Beilen
Net voor het einde van het jaar 2013 zijn we nog op 28 december te gast bij brasserie en
zalencentrum “De Linde” te Beilen.
Beilen is de hoofdplaats van de gemeente Midden-Drenthe en telt ca. 9700 inwoners. Het
ligt midden in Drenthe en wordt daarom ook wel het Hart van Drenthe genoemd.
Uit onderzoek is gebleken dat ongeveer 20.000 jaar geleden rond Beilen al mensen
woonden. In het jaar 1139 wordt Beilen voor het eerst genoemd in een oorkonde ('Bele').
Tijdens ontginningen in de vorige eeuw werden geregeld resten van oude nederzettingen en
begraafplaatsen gevonden.
Enkele andere belangrijke jaren in de geschiedenis van Beilen zijn:
-

1820: op 8 augustus van dat jaar legde een brand een groot deel van Beilen in de as.
Alleen de oude kerk is bewaard gebleven.
1955: in Beilen werd in dat jaar een belangrijke archeologische vondst gedaan, een
goudschat uit omstreeks 400, bestaande uit een armband, halsringen en 22
Romeinse gouden munten, zogenaamde solidi. Het was de rijkste schat uit de Drentse
bodem. De vondst is in het Drents Museum in Assen te bezichtigen.

Na de start gaan beide routes langs het station en de DOMO fabriek. Na ongeveer 7 km
komen we door het bijzondere gebied “Brunstinger Plassen”. In dit gebied, dat rijk is aan
dieren- en plantenleven, zijn de plassen ontstaan door turfafgravingen.
Na de wagenrust komen we na het oversteken van het Oranjekanaal in het natuurgebied
Diependal. Dit waterrijke natuurgebied, wordt beheerd door het Drentse Landschap en is
1000 ha groot.
Het gebied en de vennen erin waren tot 1980 in gebruik bij de 'Aardappelmeelfabriek
Oranje' als vloeivelden-complex. Na langdurige discussie is het in 1984 niet bestemd tot
landbouwgrond maar aangewezen als natuurgebied. Besloten werd de velden te blijven
bevloeien zodat naast het open water de brede slijkige zones intact zouden blijven.
Het Diependal is een broedplaats voor onder meer de zeldzame roodhalsfuut, in Nederland
broeden jaarlijks 5-10 paren van de roodhalsfuut. Diependal is het belangrijkste gebied voor
deze soort, er broedt vaak meer dan vijf paar. In de trektijd verschijnen vele soorten
trekvogels, soms in groten getale.
Als we het Diependal verlaten komen we in het Hijkerveld. In het infocentrum van Het
Drentse Landschap kunt u meer te weten komen over het Hijkerveld. Dit prachtige weidse
heidegebied heeft een rijke bewonersgeschiedenis. De heide wordt begraasd door een grote
kudde Schoonebeker heideschapen onder de hoede van de schaapsherder. De kudde
bestaat ‘s zomers uit meer dan zeshonderd schapen.
We gaan dan naar de welverdiende rust in Hijken.
De 40 km route gaat over verharde fietspaden en wegen, maar ook over graspaden naar het
dorp Hooghalen (Hoalen), een dorp van ca. 900 inwoners. Na een stukje door dit dorp

gelopen te hebben, komen we bij een recreatiepark. In dit park is de tweede caférust bij het
restaurant “Het Grote Zand”.
Er moet nu nog ongeveer 10 km gelopen worden en de route voert ons eerst door het bos,
waarbij je er weer aan herinnerd wordt dat je bij de F.L.A.L. wandelt. Na het verlaten van het
bos komen we bij het Oranjekanaal en komen we via fietspaden en verharde wegen bij het
dorp Klatering en spoedig daarna gaan we op naar Beilen.

