Op de grens van zand en veen
Nieuw-Balinge en omgeving hebben tot in de
negentiende eeuw bestaan uit een op het oog woest
en leeg gebied. De kaart op de pagina hiernaast
toont aan de bovenzijde de Broekstreek met de
dorpen Garminge, Balinge en Mantinge, met hun
essen, groenland en wegen. Zij zijn ontstaan in de
dertiende eeuw.
Het Mantinger Zand ligt ten zuiden van de Mantinger
essen. Ten zuidwesten van deze zandverstuiving zien
we het Hullenzand, deze naam is echter niet
aangegeven. Bij de * ligt een hoge zandrug waarop
tegenwoordig Nieuw-Balinge is gelegen. Vlakbij
liggen langgerekte akkers in de ‘Mantinger Heide
Grond’. Dit zijn boekweitakkers op het veen,
waarschijnlijk bewerkt door de boeren uit Balinge.
Toen de eerste bewoners zich op de zandrug
vestigden ontstond de naam Nieuw-Balinge.

Eigenlijk zou het Nieuw-Mantinge moeten heten,
want het veld behoorde toen bij de marke van
Mantinge. Die is niet altijd zelfstandig geweest en
vormde lange tijd met de buurdorpen en met
Westerbork de marke van Bork en Broek. De
Mantingers hebben hier altijd hun schapen geweid,
het laatst onder leiding van roemruchte schepers als
Noordhuis en ‘Jan Tiemsie’.
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Opvallend is dat in het Mantinger Zand het
Breijstruiksmeer ligt. De naam Breistroeken in
Nieuw-Balinge is hiervan afgeleid.
Aan de onderzijde van de kaart zien we de kanalen
en wijken van het veen bij Hoogeveen, al aan snede
gekomen in de zeventiende eeuw. In 1789 ontstond
Noordscheschut, in 1847 werd de Middenraai van
Nieuweroord noordwaarts gegraven.
Al eerder vestigden de eerste kolonisten zich op de
nog naamloze zandrug. Hier ontstond het
plaggendorp. Toen de Middenraai werd
doorgetrokken naar Witteveen (1925) werden
nieuwe huizen gebouwd aan dit kanaal.
Op de kaart van 1900 (op pag. 32) liggen de huizen
met stukjes weiland en akkers direct aan de raai,
maar ook de achtergelegen zandrug is bewoond. De
Verlengde Middenraai heet hier Boksloot. Het
vervoer vond voornamelijk plaats over het water, in
een praam of een bok. De inwoners gingen te voet of
met het beurtschip naar Nieuweroord, stapten daar
op de tram naar Hoogeveen om naar de markt en de
winkels te gaan. Ook de melk van de boeren ging
naar Hoogeveen.
In 1918 werd het zandpad langs de Middenraai
verhard. Het vervoer met paard en wagen nam toe.
In 1927 werd het dorp aangesloten op het
elektriciteitsnet. De kabels zijn tot in de jaren
zeventig bovengronds gebleven.
Nieuw-Balinge ligt op de grens van zand en veen.
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Aan de oostkant strekt zich het veenkoloniaal
landschap uit. Met grote boerderijen en nog steeds
een aantal wijken, haaks gegraven op de
Middenraai. Op de kaart van 1900 hebben de wijken
namen als Corneliawijk en Postmawijk. Na de
vervening werd de grond aangemaakt tot bouwland;
de zandige ondergrond werd gemengd met de
bolster, de bovenste laag van het veen. Kunstmest
en ‘Amsterdamse mest’ –gecomposteerd stadsvuil –
hielpen deze grond vruchtbaar te maken.
Aan de westzijde van het dorp liggen de jonge
veldontginningen. Het heideveld ging hier op de
schop om plaats te maken voor boerenland.
De eerste school verrees in 1912 aan de Middenraai,
zij telde toen 73 leerlingen. In de jaren dertig werd
meester Siebering een bekend onderwijzer. Hij
diende voor iedereen als vraagbaak, stimuleerde de
ontwikkeling van de inwoners en richtte menige
vereniging op. Als eerbewijs aan deze sociale pionier
kreeg de school, in 1968 op zijn huidige plaats
gebouwd, zijn naam.

In 1940 worden de eerste gemeentelijke woningen
gebouwd aan de Meeuwenweg. Deze zijn in 1971
gesloopt, maar de woningen aan bijvoorbeeld de
Lijsterstraat lijken er veel op. Bij die eerste
woningen kregen de inwoners 20 are grond in
gebruik. Zij konden door de aanpalende heide te
ontginnen hun landbouwbedrijfje uitbreiden. Het
veen was tot 1920 een belangrijke werkverschaffer.
Landarbeid is tot na 1945 een belangrijk middel van
bestaan gebleven.
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Tegenwoordig telt Nieuw-Balinge ruim 800 inwoners,
zijn er meer dan veertig verenigingen en acht van de
tien Nieuwbalingers zijn lid van één of meer.
Beschrijving van de 2 routes
De twee routes zijn afzonderlijk beschreven met
overstapmogelijkheden van route 1 naar 2.
Route 1 heeft een mogelijkheid om af te korten.
In de beschrijving zijn de plaatsen waar de routes
elkaar raken cursief opgenomen. Tevens zijn de
punten die aansluiten op de wandelroutes van
Natuurmonumenten in het Mantingerzand
opgenomen.
De plaatsen die worden beschreven zijn dik gedrukt.

1.
1.a
1.b
1.c
1d.
1.e
1.f
1.g
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Jan Zomerroute
Startpunt bij dorpshuis ‘De Heugte’
De school aan de linkerhand houden en
Lijsterstraat volgen
Op t-splitsing links af
1e weg rechts af (Breistroekenweg)
1.1 Breistroeken
Op t-splitsing rechts af (Meeuwenweg)
na plm 100m. bij nr. 23 linksaf zandpad volgen
eigen weg volgen, dit zandpad buigt naar
rechts

1.h

op het erf links aanhouden en langs akker naar
bos lopen
1.2 Lariksbossen
1.i bij het bos links af, pad door bosrand volgen
1.j na plm 200 m. rechts af bospad volgen (houd
aan de linkerhand een strookje bos met
daarachter bouwland)
1.k het bospad kruist een wagenspoor (dat komt
van het zandpad links), dit spoor
oversteken en bospad blijven volgen
1.l op t-splitsing van bospaadjes links af
1.m einde bospad rechts af, zandweg tussen
bouwland door volgen
1.n op driesprong links af
Korte route:
n.1 op deze driesprong rechtdoor zandweg
volgen
n.2 weg wordt klinkerweg, bij bosje aan
rechterhand rechts af bospad volgen
n.3 in bosje het pad volgen met een scherpe
bocht naar links
n.4 volgende bocht naar links, een slinger
maken
n.5 pad volgen tot op de weg hier rechts af
1.2a Hullenzandweg met Meulenplekke
n.6 op kruising met voorrangsweg (Haarweg)
rechts af en weg volgen tot ‘De Heugte’
Of de lange route volgen vanaf pun 1.v
1.o het pad volgen tot plaggenhut aan rechterhand
1.3. Het plaggendorp
1.p het pad vervolgen
1.q aan het einde van de weide aan de rechterhand
rechts af naar de voorrangsweg
1.r langs deze weg het fietspad volgen tot bordje
43.7
1.s hier de weg oversteken en door het klaphek
gaan
1.4. Martensplek en Lentsche veen
1.t pad over de heide volgen tot aan volgende
klaphek
1.u na het klaphek rechtaf, zandweg met fietspad
volgen
1.5. Van ‘Goudplevier’ naar Mantinger veld
1.6. Haarweg en Wolfshaar
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1.v

de voorrangsweg (Haarweg) recht oversteken,
vervolgens 1e weg links af (Hullenzandweg)
1.w einde van de verharding zandpad volgen en in
de bocht naar links rechts af slaan, singel
volgen. Verharde weg (Koolveenweg) recht
oversteken
1.7. Landarbeiderswet en woningen
1 x na het rooster het smalle pad rechts af.
Aansluiting op route 2 ’t Veld route
Deze volgen vanaf punt 2.q

2.
2.a
2.b
2.c
2.d

2.e

2.f
2.g
2.h
2.i
2.j
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’t Veld-route
Startpunt bij dorpshuis ‘De Heugte’
vanaf ‘De Heugte’ rechts af Lijsterstraat volgen
(dorpshuis aan rechterhand)
op t-splitsing rechts af (Robertusweg)
einde weg links af schelpenpaadje volgen, dit
gaat over in slingerend graspad tussen
weiderasters door.
links af klaphek door, paadje over de heide
volgen
2.1. Robertusbosje en Achterste veld
op splitsing van paden rechts af, pad slingerend
tussen de veentjes door volgen
op t-splitsing links af
klaphek door en rechts af de asfalt weg op,
deze gaat over in een zandpad
na het wildrooster rechtsaf
op driesprong links af

Aansluiting op route van Natuurmonumenten
(P. Mantingerdijk) door rechts aan te
houden
2.2 Grote veld
2.k op driesprong rechts aanhouden en na 200 m.
klaphek door
2.l pad langs de jeneverbessen volgen
2.3. Mantinger zand met jeneverbes
2.m op t-splitsing links af pad naar fietspad volgen
Aansluiting op route Natuurmonumenten (P.
Stienkamp) door rechts aan te houden
2.4. Zicht op Steendervalsweg
2.n op fietspad links af
2.5. Schotse Hooglandrunderen
2.o einde fietspad links af asfaltweg volgen
(Koolveenweg)
3.6. Koolveen en Landarbeiderswet
2.p voorbij het bosje aan de linkerhand links af
2.q na het wildrooster rechts af en vervolgens het
klaphek door
2.r op driesprong achter de ijsbaan rechts af
2.7. IJsbaan
2.s drie maal op een kruising van paden rechtdoor
2.t op driesprong rechts af naar asfaltweg
(Mantinger weg)
2.u op asfaltweg rechts af
2.v 1e verharde weg links af (Robertusweg), deze
volgen tot ‘De Heugte’
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Beschrijving van de punten op de
Jan Zomerroute
1.1 Breistroeken
De naam van deze weg herinnert aan de ‘stroeken’
of ‘struken’. Dit zijn struiken van struikheide die wel
een meter hoog kunnen worden. Wellicht dat de
scheper in hun luwte heeft zitten breien. Maar was
dat hier of bij het Breijstruiksmeer bij Mantinge? Hoe
dan ook, de weg loop vrijwel op de rand van de hoge
zandrug (tot ruim 18 meter boven NAP) en de nu
lager gelegen veengrond (tot 16 m. boven NAP).
Voor de ontwatering en vervening zal dit verschil
aanmerkelijk minder zijn geweest.
Om de situatie te begrijpen is een lesje
aardrijkskunde nodig. De ondergrond bestaat hier
grotendeels uit keileem. Een taaie mengeling van
leem, zand en keien, hier gebracht door het landijs,
tussen de 250.000 en 130.000 jaar geleden. De
ondergrond van het Drents Plateau bestaat uit deze
keileem. Aan het einde van deze ijstijd warmde onze
streek op en het ijs smolt. Geweldige hoeveelheden
smeltwater en regenwater sleten het zwak golvende
keileemlandschap uit, er ontstonden rivier- en
beekdalen. Waar nu de Middenraai loopt heeft ook
zo’n dal gelegen. Na zo’n 30.000 jaar trad er een
nieuwe ijstijd op.

8

Het landijs -afkomstig uit Scandinavië- bereikte dit
keer Nederland niet. Er lag hier een soort toendra,
droog en koud. In de loop van de volgende 90.000
jaar werden er op de toendra dikke lagen zand
afgezet op de keileem en in de gevormde dalen. Ook
dit zandlandschap was niet vlak, maar bestond uit
ruggen en kommen. We noemen dit het
dekzandlandschap. De rug van Nieuw-Balinge is
grotendeels zo’n dekzandrug. Aan de zuidzijde komt
een rug van keileem tot nagenoeg aan de
oppervlakte.
Als het u duizelt, zet dan beide benen weer op de
grond in het besef dat al het zand waarover u loopt
van hoge ouderdom is.
In het dekzandlandschap zochten rivieren en beken
hun weg. Delen van het Drents Plateau waterden
echter slecht af. Zandruggen belemmerden de
afstroming en de keileem in de ondergrond (soms
binnen 40 cm) liet eveneens geen water door: er
ontstonden grote meren.
Iets dergelijks vond ook plaats tussen de hoogten
richting Gees en die van de veldgronden aan de
westkant van Nieuw-Balinge. Toen het klimaat vanaf
10.000 jaar geleden (tot op vandaag de dag)
warmer werd, groeiden de plassen vol waterplanten.
Boven de dichtgegroeide plassen uit vormden zich
veenmosbulten. Gedurende duizenden jaren
ontstond hierdoor een dikke laag veen. Grote delen
van Drenthe raakten zo met veen bedekt.

Op de hoge droge delen van het dekzandlandschap,
vestigden zich vanaf 5.000 voor Chr. boeren. In de
loop der eeuwen putten zij hier en daar de grond zo
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uit dat er in het dekzand zandverstuivingen
ontstonden.
1.2 Lariksbossen
Het pad en de bossen rondom werden geruime tijd
onderhouden door Jan Zomer. Naar hem is deze
route genoemd. In de jaren dertig van de vorige
eeuw heerste grote werkloosheid. Om de mensen
aan de slag te helpen en te stimuleren een bestaan
op te bouwen, ontwikkelde de overheid diverse
werkverschaffingsprojecten. Het planten van bos, op
voor landbouw ongeschikte heidegrond, vormde één
van de maatregelen. De voorkeur ging uit naar
snelgroeiende boomsoorten. De bossen konden zo
een bijdrage leveren in de behoefte aan hout voor de
mijnen in Zuid-Limburg, voor de timmerfabrieken en
voor de papierindustrie. Naast dennen en sparren
werden ook lariksen geplant. De lariks is de enige
soort naaldboom die in de herfst geel kleurt en dan
zijn naalden verliest. In het voorjaar lopen de takken
weer uit en verschijnen frisgroene bosjes naalden in
de vorm van scheerkwastjes.

De lariksen in deze bossen zijn aan het einde van
hun groei. Dat is te zien aan hun toppen. Deze staan
niet meer rechtop maar in een hoek op de stam. De
bomen zijn oud genoeg om te kappen. De bossen
hebben tegenwoordig een landschappelijke functie,
zij kleden de omgeving aan en verschaffen luwte. In
het bos hebben zich wilde planten en dieren
gevestigd. Opvallend zijn de verschillende soorten
varens. In het voorjaar steken de jonge scheuten als
een kleine staf van Sinterklaas uit de grond.
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Omwille van natuur en landschap zullen dit soort
bossen niet snel in zijn geheel verdwijnen, maar
wellicht wordt er gedund. Op de open plekken zullen
dan inlandse bomen en struiken gaan groeien zoals
lijsterbes en vogelkers. De Amerikaanse vogelkers is
hier echter uitgegroeid tot een plaag. Hij werd in de
jaren dertig ingevoerd en aangeplant om met zijn
blad de bodem te verbeteren.
1.2.a Hullenzandweg en Meulenplekke
De weg liep vroeger naar het Hullenzand. Deze
zandverstuiving is op zijn beurt genoemd naar de
noordelijk gelegen Hullen, groenlanden aan de rand
van het Oude diep. Over de betekenis van ‘hullen’
zijn de geleerden het niet eens. Het woord kan zowel
hoogte (zand) als laagte (weide) betekenen.
Rechts van de weg ligt de Meulenplekke, vroeger ook
Molenplas en plas van Boertien genoemd. Nu is het
‘Heeres zien plekke’. Dit veentje heeft de boeren
lang voorzien van huisbrandturf. Om de turf hier te
kunnen uitsteken werd het droog gemalen met
behulp van een tjasker.
Dit molentje met wieken van twee tot vier meter
werd in de 16e eeuw ontwikkeld en in de natte
weilanden en veengebieden als tijdelijk maalwerktuig
ingezet.
Rond 1850 stonden in Drenthe zeker 100 tjaskers.
Kenmerkend is de eenvoudige constructie waarbij
een 5 tot 8 meter lange as de directe verbinding
vormt tussen het wiekenkruis aan de ene kant en de
ton met vijzel aan de andere. De ton met de vijzel
draait het water uit het veen naar de sloot. Om meer
wind te vangen bespande de molenaar de wieken
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met juten zakken, een goedkoop alternatief voor de
dure katoenen zeilen.

Drenthe was vroeger een natte provincie. Niet alleen
wat betreft de waterlopen zoals beken en diepjes,
maar ook op de hoge delen. Grote delen van de
eerder zo uitgestrekte heidevelden waren drassig en
in menige laagte ontstonden door het stagnerende
water dikke lagen veen. In zulke hoeveelheden dat
het de moeite loonde om er turf van te steken. Voor
het droogmalen van de overal in de hogere delen
van Drenthe aanwezige veendobben ontwierp men
een variant op de gewone tjasker. Oudere inwoners
kunnen vertellen hoe de tjasker voor de winter
gedemonteerd werd en in de schuur opgeslagen. Om
dan in het voorjaar opnieuw te worden geïnstalleerd
bij een nieuw of opnieuw droog te malen veentje. De
boeren staken de turf voor eigen gebruik. Zo tussen
het seizoen van zaaien en oogsten in. De zomer over
kon de turf op het veld drogen en ze werd in het
vroege najaar opgeslagen in een schuur of op de
deel.
1.3 Het Plaggendorp
De in 2008 gebouwde reconstructie van een
plaggenhut doet oude tijden herleven.
Het streekje werd spottend ‘De zeven zaligheden’
genoemd, niet omdat het er zo fijn toeven was.
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Op de kaart van 1900 treffen wij er vier van de
oorspronkelijke zeven of acht aan. Van enkele
hutten, keten of boeten zoals hier wordt gezegd,
liggen de perceeltjes waarop zij stonden er nog
ongerept bij. Een grote eik, schrale graslandjes en
enkele appelbomen in de bosrand getuigen van de
oude landerijen die hier toen der tijd midden op de
heide hebben gelegen.

Tweederde deel van een woning was bovengronds,
eenderde ondergronds. De vijf tot zeven bewoners
van een hut hadden ongeveer vijftien vierkante
meter (3m bij 5 m) woonruimte ter beschikking. Een
deur in de voor- of in de zijgevel gaf toegang tot de
eenkamerwoning. Er zaten raampjes in de
voorgevel, soms ook in de zijgevel. De vloer bestond
uit een laag leem. Tegen de voor- of zijgevel werd
de ijzeren schouwplaat gelegd. Een rechte pijp
diende voor de afvoer van de rook. Het vuur in de
schouw gaf warmte en er werd op gekookt.
Afhankelijk van het aantal bewoners werden in de
hoeken twee of drie bedsteden gemaakt. In een van
de hoeken bevond zich de geitenstal.
Bedsteden waren eenvoudige bouwsels: de hoek
werd afgeschermd met verticale planken, waarin
twee deurtjes op slaaphoogte.
Het bed bevond zich op de lemen vloer. Daarop
werden planken gelegd, daarop kwam stro en dan de
hoeslakens met haverdoppen.
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De voormuur was opgetrokken van planken of
baksteen. Vaak goedkope misbaksels of van
kalkzandsteen. De achterzijde van de hut bestond uit
heideplaggen, met soms twee raampjes erin die net
boven de grond tussen de plaggen waren bevestigd.
De ronde dakpalen rustten aan de zijkanten op de
grond of op een laag muurtje van plaggen of
baksteen, achter op de plaggenwand en voor op de
muur. Kasten waren er niet. De weinige spullen voor
de huishouding en de levensmiddelen lagen op
rekken en op brede planken. Een eenvoudige tafel
en wat stoelen completeerden de huisraad.
Een zolder kende men niet. De hut stonk vaak naar
rook en roet en het miegelde van de muizen. Armoe
was troef in het Plaggendorp. Maar diverse
ooggetuigen hebben gesproken en geschreven over
de gulheid en saamhorigheid die hier heerste.

1.4 Martensplek en Lentsche veen
Dit heideterrein zal eens hebben toebehoord aan ene
Marten of Martens. Het is typerend dat in NieuwBalinge allerlei plaatsen worden genoemd naar de
mensen die eigenaar waren of er woonden. Het
uitgestrekte heideveld rond het dorp kende eens
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tientallen verspreid liggende woningen. Om die uit
elkaar te houden sprak men over ‘Trui zien plekke’ of
‘de bocht van Sannegie’ , ‘Jan Zomer zien plekke’
enzovoorts. Elk plekje lag dan wel aan of dichtbij een
zandweg, maar die kenden geen naam. Uitgezonderd
de ‘menweg’ of het ‘mennespoor’ die van NieuwBalinge naar Mantinge liep. Bij de ontginning van het
Groote Veld bleven de Martensplek en het Lentsche
veen onaangetast.

Beide terreinen kenden veel verschillen in hoge
droge delen en in lage veenachtige velden. Met
name het Lentsche veen bestond uit veel veentjes
en moerasjes. De naam is dan ook afgeleid van
‘leutsche’ veen waarbij leuts(ch) voor nat staat. In
dergelijke terreinen kwamen vroeger veel adders
voor.
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“Edder” is het Drentse woord voor adder. Het wordt
niet veel meer gebruikt, maar drukt de afkeer uit die
men jegens deze slang koesterde. Voor adders was
het oppassen. Zeker bij het hooien van tussen de
heide gelegen graslanden. De adder lag graag te
zonnen op de drogende hooioppers en verhuisde
ongezien nog al eens mee naar de boerderij bij het
binnenhalen van de oogst. Bij de ontginning van de
heide staken de gravers menige adder opzettelijk
door midden. Zo schijnt er wel eens een kruiwagen
vol verzameld te zijn.
Het gevaar van de adder wordt nogal overdreven. De
adder heeft een dermate scherp gevoel (geen
gehoor!) dat hij onze komst door trilling van de
grond al van verre in de gaten heeft. Alleen in het
voorjaar, als de adder nog traag is lopen we de kans
om, zeker op veenachtige grond, geconfronteerd te
worden met dit schuwe dier. Door de
heideontginning en verdroging van de restanten is
hij echter zeldzaam geworden. De ontwikkelingen in
het Mantinger veld zullen de adders zeker ten goede
komen.

1.5 Van ‘Goudplevier’ naar Mantinger veld.
De geschiedenis van de natuur in het Mantingerveld
begint eigenlijk in 1928. De Vereniging tot Behoud
van Natuurmonumenten, opgericht in 1905, stond
toen voor de keuze het Dwingelderveld aan te kopen
of het toenmalige Groote Veld, gelegen tussen
16

Mantinge en Nieuw-Balinge. Vanwege de beperkte
middelen konden beide velden, die even waardevol
werden geacht, niet worden aangekocht. De keuze
viel op het Dwingelderveld en het Groote Veld viel in
de loop der decennia ten prooi aan de grootschalige
ontginningen. Stukken die overbleven, waaronder
het bekende Balinger- en Mantingerzand (vanwege
de grote waarde al aangekocht door NM in 1921),
kregen van lieverlede te lijden van de steeds
intensievere bewerking van de landbouwgronden. In
1962 kwam per wet geregeld een einde aan de
ontginning van heidevelden. In 1988 kocht NM de
resterende natuurterreinen van de AMEV. Het betrof
het Hullenzand, Lentsche Veen en de Martensplek.
“Tja”, zegt Reinier de Leeuw, nu gepensioneerd en
tot voor kort in dienst van Natuurmonumenten,
“daar zit je dan met zeer waardevolle terreinen die
op termijn elk afzonderlijk te klein zijn om een rijke
flora en fauna te waarborgen. Hoe konden we ervoor
zorgen dat het Groote Veld, nu Mantingerveld
genoemd, alsnog in ere zou worden hersteld?”.

Om de doelen te bereiken ontwikkelde NM ‘Plan
Goudplevier’. In dit plan werd beschreven welke
gronden zouden worden aangekocht, hoe de
financiering moest plaats vinden en hoe het gebied
zou worden ingericht. De overheid zou vijftig procent
bijdragen. De rest van het benodigde geld kwam uit
de succesvolle donateuractie.
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Op de vraag hoe de omwonenden tegen de
initiatieven aankeken, antwoordt hij: “De bevolking
van Nieuw-Balinge voelde zich overvallen. Op een
beruchte voorlichtingsavond in 1992 kwamen in
plaats van de verwachte tachtig mensen ruim
tweehonderd belangstellenden af. Opvallend was dat
men zich vooral richtte op de voorgestelde
omlegging van de Hoogeveense weg. De vrees
leefde dat Nieuw-Balinge min of meer van de
buitenwereld zou worden afgesloten. Een ander
heikel punt was de afvoer van de bouwvoor
waardoor op sommige plekken weer geel zand aan
de oppervlakte zou komen. Sommige ouderen zagen
het stuifzand al dreigend oprukken. Door met een
vertegenwoordiging naar andere soortgelijke
projecten te gaan en te tonen dat dit niet het geval
zou zijn, was de kou hierover snel uit de lucht”.

1.6 Haarweg en Wolvenhaar
De Haarweg voert van het gehucht De Haar bij
Tiendeveen naar Nieuw-Balinge. De weg volgt
grotendeels een hoge zandrug door verder van
oorsprong vrij moerassige heide. ‘Haar’ staat dan
ook voor droge schrale grond. De naam Wolvenhaar
is in het dorp gegeven aan de nieuwbouw bij de
Breistroeken. De overlevering wil dat de hoogte
waarop Nieuw-Balinge is gelegen in het verleden een
rol speelde bij de wolvenjacht. Wolven kwamen tot
in het begin van de 18e eeuw voor in Drenthe.
Regelmatig werden er klopjachten georganiseerd
waaraan de mannelijke bewoners van veel dorpen
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mee moesten doen. Zorgvuldig werd afgesproken
dat elk dorp zijn eigen gebied zou uitkammen en dat
alle drijvers zich richtten naar een goed herkenbaar
punt in het onmetelijke veld. Zo’n punt zou ook de
Wolvenhaar kunnen zijn geweest.
1.7 Landarbeiderswet
Veel Nieuw-Balingers vonden werk in de veenderij of
bij de boeren, vooral op de veenkoloniale bedrijven
in Nieuweroord. Het laatste veen werd in de jaren
twintig gestoken aan de Koekoeksdijk. Toen het in
de crisistijd (jaren dertig) slecht ging met de
landbouw raakten veel arbeiders werkloos. Lang niet
iedereen kon terecht bij de aanleg en verharding van
wegen of het graven van sleuven voor kabels en
leidingen.
Uit onderzoek bleek dat in 1910 de landarbeiders op
de zandgronden gemiddeld over 0.92 ha grond
beschikten.
In 1918 was de landarbeiderswet tot stand gekomen
ter bevordering van het grondbezit onder de
arbeiders, in de hoop dat sommigen zich tot kleine
boer op konden werken. Er werden woningen aan de
Haarweg en in het Koolveen gebouwd. Die kostten
echter 1600 gulden. Voor velen niet op te brengen,
dus die bleven wonen in hun hut. De arbeiders die
de sprong wel konden wagen, hebben de heide hier
stukje bij beetje ontgonnen.
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Na de tweede wereldoorlog werd het beleid echter
gericht op vermindering van het aantal kleine
boerenbedrijven.

Er is hier een tamelijk intiem landschap ontstaan van
erven, houtsingels en relatief kleine stukken
bouwland en weide. In het kader van de
herinrichting van het Mantinger veld is besloten om
dit landschap te bewaren en te versterken zodat
deze geschiedenis zichtbaar blijft.

2. Beschrijving van de plaatsen op ’t Veld-route
2.1 Robertusbosje en Achterste veld
Robertus was een rijke boer uit Winschoten. Hij liet
op de hoek van de Haarweg met de Middenraai zes
huisjes bouwen en verhuurde deze met een lapje
20

grond aan de arbeiders die voor hem turf staken. Hij
was een vooruitstrevend man en reed in 1916 de
eerste auto in Nieuw-Balinge. De veenarbeiders
werden boerenarbeiders toen zij het afgeveende land
aanmaakten tot bouwland en voor zich zelf steeds
meer heide ontgonnen. Robertus liet ook het bosje
planten. Onder hoog opgeschoten eiken staan
allerhande struiken als lijsterbes, meidoorn, vlier en
vogelkers.
Hier in het veld woonde ook vrouw Sprang, ofwel
‘olde Aole’. Zij verdiende haar kost met een
geitenbok. Een ieder die zijn geit gedekt wilde
hebben ging naar vrouw Sprang en betaalde haar bij
gebleken succes een kwartje. Aole stonk altijd naar
de bok. Ook de koekjes die zij gaf aan de
schooljongens als die voor schooltijd met de geit
langskwamen, hadden die sterke geur en werden
dan ook stiekem opgevoerd aan de geit (aldus Evert
Sok in: Het jachtterrein van Freek Stok).

Praktisch elk huisgezin telde een geit, ook wel de
koe van de armen genoemd. Zij werd vooral
gehouden voor de melk. Aanvankelijk zullen vooral
het vlees en de huid van belang zijn geweest. De
geit is al gedurende zevenduizend jaar een huisdier,
maar heeft nog veel trekjes van zijn wilde
voorouders. Een geit wil graag klimmen, is
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eigenzinnig, maar wel sociaal. De landgeiten die nu
op het Achterste veld verblijven, stammen af van de
berggeiten uit Griekenland. Kenmerkend zijn de sik,
de sabelvormige horens en het nieuwsgierige
gedrag.
De geiten hebben de rol van natuurbeheerder. Zij
knabbelen overal aan en voorkomen dat de heide
dichtgroeit met bos.
Gelukkig laten zij de grote eiken hier met rust. Deze
eiken zijn struikvorming uitgegroeid. Dit heeft te
maken met de arme grond en beschadiging door
schapen in hun jonge jaren. De schepers van
Mantinge kwamen tot in het Achterste veld met hun
kuddes.

2.2 Grote veld
Op het Grote veld wisselen stukken struikheide en
bente elkaar af. De officiële naam van bente is
pijpenstrootje. Dit in de zomer geel kleurende
stugge gras werd voor meerdere doeleinden
gebruikt. De pijp kon er mee geragd worden. De
imkers gebruikten de bente om korven van te
maken. Zo werd eigenlijk alles op de heide wel ten
nutte gemaakt. De zode werd gestoken (dit heet
plaggen) om de stal op te strooien. De venachtige
zode (scharre) om de kachel mee aan te maken. Uit
de veenties haalde men turf. Geel zand, veldkeien en
leem werden opgegraven om bij de huizenbouw te
gebruiken. Van oude struikheide maakten de
mensen borstels en bezems. Op venige stukken
heide brandde men de struiken af en zaaide in de as
boekweit.
Natuurlijk vormde de heide de weidegrond voor
schapen, maar ook de bijen scharrelden hier de
honing bij elkaar. Heidehoning is nog steeds geliefd.
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Verspreid over de heide komen verscheidene soorten
bomen voor. Hier en daar een eik, maar ook veel
vliegdennen. De vliegden is een vorm van de grove
den. De grove den is in aantal vermoedelijk de
meest voorkomende boom in Drenthe. Dat heeft hij
aan de mens te danken, want door het opdringen
van het loofbos vanaf 7000 v. Chr. waren de dennen
nagenoeg uit Nederland verdwenen. Gedurende
duizenden jaren zijn de dennen zeer schaars
geweest; ze stonden hooguit aan de randen van
venen of stuifzanden. De bekendste grove den
leverde de kano van Pesse (circa 6500 v. Chr.). Een
in de streek vanwege zijn vorm en leeftijd beroemde
grove den staat in het Mantinger zand.

In de eerste helft van de 20e eeuw zijn de dennen
massaal aangeplant op de heideontginningen. Vanuit
deze bossen zaaien ze zich uit waardoor spontane
opslag is ontstaan op de heidevelden. Een eenzame,
kromgegroeide den mag de heide dan een
romantische toets geven, de talloze zaailingen
vormen tegenwoordig een van de grootste
problemen bij het open houden van de heide.
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Kenmerkend voor de grove den zijn de lange
blauwachtig groene naalden die in bundels van twee
bij elkaar staan. Aan de stam, die het veelgevraagde
grenen (timmerhout) levert, vallen de ondiepe
scheuren op die de schors in plakken verdelen. In
het late voorjaar verschijnen de mannelijk bloemen
die hele wolken lichtgeel stuifmeel verspreiden. De
vrouwelijke bloemen bloeien als karmijnrode
bolletjes aan de uiteinden van de pasgevormde
loten. Zij ontwikkelen zich in ruim twee jaar tot de
bekende dennenappels. Gedroogde bladknoppen
worden onder meer in stoombaden gebruikt en
werken antiseptisch.

2.3 Mantingerzand met Jeneverbes
De Jeneverbes komt sedert circa 10.000 jaar voor in
Drenthe. De struik voelt zich met name thuis op de
droge, schrale heidegronden en in
zandverstuivingen.
De jeneverbes kent tientallen streeknamen en
maakte eeuwenlang onderdeel uit van de
volkscultuur. Bessen werden ingezet als
keukenkruid, van bessenstroop werd hoestdrank
gemaakt. Het groen leverde materiaal voor
feestbogen, -wagens en poorten. Tot dat de
jeneverbes wettelijk beschermd werd en de snoei
streng verboden. De functie van jeneverbestakken
bij de feestelijkheden werd overgenomen door ander
groen.
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Tot in de late middeleeuwen diende een aftreksel
van de jeneverbessen ter genezing van allerlei
kwalen. De mythische uitstraling van de Jeneverbes
was er des te sterker door. Blijkbaar kon men de
geneeskrachtige eigenschappen zonder twijfel
combineren met de vermeende hekserij in de
jeneverbesbosjes.

Nu doen we veel verhalen snel af als bijgeloof en
onzin. Wie de moed heeft ’s nachts door de
struwelen te dwalen zal toch makkelijk bevangen
worden door de mysterieuze sfeer van het
jeneverbessenbos.
Op enkele plaatsen in Drenthe wordt de Jeneverbes
palm (of palmboom, palmbos) genoemd. Andere
veel voorkomende Drentse namen zijn: damberen en
waogholt. Tot ver in de vorige eeuw was het in
Meppen en omstreken het gebruik om een stevige
palmtak te snijden als groene draagstok voor de
palmhaan en zijn versiering van slingers, noten,
vruchten en eieren. Met Palmpasen gingen de
kinderen in groepjes de huizen langs om hun
‘haontie op een stokkie” te tonen en in ruil voor een
liedje iets lekkers te ontvangen. Palmpasen herinnert
ons aan de intocht van Jezus in Jeruzalem. Op een
ezel gezeten werd hij door een juichende menigte
ontvangen. De enthousiaste mensen rukten takken
van palmen en olijven en plaveiden daarmee zijn
weg.
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In vroeger tijden werd de intocht van Jezus in
dorpen en steden in een processie nagespeeld. En zo
als dat vaker gaat, de kinderen namen het gebruik
van hun ouders over. Ter opluistering van het feest
dienden de takken van de altijd groen blijvende
jeneverbes die zo de status van inlandse “palm”
verwierf.
De tak van de jeneverbes, het broodhaantje, de
noten en de eieren verwijzen alle naar de nieuwe
lente en naar vruchtbaarheid. De jeneverbes werd
als altijd groene plant ook het eeuwige leven
toegedicht. Geen wonder dat men juist op
begraafplaatsen veel gebruik maakt van de
troostende uitwerking van groenblijvers als de
jeneverbes en taxus.
Vrouwelijke struiken zijn, mede afhankelijk van hun
standplaats, na 15 jaar geslachtsrijp en dragen dan
bij voortduring groene en rijpe blauwe bessen. De
mannelijke struiken produceren tijdens de bloei in
mei massale hoeveelheden stuifmeel. De gezondheid
of vitaliteit van een jeneverbesstruik is in Drenthe
matig. De vitaliteit van struiken in heiderijke
omgeving is groter dan die van struiken in een
bosrijke omgeving. Onderzoek toont aan dat plaggen
en bomen verwijderen positief effect hebben op de
vitaliteit van de jeneverbes.

2.4 Zicht op de Steendervalsweg
De Steendervalsweg bevindt zich ten noordwesten
van ons standpunt. Omstreeks 1850 hebben boeren
uit Mantinge hier de veldgronden ontgonnen en de
eerste boerderijen gebouwd. De grond was relatief
laaggelegen (een vals) maar wel vruchtbaar.
Ongetwijfeld hebben de spitters honderden veldkeien
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verwijderd. We hebben het immers over de
steender-vals.

Overal in Drenthe struikel je over stenen. Met stenen
groot en klein werden en worden tuinen afgezet en
in menig bos stuiter je met de fiets over een
flintenweg, als je eens wat anders wilt dan de gladde
asfaltfietspaden. Al die stenen zijn zwerfstenen, in
het Drents flinten of vlinten genoemd. De boeren
hebben er bij het bewerken van hun land vaak last
van. Vroeger geloofden ze zelfs dat die stenen in de
grond groeiden, want elk jaar opnieuw troffen ze
keien aan op plekken waar zij ze het jaar ervoor
zorgvuldig hadden verwijderd. Inmiddels weten we
dat door vorst in de grond de stenen, ook de
grootste, omhoog worden gewerkt.
Waar komen al die stenen vandaan…uit de keileem.
Keileem komt vrijwel overal in het hoge deel van
Drenthe vlak onder de oppervlakte voor. De
miljoenen stenen eruit lagen en liggen letterlijk voor
oprapen. Veel van deze keien zijn in het verre
verleden bewerkt. De mensen in de prehistorie
benutten naast veldkeien en vuursteen ook botten,
hout en andere materiaal dat maar bij uitzondering
bewaard is gebleven. Steen is echter keihard en kan
daardoor de tijd doorstaan. De hardheid maakt
bewerking echter wel moeilijk. Dat de mensen in de
prehistorie met eenvoudige middelen zeer
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geraffineerd met steen konden omgaan blijkt uit de
talloze vondsten van gereedschappen.
2.5 Schotse Hooglandrunderen
De goedmoedige Schotse Hooglander is niet meer
weg te denken uit onze heideterreinen. Waar
schapen de vergrassing en bosvorming onvoldoende
afremmen, worden zij ingezet om de heide open en
structuurrijk te houden. Een kudde Hooglanders
draagt bij aan de belevingswaarde van de heide.
Daar grote grazers als wisenten en herten hier
ontbreken voegen zij een spannend element toe aan
de dierenwereld. Zij vervullen hun rol als
natuurbeheerder sedert het midden van de jaren
tachtig toen de eerste naar Drenthe werden gehaald.
Vanaf 1992 begrazen zij delen van het
Mantingerveld. De eerste runderen werden
geïmporteerd uit Denemarken want Engeland zat
toen i.v.m. veeziekten op slot. Janneke Brinkman,
kunstenares en vrouw van oud-minister Brinkman,
droeg aan hun komst een belangrijk financieel
steentje bij. De toenmalige voorzitter van NM, oud
minister Winsemius, toonde zich tevens een warm
voorstander van ‘Goudplevier’ en zal aan dit contact
zeker hebben bijgedragen.

Schotse Hooglanders zijn bij uitstek geschikt voor
de schrale en in de winter soms harde
omstandigheden op de heide. Ze behoeven niet te
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worden bijgevoerd en eisen verder ook weinig zorg.
Ze zijn ‘oer’, niet alleen aan de buitenkant, maar dus
ook van binnen. Hun karakter is vriendelijk, maar als
je ze dwars zit laten ze niet over zich heen lopen.
Vandaag de dag zijn de Hooglanders op menig
heideveld aan te treffen. Het Orvelterzand kent een
kleine groep van acht dieren. Op het Eexterveld
lopen er tientallen van de Anloo fold uit Annen. Het
overschot aan dieren wordt verkocht of, zoals onder
meer door Het Drentse Landschap, geslacht en
verkocht als het lekkerste scharrelvlees dat je je
maar kan indenken. De auteur weet dit uit eigen
ervaring!

2.6 Koolveen en landarbeiderswet
Het Koolveen is genoemd naar de kleur die het veen
hier aannam nadat het tot turf was verwerkt:
koolzwart. Deze turf was erg geliefd want zij kende
een hoge verbrandingswaarde en leverde maar
weinig as. Het was dan ook dure turf. Arme sloebers
konden zich deze turf niet veroorloven. Die stookten
turf van mindere kwaliteit, vaak met veel zand erin.
Het koolveen is in de dertiger jaren ontgonnen in het
kader van de landarbeiderswet. Zie de tekst hierover
onder 1.7
Het landschap dat hier ontstond is nu erg
aantrekkelijk voor reeën.
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Reewild in het vizier
Hoewel reeën al vanaf de prehistorie in Drenthe
voorkomen, is er geen specifiek Drentse naam voor
dit door zo veel mensen als ‘hertje’ aangeduide dier.
Het ontbreken van de streeknaam is een aanwijzing
voor de zeldzaamheid van het reewild. Dit nam
namelijk na de Middeleeuwen sterk af, verdween in
grote delen van ons land volledig, maar wist zich
vanaf het begin van de 20e eeuw vanuit
landgoederen en bosrijke streken weer te vestigen in
de open landschappen. Met name in de 2e helft van
de vorige eeuw is de reeënpopulatie in Drenthe sterk
gegroeid, in samenhang met de ontginning en
bebossing van de voor de reeën te weinig voedsel en
beschutting leverende heidevelden. De bossen boden
bescherming en akkers en weiden leverden een keur
aan voedsel voor deze fijnproevers.
In Drenthe leven nu meer dan 10.000 stuks,
ongeveer eenzesde van het Nederlandse bestand.
Hoewel reeën wel voedzame planten zoeken op
groenland –laveien noemt de jager dat – vreten zij
geen grote hoeveelheden gras. De smalle bek van
het ree is uitgerust om zeer kieskeurig allerlei
plantjes op te knabbelen. In de winter ontbreken
deze en richten de reeën zich op knoppen, twijgjes
en vooral bramenblad. De braam blijft ’s winters
grotendeels groen en vormt dan een belangrijke
voedselbron. Jagers reguleren graag de omvang van
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het reeënbestand. Een weidelijk jager richt zich
daarbij op het afschot van zwakke en zieke dieren.
3.7 De IJsbaan
Op de kaart van 1900 herkennen we de plaats waar
nu de ijsbaan ligt aan de ovale vorm van een
meertje dat deels grenst aan een hoge zandrug (tot
19.6 m.). Vroeger was dit ‘Geert Span zien plekke’.
Nieuw-Balinge heeft een zeer actieve IJsvereniging
die het meertje en de omgeving in goede staat
houdt. Natuurlijk gaat het vooral om het schaatsen,
maar ook de aandacht voor de natuur is groot.
Bovendien wordt er veel gevist.
In de loop der jaren hebben zich enkele bijzondere
dieren gevestigd. Met name het aantal ringslangen is
opzienbarend. Deze, voor de mens volkomen
ongevaarlijke slang, jaagt al zwemmend op kikkers.
Een wonderlijk gezicht, zo’n kronkelende slang die
zijn best doet de kop boven water te houden. Net
achter de kop zit een gele ring, vandaar de naam.
De ringslang legt zijn eieren op het land. Het liefst
op vochtige broeierige plaatsen. De IJsvereniging
heeft hopen van takken gemaakt die aan de eisen
van de slang voldoen.
Een zeer kleurrijke gast is de ijsvogel. Door de
zachte winters van de afgelopen jaren breidt deze
tropisch aandoende visser zich behoorlijk uit. In
tegenstelling tot wat zijn naam doet vermoeden, kan
de ijsvogel niet tegen strenge vorst. Hij komt om
van de honger als er overal ijs ligt. Zo vormt de
vogel een schrale troost voor iedereen die al jaren
wacht op natuurijs.
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