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INLEIDING

De gemeente Beilen maakt deel uit van het inventarisatiegebied
"Drents Plateau" en omvat naast het hoofddorp Beilen de nederzet-
tingen Alting, Beilervaart, Brunsting, Drijber, Eursinge, De Haar,
Holthe, Hooghalen, Ter Horst, Hijken, Klatering, Laaghalen, Laag-
halerveen, Lieving, Makkum, Oranje, Rheeveld, Smalbroek, Spier,
Tiendeveen en Wijster. Het grondgebied wordt begrensd door in het
noorden de gemeente Assen, in het noordoosten de gemeente Rolde, in
het oosten de gemeente Westerbork, in het zuiden de gemeente
Hoogeveen en in het westen de gemeenten Ruinen, Dwingeloo en Smilde.
De huidige omvang van de gemeente bedraagt 16.765 hectare.
Het inwonertal vertoont sinds 1850 het volgende verloop: 1850-2.769,
1900-4.851, 1940-9.554, 1988-13.672.

2. FYSISCHE GESTELDHEID

Beilen wordt gekenmerkt door een ligging centraal op het Drents
Plateau. Gedurende de laatste ijstijd (Weichselien) kwam dit door
smeltwaterdalen doorsneden grondmorene (keileem) terras, mogelijk
met uitzondering van het midden van de dalen, in zijn geheel onder
een dekzandpakket van wisselende dikte te liggen. Aldus ontstond een
overwegend flauw golvend dekzandlandschap. Hierbinnen werd het
noordwesten en zuiden gekenmerkt door een opvallend vlak karakter,
terwijl het door de Beilerstroom en zijn diverse vertakkingen sterk
gelede midden een relatief grote afwisseling van vlakke delen,
glooiingen en (lage) ruggen vertoonde.

Tijdens de warmere periode van het Holoceen werden de beekdalen met
moerasveen opgevuld. In aansluiting op de uitgestrekte venen van
Smilde en Hoogeveen trad er in het noordwesten respectievelijk het
zuiden van de gemeente ter gelegenheid van waterstagnatie gelijk-
tijdig een aanzienlijke hoogveenvorming op. Tevens vond er op ge-
ringere schaal laagveenvorming plaats bij Vorrelveen en werden
plaatselijk talloze laagten en dobben (onder andere pingorulnes) met
veen gevuld.

De zandgronden die het grootste deel van de gemeente uitmaken be-
horen bodemkundig tot de middelhoge en hoge podzolgronden. Op di-
verse plaatsen - Brunstingerplassen, Dijkjesveen, Groote Zand,
Heuvingerzand, Holtherzand, Ter Horsterzand, Laaghalerveld, De
Moraine, Noord- en Zuid Hijkerveld - zijn de overwegend arme tot
zeer arme hogere zanden gedurende de laatste eeuwen in verstuiving
gegaan. Door bebossing zijn deze stuifzanden thans echter weer vast-
gelegd. In de beekdalen van de Altingerleek, Beilerstroom,
Brunstingerleek, Hijkerleek, De Leek, het Oude Diep, de Vorrel-
veenselake en het Witterdiep worden venige beekdalgronden aangetrof-
fen.



De nagenoeg geheel ontgonnen hoogvenen bestaan in de omgeving van
Laaghalerveen uit zwartveenontginningsgronden met plaatselijk een
klein restantje niet afgeveend hoogveen en bij Tiendeveen uit zwart-
veenontginnings- en oudere dalgronden.
Het Beiier grondgebied helt met uitzondering van de noordpunt van de
gemeente in zuidwestelijke richting af. De hoogteligging varieert
globaal van ongeveer 10.0 meter + N.A.P. in het beekdal van de
Beilerstroom tot circa 18.0 meter + N.A.P. op het Heuvingerzand bij
Hooghalen. De hogere zandgronden bij Hooghalen vormen de waterschei-
ding tussen de stroomgebieden Drentsche Aa en Meppelerdiep waar-
binnen Beilen valt. Het noorden van de gemeente watert af via ver-
takkingen van de Drentsche Aa. De gronden in het midden van de ge-
meente wateren via de Beilerstroom en zijn vertakkingen, de Beiler-
vaart en het Oranjekanaal direct danwei indirect (Drentsche Hoofd-
vaart) op het Meppelerdiep af. Het zuidelijk deel van Beilen ten-
slotte, wordt ontwaterd via het Oude Diep en het Linthorst-Homan-
kanaal, welke via de Hoogeveensche Vaart eveneens op het Meppeler-
diep lozen.

Ter verbetering van de waterhuishouding werden reeds vroeg ook een
aantal waterschappen opgericht: Vorrelveen (1865), Altinge (1866),
Altinger- en Klatingerweiden (1866), Beilen-Dwingeloo (1866).
Het betrof hier in hoofdzaak op bevloeiing van landbouwgronden ge-
richte waterschappen. In 1927 werd een deel van de gemeente Beilen
opgenomen in het overkoepelende waterschap De Oude Vaart. Dit
waterschap had als belangrijkste taak de bevordering van de ver-
betering van de hoofdstroom, plaatselijk Dwingeler- respectievelijk
Beilerstroom geheten, van Meppel tot aan de Altingerleek. De inlig-
gende waterschappen werden belast met de detailafwatering. Met de na
oorlogse reorganisatie van het Drentse waterschapsbestel kwam uit-
eindelijk de gehele gemeente binnen de waterschappen Drentse Aa,
Middenveld, De Oude Vaart, Smilde en De Wold Aa te liggen.

ONTGINNINGEN EN GRONDGEBRUIK

De vroegste ontginningen in Beilen - de eerste esakkers - dateren
waarschijnlijk uit de vroege Middeleeuwen^eTi^Earakteristiek voor de
Drentse zandgronden gelegen in het overgangsgebied tussen de laag-
gelegen beken en de hogere zandgronden, met name die plaatsen waar
de combinatie van een gunstige waterhuishouding, goede bewerkings-
mogelijkheden en een zo hoog mogelijke bodemvruchtbaarheid de meest
geschikte locatie voor het bedrijven van landbouw vormde. Tot na het
midden van de vorige eeuw vormden deze open akkercomplexen in vooral
het centrum van de gemeente, in het noorden en zuiden van Beilen
kwamen slechts de essen van Hoog- en Laaghalen respectievelijk
Drijber tot stand, de meest gebruikte delen van het cultuurland van
Beilen. De groenlanden bevonden zich, enkele nabij de nederzettingen
gelegen perceeltjes weiland daargelaten, in de beekdalen. Veruit het
grootste deel van het zogenaamde esdorpenlandschap werd rond 1850
evenwel ingenomen door het veld; woeste gronden die voornamelijk
gebruikt werden als weidegebied en die onmisbaar waren voor de be-
mesting van de essen.



Naast de traditionele ontginningen van het esdorpenlandschap dienden
zich, ondermeer nabij de Beilervaart en het Oranjekanaal, meer re-
centelijk ook enkele verspreid gelegen jongere veldontginningen aan.
Tevens vonden vanuit Hoogeveen kort voor 1850 op bescheiden schaal
de eerste ontginningen in het hoogveengebied van Tiendeveen plaats.
Het Beiier landschap bleef evenwel gedomineerd door woeste gronden.
Uitgestrekte heidevelden, venen en stuifzanden maakten rond het mid-
den van de vorige eeuw nog ongeveer drie kwart van de totale ge-
meente uit. De bebossing beperkte zich tot een aantal kleine, veelal
nabij de nederzettingen gesitueerde percelen. Het totale bosopper-
vlak bedroeg circa 60 hectare, wat neerkomt op minder dan 0,5Z van
het gehele grondoppervlak van de gemeente.

Het grondgebruik was in 1850 in feite nog volledig op de landbouw
gericht. De oppervlakteverhouding grasland: bouwland (1832- 2.479
hectare: 1.202 hectare) lag enigszins onder het gemiddelde voor
Drenthe, hetgeen wijst op de aanwezigheid van in verhouding veel
bouwland. Qua agrarische bedrijfsvoering domineerde het gemengde
bedrijf. Het feit dat Beilen destijds, speciaal voor runderen en
varkens, een veemarkt van betekenis bezat wijst, er op dat toch ook
de veestapel in Beilen reeds vroeg van een behoorlijke omvang moet
zijn geweest.

Hoewel het aandeel van de woeste gronden in 1900 nog altijd ruim 55Z
van de totale gemeente bedroeg, veranderde er landschappelijk gezien
tijdens de laatste helft van de vorige eeuw toch duidelijk het één
en ander. Opvallend was met name de uitbreiding van het bosareaal.
Volgens een verslag over "De Houtcultuur en de Bossen in Drenthe"
werd in 1849 begonnen met de ontginning Nijvenhuis (Oosterveld van
Hijken) grenzende aan het Leggeloërveld in de gemeente Dwingeloo. In
1885 was in dit gebied ongeveer 80 hectare bos aangeplant. De aanleg
van de Kremboongbossen in het zuiden van de gemeente nam in 1865
aanvang. In 1885 bedroegen deze bossen een oppervlakte van 200
hectare. Onder invloed van de landbouwcrisis en het gebrek aan mest
werd tegen het einde van de vorige eeuw tevens een groot deel van
het destijds vrijwel geheel afgegraven hoogveengebied van Tiendeveen
beplant.

Ondanks de bebossing van grote oppervlakten bestaande dan wel poten-
tiële landbouwgrond, nam het landbouwareaal tussen 1832 en 1900 toch
met ongeveer 900 hectare toe. Daar bouw- en grasland vrijwel even-
redig uitbreidden, veranderde de oppervlakteverhouding grasland:-
bouwland (1900-3.069 hectare: 1.506 hectare) vrijwel niet. De
opkomst van de veemarkt van Hoogeveen ging gepaard met het verval
van die van Beilen. De veedichtheid (= aantal stuks vee per 100
hectare landbouwgrond) lag rond 1900 zowel wat betreft het rundvee
(iets) als de varkens (ruim) onder het gemiddelde van de provincie.
Hetzelfde gold ten opzichte van het zandgebied, de regio waartoe
Beilen op basis van het domineren van het gemengde of étagebedrijf
volgens de nieuwe landbouwindeling van 1910 wordt gerekend. Bijna de
helft (47.4Z) van alle bedrijven in Beilen bestond rond de eeuw-
wisseling uit keuters (1-5 hectare). Plaatselijk werd echter van dit
beeld afgeweken. De gemiddelde bedrijfsgrootte was verreweg het
geringst in Tiendeveen, terwijl men de bedrijven van grotere omvang
voornamelijk aantrof in Drijber, Laaghalen, Wijster en Beilervaart.
Beilen en Hooghalen namen een tussenpositie in.



Met het algemeen verbreid geraken van het kunstmestgebruik en de
verbetering van landbouwkundige technieken en cultuurtechnische
mogelijkheden geraakten de ontginningen na 1900 geleidelijk aan in
een stroomversnelling.
De Stichting van het VAM (Vuil Afvoer Maatschappij)-bedrijf te
Wijster (1931) dat stadsvuil uit Groningen en Den Haag tot compost
verwerkte betekende een extra stimulans voor de ontginnings-
activiteiten. Aan het begin van deze eeuw was er in hoofdzaak nog
sprake van incidentele ontginningen, welke onder meer op het
Drijberseveld, het Scharreveld en het Westerveld van Hijken resul-
teerden in onregelmatige ontginningslandschappen. Later dienden zich
in toenemende mate meer grootschalige ontginningen aan, zoals bij
voorbeeld die van het Spieringer- en het Westerseveld. Bij deze
ontginningen werd rationeler te werk gegaan en kreeg het landschap-
pelijk aspect meer aandacht. Uit deze periode stamt ook het jongere
landgoed De Vossenberg, dat in 1915 op initiatief van in gezetenen
van de "Landmaatschappij Drenthe" nabij Wijster ingericht werd. Het
eertijds 500 hectare metende landgoed kreeg deels een bosdeels een
landbouwbestemming. Naast de hoofdboerderij Vossenberg verrezen op
het terrein een aantal pachtboerderijen en pachtboerderijen. Het
beheer was in handen bij de Nederlandsche Heide Maatschappij.
In totaal werd het aandeel van de woeste gronden in de jaren 1900-
1940, met nadruk op de periode vanaf 1920, terug gebracht tot minder
dan een kwart van de totale gemeente. Naast tal van grotere opper-
vlakten woeste grond, waarvan het Laaghaler-, Wester- en Oosterveld
slechts enkele voorbeelden zijn, bleven in deze periode temidden van
de ontginningen tevens tal van kleinere heiderestanten en venen
onaangeroerd.

Het merendeel van de ontginningen uit de eerste helft van deze eeuw
kwam ten goede aan de uitbreiding van het landbouwareaal. Daar het
bouwland (onder andere aardappelen voor de aardappelmeelfabriek
"Oranje") een sterkere toename te zien gaf dan het grasland daalde
de oppervlakte verhouding grasland:bouwland. Intensivering van de
bedrijfsvoering had evenwel tot gevolg dat desondanks de veedicht-
heid toch aanzienlijk toenam. Met name de rundveestapel breidde in
verhouding tot het gemiddelde voor Drenthe snel uit.
De gemiddelde bedrijfsgrootte in de gemeente gaf dankzij het in de
loop van de periode 1900-1940 teruglopende aandeel van het kleine
bedrijf (1-5 hectare) een verschuiving in de richting van het mid-
delgrote bedrijf te zien.

Kwamen de nieuwe ontginningen na 1900 merendeels ten goede aan de
uitbreiding van het landbouwareaal, landschappelijk gezien zeker zo
opvallend was de uitbreiding van het bosareaal. Volgens de "Bos-
inventarisatie 1942" bedroeg de oppervlakte bos 996 hectare, hoofd-
zakelijk bestaande uit naaldhout (825 hectare). Het grootste deel
van deze bosoppervlakte werd ingenomen door de staatsbossen van de
Boswachterijen Dwingeloo en Hooghalen.
Opmerkelijk was de verschuiving die het bos in de jaren 1900-1940
onderging. De tegen het einde van de vorige eeuw op goede landbouw-
grond aangeplante bossen verdwenen in deze periode weer grotendeels.
De Kremboongbossen werden in 1926 en volgende jaren in werkverschaf-
fingsverband omgezet in landbouwgrond. Nadien ging elders de ontbos-
sing van het zuidelijk deel van de gemeente voort.



Slechts enkele percelen herinnerden hier in 1940 nog aan de bosrijk-
dom van kort daarvoor. De stuifzand in het noorden van de gemeente
daarentegen werden juist (verder) bebost. Het landschap in de om-
geving van Hooghalen, Spier en het Noordenveld van Hijken verkreeg
hierdoor een geheel nieuw uiterlijk: sterk gesloten in plaats van
overwegend open.

4. INFRASTRUCTUUR

De verkeersligging van de langgerekte gemeente Beilen werd vanouds
in sterke mate bepaald door noord-zuidgerichte verbindingen. Zo liep
tot in de 18e eeuw de hoofdweg tussen Groningen en Meppel - de oude
postweg - over Hooghalen, Beilen en Spier. Beilen functioneerde in
deze route als pleisterplaats voor de postwagens.
Toen later echter de weg langs de Drentsche Hoofdvaart tot hoofd-
verkeersweg tussen Groningen en Meppel werd, verminderde het verkeer
door de gemeente Beilen. Gevolg was dat Beilen niet meer optimaal
kon profiteren van zijn centrale ligging in Drenthe en andere, op
het eerste gezicht minder gunstig gelegen plaatsen als Hoogeveen,
Meppel en Assen een belangrijkere marktfunctie gingen vervullen.
Binnen de gemeente gold de noord-zuidverbinding rond het midden van
de vorige eeuw evenwel nog altijd als de belangrijkste weg. Verschil
met een eeuw daarvoor was dat de weg niet meer vanaf Spier over de
Kraloërheide naar Anholt en Ruinen liep, maar dat deze zich nu bij
Eursinge (gemeente Ruinen) splitste in de verbindingen Ruinen-
Meppel- en Hoogeveen-Zuidwolde-Ommen. Ondanks het feit dat plaatsen
als Westerbork, Zwiggelte, Smilde en Dwingeloo rond 1850 redelijk
goed bereikbaar waren, bleven de oost-westverbindingen over het
algemeen toch van sterk ondergeschikte betekenis.
Naast doorgaande wegen kende Beilen in 1850 een netwerk van zand-
wegen, die de dorpen en gehuchten onderling en met de landbouw-
gronden verbonden. De dichtheid van het algehele wegennet was het
hoogst rondom Beilen en nam naar het noorden, westen en zuiden sterk
af. De zuidpunt van de gemeente telde, een enkele ontsluitingsweg
voor particuliergebruik van het veen daargelaten, in het geheel nog
geen wegen.

De weg Assen-Beilen werd in 1856 als eerste in de gemeente verhard.
Kort daarop volgden de verbindingen Beilen-Westerbork (1865-1866),
Beilen-Eursinge-Ruinen (1865/66) en Dwingeloo-Lheebroek-weg
Hoogeveen-Beilen (1870/71). De eerstvolgende verharding liet op zich
wachten tot aan het begin van deze eeuw: de verbinding Beilen-
Wijster in 1902. Daarna volgde het merendeel van de resterende
onverharde wegen van doorgaande betekenis. Het betrof hier naast
oude wegen ook een aantal in 1850 nog niet aanwezige verbindingen,
zoals de weg tussen de nieuwe nederzetting Oranje en Rolde (1915-
1918), de weg van Smilde over Laaghalerveen naar Assen (1915-1917)
en de verbinding Drijber-Tiendeveen-Noordscheschut (1921/22).
Laatstgenoemde verharding verloste het zuiden van de gemeente voor
het eerst daadwerkelijk uit zijn isolement ten opzichte van het
hoofddorp Beilen. De bestrating van de weg langs het Oranjekanaal
(1921/22) tenslotte, betekende een belangrijke verbetering voor het
oost-west gerichte verkeer in en door de gemeente.



Met de komst van de spoorlijn Groningen-Meppel, die de gemeente over
vrijwel de gehele lengte doorsnijdt, kreeg Beilen er in 1870 een
belangrijke noord-zuidverbinding bij. Bij Wijster werd in de jaren
• 30 ten behoeve van de aanvoer van stadsvuil naar het aldaar ge-
vestigde V.A.M.-bedrijf een aftakking gemaakt. Het station Beilen
werd in 1938 voor personenvervoer opgeheven. Enige jaren later werd
deze bepaling echter weer ongedaan gemaakt, zodat het station thans
weer voor zowel het vervoer van goederen als dat van personen van
belang is.

Naast verbindingen over het land kende Beilen in de Beilervaart
reeds vroeg ook een goede vaarweg. Dit oost-west lopende kanaal
dat Beilen met de Drentsche Hoofdvaart verbindt, werd in 1790 voor
de scheepsvaart opengesteld. Aan de westzijde van het dorp Beilen
werd in aansluiting op de kleine brink een havenkom gegraven.
Nadat eerst kort voor 1850 in het zuidelijk hoogveengebied van
Tiendeveen een uitgebreid wijkenstelsel werd aangelegd, kreeg Beilen
er in 1858 met de openstelling van het eerste pand van het Oranje-
kanaal (tot aan Zuidbarge) een tweede vaarweg van bovenregionale
betekenis bij. In de tachtiger jaren werd dit ten behoeve van de
ontsluiting van de zuidoostelijke venen van Drenthe aangelegde
kanaal doorgetrokken tot aan de Verlengde Hoogeveensche Vaart. Was
de scheepvaart op het Oranjekanaal aanvankelijk in de eerste plaats
op de turfhandel gericht, met de ten einde lopende vervening richtte
de verkeersfunctie zich in de loop van deze eeuw - evenals op de
Beilervaart overigens - in toenemende mate op de agrarische grond-
stoffen verwerkende industrie.

Teneinde het gebied rond Hoogeveen een goede verbinding met Assen,
Groningen en Friesland te geven en om een bijdrage te leveren aan de
ontginning van het doorsneden gebied, werd in 1923 begonnen met de
aanleg (in werkverschaffingsverband) van het Linthorst-Homankanaal.
Dit kanaal dat het zuidelijk deel van de gemeente over de volle
lengte doorsnijdt werd in 1926 voor de scheepvaart opengesteld. Ter
hoogte van Wijster kwam later een zijtak naar het V.A.M.-terrein,
het V.A.M.-kanaal.

5. NEDERZETTINGSSTRUCTUUR

Het grondgebied van de huidige gemeente Beilen kende al vroeg per-
manente bewoning. Deze concentreerde zich vanouds in de op de hogere
zandgronden gesitueerde esdorpen en -gehuchten. De oudste van deze
nederzettingen dateren waarschijnlijk uit de vroege Middeleeuwen en
liggen in het centrum van de huidige gemeente. Later ontstonden van
hieruit tal van dochternederzettingen, zoals Eursing bij Beilen en
Brunsting bij Hijken.
Van aanzienlijk recenter datum stammen de jongere nederzettingen
Tiendeveen, Oranje en Laaghalerveen, waarvan laatstgenoemde twee in
1850 in het geheel nog niet bestonden. Verspreide vestigingen kwamen
in de periode vóór 1850, afgezien van een enkele boerderij aan de
weg van Beilen naar Assen en aan de zuidzijde van de Beilervaart, in
feite niet voor.



Als hoofd- en kerkdorp was Bellen rond het midden van de vorige eeuw
duidelijk het dichtst bebouwd. Het dorp had destijds al veel van
zijn oorspronkelijke karakter verloren. Bij een grote brand in 1820
namelijk werden 78 van de in totaal 102 boerderijen die het dorp
destijds telde vernield. Nadien werden de meeste van deze hoeven
niet op dezelfde plaats herbouwd, maar verplaatst naar dichter bij
de groenlanden gelegen plekken. Dit te zamen met de aanwezigheid van
relatief veel buiten de landbouw werkzame personen (neringsdoenden,
ambachtslieden) maakte Beilen rond 1850 tot een nederzetting met een
voor die tijd opvallend gering agrarisch karakter. De bebouwing be-
vond zich in hoofdzaak aan: de Asserstraat (begin), de Bisschop-
straat, de Brink, de Brinkstraat, de Brunstingerstraat, de Haven-
straat (onder andere opslagplaatsen), de Hekstraat, de Kerkstraat,
de Kruisstraat, de Markt en de Molenstraat.

Tussen 1850 en 1940 groeide Beilen sterk. Naast verdichting van de
bestaande bebouwing, waarbij aan de Markt, de Brinkstraat, de Hek-
straat en de Asserstraat straatwanden tot stand kwamen hetgeen
Beilen in zekere zin een L-vormige structuur gaf, breidde het dorp
in belangrijke mate ook naar buiten uit. In oostelijke richting
vonden de uitbreidingen hoofdzakelijk nabij de spoorlijn plaats:
Molenstraat, Oosterstraat, Stationslaan.

Naar het noorden was het de Asserstraat waarlangs de bebouwing in de
loop der jaren steeds verder opstrekte. Ruimtelijk gezien de meest
opvallende ontwikkeling voltrok zich evenwel aan de westzijde van
het oude Beilen. Allereerst ontstond hier tijdens de eerste decennia
van deze eeuw langs de Brunstingerweg een dichte lintbebouwing.
Tevens diende zich nieuwbouw aan het begin van de Grote Drift en ten
noorden van de haven (Havenstraat). Van doorslaggevende betekenis
voor de verdere stedebouwkundige ontwikkeling van Beilen was in de
jaren dertig vervolgens de aanleg van de Linthorst-Homanweg/Esweg.
Deze provinciale weg, die in 1940 weliswaar nog slechts een beschei-
den mate van bebouwing kende, zou spoedig een centrale positie in
het bebouwingspatroon van het dorp gaan innemen. De merkwaardige L-
vorm met een uitloper aan de Brunstingerweg zou hierdoor geleidelijk
aan vervangen worden door een meer geconcentreerde dorpsuitleg.
Hoewel Beilen verkeersgeografisch zeer gunstig gelegen was bleef de
verzorgende functie van het dorp - afgezien van de vestiging van het
grote D.O.M.O.-bedrijf, waardoor de betekenis voor het agrarische
deel van de provincie aanzienlijk toenam - in hoofdzaak beperkt tot
het omliggende gebied. Wel verrees tussen de oude dorpskern en de
spoorlijn kort voor 1940 de eerste bebouwing van het gebouwen com-
plex van de psychiatrische inrichting Beileroord, welke vandaag de
dag nog altijd een ruimtelijk dominante positie in het dorp inneemt.
Daar de overige nieuwbouw eveneens in toenemende mate uit niet-agra-
rische bebouwing in de vorm van woningen, villa's, bedrijfsgebouwen,
winkels en andere voorzieningen bestond, nam het toch al bescheiden
agrarische karakter tussen 1850 en 1940 nog verder af. Zowel in
functionele als in morfologische kon Beilen hiermee in 1940 zelfs
een enigszins stedelijk karakter toegeschreven worden.



Het ten noorden van Beilen gelegen esdorp Hooghalen was in 1850 nog
puur agrarisch van aard. De boerderijen lagen aan weerszijden van de
weg van Beilen naar Assen, de huidige Hoofdstraat. Tussen 1850 en
1940 maakte Hooghalen ruimtelijk gezien een behoorlijke uitbreiding
door. Naast verdichting van de bestaande bebouwing vond er in deze
periode nieuwbouw plaats aan: de Laaghalerstraat, het Middendorp, de
Smilderweg, de Stationsstraat en het zuidelijk deel van de
Stengelinstraat. Ondanks de komst van enkele woningen, winkels, een
zuivelfabriek en een station (thans verdwenen), werd het dorpsbeeld
in 1940 nog altijd gedomineerd door boerderijen.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog kreeg Hooghalen het zwaar te ver-
duren. Zo werden bij de bevrijding een aantal boerderijen en enkele
woningen aan de zuidzijde van het dorp verwoest, terwijl eerder in
de oorlog al een groep boerderijen gelegen aan de oostzijde, nabij
de spoorlijn, in vlammen opging.

Het esdorp Hiiken bestond in 1850 uit een aantal rond een knooppunt
van wegen, paden en driften gesitueerde boerderijen. Hoewel de be-
bouwing tussen 1850 en 1940 aanzienlijk toenam veranderde het dorp
zowel qua structuur als qua karakter slechts weinig. De hoofdzake-
lijk uit boerderijen bestaande uitbreiding voltrok zich vooral in
noordelijke en westelijke richting aan: de Drift, de Leemdijk
(begin) en het Westeinde. Landschappelijk ingrijpend was wel de
aanleg van het Oranjekanaal waardoor het noordelijk deel van Hijken
als het ware van de oude dorpskern werd afgesneden. Langs deze vaar-
weg diende zich bovendien enige bebouwing aan, hetgeen in de periode
voor 1940 in feite de enige afwijking van de oorspronkelijke dorps-
structuur betekende.

De boerderijen van het op korte afstand van Hooghalen gelegen
esdorpje Laaghalen concentreerden zich rond het midden van de vorige
eeuw volledig aan de westzijde van de Boermarkeweg. Tot 1940 ver-
anderde er in deze situatie ondanks enige nieuwbouw structureel ge-
zien vrijwel niets.
Het bestaande bebouwingspatroon onderging enige verdichting, waarbij
uitsluitend ter hoogte van de Laaghalerstraat een enkele boerderij
aan de oostzijde van de Boermarkeweg verrees. Mede dankzij de nabije
ligging van Hooghalen, dat als verzorgend centrum voor het noorde-
lijk deel van de gemeente Beilen fungeerde, bleef het agrarisch
karakter van het dorp eveneens behouden.

Het zuidoostelijk van Beilen gelegen esdorp Spier had zijn bebouwing
in 1850 voornamelijk langs de weg van Wijster naar Dwingeloo en ver-
der ten zuiden daarvan ook langs de weg van Assen naar Hoogeveen.
Het dorp had hiermee destijds in zekere zin een T-vormig bebouwings-
patroon.
Tussen 1850 en 1940 was de uitbreiding van Spier vrijgeving. Dankzij
nieuwbouw in noordelijke richting, langs de weg naar Assen, onder-
ging het dorp wel een structurele verandering: het bebouwingspatroon
kreeg nu de vorm van een kruis. Het agrarisch karakter bleef ondanks
de bouw van ondermeer enkele woningen goed behouden.

De boerderijen van het ten zuiden van Beilen gelegen esdorp Wiister
waren in 1850 gesitueerd aan: de Beilerstraat, de Brunstingerweg, de
Mr. Haddersstraat en de Nieuwe Es.
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Met uitbreidingen aan de Beilerweg, de Drijberseweg en vooral de
Kampsweg, maakte het dorp gedurende de periode 1850-1940 vervolgens
een aanzienlijke groei door. Naast boerderijen betrof de nieuwbouw
winkels, een school en een kerk alsmede enkele burgerwoningen, welke
merendeels gesitueerd waren in de lineaire bebouwing van de Kamps-
weg. Het dorp bleef in de eerste plaats echter agrarisch van karak-
ter.

De rondom Beilen gesitueerde kleinere esnederzettingen Alting.
Brunsting. Drijber, Eursing. Holthe. Ter Horst. Klatering. Lieving
en Makkum kenden tussen 1850 en 19A0 geen daadwerkelijk structurele
wijzigingen. Ook bleef het agrarisch karakter behouden. (N.B. De
oude kern Eursing bevindt zich ten zuiden van de Hanekamp, nabij de
splitsing Asserweg-Eursingerweg. De ten noorden van de Hanekamp ge-
legen bebouwing die op recente topografische kaarten als Eursinge
wordt aangegeven dateert van nè 1850 en werd in 1940 aangeduid als
De Hutten).

De veenkoloniale nederzetting Tiendeveen ontstond kort vóór 1850 met
het vanuit Hoogeveen aan snee brengen van het zuidelijke hoogveen-
gebied van Beilen. In korte tijd ontwikkelde zich hier een dicht
bebouwingsiint langs het Hoofddiep. Bovendien diende zich bebouwing
aan langs diverse dwarswijken en de Drijberse Hoofdvaart. Enigszins
afzijdig hiervan kwam verder nog de bebouwing van het op de grens
met Ruinen en Hoogeveen gelegen Siberië tot stand. Met de ten einde
lopende vervening verdween een groot deel van de kwalitatief vaak in
slechte staat verkerende bebouwing in de loop van deze eeuw weer.
Hiervoor in de plaats kwam een geringer aantal nieuwe boerderijen.
Het merendeel van de nieuwe bebouwing verrees echter aan het in de
jaren twintig gereed gekomen Linthorst-Homankanaal. Bij het kruis-
punt van dit kanaal met de Drijberse Hoofdvaart was er in 1940 met
de aanwezigheid van ondermeer een school en een kerk op zeer be-
scheiden schaal zelfs sprake van enige centrumvorming.

Het aan het Oranjekanaal gelegen Oranje dateert van na 1850.
De bebouwing werd hier aanvankelijk gevormd door een aantal aan
weerszijden van het kanaal gelegen boerderijen. Met in 1913 de op-
richting van de Coöperatieve Aardappelfabriek "Oranje" (in de oorlog
verwoest) verrees aan de noordzijde van het kanaal een rijtje ar-
beiderswoningen. Het agrarisch karakter van de sterk op het nabij
gelegen Smilde georiënteerde nederzetting nam hierdoor af.
In het uiterste noordwesten van de gemeente ontstond in de loop van
deze eeuw tenslotte nog de jonge veenontginningsnederzetting
Laaghalerveen.

Deze kleine nederzetting met zijn lineaire structuur bestond in 1940
louter uit boerderijen.

Was er rond het midden van de vorige eeuw van bewoning buiten de
nederzettingen nog vrijwel geen sprake, in 1940 werd op diverse
plaatsen verspreide bebouwing aangetroffen. In het noorden van de
gemeente betrof het in deze met name de weg Beilen-Hooghalen-Assen
met (ondermeer de bebouwing van het huidige Eursing) en het Oranje-
kanaal. Verder was er hier ondermeer sprake van enige bebouwing (nu
verdwenen) op het Hijkerveld, ten noordwesten van Oranje.
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De meeste verspreide bebouwing bevond zich in 1940 echter in het
midden en zuiden van de gemeente. Langs doorgaande wegen en kanalen
werden hier boederijen en in mindere mate ook woningen aangetroffen.
De bebouwing op het landgoed De Vossenberg droog eveneens een ver-
spreid karakter.
In sommige gevallen kwamen uit de verspreide bebouwing na verloop
van tijd buurtschappen voort, zoals Rheeveld aan de weg Hijken-
Beilen en Smalbroek aan de weg Ter Horst- Lheebroek. Langs de
Beilervaart diende zich eveneens een aanzienlijke bebouwing aan
waaruit bij Halerbrug de buurtschap Beilervaart ontstond. Ten
noorden van Tiendeveen tenslotte, kwam de buurtschap De Haar met
(verspreide) bebouwing langs vooral het Linthorst-Homankanaal en de
Haanweg tot ontwikkeling.

jt/coll.



RUIMTELIJKE ONTWIKKELINGEN 1850-1988

Gemeente: Beilen

Kern: Beilen

ca. 1850 ca. 1920-1930

Type nederzetting: Esdorp

ca. 1985-1988 Schaal 1:25.000



RUIMTELIJKE ONTWIKKELINGEN 1850-1988

Gemeente: Beilen

Kern: Hooghalen/Laaghalen

ca. 1850 ca. 1920-1930

Type nederzetting: Esdorpen
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ca. 1985-1988 Schaal 1:25.000



RUIMTELIJKE ONTWIKKELINGEN 1850-1988

Gemeente: Beilen

Kern: Holthe/Lieving/Makkum

ca. 1850 ca. 1920-1930

Type nederzetting: Esdorpen

ca. 1985-1988 Schaal 1:25.000



RUIMTELIJKE ONTWIKKELINGEN 1850-1988

Gemeente: Beilen

Kern: Hijken

ca. 1850

*sc

ca. 1920-1930

Type nederzetting: Esdorp

ca. 1985-1988 Schaal 1:25.000



RUIMTELIJKE ONTWIKKELINGEN 1850-1988

Gemeente: Beilen

Kern: Wijster

ca. 1850

30 / ik

ca. 1920-1930

Type nederzetting: Esdorp

ca. 1985-1988 Schaal 1:25.000



RUIMTELIJKE ONTWIKKELINGEN 1850-1988

Gemeente: Beilen

Kern: Tiendeveen

v-v -..y-- -.' .....>.vlal ••"'S

ca. 1850

v J u *• i ^"^-" • --• -

ca. 1920-1930

Type nederzetting: Veenkoloniale neder-
zetting

ca. 1985-1988 Schaal 1:25.000



RUIMTELIJKE OMTWJJUUSLIHGSN 1850-1988

Gemeente: Westerbork

Kern: Nieuw-Balinge
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ca. 1850 ca. 1920-1930

Type nederzetting: Heideveldontginnings-
nederzetting

ca. 1985-1988 Schaal 1:25.000


