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Achter de Hoven 

Onthaasten doe je tn Noord laren 
Minicamping en Gastenkamers hebben een 

uitstralingvan rust en gezelligheid. 
Er liggen mooie fietsroutes voor u klaar 

Als informatiepunt van 30 nieuwe wandelroutes van 
"Groningen Loopt" 

verwelkomen wij u graag met informatie over de 
omgeving en leuke arrangementen. 

Familie Kroeze Lageweg 29A 
9479TA Noordlaren 

Tel. 050-4093237 
www.campinqachterdehoven.nl 

www.qroninqenloopt.nl 
r.kroeze@planet.nl 

Slagerij G.P. ttcers 
Ie klas Rund- en varkensslagerij 

en 

OUDERWETSE 
AMBACHTELIJKE 
SLAGERSPRODUKTEN 

ft rolpens 
-A- bakjes kanensmeer 
ft bekers rundvet 
ft boerenleverworst 
ft droge metworst 
ft droge boerenham (schenk) 

Groningerstraat 56 , 9475 PC Midlaren 
S 050-4091553 

A^ GR A ALM AN 
f I J/n£èmetc^a hv. 

Als u kiest voor kwaliteit en 
vakmanschap 

> Antiekrestauratie 
> Meubelstoffering 
> Gordijnen 
> Tapijten 
> Meubilering 
> Zonwering 
> Slaapsystemen 

Ruitersteeg 4/1 
9752 VB HAREN 
S 050-5345131 Fax 050-5348070 

%^ j 5S 

Nieuwbouw 

Verbouw 

Onderhoud 

Kerkstraat 1 4 
9 4 7 9 PK NOORDLAREN 

0 5 0 - 4 0 9 1 2 9 7 

http://www.campinqachterdehoven.nl
http://www.qroninqenloopt.nl
mailto:r.kroeze@planet.nl


Secretariaten van de Midlaarder verenigingen: 
Dorpsbelangen 
a 4091422 

Dorpsfeest commissie 
« 4095973 

Gezelligheidskoor "Lös Zaond"_ 
a 4092154 

Ijsvereniging "Midlaren" 
» 4028808 

_^ Hr. Pieter den Hengst 
Groningerstr. 36 
9475 PB lidiaren 

Jachtveld "Midlaren" 
« 4094133 

Natuur- en Milieuwerkgr. Midlaren 
« 4096053 

Toneelvereniging T.O.M.I.' 
Ä 4091490 

Vrouwensoos 'Midlaren' 
a 0592-272584 

Mevr. B. Klaassens 
Hunebedpad 5 
9475 TN Midlaren 

Mevr. M. von Dijken 
Meerwijk 15 
9475 TC Midlaren 

Hr. F. Keizer 
Groningerstr. 27 
9475 PA Midlaren 

Hr. N. Loeróp 
Tolhuisweg 30 
9475 PG Midlaren 

Hr. E. Veenstra 
Tolhuisweg 27 
9475 Midlaren 

-> W. Eefting 
Hofakkers 22 
9471 HB Zuidlaren 

Mevr. M. Kanon 
Anner streek 27a 

9486 AK Annen 

WSm 

Wijken: 
Achteroet 
Heihazen 
Tolhuisweg 1 
Tolhuis weg 2 
Schuts-ZHuttemveg 
Groningerstraat 
't Brinkje 
Plankensloot/Mecrzicht 
Emigranten 

Wijkhoofden: 
tijdelijk Dinus Vos 
Philip Boucher 
Yvonne Korringa 
Ton Kolkman 
Maya Hoogerheide 
Gies Lamberts 
Rik Timmer 
Winy Verdegaal 
Jan Moesker 

8 
06-20971314 
050-4092837 
050-4092088 
050-4095792 
050-4090968 
050-4092365 
050-4090428 
050-4094197 
050-4092975 

Colofon: 

Redactieleden: 
Q Botike Klaassens 

Hunebedpad 5 
9475 TN Midlaren 
S 4095973 

G Pattv Venema 
Groningerstraat 47 
9475 PA Midlaren 
2 4094466 

Q Yvonne Korringa 
Tolhuisweg 23 
9475 PD Midlaren 
S 4092088 0frftl{2AH3<! 

Q Gies Lamberts 
Groningerstraat 45a 
9475 PA Midlaren 
a 4092365 

Q Toon van der Hammen 
Tolhuisweg 37 
9475 PD Midlaren 
a 3II9680 

G Layout: Dinus Vos 
Haasakkers 2 
9475 PJ Midlaren 
a 4093527 

Q Druk Mnltabedrijven 
WA. Scholtensslraat 15 
9403 AJ Assen 
a 0592-377115 

De redactie houdt zich het recht voor 
om publicatie van ingezonden brieven 
te weigeren, indien deze inhoudelijk 
ván zodanige aard blijken te zijn dat 
men erdoor gekwetst zou kunnen 
worden. 
Een abonnement voor niet-inwoners 
van Midlaren kost € 5 per jaar. indien 
het blad bezorgd kan worden. Bij 
verzending via de post kost een 
abonnement €' 10 per jaar. 
Het 'Midlaarder Kabinet' is een 
uitgave onder verantwoordelijkheid 
Van de Vereniging Dorpsbelangen. 

W e b s i t e : w w w . M i d l a r e n . B e t 

Oud papier: 

De volgende 
vrijdagen en 
zaterdagen: 
8 en 9 nov. 
6 en 7 dec. 
2 en 3 jan. 

Zelf 
brengen!! 

Kopij inleveren 
voor 

6 dec. 2008. 

bij één van de 
redactieleden! 

Graag inleveren 
op diskette of 
mailen naar 
gwlamberts 
¿betnetn] 
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Voorwoord 
Voor u ligt het najaarsnummer van het Kabinet met een verslag van het dorpsfeest dat mede 
dankzij het prachtige zeer geslaagd is. Inmiddels is de nieuwe dorpsfeestcommissie van start 
gegaan en zijn de taken overgedragen. Veel dank aan de leden van de 'oude' commissie voor het 
vele werk dat zij in de feestvoorbereiding hebben gestoken. 
Een verdrietig bericht is dat Berend Spiegelaar (83) toch nog vrij plosteling is overleden. Hij 
hoorde tot het uitstervende ras van markante dorpelingen. Zie het in memoriam. 
In het interview met Pieter den Hengst leest u waarom Midlaren in de loop van de eeuwen 
steeds verder is 'afgezakt' naar het zuiden. Hij schreef mee aan 'Opgravingen bij Midlaren', het 
kloeke boekwerk dat eind deze maand verschijnt en waarin uitgebreid verslag wordt gedaan 
van de archeologische onderzoeken in de Bloemert in de jaren 2003-2005. Pieter begon aan deze 
gigaklus als amateur-archeoloog, maar intussen is hij opgeklommen tot professional. 
Natuurlijk kunnen we niet heen om de commotie over het nieuwe fietspad dat is aangelegd 
over de Drenthse Aa bij de Westerse weg. De redactie heeft overwogen om alle ingezonden stuk-
ken hierover samen te vatten, maar vond dat daarmee geen recht werd gedaan aan de nuances 
in de discussie. Daarom laten we de voor- en tegenstanders zelf aan het woord. 
Philippe Boucher (namens de Actiegroep) zag het liefst helemaal geen fietspad, maar hij heeft 
niet de illusie dat het protest de aanleg ongedaan kan maken. Volgens hem is niet goed naar 
het behoud van natuurwaarden gekeken. De actiegroep bekijkt of alle procedures op dit punt 
goed zijn gevolgd. Hij vindt ook dat de bewoners in het inspraaktraject feitelijk niets te zeggen 
hadden. 
Als fietsliefhebber is Dinus Vos een verklaard voorstander zodat hij via de nieuwe route naar 
de andere kant van de Aa kan rijden en genieten van het prachtige uitzicht naar noord en zuid 
over dat Aa-gebied. Hij verwijst naar eerdere grote ingrepen in de natuur rondom Midlaren en 
vindt het allemaal wel meevallen. 
Ineke Noordhoff is eveneens voorstander van het fietspad. Midlaren hoeft echt niet afgesloten 
te worden voor toeristen. Maar in een feitenrelaas laat ze geen spaan heel hoe de uitvoerende 
instanties zoals gemeente en Staatsbosbeheer een tracéwijziging hebben doorgevoerd en de 
unieke zandbult met de prachtig kronkelende Aa erom-
heen aan de ketting hebben gelegd. 
De vereniging Dorpsbelangen vindt dat het pad beter 
100 m naar het noorden had kunnen lopen en dat de 
aanleg wat kleinschaliger had gemogen maar signaleert 
tenslotte dat de planprocedure voor de aanleg volgens 
wetten en regels is uitgevoerd. 
Ook al verschillen de standpunten ogenschijnlijk, toch 
liggen ze soms minder ver van elkaar dan het lijkt. Het 
valt te hopen dat de betrokken partijen gezamenlijk ver-
der optrekken om de natuurschade van deze ingreep zo-
veel mogehjk te beperken. 
Naast nieuws van de vrouwensoos in dit Kabinet ook de 
aankondiging van de najaarsbijeenkomst van Dorpsbe-
langen. Noteer alvast in de agenda^ op 12 november in de 
Barn. Na de pauze is er een diapresentatie door Geert 
Koers en Bert Leegte over Midlaren vroeger en nu. 

^De mdadie van kei 'xKabiml. 

1 'Het mooiste verklede meisje' tijdens het vliegeren 
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Dorps-
belangen 

Het bestuur van de Vereniging Dorpsbe-
langen over het fietspad Okkenveen 

De aanleg van het 
fietspad tussen Midlaren en het Okkenveen 
heeft heftige reacties opgeroepen bij een deel 
van de Midlaarders. De Vereniging Dorpsbe-
langen wil u graag informeren hoe zij tegen de 
gang van zaken aankijkt. In 2005 heeft de ver-
eniging een inspraakreactie gegeven op het 
fietsbeleidsplan van de gemeente Tynaarlo; de 
fietsverbinding naa r het Okkenveen was hier-
van een onderdeel. Het bes tuur heeft in princi-
pe positief op het voorstel gereageerd omdat 
zij het pad zag als een goede aanvulling in het 
fietspadennetwerk. Van één en ander is mel-
ding gemaakt in het Kabinet; het onderwerp 
kwam aan de orde op de ledenvergaderingen, 
maar achteraf gezien helaas betrekkelijk sum-
mier. 

In juni 2007 heeft het plan ter inzage 
gelegen op het gemeentehuis; belanghebben-
den konden bezwaar maken. Het plan toonde 
de brug en het tracé van het fietspad zoals de-
ze nu worden aangelegd. Het bestuur heeft het 
plan ingezien en verder geen commentaar ge-
leverd. Later bleken enkele Midlaarders be-
zwaren te hebben gemaakt, welke werden af-
gewezen. Het is jammer da t zij toen geen con-
tact hebben gezocht met Dorpsbelangen, want 
dan zou er namens de Vereniging een in-
spraakreactie gegeven kunnen zijn. Dorpsbe-
langen wordt eerder als belanghebbende be-
schouwd dan een individu. Nu hoorde het be-
stuur pas in januar i 2008 van de bezwaren 
tegen het fietspad, tijdens de nieuwjaarswan-
deling op 6 januari . De dag erna was er over-
leg met wethouder Assies; hij garandeerde dat 
het pad alleen door fietsers en wandelaars zou 
mogen worden gebruikt. 

Nadat de aanleg van het pad was be-
gonnen, werden de gevolgen pas goed zicht-
baar. Er ontstond een groep die actie voerde 
tegen de verdere aanleg, voor het gemak aan-
geduid als de 'Actiegroep'. Naar aanleiding 
hiervan heeft Dorpsbelangen direct contact 
gezocht met wethouder Assies. Hij garandeer-
de ons dat het pad volgens het bekende plan 
werd aangelegd. Ter plekke komt geen par-
keerterrein en geen banken of recreatievoor-
zieningen. Wij waren onlangs dan ook buiten-
gewoon onaangenaam verrast toen wij hoor-
den dat Staatsbosbeheer bezig was op haar 
terrein boven op het heuveltje een uitzichts-
punt aan te leggen, zonder dat wij daarover 

geïnformeerd waren. Wij gaan ons inzetten om 
dit te voorkomen. 

Uiteraard is er - na de acties - contact 
gewest met de Actiegroep. Het bestuur kan de 
Actiegroep niet steunen in haar actie tegen de 
aanleg van het fietspad. De gemeente heeft de 
planprocedure correct gevolgd en zich - na het 
positieve commentaar van Dorpsbelangen in 
2005 - gehouden aan wetten en regels. Daar-
naast zijn er ook Midlaarders die het fietspad 
wel een goed plan vinden. Ook zij worden ver-
tegenwoordigd door de vereniging. 

Alles overziende is het bestuur van 
mening dat het pad beter 100 m naar het noor-
den had kunnen lopen en dat de aanleg wel 
wat kleinschaliger had gemogen. Een vroegtij-
dige communicatie tussen bezwaarmakers en 
het bestuur had wellicht kunnen helpen om 
dit te realiseren. Waar verbeteringen mogehjk 
zijn, willen we dat steunen. Het bestuur wil 
naleving van de afspraken controleren, daarbij 
geholpen door de Actiegroep en anderen. Er 
moet ook goed gekeken worden naar de Wes-
tertseweg. Met de gemeente is indertijd afge-
sproken dat het fietspaadje langs de weg zou 
verdwijnen. Op verzoek van Dorpsbelangen is 
dit werk nu opgeschort: w i j willen graag dat 
dit gebied integraal bekeken wordt voordat de 
schop de grond in gaat en staan open voor 
overleg met ieder die zich hierbij betrokken 
voelt. 

Tot zover het fietspad. De Vereniging 
Dorpsbelangen wordt door de gemeente steeds 
vaker als belangenbehartiger van het dorp 
benaderd, des te belangrijker is het contact 
met elkaar te hebben. Als door alle betrokke-
nen beter was gecommuniceerd, hadden veel 
problemen voorkomen kunnen worden. Wij 
zien u graag 
op de dorps-
vergadering 
van 12 novem-
ber, waar het 
fietspad op de 
agenda staat. 

Namens het 
bestuur, 

^iete/t den 
bengal, 
secretaris. 
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IbneeC-
vereniging 
t.OM.I. 

Laatste 
Nieuws 

Al jaren is de vereni-
ging op sterven na dood 

en vervolgens ook weer springlevend. Ou-
de acteurs stoppen en jongeren vertrek-
ken, maar steeds dienen zich weer nieuwe 
spelende leden aan en de repetities voor 
het komende seizoen met het blijspel "Elk 
huussie hef zien kruussie" zijn weer be-
gonnen onder de bezielende leiding van 
regisseur Wim Dijkema uit Zuidlaren. 

Drie rollen worden door Midlaarders ver-
tolkt: 

• Ity Hoving speelt de vrouw van een 
herbergier, die in de clinch ligt met 
zijn buurvrouw over het dicht bij 
zijn terras s taan van hun 
'buitentoilet', ('t huussie) 

• Dina Scheper speelt de buurvrouw 
(eigenaresse van 't huussie) en 

• Dinus Vos (gestopt als speler, maar 
dit keer invallend) speelt een Hage-
nees, die met zijn (Drentse) vrouw 
op vakantie komt. 

Het stuk wordt gespeeld in een paar be-
jaardenhuizen en in Café-restaurant 
"Sprookjeshof', waar ook gerepeteerd 
wordt. In het komend Kabinet eind de-
cember zal meer informatie gegeven wor-
den over het blijspel. 

Dorpsfeest-
commissie 

Dorpsfeest 
2008 

Het dorpsfeest is 
weer achter de rug 

en we zijn als dorpsfeestcommissie te vre 
den. Alles heeft ons meegezeten, vooral 
het weer. Als we het dorpsfeest 
een week eerder hadden gehou-
den, zoals eerst was gepland, 
hadden we in de stromende re-
gen gestaan. Het weer op zater-
dag 30 augustus was ronduit 
fantastisch. Zonnig en warm en 
zelfs stak er 's middags nog een 
windje op, zodat ook de vliegers 
de lucht in konden. We zijn als 
dorpsfeestcommissie onder de 
indruk van de energie en tijd die 
veel wijken in het feest hebben 
gestoken. Een aantal wijken 
kwam niet alleen verkleed, 
maar ook nog eens met een uit-
gebreid spel en deed ook nog 
mee met een vheger. Ook geweldig dat er 
zoveel kinderen meededen met de spellen 
en met het vhegeren. 
's Middags op het vliegerveld was het een 
drukte van belang en jong en oud genoot 
van het vhegeren. We willen van onze 
kant ook nog een pluim geven aan de 
mensen van de Kite Symphony. Zij ver-

zorgden niet alleen een prachtige demon-
stratie met hun grote vliegers, maar heb-
ben al voor de zomervakantie én zaterdag 
vóór het dorpsfeest ervoor gezorgd dat de 
Midlaarder kinderen zelf vliegers konden 
maken. En het waren prachtvliegers die 
vlogen als de beste, zelfs de allerkleinsten 
kregen hun vheger de lucht in. 

Het boek, (t)huis in Midlaren werd direct 
geweldig verkocht. Winy en Trudy konden 
de stapels bijna niet aanslepen. 

De gezamenhjke Chinese maaltijd was 
een groot succes en dreigde even aan het 
eigen succes ten onder te gaan. Er waren 
130 opgaven en we hadden 160 borden en 
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bestek. Toch waren ineens alle borden en 
het bestek op terwijl een, gelukkig klein, 
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aantal mensen nog geen eten had gehad. 
Toch meer deelnemers dan zich hadden 
opgegeven? Met man en macht ging de 
dorpsfeestcommissie aan het afwassen en 
zijn de meeste mensen toch nog aan hun 
trekken gekomen. Aan de enkeling die 
toch de hond in de pot vond willen we on-
ze spijt daarvoor betuigen. 

De feestavond daarna was gezellig, maar 
er waren wat minder mensen dan ver-
wacht, dat was jammer. Aan de muziek 
kan het niet hebben gelegen want die 
swingde de pan uit. De invulling van de 

feestavond is één van de uitdagingen 
waar de volgende dorpsfeestcommissie 
voor staat . 

De dorpsfeestcommissie draagt haar ta-
ken op maandag 13 oktober over aan de 
nieuwe dorpsfeestcommissie. Verderop in 
het kabinet s taat vermeld wie de leden 
van de nieuwe dorsfeestcommissie zijn. 
Wij hebben er de afgelopen vier jaar veel 
plezier in gehad en willen alle Midlaar-
ders bedanken voor het meedoen aan onze 
activiteiten. We wensen de nieuwe dors-
feestcommissie veel succes! 

HXUUS Hfe n 
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Prijzen Dorpsfeest 2001$ 
Hierbij een overzicht van de diverse prijzen die er bij het dorpsfeest 
te winnen waren. 

Mooiste vlieger: De vheger met de Olympische 
ringen van de wijk Achteroet. 

Mooist verkleed: Familie Hamming, Tolhuisweg 
Mooist verkleed kind: Xara Aukema 
Mooist als geheel: De wijk Groninger straat met 

hun aankleding, spel en vlie 
ger. 

Uitslag van het algemeen klassement over de 
8 spellen: 

636 pnt. 
479 pnt. 
440 pnt. 
438 pnt. 

1. Henk J a n Loeröp 
2. Jip Knottenbelt 
3. Robin de Boer 
4. Nathan de Vries 

Achteroet 
Tolhuisweg 1 
Achteroet 
Tolhuisweg 2 



Dorps-
belangen 
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Najaarsb i j eenkomst D o r p s b e l a n g e n 

M i d l a r e n 

12 november om 20^00 uur in De Barn, Tolhuisweg 41 
Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen nodigt u uit tot het bijwonen van onze 
najaarsbijeenkomst. Iedereen krijgt de gelegenheid om zijn/haar mening te geven over 
zaken die in ons dorp spelen Na het huishoudelijke gedeelte is er een presentatie over 
een Midlaarder onderwerp, gevolgd door een ongetwijfeld gezellig samenzijn. 

In de pauze kan he t boek 'Opgravingen bij Midlaren' worden ingezien. In dit rijk geïl-
lustreerde boekwerk dat op 31 oktober verschijnt, wordt verslag gedaan van de resulta-
ten van het recente archeologische onderzoek op De Bloemert. Het tweedehge boek kan 
vanavond worden gekocht voor de introductieprijs van € 59,-. 

I n f o r m a t i e v e l e d e n v e r g a d e r i n g . 

Bespreking van de stand van zaken wat betreft: 
Verkeersplannen - Groningerstraat 

Peuterspeelzaal Noordlaren 
Begraafplaats Midlaren 

Voortgang werkgroep 'Midlaren Buiten' (ontwikkeling dorpsvisie) 
Fietspad van de Westertseweg naar het Okkenveen 

Pauze 
M i d l a r e n V r o e g e r e n N n 

Diapresentatie door Geert Koers en Bert Leegte. 

Hoe zag Midlaren er vroeger uit en hoe is het veranderd? Geert en Bert zullen oude 
foto's van Midlaren laten zien en deze vergehjken met de huidige situatie. Dit ongetwij-
feld vergezeld van smakelijke anekdotes. 

WalnotenJboom 
Al weer 15 jaar geleden, in het jaar dat 
onze Mathijs werd geboren, hebben wij 
een walnotenboom geplant. Het was een 
jong boompje, veel takken zaten er nog 
niet aan. Nog steeds is het geen enorme 
boom, hij groeit langzaam. En tot onze 
teleurstelling kwamen er maar geen wal-
noten aan. Tot vorig jaar, welgeteld 2 wal-
noten zagen we hangen! Daar bleef het 
toen bij. We hebben ze later nooit weer 
gezien. Maar dit jaar is het raak. Zeker 
tien noten aan onze boom. Vol verwach-
ting zochten we de grond af. De noten zit-
ten in een groenige schil (nooit geweten, 
ik dacht dat ze aan de boom bruin wer-

den), die er vrij snel afvalt. 
We hebben direct de eerste noten ge-
kraakt en opgegeten. In de verwachting 
dat dat heerhjk zou smaken, zo'n eigen 
versgeoogste walnoot. Niets was minder 
waar. De noot smaakte bitter en verder 
naar niks. Ongeveer als een eikel. 
Gies Lamberts en Dinus Vos, beiden in 
het bezit (geweest) van een grote overvloe 
dig dragende walnotenboom hielpen me 
uit de droom. Walnoten moeten eerst een 
halfjaar hggen voor ze eetbaar en lekker 
zijn. Ik heb er nog vier over, 
die mogen dus wachten tot 
volgend jaar. 

^Boufce OCtessens mm 



Bouwbedrijf Mark Wieland 

Znidlaarderweg 97 

9479 PR Noordlaren 

Tcl./Fax: 

050-4092782 
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Het is tijd vooreen goede buur 
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Z U I D L A A R D E R M E E R 
ZBIX P SVRFSCHOOL 

• Verhuur van zeilboten, motorboten, 
kano's, surfplanken, waterfietsen 

• Privélessen voor zeilen of surfen 

• Surf- of zeilweken in de zomervakantie 
voor jeugd. In- of extern 

• Verhuur van accommodatie tot max. 52 
personen 

Zeilschool Zuidlaardermeer 
De Bloemert 1 

9475 TG Midlaren 
m 0504092379 

Www.zeischoIIzuiilIaardermeer.nl 

Z u i d l a a r d e r m e e r 
P a t e r s w o l d s e 
mee r 

PflßTT Stl PS TOPS 
Party 
Snips 

& 
Trips 

De 
•Bloem* ir tl 
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9 4 7 5 TG 
Mid la ren 

050-
109595C 

wtviv. ¡»a r< y sil ¡ ps- i r i ps.ii I 

http://Www.zeischoIIzuiilIaardermeer.nl


Univé's waardevolle adviezen 
pakken altijd laag uit 
Bij Univé kunt u altijd even binnen lopen. Want bij het 
Univé-kantoor bij u in de buurt staat de deur wagenwijd 
open. U bent van harte welkom voor een goed persoonlijk 
advies. Uiteraard met een lage premie, een uitgebreide 
dekking en een perfecte service. 

Univé Zuidlaren 
Marktstraat 9, 
(050)409 6162 
e-mail: 
zuidlareni9unive.nl 

TJNIVE 
V ^ / VERZEKERINGEN 1 J 
Daar plukt u de vruchten van! www.unive.nl 

NIEUW: 
VOOR A L U F ETS REPARATIES 

K-DANS dans & theater 
informatie aanmelding 
cursusprogramma 0708 >arneviel 

F l E T S R E P A R A T I E 
K-DANS 

0504095603 
info@k-dans.nl 
www.k-dans.nl 

zoen 
Geheel nakijken + schoonmaken 

NU €25,-
Lindenhof 9 9471 RT Zuidlaren 
Telefoon 06 22 UW 175 Ina 18.30 u 

http://zuidlareni9unive.nl


Opgravingen bij Midlaren. 

Weer verschijnt er een prachtig boek over 
(de geschiedenis van) Midlaren. Dit boek 
gaat over de opgravingen die tussen 2003 
en 2005 plaats vonden bij Midlaren. Het 
gaat om een tweedehge gebonden geïllus-
treerde uitgave. Het boek is vanaf nu al te 
bestellen. 

In de jaren 2003-2005 heeft het Groninger 
Inst i tuut voor Archeologie van de Rijksuni-
versiteit Groningen bij Midlaren grootscha-
lige opgravingen uitgevoerd. De aangetrof-
fen sporen tonen de vroege ontwikkeling 
van een klein dorp in de kop van Drenthe, 
vanaf de ijzertijd tot ver in de middeleeu-
wen. 
Uit de vondsten van metaalwerk, glas en 
onder andere zoutaardewerk bhjkt dat de 
bewoners geenszins geïsoleerd leefden, 
maar intensieve contacten onderhielden 
met het Rijnland, het Fries-Groningse ter-
pengebied en Scandinavië. Daarnaas t getui-
gen een vermoedelijke ontvangsthal en 
prestigieuze objecten van de centrale positie 
die de voorloper van het huidige Midlaren 
gedurende de eerste eeuwen na Chr. binnen 
noordeüjk Drenthe heeft ingenomen. Niet 
alleen de aangetroffen gebouwresten en de 
vele duizenden vondsten, maar ook de bij-

zondere landschappelijke ligging van de ne-
derzetting — op de grens tussen Hondsrug 
en Hunzedal — worden in het rijk geïllus-
treerde boekwerk uitvoerig toegelicht. 

Boekgegevens 
Opgravingen bij Midlaren. 
5000 jaar wonen tussen Hondsrug en Hun-
zedal 
J.A.W. Nicolay (red.) 
Groningen Archaeological Studies 7 
2008. 
Deel I- XXI pp., 361 pp., en 58 kleurenpag. 
Deel II: XII pp., 371 pp., en 30 kleurenpag. 
Gebonden, 21 x 29,6 cm. 
Introductieprijs €59,00, winkelprijs vanaf 5 
januari 2009 €79,00. 
bestellen 
Opgravingen bij Midlaren verschijnt op 31 
oktober 2008. U kunt het boek nu al bestel-
len voor de speciale introductieprijs van 
€59,00. U kunt hiervoor het bestelformulier 
gebruiken dat in dit Kabinet is gevoegd of 
via de website van het Archeologisch Insti-
tuut . U ontvangt 
het boek dan zo 
snel mogehjk na 
de verschijnings-
datum. Vanaf 5 
januari 2009 kost 
het boek €79,00, 

r - i 
Dorpsfeest-
commissie 

De Nienwe 
Dorpsfeest» 
eommissie 

De dorpsfeestcommis-
sie had een ingewikkeld systeem bedacht 
om leden voor de nieuwe commissie aan te 
wijzen. Helaas was dat kunstje al een paar 
keer eerder vertoond en had een aantal 
mensen door wat er aan dreigde te komen. 
Uiteindelijk is het echter allemaal goed ge-
komen en hebben we weer een voltallige 
nieuwe dorpsfeestcommissie, terwijl de le-
den verspreid over het dorp wonen. De nieu-
we commissie zat al op het dorpsfeest te ver-
gaderen dus dat belooft wat, dat wordt een 

enthousiaste club. 

De volgende namen zijn op dit moment be-
kend: 
Peter van den Berg Noordlaarderweg 
Freek Keizer, Groningerstraat 
Walter Geerts, Tolhuisweg 
Bert Leegte, Tolhuisweg 
Maya Hoogerheide, Huttenweg 
Leonie Goossens, Tolhuisweg 
Froukje van der Wal, Noordlaarderweg 
Kee Scheper, Hunebedpad 

Zij zullen zich ongetwijfeld in een volgend 
kabinet verder aan u voorstellen. 

^oufce iKdaosseiis. 
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Buiienplezier voor Noord-
laar der en Glimmer kids. 
d.d. vrijdag 5 september, 

Met fantastisch weer hebben de kinderen van 
De Rieshoek en De Meent genoten van de eer-
ste gezamenhjke sportdag, georganiseerd door 
de vakleerkrachten en teamleden. 

De prachtige sportaccommodatie achter de 
Rieshoek in Noordlaren leende zich uitstekend 
om de 170 kinderen te laten bewegen. Bijge-
staan door enthousiaste ouders en teamleden 

was het mogehjk om ondanks de verkeersproblemen, op tijd de afstand tussen Gummen 
en Noordlaren te overbruggen. Het doel van de bijeenkomst was sport, spel, plezier en 
met elkaar kennis maken. De scholen streden dan ook niet tegen elkaar maar de leerlin-
gen kwamen in gemende groepen, d.w.z. kinderen van De Meent en kinderen van De 
Rieshoek, aan de s tar t . 
Onder aanmoediging van diverse coaches konden de kinderen los bij het touwtrekken, 
hockey, water dragen en nog veel meer. 

Onder het genot van een ijsje hebben de kin-
deren aan het eind van de ochtend hun eigen 
leerkrachten luidkeels aangemoedigd voor het 
touwtrekken en de hockeywedstrijd tussen de 
leerkrachten van de twee scholen. Al met al 
een zeer geslaagde ochtend met veel spelple-
zier en veel ontmoetingen die voor herhaling 
vatbaar is en hopelijk het begin is van meer. 

Voor verdere informatie willen we verwijzen 
naar de websites van beide scholen: http7/ 
www.obsdemeentalimmen.nl en 
www.obsderieshoek.nl 

^-3 

i 
Peuterspeelzaal 
Peuters van 2 tot 4 jaar kunnen terecht in 
de peuterspeelzaal Klein Duimpje in 
Noordlaren. De peuterspeelzaal heeft zijn 
onderkomen in een lokaal in de OBS de 
Rieshoek in Noordlaren. Voor de kinderen 
die daarna, als ze vier zijn, doorgaan naar 
de basisschool heeft dit als voordeel dat de 
"grote school" niet helemaal nieuw, maar al 
een vertrouwde omgeving is. 
Het voortbestaan van de peuterspeelzaal 
s taat echter onder druk, omdat er weinig 
jonge kinderen bij zijn gekomen en boven-
dien een groeiend aantal kinderen niet 

meer naar de peuterspeelzaal gaat, maar 
naar de creche. 
Gelukkig is voor het scholjaar 2008/2009 
door de gemeente Haren besloten de peu-
teropvang in Noordlaren te garanderen, 
terwijl men zoekt naar mogehjkheden voor 
de komende jaren. 
Huis aan huis is in Midlaren en Noordlaren 
een brief gestuurd met uitleg. Ook zijn ou-
ders opgeroepen hun kinderen alvast op te 
geven, ook als de kinderen jonger zijn dan 
twee. 

7 

http://www.obsdemeentalimmen.nl
http://www.obsderieshoek.nl


m. A^>. ••* 

%h im 
i : ÍT - ; ± Si ; 

Ituad hei ; 

plaatje 
-Êh 

I* Op de foto uit het 
r vorige Kabinet is * de stookhut te zien 

van G. Mellens • — 
aan de Esweg 44 
Had u het goed í ' i • 

4 geraden? 
i Ik heb weer een :: -

nieuw plaatje voor . s* 
ïl aas u, raad waar deze >, ft: foto genomen is! 
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In memoriam Berend Spiegelaar 
Op dinsdagmiddag 7 oktober is Berend Spiegelaar op 83-jarige leeftijd overle-
den. Berend was de laatste tijd niet heel gezond meer en werd kort achter el-
kaar twee keer opgenomen in het ziekenhuis. Hij overleed daar. 
Berend Spiegelaar woonde zijn hele leven aan de Schutsweg naast het hunebed. 
Hij werd er in 1925 geboren als zoon van Albert Spiegelaar en Rieka Zewuster. 
Tot het laatst woonde hij zelfstandig samen met zijn rooie kater. Tot 1979 had 
hij nog een aanta l koeien. Hij was ook één van de laatsten die het land nog be-
werkte met paarden voor de ploeg. Hij was trots op de foto die van hem met de 
paarden voor de ploeg werd gemaakt, die op een kalender terecht kwam. Hieron-
der drukken we deze sfeervolle foto van Piet Mijnheer, de fotograaf, af. 

Foto van Berend voor zijn boerderijtje En foto van paarden voor de ploeg 
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Pnzzel voor de jeugd 
Hallo Midlaarder jeugd! Helaas kan ik dit keer geen Intertoysbon 
weggeven. Er is niemand geweest om zijn of haar kleurplaat in te 
leveren. Ik hoop veel inzendingen te krijgen met goede oplossin-
gen, van deze woordzoeker. De overgebleven letters vormen een 
neushoornsoort.Veel plezier er mee! Zoals gewoonlijk kunnen de 
oplossingen in de bus aan de Groningerstr. 47. 

j Q/ioeten van ^Patlij. 
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GEURPLAATS 
GEVANGEN 
GEWRICHTEN 
GRASLAND 
GROOT 

NEUS 
HOORN-
ACHTIG 

HOORNSNIJ-
WERK 

HORENS 
MEST 
NEUS-
BEENDEREN 

PANTSER-
PLATEN 

POPULATIE 

HOORNS 
PUNTLIP-
NEUSHOORiM 

REGENWOUD 
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Laat de Aa bij Midlaren 
weer vrij s tromen 
Als je de kaa r t van de Drentsche Aa be-
kijkt, is er op de Westerlanden iets bijzon-
ders aan de hand: i n het beekdal ligt een 
heuveltje. Dat bhjkt echt iets unieks te 
zijn: een zandkop in de verder kletsnat te 
graslanden. Het zandkopje is echt oud: je 
vindt het op de allereerste kaar ten van 
het gebied al terug. De 
Drentsche Aa is mede 
door dit soort elementen 
gevormd: het water 
stroomt tegen de zand-
berg op, en maak t 
rechtsomkeert. Daarom 
zit hier een hele scherpe 
bocht in de rivier. Prach-
tig, zo'n kronkel. 

Elke jaar op-
nieuw strijden zand, wa-
ter en wind met elkaar 
om het bed van de ri-
vier. Ieder voorjaar op-
nieuw vraag ik me af: 
wie zou er deze keer ge-
wonnen hebben? Hoe 
ligt het erbij? Soms is de 
hoge walkant verder uitgesleten, dan 
weer is er bijna een strandje gevormd 
waardoor de rivier zich prettig laat bena-
deren. Steeds heeft de rivier een verras-
sing voor me in petto: dat noem je dyna-
mische natuur . 

En het is juist die beweeglijkheid 
die ervoor zorgt dat de Drentsche Aa een 
nationaal park is geworden. Er is een hele 
nieuwe bestuurslaag gemaakt om dat 
moois te bewaken, en er ook voor te zor-
gen dat we er allemaal van kunnen genie-
ten. Het parkbestuur ging akkoord met 
een fietspad vlakbij de provinciegrens, 
met een bocht om het unieke bultje rivier-
zand heen vanwege die grote aardkundige 
waarde. Tijdens de vergadering van 
Dorpsbelangen Midlaren bij Joke de 
Groot, wees Kees Folkertsma, secretaris 
van het Nationaal Park, ook dat tracé 
aan. Net als wethouder Assies eerder op 
een openbare dorpsbijeenkomst had ge-
daan. Tijdens de laatste nieuwjaarswan-

deling hebben de IVN-gidsen — en ik dus 
ook — u aangewezen 'daar komt het fiets-
pad' . Een pad waar ik zelf met veel ple-
zier gebruik van zal gaan maken. 

Deze zomer dan kwamen de dragli-
nes: ze legden het pad niet om het bultje 
rivierzand heen, zoals wij altijd op kaar-
ten hebben zien staan, van bestuurders 
hoorden en zelf ook hebben verteld. Nee, 
ze legden het pad dwars over het aard-

kundige unicum heen. En het werd nog 
erger: het ontmoetingspunt van zand en 
water leverde kennehjk teveel ongewenste 
dynamiek. Daarom werd de rivier aan de 
ketting gelegd. De hoge zandoever, waar 
de ijsvogels het liefst zitten, is voorzien 
van beschoeiing. De kades ingezaaid met 
gras, alsof het een plantsoentje is. 

De ingreep in de na tuur en aard-
kundige waarden is zo groot, en zo onver-
wacht, dat een aantal dorpelingen gesto-
ken reageerde. De actiegroep onder lei-
ding van Phihppe Boucher haalde kranten 
en tv. Willem Bok, die grond heeft aan de 
Westert, verscheurde het testament waar-
in hij zijn perceel vermaakt aan Staats-
bosbeheer. Ook bestuurders van het natio-
naal park zijn zich een hoedje geschrok-
ken van de tracéwijziging. Hoe kan dat? 
De gemeente Tynaarlo, als uitvoerder van 
het werk, en Staatsbosbeheer als eigenaar 
van de grond, hebben samen in een laat 
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stadium besloten da t het pad toch anders 
moest lopen. Ze zien de verandering als 
een 'uitvoeringskwestie', waarover ze niet 
hoefden te overleggen met de parkbe-
s tuurders - die de na tuurwaarden bewa-
ken. Ze voelden evenmin de behoefte om 
te overleggen met de burgers. 

Dat steekt. In alle beleidsnota's 
wordt getamboereerd op betrokkenheid 
van bewoners. Als natuurgids stel ik me 
op als ' ambassadeur ' van het gebied, en 
heb ik ook de aanleg van het fietspad ver-
dedigd. Nu word ik verrast door een ander 
tracé, dat in mijn ogen onaanvaardbaar 
afbreuk doet aan de aardkundige waarde. 

Een korte terugblik op het af-
gelopen seizoen: Midlaren 

Het kan anders. Ook nu nog. Het 
bruggetje kan blijven, maar het pad moet 
om het zandkopje heen gelegd worden, 
zoals eerder de afspraak was. Midlaren 
hoeft echt niet afgesloten te worden voor 
toeristen. De mensen moeten zo geleid 
worden dat na tuur en landschap de kans 
hebben om dat massale bezoek te overle-
ven. Daarvan is nu geen sprake. Daarom 
mijn oproep aan alle dorpelingen en par-
tijen: laten we samen een vuist maken, 
opdat de Drentsche Aa bij Midlaren weer 
vrij kan stromen. 

Aiefce u\loo/td(iO¿¿ (mfo@ophetland.eu) 

"Volmaakt geluk" met Renée Soutendijk, 
Isa Hoes en Rick Engelkes in theater 
"Geert Teis ' geweest; een verrassend en 
intrigerend stuk! 
Op de jaarvergadering van 22 april is be-
sloten de contributie te verhogen en 
voortaan om 19.30 te beginnen. Marion 
Beek treedt af als penningmeester en Gré 
Mulder neemt haar taak over. 
Op 22mei vertrokken we voor ons jaar-
lijkse uitstapje om 9.00 uur in eigen auto's 
vanaf de Brink richting Midwolda. Bij de 
Vicarie van Imca Marina konden we heer-
lijk buiten zitten voor de koffie met gebak! 
Imca was er zelf (nog) niet maar we kon-
den gelukkig wel even rondkijken in het 
restaurant, de tuin en de prachtige trouw-
zaal. 
Tegen ll.OOuur stapten we op de rondvaart-
boot voor een tochtje door de "Blauwe Stad". 
't Is ongelooflijk als je je realiseert dat daar 
een aantal jaren geleden grote akkers met 
wuivend graan en bloeiende koolzaadvelden 
waren en nu alleen water, veel water met 
soms een eilandje, natuurgebieden en heel 
veel (grote) huizen en er wordt nog steeds ge-
bouwd!. 
Vervolgens brachten we een bezoek aan de 
Ennemaborg waar we verwelkomd werden 
door Maya Wildevuur, die ons vertelde over 
haar werk en de vele reizen die ze gemaakt 
heeft en waar ze inspiratie opdoet voor haar 
schüderrjen.Veel voorkomende thema's in haar 
werk 
zijn:bloemen,mensen,landschappen,dieren en 
gevoelens. 
t_yUa/üe 'cK.anon. 

te 
^ Op de bijeenkomst van 18 

maar t 2008 stond voorzitter 
Trieneke Piers stil bij het over-
lijden van Gé Kroon en we na-

men een minuut stilte in acht. 
De spreker van die avond ,mevr.Reyntjes 
uit Leuringewolde geeft al 40 jaar rijles 
voor auto,vrachtauto en ook scootmobiell 
i.v.m. haa r leeftijd doet ze dat nu minder 
en is ze voorlichting gaan geven over ver-
keersregels aan groepen,verenigingen en 
ook op scholen. 
Via beeldscherm gaf ze uitleg over ver-
keersborden,verkeerssituaties, strepen op 
de weg zoals Zebrapad, kanalisatiestre-
pen, sergeantstrepen. gele strepen, enz. 
Gelukkig kregen we een boekje waarin dit 
alles stond zodat we dit thuis rustig kon-
den nakijken,want er kwam een veelheid 
aan informatie op ons af. We deden een 
quiz met soms erg moeilijke vragen bij 
verkeerssituaties maar het was een leer-
zame avond en mevr. Reyntjes hoopt dat 
wij na deze avond betere weggebruikers 
zullen zijn! 
Op 8 april gingen we o.l.v. Dina Scheper 
een kussen van gaas vullen met mos en 
bloemen.'t Werd een fleurig geheel door de 
kleurige viooltjes en vergeetmenietjes die 
Dina had mee genomen en het was niet 
moeilijk te maken. 
Op 19 april zijn een aanta l dames van de 
"soos"naar de toneelvoorstelling 
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Watersport paviljoen Meerzicht 
Botenverhuur 
Terras aan het meer 
Barbecue ook in de winter 

Meerzicht la 
9475 TA Midlaren 
S 050-4091446 

<2&c&&t<fí¿cs£& 

Ve4rkdA>nA¿gh&^ 

OVERDUIN CASANDER 
Zuiderpark 25, Postadres: Postbus 366,9700 AJ Groningen 

Telefoon (050) 311 66 66, Telefax (050) 313 30 90 
www.overduincasander.nl, E-Mail: ¡nfo@overduincasarvder.nl 

BOG 

IL- de Tuinderij 
ontwerp [ aanleg | onderhoud | advies 

Tolhuiswég 23 
9475 PD Midlaren 
www.detuinderij.com 

Bert Leegte 

06 52 54 58 68 
bert@detuinderij.com 

Bouwbedrijf 
Menno Bakker 

a 

BOUWBEDRIJF MENNO BAKKER 
Zuinigstraat 1 9479 PIVI Noordlaren 

050 - 4095918 
www.bouwbedrijfmhbakker.nl 

betrouwbaar in.bouwen 

* Nieuwbouw / Verbouw * Assistentie bij zelfbouw 
* Onderhoud / Restauratie * Las- en constructiewerk 

http://www.overduincasander.nl
http://www.detuinderij.com
mailto:bert@detuinderij.com
http://www.bouwbedrijfmhbakker.nl
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Lik seizoen de moeite waard 

Buitenhuis "de VEENHORST" 
Hans Blaauboer en Els Wiggers 

Duinweg 2, 9475 PK MIDLAREN 
Tel.: 050 4092132 Fax: 050 4092132 

E-mail: info@veenhorst.nl 
Website: www.veenhorst.nl 

B U I T E N 

De e*~(veen 'eenhorst 

"de VEENHORST" is een 4-sterren groepsaccommodatie 
voor in principe een meerdaags verblijf van 15 t/m 48 personen. 

t LAGERHUIS" is een apart gelegen zaal met eigen terrein voor dag(deel)verhuur 
n 4 t/m 35 personen. Het is tevens startpunt voor klootschieten en LETTERBOXEN! 
leide accommodaties zijn sfeervol ingericht en van alle gemakken en moderne 

faciliteiten voorzien. Ideaal voor het houden van 
""V.-*. uw werkbijeenkomsten, reünies en vakantie-activiteiten. 

r-v - (9 U heeft een keuze uit 
zelf-, gedeeltelijke of volledige verzorging door ons. 

uw partner in doe-het-zetfl 

>CV-benodigdheden/sanitair 
>Histor verf 
>Electra 
>Tuinhout 

Kerkstraat 7D 
9471 GA Zuidlaren 
Tel.: 050-4092069 

Email: hubozuidlaren@hotmail.com 

| | J | H 
Wot ÔiS DO ft Watersportbedri j£ &)e Scheve 
.• ' -'ÏL'rJU !fc '?~ *. IB i. 

Havenstraat 18 
9471 AM Zuidlaren 

tel. / fax 050-4092946 
info www.descheve.nl 

Eetcafé "De Lanteern' 
Middenstraat 2. Tel. (»50 40298ÍX) 

—W^TSijpAeJk^p^fees^&p^sä^ 
mamá fjaÍTim y¡e op maandag$<$Qtol 

Feestte geven In de Lanteern? 
informeer eens naar de uitgebreide mogelijkheden 

(ook in het weekend) 
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Commotie 
over een 
lietspaadje. 

Er is veel te doen 
over he t fietspaadje 

van nog geen 2 km lengte door het 
Drentsche Aa gebied. Zoiets brengt le-
ven in de brouwerij en zoals altijd zijn 
er voor- en tegenstanders. Als groot 
fietsliefhebber ben ik natuurlijk een 
voorstander: Zomaar een nieuwe route 
om b.v. naa r Tynaarlo Vries, of De Punt 
te rijden. 
Maar ik ben ook een Uefhebber van de na-
tuur en heb de laatste halve eeuw gezien, 
hoe bevolkingsaanwas en economische 
groei altijd voor zijn gegaan boven behoud 
van die natuur . (Er zijn door he t Aa-dal al 
een spoorweg en snelweg aangelegd) 

Jammer, dat deze actiegroep er ruim een 
halve eeuw geleden niet was, toen Midla-
ren werd afgegraven en van een afwate-
ring werd voorzien en het — toen al - cul-
turele landschap voorgoed werd vernield. 
Jammer ook dat ze niet in het geweer zijn 

;/i...:-^ ,:••.., 

gekomen tegen het ruim 5 km lange be-
tonnen fietspad — waarover ik overigens 
met veel plezier rijd, genietend van het 
prachtige uitzicht - door he t Drents Diep 
dal. (De actievoerders zullen daar vermoe-
delijk nog nooit gefietst hebben. 

Maar ze hebben nog een kans : 

Staatsbosbeheer gaat binnenkort het 
Kniphorstbos tussen Schuilingsoord, 
Schipborg en Anloo grondig renoveren. De 
mens laat daar de na tuur niet z'n gang 
gaan, maar deze moet worden, zoals de 
mens het wil. Ik zal s t raks met lede ogen 
toezien, hoe enorme machines daar 'de na-
tuur gaan herstellen', waar trouwens kar-
rensporen en grafheuvels getuigen van 
een al heel lang geleden ingrijpen van de 
mens in de natuur. 

'Ons nieuwe fietspad' gaat om een bosje, 
dat er 30 jaar geleden nog niet was (daar 

over een schelpenpad), en een zand-
kop. De Drentse Aa is daar middels 
de dijk en afwateringssloot al ver 
voor die tijd van z'n natuurlijkheid 
ontdaan. Wat dat betreft stelt deze 
ingreep van de mens daar in de na-
tuur niks voor bij bovenstaand be-
schrevene. 

Ik ben blij, dat he t fietspad er is en 
ik ben blij, dat er actievoerders zijn, 
die tegen het ingrijpen van de mens 
in natuurgebieden zijn en alles aan-
grijpen, zoals een verkeerd uitge-
voerd tracé, om de uitvoering probe-
ren te niet te doen. 
Feit blijft, dat ik nu over een mooi 
nieuw fietspad rijd naar de andere 

kant van de Aa en even sti lstaand op de 
brug geniet van het prachtige uitzicht 
naar noord en zuid, dat ik heb over dat 
Aa-gebied. (Fietsers, die ik daar heb ge-
sproken zijn vol lof!) 

'Dinus Q/os. 

12 



-M li 

**Ik kan er dag en nacht mee 
bezig zijn." 

Eind deze maand verschijnt 'Opgravingen bij 
Midlaren', het verslag van de uitgebreide archeolo-
gische onderzoeken in de Bloemert in de jaren 
2003-2005. Vijftien archeologen schreven mee aan 
het kloeke boekwerk; Midlaarder Pieter den 
Hengst is een van hen. Hij begon aan deze gigak-
lus als amateur-archeoloog, maar intussen is hij 
'opgeklommen' tot professional. "Het is ontzettend 
leuk werk." 

Interesse 
"Ik had al lang belangstelling voor archeologie", 
verklaart Pieter. "Ik vond het zo interessant dat ik 
zo'n vijfjaar terug besloot die studie aan de uni-
versiteit te volgen. Net in die zomer werden de eer-

ste vondsten gedaan op het terrein rond de jachthaven dat bouwrijp werd gemaakt voor 
nieuwe recreatiewoningen. Al snel werd duidelijk dat het een groot project zou worden. 
Via Trudy Steenhuis hoorde ik dat de Groninger Universiteit in dat najaar gestart was 
met opgravingen en dat daarvoor wat geld beschikbaar was gekomen. Ik heb toen 
meteen gevraagd of ik mocht helpen. Dat kon en ik ben toen als een van de vele vrijwil-
ligers gestart met het handwerk en gaan scheppen. Ik deed het een dag per week, want 
intussen had ik het ook druk met mijn nieuwe studie." 

Archeologie van de streek 
Tijdens dat werk als archeologisch vrijwüHger is Pieter den Hengst zich gaan verdiepen 
in de archeologie van de streek en van de buitenplaatsen. "Ik sprak daarover met Johan 
Nicolay, de Groningse archeoloog die de opgravingen heeft geleid en eindredacteur is 
van 'Opgravingen bij Midlaren'. Voor mijn studie heb ik daar in eerst instantie werk-
stukken over gemaakt. Later vroeg Nicolay mij of ik een hoofdstuk wilde schrijven voor 
het boek over de 'recente' geschiedenis van het dorp, vanaf het moment dat De Bloe-
mert niet meer door de boeren werd bewoond (zo rond 1050)." Nog weer later kwam de 
vraag of hij, samen met Nicolay, het slothoofdstuk wilde schrijven over onder meer de 
streekgeschiedenis. 
"Daarvoor had ik al studie gemaakt van de streekarcheologie. Dat hield in veel archief-

werk en oude kaarten bekijken. Met behulp van de historische geografie kun je bijvoor-
beeld bestuderen hoe de verkavelingspatronen veranderen. Dat zegt veel over de ont-
wikkeling van de streek. Maar ook middeleeuwse kronieken lezen zoals over de oorlog 
tussen de Bisschop van Utrecht en de Drenthen die zich omstreeks 1200 afspeelde. Al-
lemaal bronnen die ik bij elkaar heb geveegd om een zo goed mogelijk beeld te krijgen." 

Breed terrein 
Archeologie is een ontzettend breed gebied. "Je moet je overal in verdiepen en alle as-
pecten bekijken. Pas als je goed overzicht hebt, ga je verbanden leggen." Een mooi voor-
beeld is hoe je uit de verschuiving van de provinciegrens tussen Drenthe en Groningen 
kunt verklaren waarom Noordlaren rond het jaar 1200 een kerk kreeg. "Het stuk land 
tussen Noordlaren en Groningen - het Gorecht - hoorde van oorsprong bij het Graaf-
schap Drenthe. Dat ging goed zolang de Bisschop van Utrecht zowel heer was van Gro-
ningen als van Drenthe. Maar nadat twee broers van de bisschop de zeggenschap ver-

13 



deelden, ging het mis en heeft het Gorecht zich rond 1150 afgescheiden van Drenthe. 
Vanaf die tijd ligt de grens zoals nu. Kort daarna is de kerk van Noordlaren gebouwd. 
Vermoedehjk heeft daar vanuit Groningen een pohtieke opzet achter gezeten en is deze 
kerk neergezet als een soort vlaggenmast." 

Uitdaging 
Pieter praa t vol enthousiasme over zijn vak (hij heeft het bachelors gedeelte van zijn 
studie inmiddels met succes afgesloten): "Het is ontzettend leuk werk, je kunt er dag en 
nacht mee bezig zijn. Zo'n boek is een enorme uitdaging. Iedereen is specialist op zijn 
gebied, maar we konden goed met elkaar overweg. Ik heb er ontzettend veel van ge-
leerd." 
'Opgravingen bij Midlaren' is een wetenschappelijke verslaglegging van de opgravin-
gen in en rond de Bloemert. "In die zin is het een specialistisch boek, maar we hebben 
het ook zo opgezet dat de geïnteresseerde leek het goed kan lezen. De publicatie bevat 
veel kleurenillustraties en kaarten, het is dus ook echt een bladerboek. Je kunt het ook 
zo zeggen: dit is een boekwerk voor iedereen met interesse in de geschiedenis van 't ge-
bied waar je woont." 

Meer informatie over prijs en hoe te verkrijgen, zie folder elders in dit Kabinet. 

Midlaren ooit knooppunt van ruilhandel 
Veel Midlaarders weten he t vast nog: de opgravingen die de Rijksuniversiteit uitvoerde 
bij de Bloemert voordat de bouw van alle vakantiebungalows van s tar t ging. Het onder-
zoek leverde veel interessants op. Daar, aan de huidige rand van het Zuidlaardermeer, 
waar vroeger de Hunze Hep, is vanaf zo'n 400 jaar voor Christus permanente bewoning 
geweest. Pieter den Hengst: "Uit tal van vondsten bhjkt dat de toenmahge bewoners 
zeker niet geïsoleerd leefden, maar intensieve contacten onderhielden. De Bloemert 
was toen een nederzetting van regionaal belang. Het hoogtepunt van De Bloemert valt 
in de 2e en 3 e eeuw na Christus. Het aardewerk, glasscherven en allerlei metalen voor-
werpen die we gevonden hebben, tonen aan dat er ruilverkeer was met de Romeinen in 
het zuiden, met bewoners van het Fries-Groningse terpengebied, maar ook met Scandi-
navië." 
Veel wijst erop dat de voorloper van het huidige Midlaren in de eerste eeuwen na 
Christus een centrale plek innam in het noordehjk deel van Drenthe. Na de Romeinse 
tijd wordt de Bloemert weer wat het daarvoor is geweest: een onopvaUende nederzet-
ting van een paar boerderijen, die nauwehjks de naam dorp verdient. 

'Afzakken ' naar het Zuiden 
Het meest interessant in de ogen van Pieter is het ontstaan van de dorpen Midlaren en 
Noordlaren. "De vraag is : heeft de Bloemert zich nou ontwikkeld tot Midlaren of tot 
Noordlaren? Als je naar aUe verkavelingen en vondsten kijkt, zie je dat de Bloemert in 
de loop van de tijd steeds meer naar het zuiden is verplaatst. Maar je kunt zeggen dat 
ook Noordlaren een afscheiding is van De Bloemert - zij het met minder grote zeker-
heid." 
Uit de opgravingen bhjkt dat deze plek omstreeks 1050 als woonplaats verlaten wordt. 
Waarschijnhjk is de nederzetting geleidehjk "verschoven" naar het historisch bekende 
Midlaren langs de huidige Noordlaarderweg. Zekerheid daarover bestaat pas vanaf on-
geveer 1800 als een Franse kaar t laat zien dat er langs deze weg een stuk of zes boer-
derijen Hggen. 
"In de tweede helft van de 19« eeuw wordt ook dit oude Midlaren grotendeels verlaten. 
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Op deze plek staat vandaag de dag nog slechts het huis dat bekend staat als het vroe-
gere tuinmanshuis van Meerwijk ('de Tol') gelegen aan de Noordlaarderweg. De bebou-
wing 'zakt' opnieuw verder 'af naar het zuiden, naar de Groningerstraat. De huizen 
langs de Tolhuisweg dateren uit het midden van de twintigste eeuw. 
OpmerkeHjk is dat tot het midden van de 17e eeuw Midlaren steeds zes tot zeven hui-
zen telt. BHjkbaar was met dit aantal de grens van de draagkracht van het kleine mar-
kegebied bereikt. Daarna nam het aantal huizen langzaam toe, onder meer door de 
bouw van de landgoederen door Groningse notabelen zoals Meerwijk en Meerlust. 

'tTooii i/cm cfe/i dammen 

MDe bewoners van Midlaren 
stonden buitenspel.** 

vfe 

De krant stond er vol van, bij vele tiental-
len Midlaarders is de aanleg van het fiets-
pad met Brug over de Drentsche Aa der-
mate in het verkeerde keelgat geschoten 
dat zij een protestgroep hebben opgericht. 
Phihppe Boucher, een van de initiatiefne-
mers: "We zijn ons te pletter geschrokken 
en hadden het gevoel dat we iets moesten 
doen. Daaruit kwam de protestdemonstra-
tie voort die we op 14 september hebben 
gehouden en waar zo'n 60 inwoners aan 
hebben meegedaan. Het grootschahge ka-
rakter van het fietspad én het gekozen 
tracé zijn de belangrijkste bezwaren, maar 
ook de manier waarop instanties, zoals 
gemeente, Staatsbosbeheer en 'De Drent-
sche Aa' hebben geopereerd. Als het gaat 
om de mogehjkheden van bezwaar maken, 
hebben zij zich erg formeel opgesteld. 
Fietspad en brug moesten er komen. Er 

was al zóveel geïnvesteerd in de voorberei-
ding. De bewoners stonden voUedig bui-
tenspel." 

Geen ja en amen 
Hij heeft niet de ülusie 
dat het protest de aan-
leg ongedaan kan ma-
ken. "Maar dat betekent 
niet dat we zomaar ja 
en amen moeten zeg-
gen. Alle procedures die 
zijn gevolgd, bekijken 

S we. Bij de gemeente 
I hebben we stukken op-

gevraagd, zoals de na-
tuurtoets. Daarin staat 
of er schade aan de na-
tuur en de levende have 
valt te verwachten, zo-

wel door de aanleg als door het gebruik 
dat straks van het pad wordt gemaakt. 
Een belangrijk document omdat op basis 
daarvan aUe vergunningen en ontheffin-
gen zijn verleend. Daar bhjken onjuisthe-
den in te zitten. Over de das zegt de toets 
dat er incidentele waarnemingen bekend 
zijn van 'dwaalgasten'. Hoezo? Er is een 
dassenburcht in de buurt en het foera-
geergebied bevindt zich aan weerszijden 
van het fietspad. De toets rept erover dat 
verschillende dieren, zoals waterspits-
muis, ringslang en modderkruiper moge-
hjk schade kunnen oplopen, maar dat de-
ze schade beperkt bhjft omdat de pijlers 
van de brug los staan van de oever en er 
aan de oevers zelf niets wordt veranderd. 
Maar vervolgens wordt er een 30 meter 
lange beschoeiïng aangelegd op een plek 
waar voor die tijd natuurlijke zandstrand-
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jes waren. Die maatregel was nodig, om-
dat men voorzag dat het fietspad anders 
op termijn in het water dreigde te verdwij-
nen. Wat verder steekt is dat op het zand-
kopje, waar het fietspad overheen loopt 
een uitkijkpunt wordt gemaakt met een 
bank. Fijn voor de recreanten, maar in de 
natuurtoets wordt daar niet over gerept, 
terwijl je zeker weet dat dit schade aan de 
natuur met zich meebrengt." 

Onderzoek door Inspectie 
Ook aan de vergunning/ontheffing die het 
rijk aan de gemeente verstrekt voor het 
uitvoeren van he t werk ontbreken zaken, 
volgens Phihppe. "In de ontheffing wordt 
gesproken over het betonnen fietspad en 
een brugconstructie, maar niets over de 
bovengenoemde 30 
meter beschoeiïng die 
inmiddels de oever 
van de beek bedekt. 
Behalve dat door deze 
beschoeüng de zand-
kop en de Aa aan ban-
den zijn gelegd, bete-
kent dit ook natuur-
schade. Ook voor de 
das, een beschermde 
diersoort, is geen ont-
heffing aangevraagd. 
Zo zie je hoe gemeente 
en Staatsbosbeheer 
invulhng hebben gege-
ven aan de ontheffing. 
Technisch misschien begrijpehjk, maar de 
natuur heeft geen rol gespeeld." 
Een mogelijkheid voor de Actiegroep om 
dit project nog bij te sturen was om een 
klacht in te dienen bij de Algemene In-
spectiedienst. "Dat hebben we gedaan. De 
AID is op dit moment bezig om aUe stuk-
ken op te vragen. Dat zal nog wel enkele 
weken duren. 

Excuses 
Ook richting NBEL, het Nationaal Beek 
en Esdorpenlandschap de Drentsche Aa -
een samenwerkingsverband van betrok-
ken gemeenten, Staatsbosbeheer, Natuur-
monumenten, waterschappen en water-

leidingbedrijf, heeft de Actiegroep haar 
bezwaren kenbaar gemaakt. Philippe: 
"Die club wil het toerisme bevorderen en 
het fietsnetwerk verbeteren. Hun stand-
punt is dat de Drentsche Aa dit netwerk 
versnippert. Dat vinden wij een absurde 
redenering. In plaats van te spreken over 
de versnippering van de Drentsche Aa 
zelf, die doorsneden wordt door snelwe-
gen, een kanaa l en een spoorhjn, offert 
men nu het laatste stukje aaneengesloten 
stroomdal op aan de recreatie, die opeens 
een hogere prioriteit krijgt dan de be-
scherming van een kwetsbaar natuurge-
bied." 
Onlangs heeft de Actiegroep, onder ande-
re samen met de vereniging Dorpsbelan-
gen, met NBEL overlegd. "De voorzitter 

BSSSff 

van deze club gaf daarbij toe dat de voor-
lichting over het tracé niet goed was en 
dat in de communicatie naar de bevolking 
over dit project werkelijk aUes mis is ge-
gaan wat maar kon. Daarvoor bood hij 
zijn verontschuldigingen aan." 
De conclusie van de Actiegroep en inmid-
dels ook van NBEL is dat bewoners mee-
nemen in het denktraject aUeen zin heeft 
in de plañíase van zo'n project. Phihppe: 
"Dat is nu niet gebeurd. In het inspraak-
traject lag aUes al helemaal vast. Nu had-
den de bewoners niets te zeggen. Dan 
moet je niet raar s taan te kijken als er 
protest komt." 
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Brasa # Brasil 

Een nieuwe trend in uit eten: Braziliaans Grill restaurant in Midlaren 
(voorheen Het Ei van Columbus) 

Wij zijn geopend op donderdag tot en met zondag vanaf 17.00 uur, waarbij 
u kunt genieten van onbeperkte Rodizio Grilled gerechten, een luxe voorge-
rechten-, bijgerechten- en dessertbuffet. Wij komen zo vaak langs uw tafel 
met de spiezen als u zelf aangeeft en u mag zo 
vaak langs het buffet gaan als u zelf wilt. De 
drankjes (frisdranken, wijnen, tapbier, koffie en 
thee) zijn inbegrepen en kunt u zelf tappen uit ei-
kenhoutenvaatjes. 
Op donderdag is het "Brazilian Cocktail Night" bij 
Brasa do Brasil. Wij serveren gratis enkele heerlijke 
Brazilian cocktails. Alegrías! 
(prijs per persoon € 35.- inclusief drankjes) 
Op vrijdag- en zaterdagavond speelt onze huisband swingende zomerse 
muziek waarbij u zeker niet stil kunt blijven zitten. 
Onze Braziliaanse danseres geeft het goede voorbeeld! 
(prijs per persoon € 45.- inclusief drankjes) 
Op zondagavond kunt u bij ons terecht voor een ontspannen etentje. Rodi-
zio Grill Optima Forma. 
(prijs per persoon € 35.- inciusief drankjes) 

Brasa do Brasil, Groningerstraat 21 te Midlaren. tel 050 3110515 
www.brasadobrasill.nl 

m 
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G r oninger s t r aa t 

Nu Peter van de Berg verkozen is in de 
nieuwe Dorpsfeestcommissie, is de vaca 
ture van wijkhoofd vacant geworden. 

Deze vacature is inmiddels ingevuld en het nieuwe wijk-
hoofd van de Groningerstraat is nu Gies Lamberts. 

Gies en Margje zijn onlangs de grootouders geworden van 
een pracht kleinzoon met de mooie naam Dominik, (zoon 
van zoon Roelof) 
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Hut Co 
Regis teraccountants 
B elas tingad vis eur s 

Bezoekadres 
Verlengde Hereweg 182 
Postadres 
Postbus 8088 
9702 KB Groningen 

Telefoon 
050-5267101 
Fax 
050-5268737 

e-mail 
info@hutco.nl 
internet 
www.hutco.nl 
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Hut & Co is een middelgroot accountantskantoor. 
Met drie registeraccountants (RA), een fiscaal ju-
rist en zo'n 20 medewerkers klein genoeg voor een 
persoonlijke benadering van iedere klant en groot 
genoeg voor een compleet dienstenpakket. 

Hut & Co, een kantoor met een 80jarige geschiedenis, is geworteld in Gro-
ningen. Nuchter en professioneel. Eerder in hemdsmouwen dan in 
driedelig grijs. Nauwlettend nieuwe nationale en internationale ontwikkelin-
gen volgend. Steeds met de vraag wat die voor uw dagelijkse praktijk 
betekenen. 

Onze klantenkring is 
even gemêleerd als 
het bedrijfsleven in 
onze regio: detailhan-
del, zakelijke dienst-
verleners, adviesbu-
reaus, industriële be-
drijven, transpor-
teurs, stichtingen, 
verenigingen en vrije 
beroepen. Van gere-
nommeerde onderne-
mer tot starter. Daar-
naast zijn we organi-
saties in de non-
profit sector en parti-
cuheren van dienst. 
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Paviljoen 
De Bloemert 

MIDLAREN 
Winter specials! 

De lange, koude en donkere winterdagen zijn weer in aantocht, maar ook 
tijdens deze wintermaanden blijft Paviljoen de Bloemert de ideale locatie 
voor een avondje uit. Met fakkels langs het Paviljoen en gezellige kaars-

j e s op tafel kunt u genieten van een hapje en een drankje, en lunch of 
| diner, of gewoon een kopje koffie met gebak in een sfeervolle ambiance. 
I Deze winter bent u van harte welkom tijdens de Friday Winter Specials. 

| Elke vrijdag van 17.30u tot 20.00u. kunt u aanschuiven in ons gezellige 
~3 restaurant aan het Zuidlaardermeer. Wij bieden u gedurende de winter 5 

¡thema's aan, variërend van Stamppotbuffet tot Live & Cooking buffet. 
¡Voor groepen staan er deze winter weer unieke arrangementen op het 
programma, waarbij een combinatie wordt gemaakt tussen leuke activi-

teiten en dineren of lunchen. Wat dacht u van een Moorddiner, waarbij u onder begeleiding van een 
hilarisch theatergezelschap een moord moet oplossen. Waar u ook voor kiest, aan het eind van de 
dag staan onze medewerkers klaar om u te verwennen met lekkere gerechten in een gezellige ambi-
ance, zodat u ontspannen kunt terugkijken op een 
dag vol belevenissen. Op www.uitjesindrenthe.nl vindt 
u al onze groepsarrangementen. 
Natuurlijk, voor een hapje en een drankje, na bijvoor-
beeld een fiets- of wandeltocht, kunt u ook terecht in 
ons gezellige paviljoen. Kijk voor meer informatie en 
openingstijden op www.hethotel.nl/midlaren of bel 
050-4093548. 

Graag tot ziens! 

RITINIMARA 
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Brinkbotel Zuidlaren 
Hotel Iloogeveen 
Paviljoen De Bloemert 

Postbus !2<> 
9470 AC Ziiidlaren 

Web: www.hethotel.nl 
Tel.: 050 4093548 
tel.: 050 4091261 
Fax: 050 4096011 

http://www.uitjesindrenthe.nl
http://www.hethotel.nl/midlaren
http://www.hethotel.nl

