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Het munitiedepot Nieuw-Balinge is 
in het begin van de zestiger jaren 
gebouwd. Er kwamen acht grote 
munitiebunkers bedekt met aarde die 
werd ingeplant met bomen. Verder 
bouwde Defensie bijgebouwen en 
twee woningen voor bewakers aan de 
Hoogeveenseweg. Begin jaren zeven-
tig liep ik eens langs het hoge raster 
rondom het terrein en zag gewapende 
bewakers met herdershonden. Op het 
achterste raster vond ik oude gietij-

zeren bordjes met de tekst Ministerie 
van Oorlog. Achter het complex lag 
toen nog een fraai stuk heide met 
enkele vennen. Hier stonden rond 
1850 de eerste plaggenhutten van 
veenarbeiders en kleine ontginners. 
Het dorp Nieuw-Balinge was ver-
derop ontstaan na het graven van de 
Middenraai. Hoogeveense schippers 
haalden hier de turf. Enkele jaren 
geleden liet Natuurmonumenten 

een plaggenhut bouwen ten zuiden 
van het munitiedepot. Een informa-
tiebord vertelt dat het daar allemaal 
begon, dat wil zeggen de turfwin-

ning. De geit ontbreekt, maar je kunt 
van de wandeling uitrusten op een 
picknickplek voor de hut. De bos-
sen die er liggen zijn ruig, met veel 
omgevallen bomen. Er zijn kleine 
weilanden en enkele natte plekken, 
maar de heide is verdwenen. De plas 
aan de noordkant van het complex is 
er nog en in het cultuurland ligt een 
ven. Door enkele houtsingels lopen 
smalle padden. Dassenwerkgroep 

Zuid-Drenthe ontdekte in het gebied 
enkele dassenburchten. Het muni-
tiecomplex zal in het natuurgebied 
worden opgenomen met behoud van 
de acht bunkers. Ze vertegenwoordi-
gen een periode uit onze geschiede-
nis. Tijdens de open dag, die begon 
in dorpshuis De Heugte in Nieuw-
Balinge, kregen bezoekers formulie-
ren uitgereikt waarop ze hun ideeën 
konden opperen over het gebruik van 
de bunkers in de toekomst.

Natuur Mantingerveld

Oorspronkelijk waren grote delen 
van het Mantinger- en Drijberseveld 
eigendom van de Utrechtse Levens-
verzekering Maatschappij, de latere 
AMEV. Natuurmonumenten kocht 
het oostelijke deel van Martensplek, 
het Lentsche Veen en Hullenzand 
van de AMEV. In 1992 lanceerde Na-
tuurmonumenten Plan Goudplevier, 
genoemd naar de weidevogel die hier 
vroeger op natte heidevelden voor-
kwam. Men wilde de drie door uitge-
strekte akkers gescheiden natuurge-
bieden weer aan elkaar koppelen. De 
toplaag van de landbouwgronden van 
de AMEV werd daartoe verwijderd 
en afgevoerd. De laatste jaren kon 
je deze werkzaamheden zien langs 
de Haarweg en de Hoogeveenseweg. 
Douglas- en larixbossen werden 
gekapt om het terrein weer een open 
karakter te geven. De heide keerde 
hier en daar terug met natte laagten 
en zandkoppen. Aan de zuidkant 
van de Hoogeveenseweg, richting 
het Groote Veld en Mantingerzand, 
kocht Natuurmonumenten land-
bouwgebieden aan. Ook hier werd 
de toplaag verwijderd en het terrein 
teruggegeven aan de natuur. Hul-
lenzand werd zo verbonden met het 
Groote Veld, het heidegebied met die 
prachtige ijsbaan van Nieuw-Balinge. 
Graag zou Natuurmonumenten de 
Hoogeveenseweg willen opheffen om 
een echte natuurlijke verbinding te 
maken tussen Hullenzand, Lentsche 
Veen en Groote Veld. Maar dat plan 
stuitte op groot verzet. De woorden 
Plan Goudplevier hoor je nu niet 
meer van medewerkers van Natuur-
monumenten. Men spreekt nu liever 
van natuurgebied Het Mantingerveld, 
groot 950 hectare en uit te breiden 
tot 1200 hectare. Het munitiecomplex 
past in dit geheel.

Schetsschuit Nieuw-Balinge

In opdracht van het Ministerie 
van Landbouw vormde de Dienst 
Landelijk Gebied (DLG) een groep 
deskundigen die zich boog over de 
toekomstige bestemming van het 
munitiecomplex. De DLG werkt in 
dergelijke gevallen met een schets-
schuit, een soort denktank van met 
name mensen uit de streek. Ieder-
een heeft inbreng, schetsenderwijs 
ontstaan plannen. De bundeling 
van ideeën werd als Schetsschuit 
Nieuw-Balinge eind oktober 2008 
gepresenteerd. Het boekwerkje is 
te downloaden van de website www.
ontwikkelingmilitaireterreinen.nl. 
Provincie Drenthe, Gemeente Mid-
den-Drenthe, Natuurmonumenten, 
Plaatselijk Belang Nieuw-Balinge, 
Staatsbosbeheer en Drents Plateau 
geven hierin hun mening. Het gaat 
niet alleen om het terugbrengen in 
oorspronkelijke staat van het Man-
tingerveld. In het omgevingsproject 
VeurUutzicht wordt ook nagedacht 
over de ontwikkeling van het ontgin-
ningsdorp Nieuw-Balinge. VeurUut-

zicht staat onder voorzitterschap van 
Wijnhout Punt. De veranderingen in 
de directe omgeving van het dorp zijn 
fors. Er is al veel grond aan de land-
bouw onttrokken. Ten noorden van 
het dorp, langs de Verlengde Midden-

raai, zal meer grond worden opge-
kocht om een ecologische verbinding 
tot stand te brengen tussen het Man-
tingerveld en Boswachterij Gees. Dat 
is een wens van de Provincie. Over de 
Middenraai zal een ecoduct worden 
aangelegd om de verbinding tot stand 
te brengen. Het spreekt voor zich dat 
Natuurmonumenten het werk van 

Plan Goudplevier wil afmaken. De 
natuurbeheerder wil onder andere 
een bosverbinding maken vanaf het 
munitiedepot, langs de heiderand 
naar Nieuw-Balinge.

Economie en recreatie

Ideeën voor het munitiedepot zijn er 
genoeg. De meeste wensen liggen op 
het vlak van economie en recreatie. 
Je zou de bunkers kunnen gebruiken 
als oefencentrum voor bandjes, of er 
een centrum in vestigen voor survi-
val, schoolkampen en scouting. De 
ruimten zijn geschikt voor het spelen 
van paintball, het rijpen van kazen, 
champignonteelt, pitch and put (golf) 
met Drents menu, fitness, veestal-
ling, markt voor kleinvee, wijnopslag 
of de verkoop van streekproducten. 
Na de open dag in 2009 kwamen er 
nog meer suggesties, bijvoorbeeld om 
van een van de bunkers een vleer-
muisverblijf te maken en een andere 
bunker voor opvang van minderva-
lide en zieke dieren uit de natuur. Van 
de kant van de cultuurhistorie kwam 
de wens het depot als depot uit de 
Koude Oorlog te behouden. Aan de 
buitenkant moet je de geschiedenis 
er aan af kunnen lezen. Dat geldt ook 
voor de Middenraai en de veenwijken 
in het gebied. Restanten uit de hoog-
veenontginning en de landarbeiders-
wet moeten zichtbaar blijven. Het 
landarbeiderswetgebied ligt aan de 
westkant van het dorp. In de dertiger 
jaren kregen landarbeiders de kans 
een stukje heide aan te kopen, dat te 
ontginnen en er een huis op te zetten. 
Men wil het besloten, kleinschalige 
karakter van dit gebied behouden. 
Het project VeurUutzicht houdt in dat 

verband de vinger aan de pols. Rond 
het dorp ontstonden na de oorlog 
grootschalige landbouwgebieden. Ze 
liggen achter het depot. Wat hiermee 
zal gebeuren, is niet duidelijk. Op het 
vlak van ruimtelijke ordening zijn 
vijf wensen kenbaar gemaakt: ruimte 
voor kleine ondernemers, een locatie 
voor een begraafplaats, een parkeer-

plaats voor vrachtwagens, ruimte 
voor wonen in relatie tot natuur en de 
aanleg van nieuwe landgoederen. 

Leefbaarheid dorp

Op de topografische kaart van 1900 
ligt Nieuw-Balinge middenin de 
heide van het Groote Veld. Het dorp 
bestaat voor het grootste deel uit een 
snoer van plaggenhutten. Aan de 
oost- en zuidkant zijn de Middenraai 
en de Lucies Vaart gegraven, met 
haaks daarop wijken als Machine-
wijk, Roelofswijk en Corneliawijk. 
Tussen 1900 en 1960 is dit land-
schap volledig op de schop gegaan, 
behoudens de eerder genoemde 
natuurgebieden. Dat zijn schamele 
restanten van wat eens het uitge-
strekte Drijberse-, Mantinger- en 
Geeserveld waren. In de komende 
jaren gaat er veel veranderen rond 
Nieuw-Balinge. Het dorp komt weer 
middenin de natuur te liggen. Het 
is logisch dat de dorpsbewoners hun 
eisen stellen. Nieuw-Balinge moet 
leefbaar blijven. Er zijn kansen op 
het gebied van recreatie. Vandaar 
de blijvende samenwerking van alle 
partijen, ook Plaatselijk Belang, voor 
een nadere uitwerking van de plan-
nen en de uitvoering van toekomstige 
projecten. Gedeputeerde voor Natuur 
en Landschap, Rein Munniksma, 
schrijft in de Schetsschuit naar 
aanleiding van de opheffing van het 
munitiedepot en de uitbreiding van 
natuurgebieden rond Nieuw-Balinge: 
‘Voor mij is natuur onlosmakelijk 
verbonden met de leefbaarheid van 
het dorp. In de Schetsschuit is hier 
optimaal aandacht aan gegeven.’ De 
Schetsschuit ziet in het geheel van 

de projecten de voormalige munitie-
opslagplaats als scharnier of poort 
tussen of naar de natuurgebieden en 
het dorp. Zeker is, dat er een prachtig 
wandelgebied ontstaat met hopelijk 
weinig prikkeldraad en rasters. Dan 
zal Nieuw-Balinge een rustpunt zijn, 
waar het na een stevige wandeling 
goed toeven is.Door Hero Moorlag

Ideeën voor herontwikkeling 
munitiedepot Nieuw-Balinge 

in schetsschuit

Een van de acht gecamoufleerde munitiebunkers. (Foto’s Hero Moorlag)

Het hekwerk rond het munitiedepot hoort straks tot de verleden tijd.

Schotse Hooglanders in het beheer van het Mantingerveld.

Canadese ganzen boven nieuwe delen van het Lentsche Veen.

De val van het IJzeren Gordijn en de Berlijnse Muur 
luidden in 1989 het einde van de Koude Oorlog in. 
Nederland was vanaf de vijftiger jaren min of meer 

voorbereid op een aanval uit het oosten. Op tiental-
len plaatsen in het land werden militaire oefenterrei-
nen aangelegd en munitiedepots gebouwd. In 2004 
kreeg de Dienst Landelijk Gebied van het Ministerie 
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit opdracht 
om voor 53 voormalige militaire terreinen een nieu-

we bestemming te zoeken. In Drenthe liggen vijf van 
deze terreinen: Balloërveld, Anlo, Havelte-Oost en 

de munitiedepots van Nieuw-Balinge en Donderen. 
Totale oppervlakte 1114 hectare. Met 19 hectare 

is het munitiedepot Nieuw-Balinge klein, maar het 
is een enclave in het natuurgebied Mantingerveld. 

Dienst Landelijk Gebied en Natuurmonumenten 
zoeken, met inspraak van burgers, naar een nieuwe 

bestemming. Op 31 oktober 2009 stond het depot 
open voor publiek. Een jaar eerder waren ideeën 

voor herinrichting gebundeld in Schetsschuit Nieuw-
Balinge.

Plaggenhut ten zuiden van het munitiedepot.


