. De reis 
naar Zwolle lijkt voorspoedig te verlopen. De inciden-
tele lichtuitval lijkt een bedrijfsservice om ook in het 
donker de Oostvaardersplassen enigszins te kunnen 
zien. Maar in Lelystad wordt duidelijk dat de trein 
defect is en dat er overgestapt dient te worden op een 
stoptrein.
 
De gewijzigde reisplanning levert een zicht op een 
prachtige zonsopkomst op bij het verlaten van de 
trein in Beilen.
 
Vanaf station Beilen is het 2,1 kilometer wandelen 
naar Sportpark Noordwest. Waarmee het nog even 
spannend wordt. Maar ik kan terecht bij een van de 
kapsalons in het centrum van Beilen, waarmee het 
wandelen naar de startlocatie aanzienlijk aangenamer 
wordt.

 
Na een vlotte aanmelding en kort bijpraten kan ik aan 
de slag met mijn 25 kilometer wandeling vanwege de 
Oranjekanaal Wandeltocht. Waarbij de eerste beelden 
een wit weilandschap laten zien alvorens het dorpje 
Eursing te bereiken.
 
Na het passeren van het dorpje Eursing wordt het 
Oranjekanaal bereikt. Waarvan vertelt wordt dat het 
aangelegd is en nooit het rendement heeft opgeleverd 
waarvoor het aangelegd is. Ook voor pleziervaart is er 
geen ruimte, door uitblijven van onderhoud waar-

zons opkomst in Beilen

witte weilanden

Voetveertje Oranjekanaal

Hijker Ommetje

eerste verzorgingspost

door het Oranjekanaal niet bevaren wordt.
 
Wel is er een pontje dat voor voetgangers beschikbaar 
is gesteld.
 
Bij het naderen van het Midden-Drenthe-dorpje Hij-
ken wordt het Hijkens Ommetje betreden alvorens de 
eerste, knusse rustpost te bezoeken.
 
Daar laat de echte snert met roggebrood & spek zich 
goed smaken om vervolgens kennis te maken met het 
Hijkerveld met enorme kuddes schapen die waken 
over het landgoed.

Over een traject waarin ik zelf aangenaam gezelschap 
ervaar van enkele FLAL-leden, die in hun conversatie 
de meerwaarde onderstrepen van mijn FLAL-betrok-
kenheid. Er passeren onderwerpen van gesprekken 
de revue, die je niet krijgt wanneer je gesprekken aan 
gaat in de Randstad, omdat je in de Randstad nu een-
maal nauwelijks agrariërs treft.
 
Die gesprekken zijn enorm inzichtverrijkend.
 
Het is vooral ook genieten van de natuur, de uitzich-
ten en vervolgens ook weer met de ongedwongen 
gesprekken gedurende de laatste kilometers van deze 
Oranjekanaal Wandeltocht met een dame die ik een 
week eerder ook even sprak tijdens de wandeltocht 
vanuit Putten.
 
Eenmaal binnen is het goed om Annie en Joop van 
der Meer weer eens te zien. De RWV-cultuur mis ik 
niet, ik heb me er eindelijk van kunnen distantiëren. 
Maar de mooie verslagen van Joop van der Meer lees 
ik graag dus dat is wel een gemis.

 
Na nog even nakaarten met het wandelgezelschap 
van vandaag zoek ik de wandeling naar het station op 
om het traject langs de Oostvaarderplassen nog met 
daglicht te kunnen trotseren.

mobiele verzorgingspost met oliebol en bouillon

gezellig nakaarten


