




Voorwoord 

Deze wandeling is een onderdeel van het nog te realiseren plan "Rondje Beilen" voor 
een wandelnet in en rondom Beilen. De bedoeling is dat deze wandelroute door meer
dere buurten/wijken van Beilen gaat en over verschillende terreinen. Bestaande routes 
willen we actief betrekken en nieuwe routes willen we, in samenspraak met de mensen 
uit deze buurten/wijken en de verschillende instanties die in de buurten/wijken actief 
zijn, ontwikkelen. 
We denken aan een vijftal routes die afzonderlijk van elkaar gelopen kunnen worden, 
maar ook geschakeld worden. iedere route heeft zijn eigen identiteit en thema. De 
realisering van het geheel willen we in estafette vorm uitwerken, waarbij we starten 
in de eerste fase bij het Stroompad. Daarna zoeken we naar een logisch vervolg in de 
estafette. 

De oudste geschreven vorm van Beilen, die uit een oorkonde uit 1139 dateert is Bele. 
Bele is een oud woord voor zwelling of buil. Met betrekking tot Beilen is bele op te 
vatten in de betekenis van kleine hoogte in het venige stroomdal van de Beilerstroom. 
Later werd Bele, de Beile (1205), de Beilne (1256), in Beylen (1292) to Beylen (1331), 
van Beylen (1335), Beylen (1339), (1660) Beilen, (1781) Beijlen, ook de Franse kaart van 
Drenthe (1811-13) geeft Beylen aan, (1936) Beilen. 
Met bijlen heeft Beilen niets van doen. In het wapen van Beilen komen wel een paar 
bijlen voor. Het wapen is niet gebaseerd op historische feiten. Wel betreft het een spre
kend wapen, het ontwerp is van Gerlof Bontekoe. Bontekoe nam het niet zo nauw met 
historische feiten. Uiteindelijk heeft de Hoge Raad van Adel op 2 oktober 1934 een ver
eenvoudigd wapen toegekend bestaande uit twee bijlen op een schild. Het schild werd 
gehouden door twee schildhouders: een wildeman en een geestelijke. De wildeman 
symboliseert de oude godsdiensten uit de tijd van voor het christendom, in het Looveen 
zijn offerbijlen en tempelresten gevonden. De wildeman houdt ook een bijl in plaats van 
een knots of knuppel vast. De geestelijke staat symbool voor de hedendaagse kerk. De 
witte valk staat symbool voor de witte valk die de kerk van Beilen elk jaar af moest staan 
aan de kerk van Steenwijk. Het zou een sprekend wapen zijn voor de oude naam Beyloo 
of Bijlloo. Dat zoveel betekent als "een open plek gehakt met bijlen". Historisch gezien 
kan dit niet kloppen. De naam Beyloo valt ook nergens terug te vinden in de archieven. 
Dit wapen heeft tot 1998 dienstgedaan. In dat jaar ging de gemeente Beilen op in de 
gemeente Middenveld. 

De wandeling heeft een lengte van 3,7 km. en gaat deels over verharde en onverharde 
wegen en paden. Het kan op enkele stukken wat modderig zijn. De wandeling heeft 
overlapping met of maakt (bijna) aansluiting op andere wandelingen. Het Roel Reijn
tjespad, wandeling van 2,5 of 5,4 km., beginnende bij de Stefanuskerk; het Mijmerpad, 
een wandeling van 2,7 km. over het GGZ-terrein; en het buurtommetje Hothe, Lieving, 
Makkum is een wandeling van ongeveer 7 km door de drie genoemde buurtschappen. 
Deze HLM-route is bewegwijzerd d.m.v. paaltjes met de letters HLM. 

De beschrijving bij deze wandeling gaat in op de historie, het landschap, en de natuur. 
Het is zeker de moeite waard om deze wandeling een keer met beschrijving te lopen. 
Het geeft informatie waar menigeen waarschijnlijk nog nooit van gehoord heeft. Het 
geeft de wandeling zeker een extra beleving naast het wandelen op zich. Deze wan
deling neemt u mee terug in de tijd. De beschrijvingen laten u verbeelden hoe het er 
vroeger uitgezien moet hebben. Grotendeels loopt deze wandeling langs de plekken 
waar vroeger de Beilerstroom gelopen heeft. De wandeling gaat over het Stroom pad, 
het waterwingebied, de Mulling en de Paltz. U komt zelfs nog langs een stukje oude 
loop van de stroom. Dit stukje maakt geen onderdeel meer uit van de huidige loop van 
de Beilerstroom. 
Bij infopunt 6 staat op een klein heuveltje een zuil, een zogenaamde audionetic. Door 
op de pedaal te trappen wordt er stroom opgewekt en kunnen daardoor 
audiobestanden beluisterd worden. Door op een knop te drukken kan er een keuze 
gemaakt worden uit welke. Een aantal bestanden is in het Drents ingesproken door 
Jan Germs van het Huus van de Toal. 
De wandeling is ook te lopen voor groepen met een gids, info: www.historiebeilen.nl 
Info Stroompad_wandeling: rondjebeilen@beleefbeilen.nl 

De wandeling start op de parkeerplaats bij de Stefanuskerk (voorh. Hervormde Kerk). 
Het parkeren is hier gratis en er is geen blauwe parkeerschijf nodig. Vanaf deze 
parkeerplaats is het centrum van Beilen goed bereikbaar. Aan de noordzijde (andere 
kant dan daar waar de kerk staat) is een steegje welke naar het centrum gaat. Hier zijn 
diverse horecagelegenheden te vinden. 
De wandeling gaat rond, dus in principe kan de wandeling overal gestart worden. 
Vanaf het NS-station kan de wandeling bij punt 12 beginnen. 

De beschrijving in het groen geeft de route aan. 
Tekst in het zwart is de begeleidende tekst. 









Bij het grote pad aangekomen gaat de 
wandeling hier naar links. 
Het padje liep vroeger door op de noor
delijke oever van de Beilerstroom. Vroe

ger liep langs de Beilerstroom een zogenaamde ker
kepad vanaf Klatering/ Alting waarlangs men sneller 
naar Beilen kon komen dan langs andere wegen. De 
wandeling vervolgt het pad richting het spoor. Dit 

was ook de loop van de Beilerstroom. Daar waar het 
pad naar links gaat, kwam de Beilerstroom vanuit 
het verlengde van richting van de wandeling. 
Eind jaren 60 van de vorige eeuw is de Beilerstroom 
vanaf Alting verlegd in verband met ruilverkavelin
gen en aanbouw nieuwe wijken in Beilen. Bij het 
graven van een nieuwe bedding is onder andere 
een dikke steen met een gewicht van 11.188 kg. op
gegraven. Deze steen is toen bij het gebouw van 
het Waterschap Middenveld in de Schoolstraat 
geplaatst. Het Waterschap zit daar niet meer. Het 
Gezondheidscentrum de Lijnwoerd is daar nu in ge
huisvest. Het pand had de naam Lijnwoerd en deze is weer ontleend aan de veldnaam 
van een akker, die daar vroeger lag. Lijn is een oude naam voor vlas en woerd is de 
naam voor een hoge akker. 

Beilen een vestingsplaats? Kunt u het zich voorstellen? Toch zijn hier serieuze plannen 
voor geweest. In 1819 is een plan gemaakt voor de opbouw van een nieuw verdedigings
netwerk in Nederland. En in dat plan zou Beilen een vesting der 1e klasse worden. Een 
vesting met muren, bastions, grachten van 15 tot 30 meter breed, kanonnen, mortieren, 
houwitser, enzovoort. De Beilerstroom zou onderdeel worden van de verdedigingswer
ken. In de eerste plaats om de grachten van water te voorzien maar ook in geval van 
nood om het omliggende land onder water te zetten om de vijand buiten schietbereik 
te houden. Tussen 4 tot 9 januari 1819 is de Beilerstroom afgesloten gehouden om te 
kijken hoe lang het duurde om het land onder water te zetten (inunderen). De slotsom 
was dat de lage graslanden in zes tot zeven dagen konden worden geïnundeerd, zelfs 
in de nadeligste omstandigheden. De koning had toestemming gegeven om van Beilen 
een vesting te maken maar nadat bekend was wat de kosten waren voor het hele net
werk (f 60.000.000) besloot de koning om dit plan in advies te houden, dus niet direct 
uit te voeren. De politieke verhoudingen van die tijd zijn zonder twijfel ook van invloed 
geweest op dat besluit. Duitsland bestond toen nog niet als één land zoals we dat nu 
kennen, het was een staatkundig versnipperd gebied. En het Koninkrijk Hannover was 
in personele unie verbonden aan het Verenigd Koninkrijk (Engeland) (beide landen had
den dezelfde koning (Willem IV)) en Koning Willem I had een familieband met het ko
ninklijk huis van Pruisen. Hannover en Pruisen deelden toentertijd de oostelijke grens 
van Nederland. 
De vesting zou ongeveer op de plek komen te liggen waar deze wandeling langs gaat. 
We zouden nu dan dus langs de bastions en grachten lopen. De bastions zouden dan 
tot voorbij Lieving reiken. 

Aan de linkerkant volgt de wandeling nu een metalen hek. 
Achter dit hek ligt het terrein van wat nu de GGZ is. GGZ Drenthe is een algemeen psychi
atrisch ziekenhuis met vestigingen verspreidt over de hele provincie Drenthe. In Beilen 
werd in 1923 onder de naam Beileroord, gestart met een "kolonie voor gezinsverple
ging". 
Psychiatrische patiënten hadden inwoning bij een gezin in het dorp of de directe omge
ving daarvan en volgde hun therapie op Beileroord. Het gezin waar de patiënt inwoonde 
kreeg ondersteuning van de arts en verpleegkundigen van Beileroord. 
Vele generaties Beilenaren zijn opgegroeid met inwonende patiënten van Beileroord. 
Deze vorm van gezinsverpleging in Beilen is inmiddels opgeheven. Gekscherend was er 
het grapje over dat Beilen een afkorting was voor: Bij Elke Idioot Loopt Eén Normale. 

In de loop van de vorige eeuw is er flink bijgebouwd en werd Beileroord steeds verder 
uitgebreid. Naast de gezinsverpleging kwamen er meerdere verpleegafdelingen op het 
terrein. Hier verbleven de patiënten dan tijdelijk of langdurig en kregen hun gewenste 
behandeling. 

Eind vorige eeuw, begin deze eeuw, ging er een fusiegolf over Nederland. Ook Bei
leroord ontkwam hier niet aan. Beileroord ging eind vorige eeuw als psychiatrisch zie-





















lnditboekjewordtbeschreven 
hoe u moet wandelen. 
Er is zoveel mogelijk 
informatie verzameld over 
het gebied. De route is een 
rondwandeling dus u kunt op 
elke willekeurig punt starten 

CN)ËR>TEl • .fDDOOPSTIC�TINGBElEEFBEILEN met de wandeling. De lengte 
•••••••••••-van de wandeling bedraagt 
3,7 km en kent een rijke geschiedenis. Onderweg zijn er bankjes 
waar het goed verpozen is. 
De route wordt verder gemarkeerd door paaltjes en stickers met 
de afbeelding zoals op deze pagina. Het grootste gedeelte van 
de route is goed begaanbaar. Een paar goede wandelschoenen 
wordt echter aanbevolen. De route is verder niet geschikt voor 
wandelwagens en rolstoelen. 
Dit boekwerkje is tot stand gekomen in samenwerking met 
GGZ Drenthe, W.M.D., de historische vereniging Beilen, 
Landschapsbeheer Drenthe, V.T.R.B. Midden-Drenthe, 
buurtvereniging An't Spoor, Welzijnswerk Midden-
Drenthe en de gemeente Midden-Drenthe. 

We wensen u veel lees- en wandelplezier. 
Werkgroep dorpsommetje Beilen, 
onderdeel van "Beleef Beilen". 




