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Vertrekpunt
Geert en Truus Rabbers wonen al 34 jaar 
in een prachtig stukje onbekend Bargeres:  
een rustig hoekje in de Spehornerbrink. 
Geert is geboren en getogen op boerderij  
‘de Drifthoeve’. Voordat deze boerderij 
gesloopt werd, welbekend in de Rietlan-
den als jongerensoos. In het begin van hun 
huwelijk hebben Geert en Truus gewoond 
op een boerderij die (ook) moest wijken 
voor de bouw van de Rietlanden. De 
verbinding die Geert heeft met onze wijk 
–behalve dat hij er woont – is dat hij nog 
veel weet over hoe dit gebied eruit zag 
voor de herinrichting tot nieuwbouwwijk. 

Ontwatering
Er zijn een paar bijzonderheden te vertel-
len over het grondgebied waar onze wijk 
is gebouwd. In de eerste plaats is dat het 
feit dat medio 19e eeuw een belangrijke 
wijziging in het landschap plaatsvond. 
Tussen 1852-1858 is het Oranjekanaal 
gegraven, wat logischerwijs een beeldbe-
palende verandering was. Maar het was 
meer dan dat. Het Bargermeer, ten oosten 
van Noord- en Zuidbarge gelegen, is door 
de komst van het kanaal leeggestroomd. 
Op de kaart rechtsboven is het grote 
meer nog te zien.
Vanuit de zuidpunt van het Bargermeer 
liepen meerdere stroompjes die zuidwes-
telijk afwaterden in de Sleenerstroom. Er 
waren echter meer kleine riviertjes die 
afwaterden in de Sleenerstroom. Ooit 
gehoord van de Oude Delft en de Nieuwe 
Delft? Beide liepen door wat nu westelijk 
Bargeres is. De Nieuwe Delft was één 
van de uitlopers van het Bargermeer. De 
Oude Delft ontsprong spontaan, door 
opwelling van water van af de Hondsrug. 
Dit was aan de rand van wat nu de As-

serbrink is, vlakbij het Oranjekanaal (zie 
foto rechts). Deze riviertjes verdwenen  
met de komst van het Oranjekanaal.
We vernamen ‘viavia’ dat een oude 
bewoner uit de wijk wist te vertellen 
dat er in het gebied van het ‘indianen-
dorp’ vroeger ook enkele vennetjes 
lagen. Dat komt wel overeen met de 
slechte, dichte structuur van de grond 
aldaar, waardoor het regenwater slecht 
wegloopt.

Grote Stroet
Het perceel van de groenzone achter 
de Ruinerbrink, waar voor de herinricht-
ing van dit gebied de moestuinen waren, 
was door de vader van Geert Rabbers 
via familie op een gegeven moment in 
gebruik gekregen en werd de Grote 
Stroet genoemd. Er staan daar oude 
bomen (achter het huis van fam. Sanders 
en Bertus Muskers) die Geert Rabbers als 
tiener nog heeft helpen snoeien. De Oude 
Delft slingerde ooit door dat perceel heen 
en er was een dam om bij het andere ge-
deelte van het land te komen. Het eerste 
jaar dat vader Rabbers het grasland in 
cultuur bracht voor akkerbouw, was een 
experiment. Doordat het waterpeil, na het 
graven van het Oranjekanaal enorm was 
gezakt durfde Geerts vader het aan. In 
1959 waren de opbrengsten slecht, door 
een lange droge zomer, terwijl de Grote 
Stroet een topopbrengst gaf!

Van een wegje door het koren…?
Er liepen meerdere weggetjes in het 
gebied van Bargeres-west, die Geert nog 
kan aanduiden. Zo had je de Stroetenweg, 
waarvan nu nog een deel als fietspad in 
gebruik is in de Slenerbrink en die uit-
kwam in wat nu het winkelcentrum is (zie 
foto’s rechtsonder).
Ook had je de Oude Zanddijk, die liep van 
de spoorbrug tot aan het Noordbarger-
bos (het laatste gedeelte is nog intact, 
naast de moestuinen bij het Noordbarger-
bos). Geert moest vanuit zijn ouderlijk 
huis over de Zanddijk fietsen naar de 
koeien die vlakbij het Noordbargerbos 
graasden, om deze te melken.

Station
Er was vroeger een station aan de oost-
kant van het Oranjekanaal. De Halteweg 
herinnert nog aan die tijd, te vinden 
parallel langs de Rondweg. Er staan nu 
nog drie woningen. Het station stond los 
van wat ooit station Bargeres was en had 
een verbinding naar het Oranjekanaal die 

toen nog in 
gebruik was. 
Waar het 
Oranjeka-
naal buiten 
Zuidbarge nu stopt vanwege de Rondweg, 
was vroeger een haven. Eind vorige eeuw 
waren daar meerdere bedrijven, gevestigd 
o.a. verhuisbedrijf De Lange. 

Meerwaarde
Al met al is er door mensen als Geert, 
die twee generaties vóór mij jong waren, 
enorm veel te vertellen over hoe onze 
wijk er vroeger uitzag. Foto’s en kaarten 
bieden veel informatie, maar de verhalen 
van de mensen die letterlijk hun sporen 
hebben nagelaten in het gebied dat nu 
Bargeres is, dat zegt toch het meeste!

Wilt u de getoonde (en nog meer) oude 
kaarten digitaal op groter formaat? Mail 
naar wijkverenigingmarlies@gmail.com
MZ

Bron: presentatie Geert Rabbers

 

Oud Bargeres (3)
Deel 3 van de artikelenreeks over ‘oud Bargeres’ staat in het teken van een gesprek met 
Geert Rabbers. Geert meldde zich na het plaatsen van het eerste artikel. Hij heeft veel 
beeldmateriaal over hoe het was voordat Bargeres gebouwd werd en geeft ook presenta-
ties hierover. Natuurlijk heb ik een bezoekje afgelegd om meer te zien en te horen!

Twee kaarten ineen: Bargeres anno nu, met 
daaronder een kaart met boerenweggetjes. 
De voormalige Stroetenweg is ingetekend.

Laatste restant 
Stroetenweg, 
tussen vijver 
en Slenerbrink, 
eindigend in 
wat nu winkel-
centrum is.


