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VOORWOORD

Voor u ligt de visie van Natuurmonumenten op het gebied in Zuid-Drenthe dat bekend is als het Mantingerveld 
en Mantingerbos en –weiden. In deze visie leest u welke ontwikkeling Natuurmonumenten in de periode tot 
2030 graag in dit gebied ziet en welke maatregelen genomen worden om die ontwikkeling mogelijk te maken. 
De visie kijkt over de grenzen van het natuurgebied heen. Er is aandacht voor het versterken van de relatie van 
de natuurgebieden van Natuurmonumenten met de landbouwgebieden en met de dorpen Garminge, Balinge, 
Mantinge en Nieuw-Balinge. De relatie met andere natuurgebieden in de omgeving krijgt eveneens aandacht: 
Boswachterij Gees (Staatsbosbeheer), het Scharreveld en De Vossenberg (beiden Drents Landschap). 
Bij het maken van deze visie heeft Natuurmonumenten inbreng gevraagd en gekregen van betrokken bewoners 
uit de dorpen, van betrokken overheden, van andere terreinbeheerders en van onafhankelijke deskundigen. 
Het is door die inbreng een visie geworden die het natuurgebied en het beheer daarvan meer dan tot nu toe 
een plaats geeft in de omgeving. Natuurmonumenten wil het overleg en de samenwerking die opgebouwd zijn 
tijdens het maken van deze visie graag voortzetten bij de uitvoering. 

W.F.G. Alblas
Regiodirecteur Groningen, Friesland en Drenthe
Natuurmonumenten
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Samenvatting 

De komende jaren werkt Natuurmonumenten samen 
met bewoners, andere terreinbeheerders en overhe-
den verder aan de ontwikkeling van een samenhan-
gend landschap in het gebied van het Mantingerveld 
en Mantingerbos en –weiden in Zuid-Drenthe. Een 
landschap waar enerzijds de historie beleefbaar is en 
waar anderzijds ruimte is voor natuur die zich zelf 
vormt. Een landschap waar mensen welkom zijn. 
Het gebied is nu bekend door de prachtige jenever-
besstruwelen en heidevelden. De oude boskernen in 
Mantingerbos en –weiden zijn uniek. In het Noorden 
van het gebied ontspringt de beek het Oude Diep. 

Begin jaren negentig lagen in het Mantingerveld 
verschillende kleine natuurreservaten. Deze re-
servaten hadden sterk te lijden van verdroging en 
vermesting en ze waren te klein voor gezonde po-
pulaties van planten en dieren. Natuurmonumenten 
zag geen kans om de bijzondere natuur hier in stand 
te houden, tenzij de gebieden tot één geheel zouden 
kunnen uitgroeien. Natuurmonumenten verraste de 
streek in 1991 met het Plan Goudplevier. Dit plan 
voorzag in aankoop en omvorming van landbouw-
grond tot heide. Nu ruim 20 jaar later veel gronden 
zijn gekocht en ingericht, bestaat er behoefte aan 
een nieuwe visie op het beheer. Anders dan in de ja-
ren negentig heeft Natuurmonumenten nu eerst het 
overleg met de bewoners van het gebied gezocht. 
Door rekening te houden met verwachtingen en 
ideeën van mensen in de streek kan zich een gebied 
ontwikkelen waar de bewoners en Natuurmonu-
menten samen aan werken en trots op zijn. 

In deze visie is het water als basis genomen: de sa-
menhang tussen gebieden waar water inzijgt en ge-
bieden waar grondwater aan de oppervlakte komt. 
Er is gekeken naar de relatie met andere natuur-
gebieden, zoals de Boswachterij Gees, en naar de 
relatie met landbouwgronden grenzend aan de na-
tuurgebieden. De visie houdt rekening met de grote 
en deels onomkeerbare veranderingen in het gebied. 
Het is niet mogelijk om heide en hoogveen die er 
150 geleden waren te laten herrijzen. Het gebied is 
droger geworden. Het hoogveen is afgegraven en de 

grondwaterstanden in het gebied zijn verlaagd door 
ruilverkavelingen en inrichting als landbouwgebied. 
Het gebied is blijvend voedselrijker geworden door 
de aanvoer van meststoffen, ook via de atmosfeer. 
Het gebruik dat mensen van het gebied maken, 
verandert. Vroeger verdiende bijna iedereen in de 
streek zijn brood met het boerenbedrijf. Nu zijn er 
enkele grote moderne boerenbedrijven. Andere 
bewoners werken in de steden in de omgeving en 
genieten van de mooie omgeving om in te wonen en 
te ontspannen. 

Natuurmonumenten wil verder bouwen op wat er 
nu al is in het gebied. Het landschap laat vanaf de 
dorpen een afnemende menselijke sturing zien. Die 
geleidelijke overgang kan sterker tot uitdrukking ko-
men in het landschap. In de omgeving van de dorpen 
zien we een door mensenhand gevormd landschap 
waar natuur en cultuur hand in hand gaan. Op wat 
grotere afstand van de dorpen vormen water, wind, 
grote grazers en plantengroei het landschap, soms 
bijgestuurd door beheer om het landschap open te 
houden.

Water vormt de sleutel voor de ontwikkeling. Door 
water vast te houden ontstaat er meer natte heide en 
worden het beekdal en de beekloopjes beter gevoed 
met grond- en kwelwater.  

In Mantingerbos en –weiden herleeft het kleinscha-
lige landschap van de Broekstreek met de bovenlo-
pen van het Oude Diep. Kleinschalige bosontwikke-
ling versterkt de bestaande oude boskernen van het 
Mantingerbos.  Naast deze kleine bosgebieden zijn 
er vochtige hooilanden en weides met vee. Nieuwe 
elzensingels worden aangeplant en periodiek afge-
zet om de oude kavelverdeling zichtbaar te maken. 

De Mantingeres vormt de verbinding tussen het 
Mantingerbos en –weidegebied en het Mantinger-
veld.  Langs de oostrand van de es ontstaat een natte 
verbindingszone die het mogelijk maakt dat dieren 
van het ene naar het andere gebied kunnen komen. 
Agrarisch natuurbeheer op de randen van de es zorgt 
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voor een geleidelijke overgang richting de dorpen. 
Het Landarbeiderswetgebied bij Nieuw-Balinge 
wordt zichtbaarder in het landschap. Oude vormen 
van extensieve kleinschalige landbouw krijgen hier 
opnieuw een plaats. Samen met de particuliere 
eigenaren werkt Natuurmonumenten deze richting 
verder uit. 

Het Mantingerveld ontwikkelt zich tot een groots 
heidelandschap met natte en droge heide, stuifzand, 
heischrale graslanden en voedselarme vennen. Door 
de combinatie van de oude heide- en stuifzandrelic-
ten en de nieuw ingerichte natuurgebieden ontstaat 
een heel afwisselend heidelandschap zoals we dat nu 
nauwelijks kennen, met ruimte voor allerlei planten 
en dieren. Er is ook ruimte voor bos en struweel. Na-
tuurlijk het jeneverbesstruweel, maar ook spontane 
ontwikkeling van nieuw struweel en bos, waarbij het 
beheer er voor zorgt dat het landschap  overwegend 
open blijft. 

Het beheer van het Mantingerveld is minder precies 
gestuurd dan in de cultuurlandschappen. Natuurlijke 
processen krijgen ruimte om het landschap te vormen 
en mensen te verwonderen. Natuurlijke begrazing 
met kuddes vrij levende runderen is hier een belang-
rijke factor. De verschillende losse begrazingseen-
heden worden stap voor stap aaneen gesmeed tot 
een geheel. Waar de dieren precies grazen bepalen 
ze zelf. Om al te sterke bosopslag te vermijden is in 
de nieuw ingerichte natuurgebieden een tijd lang 
aanvullend beheer nodig, zoals het verwijderen van 
jonge bomen en eventueel aanvullend begrazen met 

schapen. 
De combinatie van grootschalige natte en droge 
heide met het kleinschalige Landarbeiderswetge-
bied en agrarisch natuurbeheer op de aangrenzende 
landbouwgronden biedt broed- en voedselgele-
genheid aan soorten die in Nederland erg achteruit 
zijn gegaan, zoals veldleeuwerik en  patrijs. Ook 
bijvoorbeeld adder, ringslang, paapje, geelgors, 
nachtzwaluw, steenuil, ree en das vinden hier een 
plek. Helemaal in het westen van het gebied, ten 
zuiden en westen van het Hullenzand ligt straks een 
nat en weinig toegankelijk gebied waar misschien de 
kraanvogel gaat broeden.
 
Ter hoogte van de Verlengde Middenraai lag vroeger 
hoogveen. In dit nu lager gelegen gebied ontwik-
kelen Waterschap en Natuurmonumenten, grenzend 
aan het Mantingerzand, een zone waar water wordt 
vastgehouden. Waterafvoer vindt trapsgewijs plaats. 
Vanuit deze zone wordt ter hoogte van het Mekeler-
meer de natuurverbinding met Boswachterij Gees en 
het Geeserstroomgebied gelegd. Op termijn kun-
nen dieren, ook grote grazers, vrij bewegen in het 
hele gebied van het Hullenzand in het westen tot de 
Koemarsen in de bovenloop van de Geeserstroom in 
het oosten, hemelsbreed ruim zeven kilometer. Het 
nieuw in te richten gebied van de Verlengde Mid-
denraai wordt tijdelijk als apart onderdeel beheerd 
om te voorkomen dat het snel dicht groeit met 
wilgen. 

Bewoners en bezoekers kunnen dit afwisselende 
landschap in al z’n facetten ervaren. Het gebied is 
straks zo groot dat het zich prima leent voor com-
plete dagtochten of weekenden. Mensen kunnen het 
gebied te voet, te paard of met de fiets ontdekken. 
De dorpen bieden horeca, overnachtingsgelegen-
heid en informatie aan de bezoekers. Het gebied 
heeft een heel eigen kwaliteit door de historie die 
zich weerspiegelt in het afwisselende landschap. In 
de cultuurlandschappen rond de dorpen liggen tal 
van onverharde wandelpaden. Zo ook op de heide 
van het Mantingerveld, al is de dichtheid aan paden 
daar lager. In delen van het Mantingerveld mag wie 
dat wil ook buiten de paden lopen. Gaande via de 
Verlengde Middenraai naar het oosten betreedt de Mantingerzand, jeneverbesstruweel (foto: Roeland Vermeulen)
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bezoeker rond de Geeserstroom een landschap waar 
de natuur helemaal haar eigen gang gaat. 

Bij deze visie hoort een concreet uitvoeringspro-
gramma. Dat programma wordt de komende jaren 
verder ingevuld en uitgevoerd. Ook daarbij zoekt 
Natuurmonumenten samenwerking met de streek. 
Belangrijke zaken die Natuurmonumenten de ko-
mende jaren wil realiseren zijn:

•	Inrichting	watergangen	Mantingerbos	en	–
 weiden: vasthouden water.
•	Aanplant	en	spontane	ontwikkeling	van	nieuw	
 bos om de oude boskernen van de Broekstreek te 
 versterken.
•	Start	van	akkerrandenbeheer	op	de	Mantingeres,	
 in samenwerking met de lokale boeren.
•	Door	grondruil,	aankoop	of	aanpassing	
 landgebruik verhogen van waterpeil in het 
 gebied van de Poelen (oosten van de Heiweg) 
 voor herstel van de bovenloop van het 
 Oude Diep.
•	Samen	met	particuliere	eigenaren	maken	van	een	
 plan voor inrichting, beheer en teelten voor het 
 Landarbeiderswetgebied bij Nieuw-Balinge. 
•	Verder	ontwikkelen	van	een	netwerk	aan	kleine	
 en grote wandelroutes, van een ommetje tot een 
 expeditie.

•	Aankoop	en	inrichting	(inclusief	stoppen	
 afwatering) van de laatste gronden op het 
 Mantingerveld.
•	Geleidelijke	omvorming	van	bloksgewijze	
 beweiding op het Mantingerveld naar natuurlijke 
 begrazing met kuddes vrij levende runderen. 
 Koppelen van de deelgebieden van het 
 Mantingerveld en het verwijderen van de 
 tussenrasters. Locale wegen blijven bestaan, 
 maar gaan onderdeel uitmaken van het 
 begraasde gebied.
•	De	Hoogeveenseweg	blijft	liggen.	
 De doorsnijdende werking van de weg wordt 
 verminderd door aanleg van twee grote 
 natuurbruggen, passeerbaar voor water, kleine 
 en grote dieren.
•	Inrichting	Verlengde	Middenraai	om	water	
 langer vast te houden, overgangsbeheer met 
 beweiding totdat het gebied gekoppeld kan 
 worden met de natuurlijke begrazing van het 
 Mantingerveld.
•	Overgangsbeheer	met	beweiding	(schapen	of	
 runderen) van het jeneverbesstruweel van het 
 Mantingerveld. Wanneer Mantingerveld en de 
 Verlengde Middenraai een eenheid vormen zal 
 ook dit deelgebied gekoppeld worden aan de 
 integrale begrazing.
•	Terugdringen	van	de	Amerikaanse	vogelkers.

Nieuwe natuur met Schotse Hooglander in het gebied van de Geeserstroom (foto: Albert Kerssies)
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1. Verhaal van het landschap
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Het landschap dat we nu waarnemen is het resultaat 
van een lange historie. Tal van processen hebben in 
onderlinge interactie het landschap sinds de laatste 
ijstijd gevormd. Ooit gletsjers, later beken, dieren 
en in toenemende mate mensen. Het landschap is de 
waarneembare uitingsvorm van steeds veranderende 
processen. Die processen zijn de drijvende kracht 
voor de ontwikkeling. 

We staan als het ware op een steeds verschuivend 
punt op een doorgaande tijdlijn. Vanaf dat punt 
kijken we om ons heen. Eerst een globale blik naar 
het verleden (H.2). Wat is de ontwikkelingsge-
schiedenis van dit gebied? Hoe hebben mensen het 
landschap mede gevormd?  Dan staan we stil bij het 
heden. Welke kwaliteiten heeft het gebied op dit 
moment (H.3)? Welke wensen en belangen spe-
len een rol en welk beleid is er vastgesteld voor dit 
gebied (H.4)? Welke natuurlijke processen verlopen 
er nu? (H.5). Met deze inzichten richten we de blik 
op de toekomst. Welke ontwikkeling is gewenst en 
passend in dit gebied (H.6)? Welke maatregelen zijn 
nodig en uitvoerbaar (H.7)?

De visie vertelt als het ware een verhaal van een 
landschap, van lang geleden via nu tot en met de 
nabije toekomst, voor zover te overzien. De verschil-
lende aspecten van het landschap zijn in dit verhaal 
met elkaar vervlochten: bodem, water, planten, 
dieren en menselijk gebruik in de loop der tijden.  

1.1 Van de ijstijd tot de vroege 
middeleeuwen
Vanaf ongeveer 10.000 jaar geleden werd het 
klimaat na de laatste ijstijd warmer, een tendens die 
zich tot op de dag van vandaag voortzet. In de voor-
bije ijstijden hebben gletsjers en wind met keileem 
en dekzand de basis geboetseerd van het Drents 
Plateau, een relatief hoog gelegen gebied met een 
slecht doorlatende bodem.  
Met het natter worden van het klimaat ontstonden 
beken die voor de afwatering van het plateau zorg-

Mantingerbos (foto: Roeland Vermeulen)

Figuur 1. Beeksystemen in Drenthe, met in het rode kader het 

visiegebied. Bron: “Een groene kijk op een duurzame ruimtelijke 

ontwikkeling – visie natuurorganisaties Drenthe (2009)”



den. Deze laaglandbeken voeren nu nog altijd het 
water af naar het noorden, zuidwesten en zuidoos-
ten van het plateau. De beken sleten dalen uit in de 
lagere delen van de ondergrond. Het keileem in de 
beekdalen verdween daardoor grotendeels. Met de 
zich insnijdende beken ontstonden verschillen tus-
sen hooggelegen voedselarme inzijgingsgebieden 
en lager gelegen beekdalen. In de lagere delen van 
het landschap treedt grondwater, met daar in op-
geloste mineralen uit de bodem, als kwel weer aan 
de oppervlakte. Met het water werden en worden 
mineralen verplaatst. De inzijgingsgebieden werden 
langzamerhand armer, de kwelgebieden juist rijker 
aan mineralen. 

In de duizenden jaren die volgden ontwikkelde het 
open, kale landschap zich langzamerhand tot bos en 
moeras. Talloze plant- en diersoorten die in de ijstijd 
hun areaal hadden ingekrompen naar zuidelijker 
streken, keerden met het warmer wordende klimaat 
terug. Terugkerende boomsoorten vormden loof-
bossen waarbinnen de invloed van grote planten-
eters als oerrund, eland, edelhert, tarpan en wisent 
voor open delen zorgde. Er bouwde zich geleidelijk 
een grote hoeveelheid biomassa op in de vorm van 
humus, strooisel en hout. Mensen trokken in dit 
landschap rond en vestigden zich soms tijdelijk op 
plekken waar voldoende voedsel te oogsten viel in 
de vorm van planten en wild. Zij lieten hun sporen na 
in de vorm van de bekende hunebedden en, minder 
zichtbaar, in de vorm van resten van gebruiksvoor-
werpen in de bodem. 

De klimaatverandering verliep niet lineair. Er zijn 
in de afgelopen tienduizend jaar nattere en drogere 
perioden te onderscheiden en perioden met snel-
lere en tragere stijging van temperatuur. In natte 
perioden ontwikkelde zich op grote schaal hoogveen 
op het Drents plateau. Hoogveen is een type veen 
gevoed door neerslagwater, dat van nature arm is 
aan voedingsstoffen en mineralen. De veengebie-
den ontstonden op de waterscheidingen tussen de 
verschillende beeksystemen. Zo ook aan de oostkant 
van het huidige Mantingerveld, op de scheiding 
tussen het zuidwestelijke en zuidoostelijke beeksys-
teem van het Drents plateau. Het loofbos werd met 
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de grotere hoeveelheid neerslag gaandeweg natter 
en zuurder. Bomen ruimden het veld en uiteindelijk 
raakten de laatste berken overgroeid door een dik 
pakket veenmos. 
Mensen ontwikkelden zich van jagers/verza-
melaars tot vroege landbouwers. Op het Drents 
plateau ontgonnen de eerste boeren kleine akkers 
met opgeworpen aarden wallen om gewassen te 
kunnen verbouwen.  Deze kleine veldjes, bekend 
als ‘celtic fields’, zijn op tal van plaatsen in Drenthe 
in de ondergrond terug te vinden. Door het natter 
worden van het klimaat en de daaraan gekoppelde 
vorming van hoogveen werden delen van het plateau 
onbruikbaar en verlegden mensen hun activiteiten 
langzamerhand naar de beter ontwaterde randen 
van de beekdalen. 

1.2 Van de vroege Middeleeuwen 
tot 1850
De basis van Drenthe is tot op de dag van vandaag 
dezelfde gebleven: het plateau met de verschillende 
beeksystemen. De sturende invloed van mensen op 
het landschap is groter geworden. Waar mensen 
eerst oogstten zonder het landschap te verande-
ren, groeide met een toenemende behoefte aan 
brandstof, bouwmateriaal en voedsel de invloed op 
het landschap. De hoeveelheid bos en wild nam af, 
bomen werden gekapt, dieren bejaagd. 

Mensen oogstten niet meer alleen, zij werden be-
kwamer in het geschikt maken van hun omgeving als 
leefgebied en het naar hun hand zetten van de plan-
ten en dieren die daar leefden. Sommige diersoorten 
bleken zich te laten temmen. Door met deze dieren 
te gaan fokken ontstonden rassen die inzetbaar 
waren als trekdier en voor de productie van melk en 
vlees. Zo werden wilde soorten als oeros en tarpan 
langzaam maar zeker vervangen door de tegenwoor-
dige landbouwhuisdieren: talloze runder- en paar-
denrassen. Later kwamen daar schapen en geiten 
vanuit Zuidoost-Europa bij. De landbouwhuisdieren 
leverden niet alleen vlees, melk, wol en trekkracht, 
maar ook mest voor de akkers. De beekdalen werden 
geschikt gemaakt als hooiland voor ruwvoerwinning 
voor het vee, waarbij al vroeg in de historie maat-
regelen werden genomen om de afwatering aan te 
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passen aan de wensen van de boeren. Het aanpassen 
van beeklopen is niet iets van de laatste eeuw.

Zo ontwikkelde zich vanaf de woonplaatsen aan de 
randen van de beekdalen gaandeweg het voor Dren-
the kenmerkende esdorpenlandschap. De hooilan-
den in de beekdalen voor de ruwvoerwinning, met 
houtsingels daartussen voor brand- en bouwstof, 
hoger gelegen bossen en heidevelden als graasgrond 
en leverancier van plaggen en turf en de bemeste 
akkers (essen) rondom de dorpen. Deze manier van 
landbouw heeft gezorgd voor een eeuwenlange 
verplaatsing van voedingsstoffen. Uit de bossen en 
heidevelden werd biomassa onttrokken, terwijl de 
bouwlanden steeds rijker werden aan organisch 
materiaal.

Het gebied van het Mantingerveld en omgeving 
werd later ontgonnen dan veel andere delen van 
Drenthe waar het klassieke esdorpenlandschap te 
vinden is. Het bleef bovendien lang een dunbevolkt 
gebied. Wellicht omdat het een natter en geïsoleerd 
gelegen gebied was met veel hoogveen en slechts 
kleine beekdalen die de bovenloop vormen van 
beeksystemen. De essen in dit gebied zijn niet zo 
opvallend, maar nog altijd goed herkenbaar in het 
landschap. De bovenloop van het Oude Diep is niet 
volledig ontgonnen tot hooiland met houtsingels. 
Het Mantingerbos is altijd bos geweest en gebleven, 
al werd het bos ongetwijfeld gebruikt om vee te 
laten grazen en hout, strooisel en voedsel te oogsten. 

Hoewel het landschap in cultuur was gebracht leef-
den er nog altijd wilde dieren: edelherten, reeën, 
elanden, bevers, wilde zwijnen, wolven, misschien 
wisenten. Deze dieren werden bejaagd, hetzij als 
voedsel, hetzij omdat ze de boeren schade berok-
kenden, zoals wolven die zich aan schapen vergre-
pen. Door bejaging namen de populaties in omvang  
en vitaliteit af. 

Esdorpenlandschap Drentse Aa (foto: Serassot Wikipedia) Wolf (foto: Gary Kramer, Wikipedia)

Figuur 2: fragment Topografi sche kaart 1830-1850
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Na eeuwen exploitatie werd het Drents plateau 
een overwegend open landschap. Door houtkap, 
beweiding en het steken van plaggen ontstonden 
uitgestrekte heidevelden die in de natste delen over-
gingen in hoogveen. Op de droge, meest intensief 
gebruikte delen verdween de begroeiing volledig en 
ontstond stuifzand. Alleen een soort als de jenever-
bes voer daar wel bij, bestand als hij is tegen droog-
te, stuivend zand en vraat. Wilde dieren waren zo 
goed als verdwenen, ook soorten als ree, das en vos. 
Bos was uiterst schaars. Het Mantingerbos vormde 
met enkele kleine bosrestanten in het dal van het 
Oude Diep (Bruntingerbos, Altinghorst en kleine 
bosjes zuidelijk van Drijber) een uitzondering in een 
open landschap.

1.3 Van 1850 tot 1990
In de tweede helft van de 19e eeuw begon een 
periode van sterk veranderend gebruik van het land-
schap. Met het uitgeput raken van de venen in het 
westen van Nederland kwam de vervening van de 
grote Drentse hoogvenen op gang. Vanuit Hooge-
veen werd een aanvang gemaakt met de ontginning 
en afgraving van het veengebied op de waterschei-
ding in zuidelijk Drenthe. Vanuit de gegraven Mid-
denraai en Hullenraai werden ontwateringsloten 

(wijken) het veen in gegraven. Vanaf begin twintig-
ste eeuw werd het veen afgegraven en verscheept 
naar de steden. De zandondergrond werd geschikt 
gemaakt voor landbouw door het zand te vermen-
gen met veenresten en huisvuil, dat via de dezelfde 
kanalen werd aangevoerd als waarlangs het veen 
verdween. De verplaatsing van organisch materiaal 
die eeuwen lang locaal was (van heide naar es) ging 
zich nu op een landelijk schaalniveau afspelen (van 
Drenthe naar West-Nederland en vice versa). 

Het ontstaan van Nieuw-Balinge hangt samen met 
de ontginning en afgraving van het veen. In Nieuw-
Balinge vestigden zich mensen uit andere delen van 
het land die in de nieuwe ontginningsgebieden hun 
geluk beproefden. Rond Nieuw-Balinge ontstond 
een kleinschalig landschap van particuliere percelen 
(landarbeiderswetgebied). Het afgraven van het 
veen is tot na de Tweede Wereldoorlog doorgegaan. 
Het Mekelermeer vormt een laatste restant van het 
ooit uitgestrekte hoogveen. 

Met het op raken van het veen waren andere in-
komsten nodig voor de mensen in Nieuw-Balinge. 
De Landarbeiderswet van 1918 bood arbeiders de 
mogelijkheid een klein stukje grond van 2 bunder 

Uitgestrekte paarse heidevelden: het landschap uit de 19e eeuw (foto: Albert Kerssies)
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heide te verwerven, om hier een huis op te bouwen 
en in eigen levensonderhoud te voorzien. De heide 
moest zelf worden ontgonnen. Zo ontstond een 
kleinschalig landschap met typische percelering. Op 
de erven werden verschillende gewassen gekweekt 
in kleine moestuinen. Het gebied dat zo stap voor 
stap is ontgonnen is nog steeds herkenbaar en staat 
bekend als het Landarbeiderswetgebied. 

Vanaf ongeveer 1850 werden de niet-productieve 
heidevelden en stuifzanden stap voor stap in cultuur 
gebracht. Dat gebeurde vanuit bestaande ontgin-
ningsgebieden: de beekdalen en de dorpen met de 
essen. In de Broekstreek kwam deze ontginning 
pas na 1900 goed op gang. Tussen de oude essen 
en beekdalen enerzijds en de 
heidevelden en stuifzanden 
anderzijds ontstond een jong 
ontginningslandschap van 
bouwlanden. In de nattere 
delen, zoals de haarvaten 
van de beken, waren veel 
sloten nodig voor een goede 
ontwatering. Met de komst 
van de kunstmest kreeg de 
ontginning een stimulans; het 
werd mogelijk om de arme 
zandgronden snel productief 
te maken. De verplaatsing van 
voedingsstoffen kreeg hier-
mee een wereldomvattende 
dimensie: de grondstoffen 
voor kunstmest komen veelal 
van andere continenten. 
Al vroeg viel het sommige 
natuurliefhebbers op dat door 
de ontginningen “ de Drent-
sche landschappen met groote 
snelheid hun oorspronkelijke 
schoon verliezen” (citaat Van 
Tienhoven, in Ruimte voor 
natuur, 1986). Dit besef 
leidde al in 1921 tot een eerste 
aankoop van 24 ha in het 
Mantingerzand. De omvor-
ming van heide naar bouwland 

is in het Mantingerveld tot in de zestiger jaren van 
de twintigste  eeuw doorgegaan. Alleen de delen 
die té veel inspanning vergden om te ontginnen en/
of door Natuurmonumenten waren veilig gesteld 
bleven onveranderd: de stuifzanden (Hullenzand, 
Mantingerzand en Balingerzand, Martensplek) en 
het slecht te ontwateren Lentsche Veen.

In gebieden in de omgeving van het Mantingerveld 
werd vanaf het begin van de twintigste eeuw op de 
heidevelden bos aangeplant voor de houtproductie. 
Met name ten oosten van het veenontginningsge-
bied gebeurde dat op grote schaal in het voormalige 
heidegebied dat nu de Boswachterij Gees vormt. 
Ook meer westelijk, in Landgoed Vossenberg, ver-

Figuur 3: topografi sche kaart 1954. Het hoogveen is grotendeels afgegraven. Heide en stuifzand 

zijn deels beplant met bos, deels nog in ontginning. De heide van het huidige Mantingerveld vormt 

een aaneengesloten geheel, met het landarbeiderswetgebied van Nieuw-Balinge  in het midden. 

De ruilverkaveling in de Broekstreek is nog niet uitgevoerd, getuige de lange smalle percelen.
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scheen door aanplant meer bos. 

De veranderingen in het landschap 
bleven niet beperkt tot de vroegere 
“woeste gronden” als heidevelden, 
stuifzanden en hoogvenen. In de 
zestiger jaren van de twintigste 
eeuw werden de landbouwgebieden 
rond de dorpen in de Broekstreek 
herverkaveld. Het landschap dat in 
eeuwenlange wisselwerking tussen 
boeren en natuur was ontstaan, was 
te nat en te kleinschalig verkaveld 
om moderne machinale landbouw-
methoden toe te kunnen passen. 
In een langdurige ruilverkaveling 
en herinrichting werd de ontwa-
tering aangepast door het graven 
van nieuwe waterlopen en werden 
percelen vergroot door tussenlig-
gende beplanting te rooien. Deze 
ruilverkaveling betrof zowel oude 
ontginningen (zoals de essen en de 
Mantingerweiden) als heideont-
ginningen uit de eerste helft van 
de twintigste eeuw. De aanleg van 
de Hoogeveenseweg stamt ook uit 
deze periode. De tot dan toe nogal 
geïsoleerde Broekstreek kreeg met 
de Hoogeveenseweg een verbinding 
met andere delen van Nederland. 

In de zeventiger jaren van de 
twintigste eeuw had het gebied 
een totaal ander aanzien gekregen 
dan 150 jaar eerder. Oppervlak-
kig gezien was het oude landschap ‘uitgegumd’ en 
vervangen door een nieuw productielandschap. In 
de structuren en lijnen is de geschiedenis van het 
esdorpenlandschap, ooit omringd door hoogveen, 
nog goed herkenbaar. 

1.4 Van 1990 tot 2010
Aan het eind van de twintigste eeuw begon een 
nieuwe fase van verandering. Het steeds verder 
opvoeren van de landbouwproductiviteit botste met 

andere maatschappelijke belangen als natuurbehoud 
en recreatie. Het werd uit wetenschappelijk onder-
zoek in o.a. het Mantingerveld duidelijk dat kleine 
geïsoleerde natuurreservaten niet in stand te houden 
waren. Natuurmonumenten ontwikkelde een plan, 
Plan Goudplevier, om de bestaande reservaten in 
het gebied tot één geheel aaneen te smeden. Dit 
plan paste in het denken zoals door de regering 
vastgelegd in het Natuurbeleidsplan (1990) met de 
Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De functie van 

Figuur 4: Topografi sche kaart ca. 1975. De ontginning is beëindigd en enkele restanten 

heide en stuifzand zijn gebleven. De ruilverkaveling is afgerond en de Hoogeveense Weg 

is aangelegd. Percelen zijn groter geworden door kleine perceeltjes aaneen te sluiten. Bij 

Nieuw-Balinge is het munitiecomplex aangelegd.
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het Mantingerveld veranderde deels van landbouw 
naar natuur- en recreatiegebied. Gedachte was dat 
groei van de recreatie voor economische ontwik-
keling in de streek zou kunnen zorgen. Met steun 
van de overheid begon Natuurmonumenten met 
de aankoop en inrichting van landbouwgronden 
in het Mantingerveld. Voor de streek was het Plan 
Goudplevier en de uitvoering daarvan in eerste 
instantie een grote schok, die men ervoer als een 
overval. Sommige boeren verlieten het gebied, 

andere kregen door de mobiliteit op de grondmarkt 
nieuwe mogelijkheden. De aangekochte nieuwe 
natuurgronden werden en worden ingericht. Op 
de meeste plaatsen werd de bouwvoor afgegraven 
en werd de ontwatering zo veel mogelijk gestopt. 
In deze gebieden werd de ontginning als het ware 
‘uitgegumd’.  Anno 2011 zijn honderden hecta-
res ingericht, met name tussen Lentsche Veen en 
Martensplek, tussen Hullenzand en Lentsche Veen 
en ten oosten van het Hullenzand (Grote Veld). Er is 

een landschap ontstaan van oude 
stuifzandgebieden en nieuw inge-
richte natte gebieden die vaak nog 
spaarzaam begroeid zijn. Schotse 
Hooglanders deden hun intrede in 
het gebied om de bosontwikkeling 
af te remmen.
Ook in het gebied van Mantin-
gerbos en –weiden werd een 
begrazingsbeheer ingezet. Per-
celen werden aaneengesloten en 
rasters rond houtsingels werden 
verwijderd. Er werd een groot 
aantal poelen gegraven voor o.a. 
amfi bieën. De houtsingels raakten 
door vraat en betreding uitgehold. 
Inmiddels is het beheer van dit 
gebied door Natuurmonumen-
ten bijgesteld. Voor het westelijk 
deel kwam het accent te liggen 
op een open landschap waarin 
ontwikkeling van singels en natte 
korte vegetatie centraal staat. 
Het oostelijk deel daarentegen 
mocht een meer gesloten karakter 
krijgen. De integrale begrazing is 
hiermee losgelaten voor het Man-
tingerbos en –weiden. Signifi cant 
hogere (grond)waterstanden, het 
opheffen van de strakke diepe 
waterlopen en het vasthouden 
van gebiedseigen water werden 
het streven. De oorspronkelijke 
bovenloopjes van het Oude Diep 

zouden zoveel mogelijk worden 
hersteld.

Figuur 5: Inmiddels historische kaart van een destijds ontworpen 

toekomst: het plan Goudplevier (Natuurmonumenten, 1991)
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Het gebied van Mantingerveld, -bos en –wei-
den is nu een afwisseling van oud en jong. 
Restanten stuifzand en heide, nieuw ingerichte 
natuurontwikkelingsgebieden, oude essen en 
jonge heideontginningen. Hoewel het land-
schap vooral de afgelopen honderd jaar ingrij-
pend is veranderd, is de ontstaansgeschiedenis 
goed herkenbaar. De hoogveenontginningen, 
heideontginningen, heidevelden, essen en 
beekdalen hebben nog altijd een herkenbare 
gedaante in het tegenwoordige landschap. Als 
een vast baken ligt in dit landschap al veel 
langer dan mensenheugenis het Mantingerbos.

Het landschap nu: Schotse Hooglanders grazend op de heide om vergrassing tegen te gaan (foto: Andre Donker)

Figuur 6: Tijdsbalk met ontwikkeling visie gebied door de eeuwen heen
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Misschien wel het bekendste stukje natuur uit de 
omgeving is het Mantingerzand, het grootste 
jeneverbesstruweel van Nederland. Na jaren van 
stilstand lijkt het er op dat her en der verjonging van 
jeneverbes optreedt. De parkeerplaats staat in de 
weekeinden regelmatig vol met auto’s. Wandelaars 
dragen onbewust bij aan het open houden van het 
stuifzand door het te betreden. Hierbij geholpen 
door de zich herstellende konijnenpopulatie. 
Vegetaties met bodembewonende korstmossen als 
het zeldzame IJslands mos zijn door stikstofdepositie 
de laatste jaren afgenomen.

In de aangrenzende heide zijn zeldzame soorten 
te vinden, bijvoorbeeld heideblauwtje, heivlinder, 
kommavlinder, klokjesgentiaan, grote wolfsklauw, 
bruine snavelbies, stijve ogentroost, dwergviltkruid, 
levendbarende hagedis en heikikker. Adder en 

ringslang gebruiken zuidhellingen om op te warmen 
voordat ze op jacht gaan. Grote pollen pijpenstrootje 
en pitrus zorgen voor een goede overwinteringplek. 
Groene spechten jagen er op insecten rondom het 
losse zand terwijl ook een soort als wielewaal zich in 
de meer beboste delen thuis voelt. Op de heide ver-
tonen soorten als boomleeuwerik, roodborsttapuit 
en geelgors een stabiele trend. Door plaggen en be-
grazing is het aandeel pijpenstrootje en Amerikaanse 
vogelkers de laatste jaren afgenomen. Veldleeuwerik 
en nachtzwaluw laten mede door inrichtingsmaat-
regelen een positieve aantal tussen? ontwikkeling 
zien. Ook andere soorten reageren positief. Vanuit 
oude kerngebieden als het Hullenzand koloniseren 
heideloopkevers en vlindersoorten als heideblauw-
tje de nieuwe, schrale gronden.  Inrichtingswerk-
zaamheden hebben tot een tijdelijke toename van 
het aantal rugstreeppadden geleid, een echte pionier 
die zich in een kleine plas al snel thuis voelt. 

Toch wordt de kwaliteit van de heide nog als on-
voldoende beschouwd. Dat komt vooral  door de 
gevolgen van verdroging en stikstofdepositie uit de 
lucht. Hierdoor zijn de meer gevoelige soorten van 
de natte heide nog weinig aanwezig. De heide in de 
nieuw ingerichte gebieden is nog jong en arm aan 
structuur en humus. Er komt veel bosopslag in de 
heide voor omdat bomen gemakkelijk kiemen op de 
kale grond net na de inrichting. 

De essen zijn goed herkenbaar in het landschap. 
Vanouds overheerst hier de openheid. Op de Grote wolfsklauw (foto: Niek Backus)

Jeneverbes (foto: Albert Kerssies)
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essen speelt echter ook verdroging. De sloten op de 
es staan het grootste deel van het jaar droog.

In het Mantingerbos zijn heel andere soorten te vin-
den. Een schaduwsoort als hulst heeft zich hier door 
de eeuwen heen een plek weten te verwerven 
tussen de eiken. Iets lager staan er essen en in de 
laagste natte delen overheersen de zwarte elzen. 
Tussen de graslanden van de Mantingerweiden staan 
tal van elzensingels, met her en der een populier, 
aangeplant ter ere van de geboorte van een kind. In 
de ondergroei van het bos staan echte bosplanten als 
dalkruid, witte klaverzuring, bosgierstgras, dubbel-
loof en zevenster. Adelaarsvaren lijkt zich net als hulst 
uit te breiden. Vogelsoorten als appelvink en boom-
klever vertonen een opwaartse trend, soorten als 
kleine bonte specht en wielewaal zijn stabiel, terwijl 
de groene specht en de matkop de laatste jaren zijn 
afgenomen. De fl uiter is uit het gebied verdwenen. 

In 2004 is Natuurmonumenten in de Mantingerwei-
den overgestapt van de integrale begrazing op een 
beheer van maaien en bloksgewijs beweiden. Pitrus 
is hierdoor afgenomen terwijl soorten als echte koe-
koeksbloem en waterkruiskruid zijn toegenomen. In 

Boomklever (foto: Gerrit Rekers)

Figuur 7: Mantingerbos en –weiden huidige situatie
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de beek zitten soorten als waterviolier en holpijp in 
de lift. De verspreid aangelegde 42 poelen zijn arm 
in soortensamenstelling. Aan de randen en in de sin-
gels komen meerdere soorten bramen voor, waaron-
der enkele zeldzame soorten als de fi jne tandbraam. 
Voor de Natura 2000 doelstellingen blijft verdro-
gende invloed door ontwatering vanuit de omgeving 
een punt van aandacht. 

Een groot deel van de recre-
atie concentreert zich rondom 
het Mantingerveld en met name 
het Mantingerzand. Hoewel het 
gebied landelijke bekendheid 
verwierf met de lancering van Plan 
Goudplevier is het recreatief voor-
al van regionaal belang. De meeste 
bezoekers komen uit de omgeving. 
Verspreid over het gebied liggen 
meerdere parkeerplaatsen die het 
gebied voor de wandelaar goed 
toegankelijk maken. Vier uitgezet-
te wandelroutes leiden de mensen 
door het gebied. Vanuit de dor-
pen zijn er meerdere ommetjes. 
Fietsen kan om het gebied heen en 
via de Haarweg en de Koolveen-
weg. De huidige ruiterroute wordt 
weinig gebruikt. Het gebied van 
Mantingerbos en –weiden is vanaf 
de openbare weg beleefbaar. Ook 
zijn er enkele ommetjes mogelijk 
vanuit de omliggende dorpen. 
Het dorpshuis in Nieuw-Balinge is 
ingericht als informatiecentrum en 
van hieruit starten diverse excur-
sies. Theehuis de Vossenheugte 
ligt tegenover het Mantingerzand 
en hier is een kleine camping te 
vinden. Aan de rand van Mantinge 
ligt minicamping het Geuzenbos. 
Op verschillende plekken verschij-
nen de laatste jaren boerencam-
pings, vakantieboerderijen, bed 
and breakfast, die allemaal adver-
teren met de ligging “nabij Plan 
Goudplevier”. 

 
De meeste agrarische bedrijven bevinden zich tegen-
woordig aan de rand van of buiten de dorpen. Waren 
er vroeger veel gemengde bedrijven, tegenwoordig 
specialiseren boeren zich in akkerbouw of  (melk)
vee. Door schaalvergroting is het aantal bedrijven de 
afgelopen eeuw sterk afgenomen. Langs de Hoog-
eveense Weg zijn enkele grote, nieuwe stallencom-

Figuur 8: Kaart met recreatieve voorzieningen (huidige situatie)
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plexen gebouwd. De dorpen zelf zijn langzaam maar 
zeker veranderd van boerendorpen in woonkernen. 
In de Broekstreek vergrijst de bevolking langzaam. 
Veel huizen die hier op de huizenmarkt komen zijn 
te duur voor een starter, waardoor huizen vooral 
verkocht worden aan mensen van buiten de regio. 
In Nieuw-Balinge zijn enkele bestaande gebouwen 
omgebouwd tot starterswoningen waardoor de 
gemiddelde leeftijd hier iets lager ligt. Lokale winkels 
en beroepen zijn uit de dorpen verdwenen. De meeste 
bewoners zijn tegenwoordig werkzaam buiten de dor-
pen, in naburige plaatsen als Beilen en Hoogeveen.

Binnen de gemeenschappen bestaat een groot saam-
horigheidsgevoel. Nieuwkomers wordt alle ruimte 
geboden om te integreren.  Zowel in de Broekstreek 
als in Nieuw-Balinge is er een dorpshuis voor sociale 
ontmoetingen, gerund door vrijwilligers; ‘t Broek-
hoes in Balinge en de Heugte in Nieuw-Balinge. De 
streek is rijk aan verenigingen en initiatieven.

O.a. de volgende verenigingen zijn actief:
•	Dorpsbelangen	Broekstreek
•	Dorpsbelangen	Nieuw-Balinge
•	De	Boermarke
•	De	Agrarische	Natuurvereniging
•	Duurzaam	Balinge
•	IJsvereniging	Nieuw-Balinge

Ondanks de grote en vaak radicale veranderingen 
die het gebied heeft doorgemaakt in de twintigste 

eeuw (ontginningen, ruilverkaveling), zijn er geluk-
kig  talrijke cultuurhistorische elementen gespaard 
gebleven.  Hierdoor blijft de ontwikkeling van de 
landschapsgeschiedenis leesbaar voor de huidige 
bewoners en bezoekers.  De kaart (Figuur 9) laat 
de belangrijkste cultuurhistorische landschapsele-
menten zien in de natuurgebieden, beheerd door 
Natuurmonumenten. Sommige daarvan zijn onzicht-
baar, zoals de bewoningsplaatsen uit de prehistorie 
in het Mantingerzand, of slechts voor kenners zicht-
baar in de ligging van een houtwal of de kromming 
van een pad, zoals bij de markegrenzen. Andere 
elementen zijn nog duidelijk in het landschap aan-
wezig en worden nog dagelijks gebruikt, zoals oude 
karrensporen en zandwegen in het Mantingerveld. 
De oude boskernen in het gebied van Mantingerbos 
en –weiden ontlenen hun waarde weer voor een 
belangrijk deel aan de dikke humusprofielen, die 
eeuwen bosgeschiedenis in zich opgesloten houden. 
Zichtbaarder in het landschap zijn structuren als 
verkavelingspatronen.  De Poelen is een van de wei-
nige veldontginningen in de omgeving waarvan dit 
verkavelingspatroon nog intact bewaard is gebleven. 
Dat zelfde geldt voor het landarbeiderswetgebied 
met zijn karakteristieke, kleinschalige verkaveling, 
die op kaarten en luchtfoto’s er uit springt en iets 
vertelt over de bijzondere ontginnings- en bewo-
ningsgeschiedenis van dit gebied. Van meer recente 
datum, maar indrukwekkend door zijn opzet en sfeer 
is het munitiedepot dat herinnert aan de tijd van de 
Koude Oorlog.  

Bunker munitiekamp (foto: Albert Kerssies)
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Figuur 9: Kaart met belangrijke cultuurhistorische elementen
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Decennia aan herinneringen
Oudere generaties hebben decennia aan beleving opgeslagen in hun collectieve geheugen. Hier onder 
een greep uit de herinneringen, op basis van gesprekken met mensen die al lang in het gebied wonen en 
werken1

Onderhoud op de zandgronden
De elzensingels werden vroeger onderhouden: er zaten altijd wel oude bomen tussen die konden worden 
gekapt. Het hout van de elzensingels werd bijvoorbeeld naar de klompenmaker gebracht of voor het dorp 
gebruikt. In de elzensingels zaten o.a. spechten.

Rond Pasen werden alle sloten uitgebrand. Hierna kon de af-
rastering (prikkeldraad) worden hersteld. De oude kribbelbos-
sen (braamstruiken) werden ook in brand gestoken en de as die 
daarbij vrijkwam, was genoeg om hele mooie braamstruiken 
van te laten groeien. Waar men later in het jaar bramen van kon 
plukken. Van de bramen werd o.a. jam gemaakt.
Harm Koopman beschikt over een oude vergunning . Naar 
hedendaags Nederlands vertaald:

“Wij ondergetekenden Joh. Thijn en Albert Hoben geven aan Gerriet Hekman het recht in hun bossen te 
mogen snijden adderloof, twijg en hulzenpalen voor draadpalen tot opzeggen toe. 
Westerbork, 28 december 1902
A. Hoben
Joh. Thijn”

Scheidingslijn veen en zand
Het Vossenveen in Nieuw-Balinge is de enige plek in het dorp waar duidelijk de scheiding van veen en 
zand te zien is. De scheidingslijn ligt dwars door het dorp heen en loopt verder door langs de grens van het 
Mantingerzand/Middenraai.
De volkstuintjes in Nieuw-Balinge liggen nog op de originele hoogte (van de veenontginning). De nieuw-
bouwwijk van Nieuw-Balinge ligt één meter hoger dan de volkstuintjes. Deze is destijds met grond opge-
hoogd om eventuele wateroverlast voor te zijn. Met het Plan Vooruutzicht is op de scheiding van veen en 
zand een rij perenbomen aangeplant om de scheiding te accentueren. 

Turfgraven
In het gebied waren van oorsprong drie plekken waar men kon turfgraven: bij Stegehuis, Steenkamp en 
het veentje bij Jan Vos. Wanneer men ging turfgraven, bracht Geert Vos met paard en wagen de kruiwa-
gens naar de plek waar werd turf gegraven. Het paard Darwin wist altijd precies de weg naar de plekken 
waar turf werd gegraven.

Braamstruiken (foto: Natuurmonumenten)

1 Hiervoor zijn geïnterviewd:
Jan Vos, wonende te Balinge, geboren op 16 januari 1922 in Balinge aan de Heirweg. Jan Vos heeft zijn hele leven in Balinge gewoond en 
gewerkt. Zijn familie had een gemengd bedrijf. Jan Vos heeft in de omgeving veel boerenwerk gedaan. Ook had de familie altijd een aantal 
bijenvolken. Geert en Ida Vos, wonende te Westerbork, Geert is geboren op 26 april 1918 in Mantinge op K19. Geert en Ida Vos zijn bei-
den 93 jaar en 69 jaar getrouwd (ze kennen elkaar al 73 jaar).
Roelof Bisschop , woont in Nieuw Balinge, is getrouwd. Hij werkt als projectmedewerker bij Landschapsbeheer Drenthe.
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Rond 1926 was het grootste veen vergraven. Het dorp Witte-
veen dat in 2011 het 85-jarige bestaan vierde, was het laatste 
dorp in de buurt van Nieuw-Balinge en de Broekstreek dat 
tijdens de vervening is ontstaan. De ontginning was klaar. Wel 
werd door een aantal mensen plaatselijk nog wat turf gesto-
ken voor eigen gebruik. Met de ontginning is het land verka-
veld. Destijds was een aantal grote verveners/ontginners in 
het gebied aan het werk: Van Echten, Ten Holte en Rader. Ze 
hadden allemaal een eigen methode van ontginnen. Voor het 
turfsteken, moest eerst alles ontwaterd worden. Daarna kon 
turf worden gestoken. De ontginners keken naar de structuur 
van de grond zoals die was. Op de hoofdvaarten maakten ze 
zijvaarten en aan het einde van de zijvaarten werden weer hoofdvaarten gemaakt. Deze manier van ont-
ginnen met meerdere hoofdvaarten en zijvaarten is verder nergens in Drenthe te zien

Boerderijen van de Middenraai
De Middenraai is gegraven om te kunnen ontwateren en vervenen. Langs de Middenraai zijn grote boer-
derijen gebouwd. De boeren die zich hier vestigden waren afkomstig uit de provincie Groningen. Aan de 
beplanting op het erf van de boerderij is af te lezen hoeveel geld een boer had: een rode beuk betekende 
veel geld, een groene beuk betekende minder geld en wie een linde had, had minder geld dan iemand die 
een beuk had. Sommige landarbeiders die bij de grote boeren werkten, investeerden hun spaargeld in een 
bunder grond die ze ontgonnen. Dit was mogelijk door de zogenaamde Landarbeiderswet. 

Landarbeiderswetgebied
Het landarbeiderswetgebied symboliseert het keerpunt van de vervening. Toen de Landarbeiderswet in 
1918 werd ingevoerd, was de vervening bijna gebeurd. De veenarbeiders die veen staken moesten een 
andere broodwinning vinden. De meeste veenarbeiders gingen bij  grote boeren op het land aan de slag. 
Maar er was niet voor iedereen werk.
Landarbeiders kregen met de Landarbeiderswet een stuk land dat ontgonnen moest worden en waarop 
een woning gebouwd moest worden. Het meest kenmerkende aan het landarbeiderswetgebied is de 
kleinschalige verkaveling. De kavels zijn 1 of 2 bunder. De woningen staan op verschillende plekken op de 
ontgonnen percelen: voor, in het midden of achterop het perceel. De weg door het landarbeiderswetgebied 
lag op het hoogste punt. Vanaf deze weg werden de percelen ontgonnen. Het kwam wel eens voor dat het 
niet lukte om een stuk te ontginnen. Hierdoor liggen er nog stukken heide in het Landarbeiderswetgebied. 
Het landarbeiderswetgebied kent geen kenmerkende beplanting. Aan de randen komt wel beplanting voor 
in de vorm van houtwallen en –singels. De singels werden vroeger gebruikt voor timmer- en haardhout. 

Op het Mantingerzand is nog goed te zien waar de laatste poging is gedaan om land te ontginnen in het 
kader van de Landarbeiderswet. Hier heeft een huis gestaan. De poging om het land hier te ontginnen 
mislukte. 

Gestoken Turf (foto: Alje Zandt)
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Ruilverkaveling
Geert Vos zat tijdens de ruilverkaveling bij de Streekverbetering. De Streekverbetering was onderdeel 
van de ruilverkaveling. De ruilverkaveling ging alleen over het land en de Streekverbetering verbeterde de 
boerderijen, huizen en keukens. De eerste actie van de Streekverbetering was de verkoop van vrieskisten 
tegen gereduceerd tarief. Voordien hadden mensen een eigen laatje in een grote vrieskist in een dorp. 

Tijdens de ruilverkaveling werd besloten om 50 ha/bunder singels aan te planten o.a. ter compensatie 
van gekapt bos. Het Schiphorstenbos is bijvoorbeeld tijdens de ruilverkaveling, omstreeks 1967, gekapt. 
Het was de eerste ruilverkaveling in Drenthe waarbij singels in deze hoedanigheid werden aangeplant. De 
zandwegen werden tijdens de ruilverkaveling bijna allemaal verhard. De weg van Balinge naar Mantinge 
en de Schiphorstenweg zijn tijdens de ruilverkaveling aangelegd. 

Tijdens de ruilverkaveling moesten allerlei sloten worden gedicht. In de sloten werden hele bomen gestort 
waarover zand heen werd gedaan. Later werden er o.a. aardappels op deze met bomen volgestorte plek-
ken verbouwd. Het is een keer gebeurd dat er een scheer van een ploeg is afgevallen door de bomen die in 
de grond zaten. Bij de Windhorst lagen zelfs auto’s in de sloot.

Waterschap Lhee Meppen
Vroeger hadden de straten wijknummers in plaats van namen (de wegen werden aangeduid met een letter 
en een cijfer, bijvoorbeeld K 12). De weg van Mantinge naar Bruntinge en Wijster was tot de jaren ‘20 van 
de vorige eeuw een zandweg. In die tijd zijn deze zandweg en de straat naar Balinge bestraat.  De weg van 
Mantinge naar Bruntinge en Wijster behoorde toentertijd tot Waterschap Lhee Meppen (1921-1955). 
Dit Waterschap begon in Lhee en eindigde in Meppen. 

Flora en fauna
In de Broekstreek stonden overal haze-
laars (o.a. in Bruntinge en in het Noord-
lagerbos). Vroeger en nu nog steeds 
worden de hazelnoten geplukt. Vooral het 
bosje bij Bruntinge geeft nog elk jaar veel 
noten. Vroeger is een drietal bosjes rond 
Mantinge verdwenen: het Ekkelenkamp-
bosje, de Vleerhorsten en een edelloof-
bosje (adelaarsvaren) (bij het Schoolpad 
linksaf). 

In het binnenveld bij het Mantingerbos 
en –weiden broedden korhoenders en 
fazanten. De korhoenders zaten achter het 
Mantingerzand. Op de essen waren veel 
patrijzen te vinden. De Mantingerweiden 
werden begraasd door vee en er werd gehooid. Vroeger stonden er op de Mantingerweiden  heel wat 
elzen, maar er was geen sprake van uitgebreide elzensingels zoals die er nu zijn. Op de Mantingerweiden 
broedden watersnippen. 

Hazelaarknop (foto: Ben Walet)
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Bij het Schoolpad had je het Sterrenbosje (langs het Oude Diep). Dit bosje is naar de akkerkorenbloem 
vernoemd. Voor de ruilverkaveling was het daar erg nat. Waar het Schoolpad langs loopt, stonden en staan 
nu nog steeds orchideeën. Deze orchideeën trof je ook in het veld aan.

In het gebied werd naar eieren gezocht. In het Zuidlagerbos werd naar eieren van houtduiven en zwarte 
kraaien gezocht. In oude nesten zaten soms eieren van uilen, maar die werden er niet uitgehaald. Ook werd 
naar bijvoorbeeld korhoendereieren gezocht. Deze eieren waren dikker dan de meeste andere eieren. 

Jagen en stropen
Vroeger werd er in het gebied 
gejaagd en gestroopt. Patrijzen, 
hazen, konijnen, fazanten en 
korhoenders waren in het gebied 
aanwezig. De jacht gebeurde in 
bepaalde periodes. De patrijzen-
jacht begon altijd het eerst, in 
augustus. De hazenjacht begon in 
oktober. Op konijnen mocht het 
hele jaar door worden gejaagd. 
Voor fazanten waren afspraken 
gemaakt waar de jacht combinatie 
mocht jagen.
De Boermarke verhuurde stukken 
land voor de jacht. Ook waren er 
jachtopzieners. Roelof Eefting, 
afkomstig uit Balinge, is later 
jachtopziener van koningin Wil-
helmina geweest. Op het heide-
veldje Van Biel (Koolveen) werd 
de laatste korhoenhen geschoten. 
Toentertijd was het al verboden 
om op korhoenders te jagen.

Bijen
De vader van Geert Vos had gemiddeld 80 bijenkorven. De iemenhut stond op een stukje woeste grond 
(heide) waar de oude ijsbaan was. Dit was een ideale plek voor bijen, want er stond laag struikgewas. Het 
stukje woeste grond lag hoger dan de aangrenzende grond. Als iemand rood zand nodig had, haalde die 
dat daar weg. Na verloop van tijd zaten er daarom allemaal zandgaten in dat stukje woeste grond. 
Van het veenmos werden langwerpige plaggen (één tot anderhalve meter lang) gestoken. Dit kwam over 
de bijenkorven heen te liggen tegen de warmte en de wind. De korven werden zelf gemaakt van Spaans 
riet en roggestro. De honing werd o.a. geperst. Ook werd van de honing het drankje Mede gemaakt.

Haas op de vlucht (foto: Ben Walet)
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Het gebied van het Mantingerveld, Mantingerbos en 
-weiden is constant in verandering. Die verandering 
van het landschap wordt gevoed door veranderingen 
in de maatschappij. Behoeften van mensen verande-
ren en daardoor gebruiken mensen hun omgeving 
anders. Een constant samenspel tussen oude bewo-
ners en nieuwkomers, diverse overheden en terrein-
beheerders, ieder met eigen wensen en belangen.

3.1 Vanuit de bewoners gezien
De omgeving rondom het Mantingerveld, Mantin-
gerbos en –weiden heeft een uiteenlopende ge-
schiedenis. De oude esdorpen in de bovenlopen van 
het Oude Diep (de Broekstreek), de veenontginners 
in Nieuw-Balinge en de “nieuwe Drenten” die zich 
de laatste decennia in het gebied hebben gevestigd.  
Binnen de gemeenschappen zijn er verschillen in 
achtergrond, van akkerbouwer of veehouder tot 
loonwerker of bewoner van een dorp die elders 
werkt. Oudere generaties herinneren zich een ande-
re, langere geschiedenis dan de nieuwkomers.  Een 
diversiteit aan achtergronden leidt tot verschillende 
visies en wensen vanuit de streek. Soms tegenstrij-
dig, soms gelijkluidend. 

Schaalvergroting in de landbouw leidt er toe dat 
boeren uit de dorpskernen verdwijnen en enkele 
grote boeren zich daarbuiten handhaven. Hiermee 
verdwijnen ook de mensen en beroepen die direct 
een binding hebben met het boerenleven. Veel 
inwoners rijden nu dagelijkse 20, 30 of 40 kilometer 
op weg naar één van de steden in de omgeving om 

te werken. Hiermee verandert het gebruik van het 
landschap van een puur productieve omgeving naar 
een meer recreatieve. Hiermee verandert ook de 
economische basis en het karakter van de dorpskernen. 

Als je mensen vraagt hoe het gebied er in de toe-
komst uit zou moeten zien hoor je verschillende 
geluiden. Het ijkpunt voor de toekomst ligt vooral 
in de jeugd van haar bewoners. Oorspronkelijke in-
woners verwijzen naar een openheid die het gebied 
ooit kenmerkte.  Dit is het beeld dat deze mensen 
graag terug zien keren: “ Vroeger kon je Hoogeveen 
zien liggen, zag je de scheepsmasten in Friesland, 
de kerk van Beilen.” In dezelfde lijn wil men net als 
vroeger gebruik kunnen maken van het Mantinger-
bos (toegankelijkheid) of refereert men aan de vele 
wilde dieren (patrijzen, konijnen, hazen, fazanten, 
reeën en korhoenders) die men hier zag. Mensen 
zien het verleden niet alleen als mooi en romantisch, 
er kleefden ook nadelen aan.  Niemand wil terug 
naar de tijd van voor de Hoogeveenseweg. Deze 
weg opende voor dit geïsoleerde gebied de relatie 
met de  buitenwereld.

Mensen hechten veel waarde aan het Mantingerbos. 
Men komt hier graag en men heeft er begrip voor dat 
het een rustig gebied moet blijven. Even een omme-
tje lopen, niet volgens vastgestelde route, maar naar 
eigen inzicht en eenmaal per jaar. Hiermee blijft de 
rust behouden. 

Met de generaties veranderen de ijkpunten. De 

Mantingerveld 
nabij Hullenzand 
(foto: Albert Kerssies)



Beleid en wensen voor de toekomst 29

herinnering aan het uitgestrekte heidelandschap van 
voor de ontginning verdwijnt uit het collectieve ge-
heugen. Niet alleen de komst van een nieuwe gene-
ratie heeft een invloed op het toekomstbeeld. Door 
demografische ontwikkelingen is er een nieuwe 
groep mensen in de streek komen wonen, een groep 
zonder ijkpunten uit het verleden voor dit gebied. 
Wat hen betreft is de openheid van het landschap 
minder belangrijk. Voor sommigen kan er zelfs geen 
bos genoeg zijn. Zie kader: een greep uit de wensen 
en meningen opgetekend in de streek.

 

	 •	De	dorpen	zijn	onderdeel	van	de	natuur
  en omgeving. Versterk de relatie dorpen-
  landbouw – natuur door stimuleren van 
  agrarisch natuurbeheer rond de 
  natuurgebieden.
	 •	Men	ziet	graag	weer	soorten	als	patrijs,	
  konijn en zelfs korhoen
	 •	Heide	net	als	vroeger	open	houden	door	
  plaggen, branden
	 •	Schotse	Hooglanders	horen	hier	niet	
  thuis. Als je kiest voor beweiding zou je 
  voor een inheems ras moeten kiezen. 
	 •	De	Schotse	Hooglanders	vormen	een	
  levend element in het landschap, dat is 
  mooi om te zien. 
	 •	Vind	een	goede	oplossing	voor	de	Hooge-
  veenseweg, maak deze passeerbaar voor 
  de natuur, maar verplaats de weg niet.
	 •	Mantingerveld	en	het	Mantingerbos	
  en –weiden ervaar je nu niet als 
  landschappelijke eenheid. Hydrologisch 
  is dit wel het geval en dit beeld zou 
  versterkt moeten worden.
	 •	Openheid	is	een	relatief	begrip;	een	
  open gebied is gewenst, maar er mag best 
  afwisseling zijn met wat bosschages, 
  struiken e.d. (hoe deze verhouding ligt 
  verschilt per individu).
	 •	Verbinding	met	Gees	en	uitwisseling	van	
  mens en dier is gewenst.
	 •	Toegankelijkheid	voor	het	Mantingerbos	
  en –weiden: rustig, maar wel bereikbaar 
  voor bewoners.
	 •	Sluit	geen	wegen	af,	ze	zijn	belangrijk	
  voor locaal verkeer tussen de dorpen
	 •	Betrek	bewoners	bij	plannen	en	bij	het	
  beheer. Geen overvaltactiek zoals destijds 
  bij Plan Goudplevier. 

Noordlagerbos (foto: Roeland Vermeulen)

Mantingerweiden (foto: Natuurmonumenten)
Kalfje Schotse Hooglander (foto: Albert Kerssies)
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3.2 De jeugd van tegenwoordig
Een aparte groep bewoners zijn de kinderen uit 
de streek. Misschien wel de groep die het meest 
door de natuur struint, er hutten bouwt en er grote 
avonturen beleeft. Wanneer je kinderen vraagt naar 
hun kijk op het gebied leer je zelf ook anders kijken. 
Beleving en dingen kunnen doen is belangrijk voor 
kinderen. Elementen die bij hen terugkomen zijn het 
klimmen in bomen, wandel- , fi ets- en ruiterroutes 
en speelse elementen als schommels, een zandbak of 

een kabelbaan. Natuur mag wel avontuurlijk zijn. Je 
moet er kunnen struinen of survivallen.  Boomhutten 
of een boomkroonpad doen het goed, net als pick-
nicken in de natuur. Voor kinderen is er een verschil 
tussen plekken voor mensen en voor dieren. Dieren 
mogen wel geholpen worden met vogelhuisjes of 
een insectenhotel. De meeste kinderen zijn goed op 
de hoogte van de dieren die ze tegen kunnen komen, 
van konijnen, kikkers, vossen en slangen tot de grote 
grazers. 

Figuur 10: Twee tekeningen met de ideeën van kinderen van de Basisschool De Meester 

Siebering uit Nieuw-Balinge en Basisschool ’t Broekhoes uit Balinge
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3.3 Bestaande plannen en beleid
Plan Goudplevier is al weer twintig jaar oud. Na-
tuurmonumenten is met de uitvoering aan de slag 
gegaan. Gaandeweg de uitvoering werd het oor-
spronkelijke plan bijgesteld aan de actualiteit en 
nieuwe inzichten.  

De afgelopen twintig  jaar 
zijn veel landbouwgronden 
gekocht en ingericht als nieuw 
natuurgebied. Het Mantinger-
veld wordt meer een aaneen-
gesloten geheel. Gronden in 
het Landarbeiderswetgebied 
zijn tijdelijk verpacht of wor-
den gebruikt als winteropvang 
voor de Schotse Hooglanders 
en schapen van het Mantin-
gerveld. In de Middenraai 
heeft Natuurmonumenten 
gewacht met inrichten totdat 
de laatste gronden verworven 
zijn. Aangekochte gronden 
zijn in de tussentijd verpacht. 
Op de Mantingerweiden zijn 
overeenkomsten gesloten met 
lokale ondernemers om het 
gebied gedurende de zomer-
maanden te beweiden. 

In 2007 heeft Natuurmo-
numenten een inrichtings-
schets ontwikkeld voor de 
bovenloop van het Oude 
Diep, als uitwerking van het 
Herstelplan Mantingerbos en  
-weiden & Mantingerzand 
uit 2005. Dit plan voorziet in 
scheiding van watersystemen 
voor landbouw en natuur. Slo-
ten en gegraven waterlopen 
in het natuurgebied worden 
gedempt, gebiedseigen water 
wordt langer vastgehouden. 
Hoewel nog niet alle grond 
verworven is, kan met een 

deel van de uitvoering begonnen worden. In 2011 
is fi nanciering aangevraagd uit het TenneT compen-
satiefonds voor de hoogspanningslijn Hoogeveen-
Zwolle. Ook het landschapherstel is opgepakt: de 
integrale begrazing in de Mantingerweiden is omge-
zet in maaien en bloksgewijze seizoensbeweiding. 
Oude afgetakelde elzensingels zijn vervangen door 

Figuur 11: Kaart met recreatieve zonering
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nieuwe aanplant.
In 2001 lanceerde Natuurmonumenten het plan Na-
tuurrecreatie Mantingerveld. In dit plan is een viertal 
zones benoemd:
•	I	Rustzone:	o.a.	Mantingerbos	en	het	meest	
 westelijke deel van het Mantingerveld, alleen 
 beleefbaar vanuit omliggende gebieden
•	II	Extensieve	gebruikerszone	met	beperkte	
 informatievoorzieningen en een beperkt aantal 
 wandel- en fi etsroutes
•	III	Overgangszone	met	een	hoger	dichtheid	aan	
 paden en ommetjes en naast wandelen en fi etsen 
 ook ruimte voor een ruiterroute 
•	IV	Intensieve	gebruikszone	met	de	centrale	
 toegang tot het gebied, meerdere vormen van 
 informatievoorziening en een informatiecentrum, 
 hier wordt gezocht naar mogelijkheden voor 
 specifi eke doelgroepen als hondenbezitters en 
 rolstoelgebruikers.
Daarnaast voorziet het plan in tal van recreatieve 
voorzieningen verspreid over het gebied. 

In 2005 ontwikkelde Natuurmonumenten het 
Inrichtingsplan `Dorpsrand Nieuw-Balinge’. De 
overgang van het dorp naar het nieuw ontwikkelde 
natuurgebied vroeg om aandacht. In Plan Goudple-
vier reikten bos en heide tot de rand van Nieuw-
Balinge. Dat beeld van een dorp ‘ingepakt in nieuwe 
natuur’ riep weerstand op en deed te weinig recht 
aan de bijzondere ontwikkelingshistorie.  Er kwam 
speciale aandacht voor het Landarbeiderswetgebied 
en er werden ideeën geopperd rondom een op te 
richten zorgboerderij. De overgang van dorp naar 
natuur wordt ingericht als kleinschalig extensief 
landbouwgebied. Inmiddels heeft het dorpshuis in 
Nieuw-Balinge een permanente tentoonstellings-
ruimte over de natuurontwikkeling op het Mantin-
gerveld gekregen. Van hieruit worden excursies het 
gebied in georganiseerd.

In 2008 verloor het munitiedepot bij Nieuw-Balinge 
zijn functie voor defensie. Daardoor ontstonden  
nieuwe mogelijkheden voor de lokale gemeenschap. 

Figuur 12: Ontwikkelingskaart met voorgestelde woningbouw voor gebied west van de Breistroeken
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Niet alleen kwam het gebied van het munitiedepot 
zelf beschikbaar, maar ook de verplichte veiligheids-
zone (ontploffi ngsgevaar) kwam te vervallen. In 
de “Schetsschuit Ontwikkeling Militaire terreinen” 
maakten bewoners en bestuurders een schets voor 
de toekomst. Natuurmonumenten (de nieuwe ei-
genaar van het terrein) onderzoekt met initiatiefne-
mers de mogelijkheid om dit terrein te ontwikkelen 
en er een museale invulling aan te geven. Via Ruimte 
voor Ruimte ontstonden nieuwe mogelijkheden tot 
het bouwen van woningen in Nieuw-Balinge, een 
manier om het dorp jong te houden (zie fi guur 12).

Natura 2000
Het Mantingerbos met directe omgeving (totaal 47 
hectare) en het Mantingerzand (788 hectare) zijn 
aangewezen als speciale beschermingszone onder 
Natura 2000. De Provincie Drenthe is verantwoor-
delijk voor opstelling van een beheerplan. Uitgangs-
punt voor zo’n beheerplan vormen de habitats en 
soorten waarvoor een gebied is aangewezen:

In het beheerplan Natura 2000 wordt beschreven 
welke maatregelen genomen moeten worden voor 
de instandhoudingsdoelen. Ook wordt getoetst welk 
medegebruik mogelijk is. De beheerplannen Natura 
2000 zijn nog niet gereed. Er zijn wel bijeenkom-
sten over gehouden met een klankbordgroep in de 
streek. Er zal uiteraard afstemming zijn tussen de 
Natura 2000 beheerplannen en deze visie van Na-

tuurmonumenten. 

3.4 Ontwikkelingen in de omgeving
De natuurgebieden van Natuurmonumenten zijn 
onderdeel van het landschap van zuidelijk Drenthe. 
Wat gebeurt er in de omgeving en welke relatie heb-
ben de diverse onderdelen van het landschap met 
elkaar?

Via de loop van het Oude Diep staat het Mantin-
gerbos in verbinding met landgoed Vossenberg, 
in beheer bij Het Drentse Landschap. Het Drentse 

Figuur 13: Overzicht Natura 2000 

Instandhoudingsdoelen Mantingerveld en 

Mantingerbos en -weiden

Landschap houdt hier de landschapsstructuur 
van een heideontginning met afwisseling van bos 
en open gebied in ere. Binnen die structuur zijn 
nieuwe natuurgebieden ingericht met veel open 
water (Witte Venen). Delen van het Oude Diep zijn 
omgelegd en hebben een aangelegde bochtige loop 
gekregen. De bedoeling is om de relatie te herstellen 
met het gedeelte van het beekdal van het Oude Diep 
bij de Blinkerd, ten zuiden van Drijber. Ook hier lig-
gen enkele kleine oude boskernen. Het beekdal van 
de Eekmaten (geen onderdeel van het Oude Diep) 
is met veel succes ingericht als nat hooiland, waar nu 
bijzondere soorten als gevlekte orchis weer groeien.

Noordelijk van de gebieden van Natuurmonumenten 
ligt het Scharreveld, ook in beheer bij Het Drentse  
Landschap. Het gebied bestond uit enkele losse stuk-
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ken heide die aan ontginning ontsnapt waren. Door 
inrichting van de tussenliggende landbouwgronden 
is hier een meer aaneengesloten heideveld ontstaan.
 
Op de landbouwgronden buiten de als natuurgebied 
beheerde delen, zoals in het Bruntinger Binnenveld 
hebben de boeren initiatief genomen om agrarisch 
natuurbeheer toe te passen met aandacht voor ak-
kervogels als patrijs en veldleeuwerik. Randen van 
akkers worden ingezaaid met bloemen en kruiden en 
overhoekjes blijven staan na de oogst.

Oostelijk van het Mantingerveld ligt de Boswachterij 
Gees (Staatsbosbeheer). Dit uitgestrekte gebied 
bestaat uit een groot boscomplex met grenzend 

daar aan de bovenloop van een beek, de Geeser-
stroom. Op basis van een afweging voor heel Noord-
Nederland heeft Staatsbosbeheer in dit gebied 
gekozen voor een ontwikkeling van een landschap 
waar mensen weinig sturende invloed uitoefenen. 
De bossen op zandgrond, de heide en het beekdal 
vormen één geheel en worden ook zo beheerd. Ont-
watering in de bovenloop is grotendeels gestopt. Er 
is een uitgestrekt beekmoeras ontstaan dat door tal 
van bijzondere vogels ontdekt is. Het gebied moet 
op termijn  grotendeels zelfredzaam worden met 
ruimte voor (half) wilde dieren als edelherten, wilde 
zwijnen, runderen en paarden. Naaldbossen met 
uitheemse soorten worden omgevormd tot loofbos-
sen met inheemse soorten.

Figuur 14: Ligging  Mantingerveld, Mantingerbos en -weiden en omringende natuurgebieden
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Grote Veld enige 
jaren na afgraving

(foto: Albert Kerssies)

De veranderingen in het landschap die in hoofdstuk 
2 zijn beschreven komen voort uit veranderingen 
in de onderliggende processen en de toenemende 
invloed van mensen op die processen. Wat is er 
veranderd in processen die het landschap vormen? 
Welke veranderingen hebben welke invloed? 

Van belang is het verschil in werkingssfeer van die 
processen. Abiotische processen werken in het 
algemeen op een grotere schaal van tijd en ruimte 
dan bijvoorbeeld de effecten van dieren (zoals 
begrazing). Als mens nemen we een bijzondere rol 
in dit geheel in: mensen hebben al dan niet bedoeld 
invloed op alle niveaus, van het klimaat tot de fauna.  
Dat geeft ons een bijzondere verantwoordelijkheid. 

Figuur 15: Hiërarchie van landschapsvormende processen

Het klimaat wordt warmer en de verdeling van 
neerslag over het jaar verandert: meer perioden 
van droogte of juist veel neerslag in korte tijd. Deze 

veranderingen werken door in het hele landschap. In 
de afvoer van water, en de planten en dieren die er 
voorkomen.

Het moedermateriaal is voor een deel verplaatst en 
verdwenen. Het hoogveen is afgegraven en afge-
voerd, net als later de bouwvoor van landbouw-
gronden die tot natuur zijn ontwikkeld. De basis van 
het gebied zoals die in de ijstijden is gevormd is nog 
grotendeels intact: keileem en dekzand.

De geomorfologie is veranderd. Natuurlijk reliëf is 
deels verdwenen. Kleine maar belangrijke hoogte-
verschillen in het landschap zijn geëgaliseerd of voor 
de afwatering doorgraven. Beeklopen zijn gedempt 

en soms elders opnieuw gegraven. De grote lijnen 
van de geomorfologie zijn nog wel intact: het 
verschil tussen de hogere gronden en de beek-
dalen. Ook de niet ontgonnen gebieden, zoals de 
stuifzanden, hebben een natuurlijke, gevarieerde 
morfologie.

De hydrologie is sterk veranderd. Door de afgra-
ving van het hoogveen is de hydrologische basis 
verlaagd, niet alleen oppervlakkig, maar ook in het 
eerste watervoerend pakket. Water wordt sneller 
afgevoerd en krijgt minder tijd om te infi ltreren. 

In droge perioden wordt water van elders in het 
landbouwgebied aangevoerd, water dat uiteindelijk 
afkomstig is uit de Rijn. De regionale hydrologie 
is door de ontginning en vervening onomkeerbaar 
veranderd. Op locale schaal (bijv. een bovenloop van 
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een beek) is hydrologisch herstel wel mogelijk. 

De bodem is op veel plaatsen veranderd. Oorspron-
kelijke bodemprofielen zijn verdwenen door diep-
ploegen en door afgraven van de bouwvoor. In delen 
van het gebied die niet ontgonnen zijn, zijn nog 
gave bodemprofielen aanwezig: in de stuifzanden 
(podzolen) en het Mantingerbos, waar de humus 
van eeuwen zich heeft opgestapeld. Op de heide is 
de voedselrijkdom van de bodem eerst eeuwenlang 
afgenomen doordat mensen organisch materiaal 
afvoerden (hout, plaggen). De afgelopen decennia 
is in het hele gebied de voedselrijkdom toegenomen 
door neerslag van stikstof uit zowel plaatselijke (zo-
als landbouwbedrijven) als diffuse bronnen (zoals 
verkeer) en door aanvoer van voedselrijk water. Het 
gebied is nu als geheel voedselrijker dan het in eeu-
wen geweest is. Dat is een verandering die nog lange 
tijd doorwerkt, ook als aanvoer van voedingsstoffen 
(zoals neerslag van stikstof) verder zou verminderen. 

De begroeiing in het gebied is sterk veranderd. Het 
ooit aanwezige loofwoud is gekapt, hoogvenen en 
beekmoerassen zijn ontwaterd en ontgonnen. De 

natuurlijke vegetatie is vervangen door een begroei-
ing onder invloed van menselijk beheer: hooilan-
den, heidevelden, hakhoutbos. De samenstelling 
van plantengemeenschappen is veranderd. Veel 
plantensoorten zijn uit het gebied verdwenen, met 
name soorten van oud bos en van hoogveen. Andere 
soorten hebben een plek gevonden in het cultuur-
landschap en staan daar nu onder druk door verdro-
ging en vermesting. Soorten uit andere delen van de 
wereld hebben het gebied bereikt, al dan niet door 
mensen geholpen (o.a. Douglasspar, Amerikaanse 
vogelkers). Door steeds intensievere landbouw en 
de daaraan gekoppelde uitstoot van vermestende 
en verzurende stoffen zijn plantengemeenschap-
pen verarmd en komen er nu op veel plaatsen alleen 
zogenoemde rompgemeenschappen voor. 

De samenstelling van de dierenwereld heeft onom-
keerbare veranderingen ondergaan. Wilde dieren 
die een landschapsvormende invloed hebben zijn 
mondiaal uitgestorven (oeros, tarpan) of zijn terug-
gedrongen naar marginale leefgebieden (edelhert, 
wild zwijn), soms tot ver buiten het huidige Neder-
land (wisent, eland). Ook de grote predatoren (wolf, 

Kraanvogel (foto: Moniek Rozemeijer)
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beer, lynx) zijn verdwenen. Toch zien we sommige 
soorten van grote natuurlijke gebieden na lange 
afwezigheid spontaan terugkeren naar Nederland 
(kraanvogel, zeearend). Wolf, lynx en eland zijn in 
de ons omringende landen bezig met een opmars.

Behalve de bewoners van de ‘wildernis’ zijn ook de 
bewoners van het esdorpenlandschap met akkers, 
hooilanden, heide en stuifzanden verdwenen als 

gevolg van versnippering van natuurgebieden en 
intensivering van de landbouw. Sommige soorten 
zijn als broedvogel in Nederland (bijna) uitgestorven 
(korhoen, goudplevier, ortolaan, paapje, duinpie-
per). Andere tot voor kort algemene soorten als 
patrijs en veldleeuwerik zijn schaars geworden. 
Soorten van bossen en halfopen landschap zijn na 
een periode van afwezigheid (als gevolg van jacht en 
houtkap) in de tweede helft van de twintigste eeuw 
teruggekeerd in het gebied:  das, vos, ree, havik. 

De natuurlijke processen die het landschap in het visiegebied vormen zijn op alle niveaus veranderd. De 
geologie en geomorfologie zijn in grote lijnen intact, met uitzondering van het afgegraven hoogveen. De 
regionale waterhuishouding is onomkeerbaar veranderd: het gebied is blijvend droger geworden. De voe-
dingstoestand is veranderd: het gebied is rijker aan nutriënten geworden. De levensgemeenschappen heb-
ben zich aangepast aan een steeds intensiever menselijk gebruik. Grote wilde dieren die invloed hebben 
op het landschap (herbivoren) zijn al lang verdwenen. Andere soorten hebben zich een plek verworven in 
het cultuurlandschap.

De rol van mensen in het landschap is veranderd. De extensieve landbouw die lange tijd het esdorpen-
landschap vormde is er niet meer. Tot voor kort algemene soorten van het agrarisch cultuurlandschap zijn 
schaars geworden. Sommige soorten blijken in staat zich spontaan (opnieuw) te vestigen als de omstan-
digheden gunstig zijn, maar dat geldt lang niet voor alle soorten. Behoud van resterende kleine populaties 
van bedreigde soorten is wezenlijk. 

Het is onmogelijk om het historische landschap opnieuw te maken. Het is wel mogelijk om natuurlijke 
processen voor een deel te activeren: natuurlijke waterstroming en de invloed van grote planteneters. Ook 
kan een deel van het vroegere agrarische gebruik worden nagebootst in de vorm van beheer. 
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5. Visie: van nu tot 2030

5.1 Een ruime blik op de omgeving
Deze visie kijkt over de grenzen van het bestaande 
natuurgebied en over de grenzen van Plan Goudple-
vier heen. We kijken in vogelvlucht naar een groter 
gebied dan ooit in beheer komt bij Natuurmonumen-
ten. Met kennis van de ontstaansgeschiedenis, van 
de sturende processen en van de ideeën uit de streek 
maken we keuzes voor de toekomst. Plan Goudple-
vier greep terug op de grote open heide van weleer, 
omringd door bos om de natuur te beschermen 
tegen schadelijke invloeden van buiten. Nu zoeken 
we juist de relatie met de omgeving.

Er is geen weg terug naar het verleden. Er zijn 
onomkeerbare veranderingen opgetreden. Het 
landbouwsysteem dat het vroegere esdorpenland-
schap vormde bestaat niet meer. De maatschappe-
lijke functie van het gebied is een andere geworden: 
ontspanning voor mensen, ruimte voor natuur en 
vasthouden van water zijn belangrijker geworden, 
naast een blijvende rol voor de voedselproductie. 
Welke processen vormen in de toekomst het land-
schap en hoe sturen mensen, hoe stuurt Natuurmo-
numenten daarin?

De relaties met de omringende landbouwgronden, 
de dorpen en andere natuurgebieden bepalen mede 
de keuzes voor de natuurgebieden van Natuurmo-
numenten. Aan de noord- en westkant liggen de 
oude cultuurlandschappen van het Scharreveld en de 
Eekmaten en het jongere ontginningslandschap van 
landgoed Vossenberg. Aan de zuidwestkant liggen 

jonge ontginningsbossen die overgaan in het beekdal 
van het Oude Diep. Niet alleen buiten de invloed-
sfeer van Natuurmonumenten is een rijke cultuur-
historie te vinden. Ook het Mantingerbos en –wei-
dengebied ademt historie: graslanden, elzensingels 
en de oude boskernen waar sinds de prehistorie bos 
heeft gestaan. Aan de zuidoostkant van het Mantin-
gerveld ligt het Landarbeiderswetgebied, een jong 
cultuurlandschap met een bijzondere geschiedenis. 

Toch is niet alles in het landschap een weerklank 
van het verleden. Als tegenwicht ligt in het oosten 
boswachterij Gees. Hier heeft Staatsbosbeheer ge-
kozen voor een nagenoeg natuurlijke ontwikkeling 
met een hoofdrol voor het water in het beekdal van 
de Geeserstroom. Hier groeit  een nieuwe wildernis 
met minimale sturende invloed van mensen. 

Een groot gedeelte van het visiegebied, het Mantin-
gerveld, ligt tussen deze ‘nieuwe wildernis’ aan de 
ene kant en de rijke cultuurhistorie aan de andere 
kant. Het Mantingerveld zelf is volop in ontwikke-
ling. Oude heide- en stuifzandkernen worden aan-
eengesloten via nieuw ingerichte gebieden waar de 
ontwikkeling opnieuw start. Dit gebied ontleent zijn 
identiteit nu vooral aan de dynamische ontwikke-
ling: er gebeurt veel met het landschap in een korte 
periode. Na de ontginning en de ruilverkaveling 
vormt de natuurontwikkeling al weer een nieuwe 
laag in de landschapsgeschiedenis. 

Zonsondergang (foto: Albert Kerssies)
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5.2 Mogelijkheden om sturende 
processen ruimte te geven
Natuurlijke processen hebben in samenspel met 
mensen het landschap gevormd zoals dat er nu ligt. 
Gaandeweg is de sturende rol van mensen groter ge-
worden en die van natuurlijke dynamiek kleiner.  Voor 
het maken van keuzes is het goed om te weten welke 
ruimte er is om natuurlijke processen te activeren. 
•	Waterstroming: natuurlijke inzijging, kwel en 
 afstroming van water laten verlopen waar dat 
 kan. Er zijn mogelijkheden om de ontwatering van 
 Mantingerbos en –weiden te verminderen. 
 Met een verdergaande inrichting van het 
 Mantingerveld kan hier meer water worden 
 vastgehouden dat in de bodem kan inzijgen. 
 In de Middenraai liggen mogelijkheden voor 
 peilverhoging waarmee de verdroging van de 
 oostrand van het Mantingerveld vermindert. 
 Toch zal het visiegebied als geheel te maken 
 blijven houden met een lager waterpeil en 
 versnelde afvoer van water vanwege de belangen 
 van de landbouw. 
•	Veenvorming: in geïsoleerde laagtes kunnen zich 
 plaatselijk hoogveentjes ontwikkelen. 
 In de Middenraai en de verbindingszone naar 
 Gees kan laagveen tot ontwikkeling komen. 
 Van grootschalige hoogveenontwikkeling zal geen 
 sprake zijn, daarvoor is het gebied te sterk 
 veranderd. 
•	Bosvorming: dit is een proces dat in principe 
 overal in het gebied kan verlopen waar het beheer 
 en gebruik stoppen. Het is dus niet de vraag waar 
 dit proces ruimte kan krijgen, maar meer waar we 
 die ruimte willen geven.  
•	Herbivorie: dieren die planten eten hun 
 ecologische rol laten vervullen. Grote en kleine 
 grazers hebben een belangrijke structurerende 
 rol in het landschap. Plaatselijk kan door vraat het 
 landschap open blijven. Ook als zich bos 
 ontwikkelt zal dat met invloed van grazers een 
 ander bos zijn dan zonder. De invloed van 
 planteneters kan betrekking hebben op wilde 
 dieren (konijn, ree, mogelijk in de toekomst 
 spontane vestiging van wild zwijn en/of edelhert). 
 Het kan gaan om semi-wilde dieren: zelfredzame 
 grazers zoals die in sommige natuurgebieden leven 

 als vervangers van uitgestorven soorten als 
 oerrund en tarpan. Het kan ook gaan om 
 landbouwhuisdieren van allerlei soorten en rassen: 
 heideschapen, koeien, paarden. 

5.3 De sturende rol van mensen
De recente geschiedenis van het gebied is de afgelo-
pen jaren een inspiratiebron geweest bij de inrich-
ting. De kaarten uit de 19e eeuw tonen een groots 
open heidelandschap met kleinschalige beekdalen met 
hooiland en bos. Dit landschap kende een grote men-
selijke invloed, er werd veel arbeid verricht door tal van 
kleine boeren. Het was een gebied arm aan voedings-
stoffen en rijk aan soorten die tegenwoordig zeldzaam 
zijn. Dit landschap kan niet volledig hersteld worden.

In Mantingerbos en –weiden treffen we een gelaagd 
landschap aan, met veel (oer)oude elementen. Een 
landschap dat gewaardeerd wordt door mensen en 
waar veel bijzondere soorten voorkomen. Het Man-
tingerveld geeft een beeld van een nieuw landschap 
met daar binnen enkele oude elementen. Veel van de 
historische kenmerken zijn oppervlakkig uitgegumd in 
het Mantingerveld. De ontwikkeling lijkt in de nieuw 
ingerichte delen als het ware opnieuw te beginnen.

De beelden van het landschap van vóór de vervening 
en ontginning kennen we niet goed van dit gebied. 
Ook die situatie kan nooit meer terugkeren. Wel is 
uit andere gebieden en landen bekend welke proces-
sen hier werkzaam waren, hoe het landschap er uit 
moet hebben gezien en welke soorten je daar kunt 
verwachten. Hoogteverschillen, waterstroming en 
de interactie tussen planten en planteneters bepalen 
dan het landschap. In zo’n landschap speelt bosont-

Grazers nemen bezit van de ‘nieuwe natuur’ (foto: Albert Kerssies)
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wikkeling een belangrijke rol, zowel op natte als 
op droge plaatsen. Wilde grazers in natuurlijke 
dichtheden zullen het landschap niet helemaal 
open houden. Habitats als stuifzand en heide zullen 
onder ‘natuurlijke’ omstandigheden minder voor-
komen, bossen, struwelen  en zomen juist meer. 

Er ligt een wereld van nuances tussen deze twee 
uitersten, tussen het beheerste cultuurlandschap 
en de ongeremde wildernis. Een situatie waarin 
natuurlijke processen wel meer ruimte krijgen, 
maar waarin de beheerder bijstuurt, bijvoorbeeld 
in waterpeilen en aantallen grazers. De keuze is 
niet zwart-wit, er is eerder sprake van een gra-
diënt in sturende invloed van mensen. Net zoals 
er gradiënten zijn tussen nat en droog, hoog en 
laag, voedselarm en voedselrijk. 

Natuurmonumenten heeft te maken met de doe-
len van Natura 2000, met beperkingen vanuit 
andere belangen en met eerder aangegane ver-
plichtingen. Dat betekent in elk geval dat er een 
fl ink areaal droge en natte heide in een overwegend 
open landschap voorkomt, met plaatselijk stuifzand 
en heischraal grasland. Cultuurhistorisch bijzondere 
gebieden blijven bewaard, met name dicht bij de 
dorpen, zoals het Landarbeiderswetgebied. 

De basisgedachte van deze natuurvisie is een 
gradiënt in de sturende rol van mensen in het 
landschap. Rond de dorpen een landschap 
beheerd door mensenhand: Mantingerbos 
en –weiden, de essen, het Landarbeiderswet-
gebied. Op grotere afstand van de bewoning 
een terugtrekkende rol van de mens. Hier kan 
de natuur zich steeds meer zelf vormen. Een 
minder sturende rol van de beheerder wordt 
mogelijk door het natuurgebied als meer 
aaneengesloten geheel in te richten. Dan kan 
water worden vastgehouden en kunnen grazers 
hun eigen weg zoeken. De beheerder zal zich 
niet helemaal uit dit gebied terugtrekken. Hoe 
het landschap eruit gaat zien ligt vooraf niet 
helemaal vast. Er blijft ruimte om je te laten 
verbazen. 

5.4 Totaalbeeld visiegebied
Het geschetste beeld is de uitkomst van een proces 
waarbij Natuurmonumenten samen met de omge-
ving is gaan praten, schetsen en tekenen. Op grond 
van wat in die uitwisseling van wensen en ideeën 
naar voren is gekomen, is deze visie gemaakt. Een 
beeld dat niet zomaar realiteit is, maar dat we tussen 
2020 en 2030 willen bereiken. Deze visie geeft 
geen statisch eindbeeld, maar wil vooral een beeld 
geven van een zich constant ontwikkelend gebied 
dat door natuur en mensen samen vorm wordt 
gegeven. In het hele visiegebied van Mantingerveld 
en Mantingerbos en –weiden zal een landschap 
ontwikkeld worden van zandgronden en beekda-
len, met daarin van noord naar zuid een gradiënt 
van afnemende sturende menselijke invloed. Een 
gradiënt zowel in de tijd als in geografi sche ligging. 
Een afwisselend landschap waar in het noorden een 

Scharreveld

Vossenberg

Mantingerbos en -weiden

Mantingerveld

Landarbeiderswetgebied

Boswachterij Gees

Figuur 16: Luchtfoto van het visiegebied. In de blauwe cirkels 

gebieden met een zichtbare cultuurhistorie. In geel het gebied van 

het Mantingerveld, volop in ontwikkeling, met daarin de cultuur-

historie van het Landarbeiderswetgebied. In groen de Boswach-

terij Gees waar een koers is ingezet naar een ontwikkeling met 

weinig sturende invloed van mensen
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sterke binding is met het verleden en waar in het 
zuiden meer nadruk ligt op spontane ontwikkeling 
van natuur, zonder de sturing helemaal los te laten. 
Deze gradiënt sluit logisch aan bij de omgeving. In 
het noorden sluit het cultuurlandschap van Man-
tingerbos en –weiden aan bij de Vossenberg en het 
Scharreveld. In het zuidoosten wordt een verbinding 
gelegd met de wildernis-in-ontwikkeling in Bos-
wachterij Gees. Een bijzondere plek in dit geheel 
neemt Nieuw-Balinge met het Landarbeiderswetge-
bied in. Ooit begonnen als nederzetting van pioniers 
in een onherbergzaam hoogveenlandschap wordt 
Nieuw-Balinge nu een kern van cultuurhistorie en 
ontginningsgeschiedenis in een natuurlandschap 
in ontwikkeling. Het Landarbeiderswetgebied en 
het her in te richten munitiecomplex versterken het 
contrast.

Mantingerbos & -weiden
Het gebied van Mantingerbos en –weiden ligt in de 
directe omgeving van de oude dorpen van de Broek-
streek: Mantinge, Balinge, Garminge en Bruntinge. 
Dit is een oud cultuurlandschap, waarvan de land-
schappelijke en ecologische kwaliteiten door ontgin-
ning en ruilverkaveling grotendeels zijn vervaagd. 
De voormalige bovenlopen van het Oude Diep 
worden zoveel mogelijk hersteld door laagtes in het 
landschap te volgen. Loskoppeling van landbouw-
water en natuurwater zal worden voortgezet. Ge-
biedseigen water wordt langer vastgehouden door 
diepe doorgaande watergangen te dempen. Hier-
door zal het gebied in zijn geheel natter worden en 
zal kwelwater meer in het maaiveld komen. Water 
wordt langer vastgehouden en geleidelijker afge-
geven. Piekafvoeren zullen daarmee lager worden, 

extreme droogte wordt beter opgevangen. Meer 
kwelwater zal een positieve invloed hebben op de 
beekdalvegetaties, waardoor er bijvoorbeeld natte, 
schrale hooilanden met dotterbloemen en 
orchideeën zullen ontstaan.

Het oude landschapsbeeld met graslanden, elzensin-
gels en boskernen wordt versterkt. Nieuwe elzen-
singels worden aangeplant om de oude kavelverde-
ling weer zichtbaar te maken. De oude markegrens 
wordt zichtbaar gemaakt door markante bomen aan 
te planten of vrij te stellen. Bos krijgt in dit gebied 
een wat groter aandeel, zowel door aanplant als door 
spontane vestiging. Op de hogere zandruggen is 
ruimte voor streekeigen (deels verdwenen) soor-
ten als zomereik, zoete kers, es, hazelaar, gewone 
vogelkers, kardinaalsmuts etc. Op de hoogste droge 
plekken soorten als beuk en hulst. Op de overgangen 
naar de lager gelegen delen kunnen spontaan elzen 
en berken opslaan.  Figuur 17 geeft een schets van 
het toekomstbeeld.  Via een brede wegbeplanting 
langs het Binnenveld kan de uitwisseling van soor-
ten met de geïsoleerde boskern van het Bruntin-
gerbos en met de nieuw aangeplante bosjes in het 
Bruntinger Binnenveld versterkt worden. Agrarisch 
natuurbeheer (akkerranden) draagt hier bij aan een 
cultuurlandschap met een rijke natuur. 

landarbeiderswetgebied (foto: Albert Kerssies)

Elzensingels (foto: Natuurmonumenten)
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Natuurmonumenten en de agrarische natuurvereni-
ging zullen de inrichting van het natuurgebied en 
het agrarisch natuurbeheer op elkaar afstemmen, 
waardoor deze gronden elkaar versterken.

Het grasland tussen de elzensingels zal vooral wor-
den gehooid maar op de hogere delen en fl anken 
van het beekdal kan beweiding plaatsvinden. Dit 
waar mogelijk met oud-Hollandse runderrassen als 
blaarkop e.d.. Lokale ondernemers krijgen de ruimte 
om mee te beheren. Percelen waar bosontwikkeling 
gewenst is krijgen een zeer extensieve beweiding 
waardoor bomen kunnen opslaan of worden uitge-
rasterd en met bos beplant met de daar thuishorende 
soorten. 

Op termijn kan van de nieuw aangeplante of spon-
taan opgeslagen bossen gebruik gemaakt worden 
door er bomen voor lokaal gebruik uit te kappen. 
Deze lichte menselijke invloed kan bijdragen aan het 

behoudt van typische bossoorten. In de bestaande 
bossen Mantingerbos, Thijnsbos en Noordlagerbos 
zal geen houtoogst plaatsvinden om de ongestoorde 
ontwikkeling van de laatste vijftig jaar niet te door-
breken.

Onderhoud van de elzensingels vindt plaats in over-
leg en samenwerking met de dorpen in de Broek-
streek. Uitgangspunt bij het beheer blijft het duur-
zaam voortbestaan van singels van diverse leeftijden 
en de ecologische kwaliteit van de singels. Eventuele 
houtoogst is plezierig, maar een bijkomstigheid.

De ontsluiting van de Mantingerweiden zal voor 
wandelaars uit de directe omgeving vergroot wor-
den door de aanleg van smalle paadjes en planken 
over slootjes langs perceelsgrenzen. De bestaande 
bosgebieden blijven `padloos’. In overleg met de 
bewoners wordt hiervoor een voorstel gemaakt.
Zo ontstaat een rijk kleinschalig en gevarieerd 

Figuur 17: Voorlopige schets op hoofdlijnen voor inrichting Mantingerbos en  -weiden. 
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cultuurlandschap, vol met overgangen en een hoge 
biodiversiteit. Typische bossoorten krijgen een 
versterking van hun leefgebied. Natuurmonumen-
ten beheert het gebied samen met de betrokken 
bewoners van de Broekstreek. Mantinge doet dienst 
als toegangspoort naar het gebied, maar de dorpen 
Balinge en Garminge zijn minstens zo betrokken. 

Mantinger Es en verbindingszone Mantingerbos en 
-weiden naar Mantingerzand
De Ekkelkampen en de Voorste Es vormen de ver-
binding van het Mantingerbos en –weiden naar het 
Mantingerzand. Tussen de Voorste Kniepe en de 
Ekkelkampen kan langs de es een strook ontstaan 
met bosjes, struweelranden, ruigte en kleine akkers. 
Deze sluiten aan op de akkerpercelen van de es, 
waar de agrarische natuurvereniging met aangepast 
beheer de natuurwaarde van de es kan vergroten. 
Samen met lokale boeren en de agrarische natuur-
vereniging wil Natuurmonumenten bekijken welke 

vormen van agrarisch natuurbeheer aan de randen 
van de es plaats kunnen vinden. Dit biedt mogelijk-
heden voor soorten als patrijs, geelgors, roodborst-
tapuit en veldleeuwerik. De lagere delen zullen 
natter zijn en aansluiten op de bovenloop van het 
Oude Diep. De drogere delen kunnen als flora- en 
fauna-akker worden ingericht. Overgangen tussen 
bos, akker, grasland kunnen als ruigtestrook ruimte 
bieden aan vogels en vele insectensoorten. Tevens 
is dit een strook voor de verschillende dieren die 
tussen het Mantingerzand en de Mantingerweiden 
heen en weer willen trekken (das, ringslang). 

De poelen
Aan de oostrand van de Voorste Es lag één van de 
bovenlopen van het Oude Diep. In een gebied dat 
De Poelen heet. Hier komt kwelwater aan de op-
pervlakte, wat zich nog altijd toont in roestverschijn-
selen en rietgroei in de sloten. Het gebied oostelijk 
van de Heirweg heeft het patroon van een jonge 
veldontginning. Het grondeigendom is hier nu ver-
snipperd en het landgebruik bestaat uit akkerbouw. 
In dit gebied liggen zowel kansen voor soortenrijke 
graslanden als bos of natte heide. Uitgangspunt in 
de visie is dat het kwelwater in dit gebied ten goede 
kan komen aan de voeding van het Oude Diep. 
Natuurmonumenten wil dit gebied graag als één 
geheel beheren, zeker vanuit hydrologisch oogpunt. 
Eigendom bij Natuurmonumenten, of in ieder geval 
medewerking van andere eigenaren aan verdere ver-
natting, is hiervoor noodzakelijk. In de streek leeft 
de wens om de oude verkavelingspatronen zichtbaar 
te houden en het landschap open te houden. Een 
nat open graslandgebied van hooi- en weiland, met 
daarin een laagte die aansluit op het Oude Diep zou 
hiervoor een optie zijn. Natuurmonumenten bekijkt 
in overleg met de eigenaren en gebruikers welke 
mogelijkheden er op korte termijn zijn om een stap 
richting dit toekomstbeeld te zetten.

Landarbeiderswetgebied
 Vanuit Nieuw-Balinge leiden de Haarweg en de 
Koolveenweg naar het Landarbeiderswetgebied. 
Een van origine kleinschalig gebied met nu een men-
geling van private gronden en gronden van Natuur-
monumenten. Dit gebied vormt zowel historisch als 

Schoolpad met bruggetje Mantingerweiden (foto: Jorrit Hoen)
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nu de overgang van de bebouwde omgeving naar de 
‘grote stille heide’. Deze overgang wordt versterkt 
door de inrichting van het gebied. Natuurmonu-
menten wil samen met de particuliere eigenaren een 
plan maken voor inrichting en gebruik om het unieke 
kleinschalige karakter van het Landarbeiderswetge-
bied te versterken. Op sommige particuliere gron-
den vindt al een vorm van agrarisch natuurbeheer 
plaats in de vorm van akkers en weiden. Gronden 
van Natuurmonumenten zullen kleinschalig wor-
den ingericht voor teelt van landbouwgewassen als 
zomer- en wintergranen, boekweit, etc.. Er wordt 
nadrukkelijk gekeken naar gewassen die aanvul-
lend zijn op het gebruik door particulieren, om 
een gevarieerd geheel te krijgen. Aan de west- en 
zuidzijde zal deze overgang grenzen aan de nieuw 
ontstane heide, die aan weerszijde van de Hoog-
eveenseweg ontstaat. Er kan een prachtig landschap 
ontstaan voor soorten als patrijs, geelgors, steenuil , 
kerkuil en veldleeuwerik. Het gebied wordt door-
aderd door smalle, onverharde voetpaden. Vanuit 
het plan  “Veuruutzicht” zijn al twee ommetjes door 
het gebied aangelegd. Nieuwe voetpaden zullen hier 
op aansluiten. Ten zuiden van de Haarweg kan een 
zevental nieuwe woningen worden gebouwd. Bij 
het ontwerp van de woningen en de inrichting van 
de kavels zal nadrukkelijk ingespeeld worden op de 
ligging aan de rand van het natuurgebied.

Mantingerveld met Hullenzand, Lentsche Veen, 
Martensplek en Mantingerzand 
In het Mantingerveld ligt de overgang van het 
cultuurlandschap richting ongestuurde natuur. 
Elementen uit beide systemen komen hier samen. 

Op lange termijn bepalen natuurlijke processen in 
grote lijnen hoe het landschap zich vormt, maar de 
beheerder houdt de vinger aan de pols en stuurt bij 
waar nodig. Hoogteverschillen, droge en natte voed-
selarme omstandigheden, neerslag en verdamping 
en uitspoeling richting de bovenloop van het Oude 
Diep vormen de belangrijkste natuurlijke kenmerken 
van het systeem. Gebiedseigen water wordt zo lang 
mogelijk vastgehouden. Bovenop deze abiotische 
kenmerken spelen halfwild levende grazers (run-
deren, mogelijk ook paarden) een belangrijke rol 
bij de ontwikkeling van een gevarieerd heideland-
schap. Natuurlijke begrazing draagt bij aan een rijk 
en gevarieerd landschap (zie bijlage 2: natuurlijke 
begrazing). 

Door de invloed van natuurlijke processen en 
menselijk ingrijpen ontstaat een halfopen heide 
landschap. Niet vooraf precies op kaart getekend en 
vastgelegd, maar wel met voldoende aandacht voor 
instandhoudingsdoelen, zoals heidevegetaties en 
heischraal grasland. De ontwikkeling van het gebied 
wordt niet helemaal aan de elementen en grazers 
overgelaten. Een zekere openheid van het heide-
landschap is zowel  vanuit de omgeving als vanuit de 
instandhoudingsdoelen van Natura 2000 gewenst. 
Variatie in structuur – afwisseling tussen open zand, 
jonge, korte heidevegetatie en stukken met oude 
heidestruiken – is gewenst vanuit de rijkdom aan 
soorten. Ook de ontwikkeling van enig bos en stru-
weel draagt bij aan de beleving en de rijkdom aan 
soorten. Bosontwikkeling die een bedreiging vormt 
voor restpopulaties van bedreigde soorten is niet 
gewenst. Door bedreigde soorten constant te moni-
toren wordt een vinger aan de pols gehouden. Wan-
neer soorten in het geding lijken te komen wordt 
plaatselijk ingegrepen om de openheid te herstellen 
of voedselarme omstandigheden te creëren. 

Het jeneverbesstruweel zal op de lange termijn op-
gaan in het aaneengesloten heidelandschap en waar 
mogelijk zullen er plaatselijk nieuwe jeneverbessen 
opslaan. In het begin zullen we de vitaliteit van het 
struweel vergroten door kleinschalige ingrepen als 
kappen van opslag, dunning en plaggen. Extensieve 
begrazing in een aparte begrazingseenheid met 

Wandelen in het Mantingerzand (foto: Jorrit Hoen)
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daarvoor geschikte runderen of schapen zorgt voor 
korte vegetaties. Op lange termijn zal het gebied 
worden toegevoegd aan het integraal begraasde 
heidegebied.

Verlengde Middenraai
Aan de andere kant van de waterscheiding, in het 
oosten, stroomt het water richting het zuiden.  Wa-
ter is ook hier leidend zijn voor  de gebiedsontwik-
keling. Een hogere grondwaterstand helpt tegen de 
verdroging in het aangrenzende Mantingerveld en 

kan tot verbetering van de kwaliteit van de vochtige 
heidevegetaties leiden. Een gradiënt van droog in 
het noorden naar steeds natter in het zuiden zorgt 
voor een geleidelijke overgang met verschillen in be-
groeiing. In tegenstelling tot de voedselarme heide is 
het gebied van de Verlengde Middenraai voedselrijk 
en dat zal nog lange tijd zo blijven. Afgraven van de 
bouwvoor is niet gewenst, omdat daarmee de hoog-

teverschillen met het Mantingerveld verder zouden 
toenemen, met verdroging in het Mantingerzand 
tot gevolg. Beginnend vanaf de heide ontstaan 
voedselrijke natte graslanden, zeggenvegetaties, 
natte rietlanden en open water.  Hiermee wordt het 
gebied aantrekkelijk voor onder andere libellen, 
insectenjagende soorten als zwaluwen en verschil-
lende soorten vleermuizen. Drempels in het tracé, 
nieuwe slenken, van noord naar zuid zorgen ervoor 
dat water  zo lang mogelijk wordt vastgehouden. 
Lokaal kunnen wilgen opslaan, maar de wens is om 
het landschap open te houden en om het zicht op de 
rand van het Mantingerzand te behouden. Door het 
gebied vanaf de inrichting direct te beweiden wordt 
de groei van wilgen beperkt. Vooral in de winter-
maanden zal het gebied, onder invloed van natuur-
lijke waterdynamiek, plasdras zijn. Daar waar nodig 
kan aanvullend beheer plaatsvinden om de openheid 
te bewaren. Het open water in het zuiden watert 
via een drempel uiteindelijk af in het kanaal van de 
Verlengde Middenraai.
 
De eerste jaren wordt het gebied als aparte een-
heid beweid. Op termijn wordt het onderdeel van 
één groot gebied met vrij rondtrekkende dieren. Er 
kan natuurlijke trek ontstaan bij de grazers, waarbij 
ze in de zomer het voedselrijk gebied zullen be-
grazen. Wanneer dit in de winter te nat wordt gaan 
de dieren naar de heide. Een dam met duiker in de 
Verlengde Middenraai zorgt voor uitwisseling van 
dieren tussen boswachterij Gees, via de Middenraai, 
en het Mantingerveld.  In de Verlengde Middenraai 
(gemeentelijke weg) wordt een bocht aangelegd 
zodat de weg om de dam heen wordt geleid. On-
der de weg door worden faunapassages aangelegd 
voor kleinere diersoorten. Wildroosters zorgen dat 
de weg ‘overgraasbaar’ is. Natuurmonumenten en 
Staatsbosbeheer stemmen hun beheer af: welke soor-
ten, rassen en aantallen grote grazers kunnen er leven?

Door in het zuiden het landschap open te houden 
ontstaat er een open zone van minimaal honderd 
meter die voorkomt dat muggen massaal het dorp 
bereiken. Er zullen maatregelen worden genomen 
om het dorp en de huizen langs de Middenraai droog 
te houden.

Mantingerzand afgeplagd (foto: Albert Kerssies)

Kleine zonnedauw (foto: Niek Backus)
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Vanuit de lokale gemeenschap is de wens uitge-
sproken om in dit gebied een begraafplaats aan te 
leggen. De mogelijkheid hiertoe wordt onderzocht. 
Grenzend aan het dorp worden natuurbelevingsmo-
gelijkheden gecreëerd, bijvoorbeeld een ‘waterpad’ 
of waterspeelplaats.

Masterplan Nieuw-Balinge
Natuurmonumenten werkt samen met de provincie Drenthe, de gemeente Midden Drenthe, Plaatselijk 
Belang en de Dienst Landelijk Gebied aan het Masterplan Nieuw-Balinge. Dit plan behelst een integrale 
gebiedsontwikkeling rondom Nieuw-Balinge, waarbij de leefbaarheid wordt vergroot, de Ecologische 
Hoofdstuctuur (EHS) wordt gerealiseerd en het Munitie en Mobilisatiecomplex een nieuwe functie krijgt. 
Concreet zijn de volgende projecten voorzien:

Munitiecomplex
Het munitiecomplex Nieuw-Balinge is afgestoten door Defensie en verkocht aan Natuurmonumenten. 
Natuurmonumenten geeft een initiatiefgroep de mogelijkheid om een museale bestemming (Joodse werk-
kampen, Militair erfgoed, Koude oorlog) te realiseren. Mocht dit niet lukken dan zal het complex worden 
ingericht als natuurgebied.

Realisatie EHS
In het kader van de EHS-realisatie zijn ten zuidwesten en oosten van Nieuw-Balinge gronden verworven 
om ingericht  te worden als natuurgebied. Dit zal de komende jaren uitgevoerd worden. Tevens wordt in 
dit kader de ecologische verbinding met de boswachterij Gees gerealiseerd.

Woningbouw Meeuwenweg-landarbeiderswetgebied
Ten zuiden van de Haarweg, tussen Meeuwenweg en Hullenzandweg, zal in een voormalig stuk EHS een 
zevental woonlocaties worden gerealiseerd. Hiermee krijgt het dorp een afronding aan de westzijde. 

Sloop agrarische bebouwing Verlengde Middenraai
Aan de Verlengde Middenraai worden overbodige agrarische bedrijfsgebouwen gesloopt na  een bedrijfs-
verplaatsing van een melkveebedrijf.

Brijstroeken
Door het verdwijnen van de oorspronkelijke functie van het munitiecomplex kan het recreatieterrein de 
Brijstroeken een woonfunctie krijgen.

Waterspeelplaats (foto: Natuurmonumenten)
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Figuur 18: Streefbeeld op hoofdlijnen voor  Mantingerveld, Middenraai en landarbeiderswetgebied
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Toekomstbeeld, september 2025

Een man komt met z’n zoon van elf naar buiten gewandeld uit het dorpshuis. Vanmorgen zijn ze vroeg 
vertrokken uit Amersfoort om samen het Mantingerveld te verkennen. Vanaf de afslag bij Hoogeveen 
volgden ze borden naar het dorpshuis van Nieuw-Balinge, waar je bij het infopunt van Natuurmonumenten 
informatie over het gebied kunt ophalen en in je mobiele computer kunt laden. Koffie en koek hebben ze 
er natuurlijk ook. Samen gaan ze op  pad voor een flinke wandeling. 

Vanuit het dorp lopen ze het smalle paadje op dat de man die de koffie bracht had aangewezen.  Buiten het 
dorp liggen kleine akkertjes. Hier wat boekweit, rogge en dan weer iets wat op een grote volkstuin lijkt. 
Geen hekken of borden. Plots vliegen een paar patrijzen op uit een veldje met tarwe, drie geelgorzen vlie-
gen over. Het wordt steeds stiller en de heide aan de horizon lonkt. 

Op de heide zelf lijkt het wel of ze op vakantie in Scandinavië zijn. Een groep kraanvogels vliegt over 
onderweg naar het zuiden. Een adder ligt zich op te warmen midden op het zand. Een boomvalk verschalkt 
boven de hei een libel. De heide hier is anders dan ze gewend zijn van andere tochten in Drenthe. Ook wel 
mooi paars en met een wijds uitzicht. Maar zo nu en dan staat er een bosje, ligt er een vennetje en moet 
je uitkijken geen natte voeten te krijgen. Dan weer een kop los droog zand. Allerlei bloemen en bijen, 
zweefvliegen…genoeg om je over te verwonderen als je goed kijkt. Je mag hier vrij rondstruinen met je 
GPS. Daar loopt een grote groep…., tja wat zijn het eigenlijk? Wilde runderen? Een stier staat te pronken 
en neemt een grote heidestruik op de horens, flink wat zand opwerpend. Het ziet er indrukwekkend uit. 
Het beest keurt de wandelaars geen blik waardig. 

Lekker klauteren (foto: Laurence Delderfield)
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Ze buigen af naar het noorden. Het landschap wordt droger 
en dichter met open zand en steeds meer jeneverbessen. 
Aan de rand lopen ze door een bos van oude kromme eiken 
die uitnodigen om in te klimmen. Maar er is nog zo veel te 
ontdekken dat ze toch door lopen, een veerooster over. On-
derweg hebben ze verder geen hekken gezien, al zal er toch 
wel een geweest zijn. 

Weer verandert het landschap. De eigenaar van een kleine 
camping wijst hen op het landschap tussen de dorpen hier, 
dat hij de Broekstreek noemt. Over een wandelpad langs 
de rand van een bolle akker lopen ze naar Mantinge. Op het 
veld scharrelen allerlei vogels: gorzen, piepers, leeuweri-
ken. Waar het weer natter wordt, niet ver van het dorp, zien 
ze een vogel op een paaltje zitten: paapje! 

Na een tosti in de nazomerzon hebben ze nog tijd om een rondje rond het dorp te lopen. Weer zo’n ver-
rassend klein paadje het dorp uit. Het Mantingerbos met zijn oude eiken en grote, donkere hulststruiken 
maakt indruk. Talrijke braamstruiken met donkerpaarse vruchten nodigen uit tot snoepen. In een kleine 
weide staat een groepje koeien rustig te herkauwen. In de volgende weide springen twee reeën weg. In 
de berm zien ze de sporen van een das. Die heeft vast zijn burcht ergens in het geheimzinnige bos. Het lijkt 
wel of het in dit gebied al eeuwen zo gaat als nu op deze middag.

Vanuit Mantinge kunnen ze met een kleine streekbus terug naar Nieuw-Balinge, want de vermoeidheid 
slaat toe. Voor ze de terugreis aanvaarden stoppen ze nog bij het Joods oorlogsmuseum. Vroeger, in de tijd 
van de Koude Oorlog, lag hier een munitiedepot. Ook voor dit stukje geschiedenis is een goede nieuwe 
bestemming gevonden.

Sporen das (foto: Andre Westendorp)
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6. Van visie tot werkelijkheid

6.1 Route van 2011 naar het eindbeeld
Zoals eerder geschetst vormt het Mantingerveld sa-
men met het gebied langs de Verlengde Middenraai 
en Boswachterij Gees in de toekomst één grote een-
heid. Daaromheen liggen gebieden waar het histori-
sche, natuurrijke cultuurlandschap wordt versterkt. 
Zo ver is het nog niet. Verschillende deelgebieden 
zullen een verschillende ontwikkeling doormaken.

Voor het hele gebied probeert Natuurmonumenten 
door aankoop of ruiling de ontbrekende percelen, 
die nu de verdere inrichting  belemmeren, te ver-
werven. Als dat niet mogelijk is zal gekeken worden 
hoe in overleg met de eigenaar alternatieven te 
vinden zijn.

In het kader van de beheerplannen Natura 2000 zijn 
diverse maatregelen voorgesteld om de hydrologie 
van het gebied te verbeteren. Natuurmonumenten 
zal samen met het waterschap en de provincie het 
initiatief nemen om de voorstellen verder uit te 
werken. Ook de mogelijkheden voor combinaties 
van natuurontwikkeling en waterberging langs de 
Verlengde Middenraai worden hierin betrokken. 
Koppelen van de gebieden aan weerszijden van de 
Hoogeveenseweg (opheffen barrièrewerking) heeft 
zowel voor de hydrologie als voor de fauna een hoge 
prioriteit. De planontwikkeling en de uitvoering zal  
in overleg met de gemeente en omwonenden plaats 
vinden.

Mantingerbos & -weiden
Vernatting van het gebied die in gang is gezet wordt 
voortgezet. In samenwerking met het waterschap 
kijkt Natuurmonumenten welke sloten kunnen 
worden gedempt zonder dat bewoners en boeren 
daar overlast van ondervinden. Oorspronkelijke 
hoogteverschillen worden opgezocht en hersteld, 
doorgegraven zandruggen worden weer aaneenge-
sloten. Op daarvoor geschikte locaties zal er wat bos 
bijkomen. Grenzend aan Mantinge zal het cultuur-
landschap versterkt worden door de aanplant van 
elzensingels. Een aanzet voor deze herinrichting is 
eind 2011 gemaakt. 

In overleg met de dorpen willen we de rijke cul-
tuurhistorie van het gebied levend houden. Met 
de mensen uit de Broekstreek heeft al een verken-
ning van mogelijke plekken voor bosuitbreiding 
plaatsgevonden. Samen wordt gezocht naar lokaal 
plantmateriaal om in de regio op te kweken. Regel-
matig gaan Natuurmonumenten en de mensen uit de 
Broekstreek bij elkaar aan tafel zitten om het beheer 
en gebruik van het Mantingerbos en –weiden te be-
spreken. Jaarlijks onderhoud van de elzensingels zal 
op basis van het onderhoudsplan zo veel mogelijk in 
samenwerking met de bevolking plaatsvinden. Met 
grondeigenaren vindt overleg plaats om de laatste 
regulier gebruikte agrarische percelen te verwer-
ven of een natuurfunctie te geven. Daarna zullen 
de laatste drainerende sloten en nog niet ingerichte 
percelen aangepakt worden.

Mantingerveld (foto: Alje Zandt)
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Nadat de hydrologische herstelmaatregelen uitge-
voerd zijn, deels in 2012 en deels later, wordt geke-
ken in hoeverre de graslanden in het vervolgbeheer 
gehooid worden en waar (na)beweiding mogelijk is. 
Daarbij gebruiken we zoveel mogelijk vee van lokale 
mensen.

Mantinger Es en verbindingszone Mantingerzand, 
Mantingerbos & -weiden
Samen met de agrarische natuurvereniging heeft een 
verkenning plaatsgevonden van de mogelijkheden 
van agrarisch natuurbeheer op de es. Er wordt ge-
zocht naar mogelijkheden om elkaar te versterken. 
Zowel vanuit Natuurmonumenten als de omgeving 
is aangeven dat men liever geen maïs tot aan de rand 
van de es ziet. Akkerrandenbeheer lijkt goede kan-
sen te bieden als vorm van agrarisch natuurbeheer 
waarvoor vergoedingen vanuit de Provincie beschik-
baar zijn. Natuurmonumenten gaat haar akkers op 
de Mantinger Es in kleinere percelen opdelen en, 

naast winterrogge, zomergranen verbouwen. Van 
de grotere variatie in gewassen zullen akkervogels 
profiteren. 

Vernatting en water vasthouden in het gebied van 
de De Poelen kan een belangrijke bijdrage leveren 
aan het hydrologisch herstel van de bovenlopen 
van het Oude Diep. Gewenste maatregelen in het 
gebied zijn sloten dempen en verondiepen, een 
slenk te graven die aansluit op de bovenloop van 
het Oude Diep en omvorming van het huidige ak-
kerbeheer naar extensieve, natte graslanden. Om 
dit te bereiken is verwerving van de ontbrekende 
percelen in De Poelen een belangrijke prioriteit voor 
Natuurmonumenten. Indien verwerving op korte 
termijn niet mogelijk is zal onderzocht worden in 
hoeverre er mogelijkheden zijn om in samenwerking 
met de andere grondeigenaren en gebruikers het 
streefbeeld (deels) te realiseren, bijvoorbeeld  door 
kavelruil. Langs de westkant van de Heirweg kan, na 

Veldleeuwerik (foto: Ruud Poelstra)
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het aflopen van bestaande afspraken met boeren, al 
binnen enkele jaren een extensiever akker- en gras-
land beheer starten. In samenspraak met de andere 
grondeigenaren wil Natuurmonumenten hier graag 
langs de rand van de es een wandelverbinding tussen 
Mantingerweiden en -veld aanleggen.

Met de gemeente vindt overleg plaats om de over-
steek van dieren (adder, ringslang, ree, das) over 
de Mantingerdijk veiliger te maken op basis van een 
reeds bestaand plan. 

Mantingerveld
Natuurmonumenten wil de laatste agrarisch ge-
bruikte percelen verwerven, zodat deze ingericht 
kunnen worden en de hydrologie kan worden her-
steld. Het gaat om een drietal percelen die hiervoor 
cruciaal zijn.

De komende jaren wordt de inrichting van de 
gebieden langs de Verlengde Middenraai en aan 
de westzijde van Nieuw-Balinge (Koolveen en 
landarbeiderswetgebied) afgerond. Dit is wel sterk 
afhankelijk van de beschikbaarheid van de schaarse 
middelen door recente bezuinigingen2. Wellicht kan 
de Natura 2000 status van het gebied bijdragen aan 
de mogelijkheden om de afronding en de definitieve 
inrichting van het gebied te financieren. 

Op lange termijn zal het hele Mantingerveld inclu-
sief het Mantingerzand, Hullenzand, Balingerzand, 
Martensplek en het Lentsche veen samen met de 
gebieden van Staatsbosbeheer bij Gees één grote 
begrazingseenheid vormen. Zover is het nog niet. 
Het gebied is nu nog verdeeld in meerdere kleine 
begrazingseenheden. Door de grootste eenheden 
te koppelen kan een start worden gemaakt met 
de omvorming van het begrazingsbeheer. Kuddes 
worden geleidelijk omgevormd tot sociale kuddes 
en er wordt een keuze voor de in te zetten ras-
sen gemaakt3.  Met name aan de westkant van de 
Hoogeveense Weg kan al op korte termijn één grote 
begrazingseenheid worden ingericht.

Nadat de Hoogeveenseweg passeerbaar is gemaakt 
voor de grazers, worden de eenheden voor de 

grote grazers aan de oost- en westzijde van de weg 
aaneengekoppeld. Kleinere wegen (Koolveenweg, 
Haarweg, Hullenzandweg) worden, indien mogelijk 
(financiën, vergunningen) al op korte termijn mid-
dels wildroosters overgraasbaar gemaakt. Wegen 
blijven openbaar en toegankelijk voor lokaal verkeer.

In de overgangsfase en mogelijk nog geruime tijd 
na inrichting van percelen zijn maatregelen nodig 
om bosontwikkeling te remmen, vooral in de nieuw 

ingerichte delen. Maatregelen bestaan uit bomen 
trekken/zagen (zwaar werk) en tijdelijk intensiever 
begrazen met zowel runderen als schapen. Lokale 
ondernemers worden hierbij betrokken. Maatre-
gelen als plaggen en branden zijn effectief tegen ver-
bossing, maar voorkómen dat er een oudere, struc-
tuurrijke heide met een humuslaag kan ontstaan. 
Deze maatregelen worden hoogstens toegepast op 
plekken die minder belangrijk zijn voor de fauna 
(slangen en hagedissen) en waar goede kansen lig-
gen voor stuifzand en schraal grasland (buntgras). 
De vennen en veentjes worden of handmatig of door 
begrazing vrijgehouden van te veel bosopslag.

Begrazing van de Verlengde Middenraai
Koppeling van de integrale begrazing van het Man-
tingerveld met de ingerichte Verlengde Middenraai 
is op korte termijn niet mogelijk. Als voedselrijk ge-
bied zal het een grote aantrekkingkracht uitoefenen 
op de grazers waardoor de dieren massaal weg zou-
den trekken van de heide naar dit kleine, voedsel-
rijke, natte gebied. Pas wanneer er één grote begra-
zingseenheid is gevormd op het Mantingerveld, is  er 

2 Bezuinigingen op het ILG-budget (Investment Landelijk Gebied)
3 Dit in overleg met Staatsbosbeheer met het oog op toekomstige 
koppeling met Boswachterij Gees

Opslag verwijderen (foto: Martin van Lokven)



Van visie tot werkelijkheid 53

een groot genoeg tegenwicht t.o.v. de voedselrijke 
Middenraai. Omdat de Middenraai ’s winters plas-
dras is, zal hier voorlopig ‘s zomers beweid worden 
met vee van lokale ondernemers. Waar nodig moet 
aanvullend beheer wilgenopslag tegengaan. 

Begrazing van het Mantingerzand
Een groot deel van het jeneverbesstruweel zal ex-
tensief begraasd worden met daarvoor geschikt vee 
(runderen, schapen, pony’s, geen Schotse Hoog-
landers). Hierbij worden nauwkeurig de effecten op 
de jeneverbessen in de gaten gehouden om schade 
te voorkomen. Op korte termijn zal het raster rond 
de Achterste Kniepe aangepast worden voor deze 
begrazing. Daarnaast zal hier kleinschalig geplagd 
blijven worden en wordt opslag verwijderd om het 
struweel zo lang mogelijk in stand te houden. Dit 
tot de koppeling aan de integrale begrazing op de 
langere termijn. Het gebied blijft vrij toegankelijk.

Bosbeheer rondom Nieuw-Balinge
De vooral uit uitheemse soorten bestaande bos-
sen buiten de begrazingsgebieden aan de zuidzijde 
van het Mantingerveld zullen geleidelijk worden 
omgevormd naar meer natuurlijk bossen met in-
heemse soorten. Japanse lariks en douglas worden 
verwijderd, de Amerikaanse eik en Amerikaanse 
vogelkers zullen terrein moeten inleveren. Dit door 
kleinschalige kap en dunningen, waarbij inheemse 
soorten als eik, beuk en berk bevoordeeld worden. 
Opslag van uitheemse soorten wordt zoveel mo-
gelijk verwijderd. Op middellange termijn worden 
deze bossen aan het begrazingsgebied toegevoegd. 
Natuurmonumenten laat door de Bosgroep Noord-
Oost Nederland een uitvoeringsplan voor de periode 
2012-2017 opstellen.

De in de natuurontwikkeling aangeplante jonge bos-
sen zullen na inleidend beheer (dunning, 

Figuur 19: Kaart begrazing jeneverbesstruweel
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mozaïekkap) aan het begrazingsgebied worden toe-
gevoegd. Hierbij wordt rekening gehouden met de 
afspraken met subsidiënten uit het verleden. Grote 
voedselrijke delen bos worden pas na verloop van 
tijd aan het begrazingsgebied toegevoegd. Wan-
neer deze te snel zouden worden toegevoegd kan de 
graasdruk op de hei te laag worden.

Amerikaanse vogelkers
Vooral in het Mantingerveld vormt uitbreiding van 
Amerikaanse vogelkers een probleem. Op de relatief 
voedselarme bodem van bosjes, heide en singels 
breidt deze soort zich snel uit. Rondom de ijsbaan 
van Nieuw-Balinge (Achterste Veld) vormt deze 

ontwikkeling een bedreiging voor de heide en het 
stuifzand en daarmee voor het leefgebied van zeld-
zame vlindersoorten als kommavlinder en heivlinder. 
Handmatig of mechanisch bestrijden zonder gebruik 
van gifstoffen biedt helaas onvoldoende soelaas. Be-
grazing met runderen blijkt, door ervaringen uit het 

verleden, wel een goede bijdrage te leveren, maar is 
niet overal toepasbaar. Met name ten Noorden van 
Nieuw-Balinge richting het hondenlosloopgebied en 
de IJsbaan, wordt door de bevolking begrazing niet 
gewenst. Natuurmonumenten gaat hier de komende 
jaren aan de slag om samen met vrijwilligers het 
heide- en bosgebied vrij van vogelkers te maken. In-
dien dit na enkele jaren haalbaar en betaalbaar blijkt, 
zal deze aanpak worden uitgebreid. Hierbij hebben 
open vegetaties, als heide en stuifzand prioriteit.

Munitiedepot 
In 2012 ligt er een defi nitief plan voor de inrichting 
van het munitiedepot Nieuw-Balinge. Natuurmonu-
menten werkt mee aan een museale functie, maar zal 
er ook voor zorgen dat natuurwaarden gehandhaafd 
of vergroot worden. Dit o.a. door de inrichting van 
een vleermuiskelder. Mocht de museale inrichting 
niet haalbaar zijn, dan zal het complex als natuur-
gebied ingericht worden, waarbij de bovengrondse 
opslagplaatsen gesloopt worden.

6.2 Recreatieve beleving en 
infrastructuur
De natuurgebieden en het omliggende agrarisch ge-
bied in de Broekstreek en Nieuw-Balinge kunnen op 
allerlei manieren worden beleefd. Deze visie is niet 
alleen gericht op ‘natuur’, maar ook op vergroting 
van de belevingswaarde van zowel de gronden van 
Natuurmonumenten als de omliggende gebieden.

Bestrijding van Amerikaanse vogelkers (foto: Geurt Besselink)

Figuur 20: Plattegrond munitiedepot  Nieuw-Balinge

Heivlinder (foto: Roel van Ekeris)
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Vanuit de omgeving bestaat de wens van ‘low 
profile’ recreatie, met name in de Broekstreek. Wel 
toegankelijk, niet te veel toeters en bellen. Daar-
naast wil Natuurmonumenten vanuit haar eigen 
positionering het gebied goed beleefbaar maken 
voor bezoekers en natuurliefhebbers uit de regio 
en voor mensen die specifiek geïnteresseerd zijn in 
natuurontwikkeling. Een goede zonering is daarvoor 
gewenst. De zonering uit het `Plan Natuurrecreatie 
Mantingerveld’ van bureau  Katalysator uit 2001 vol-
doet in grote lijnen. Het huidige padennetwerk en 
de spreiding van de parkeerplaatsen over het gebied 
volstaat, maar er ontbreken binnen de gewenste 
zonering wel enkele doorsteken en verbindingen.

Een betere wegbewijzering richting de parkeerplaats 
De Stienkamp vanaf de drukke parkeerplaats bij het 
Mantingerzand is gewenst. Zowel door de Broek-
streek als in het Landarbeiderswetgebied zijn vanuit 
particulier initiatief lokale ommetjes aangelegd; 
korte wandelroutes op onverharde paden om de 
omgeving in alle rust te kunnen ervaren. 

De dorpen Mantinge en Nieuw-Balinge, de parkeer-
plaats aan de Mantingerdijk, en in de toekomst mo-
gelijk het Munitiedepot, dienen als toegangspoorten 
tot het gebied. Mantinge vooral richting het cultuur-
landschap van de Broekstreek en het Mantingerbos 
en –weiden gebied. Mantingerdijk blijft voorzien 
in de toegang tot het jeneverbesstruweel. In het 
dorpshuis van Nieuw-Balinge is een permanente 
tentoonstelling van Natuurmonumenten over het 
Mantingerveld. Vanuit het dorpshuis lopen verschil-
lende wandelroutes het gebied in en vinden geor-
ganiseerde excursies plaats. Een museale inrichting 
van het voormalige munitiecomplex sluit hier goed 
bij aan. De bewegwijzering vanaf de Verlengde Mid-
denraai en de Hoogeveenseweg wordt verbeterd om 
recreanten naar de toegangspoorten te verwijzen.

Paden en struinen 
De huidige padenstructuur voldoet aan de wensen 
vanuit de streek. Tussen de Broekstreek en Mantin-
gerzand en tussen Nieuw-Balinge en boswachterij 
Gees ontbreken aantrekkelijke verbindingen. Hier-
voor maakt Natuurmonumenten met de bewoners 

verdere plannen. 

Doordat het Mantingerveld doorsneden wordt door 
de Hoogeveenseweg is aan de westkant als vanzelf 
een rustiger gebied ontstaan. Het rustige karakter 
wordt versterkt door het verwijderen van de par-
keerplaats aan de Hoogeveenseweg. Dit gebeurt 
ook uit het oogpunt van de verkeersveiligheid. Over 
het Mantingerveld mag je, buiten de rustgebieden 
(met name ten westen van de Hoogeveenseweg), 
behalve op de paden ook vrij struinen. Het bestaande 
mindervaliden pad door het jeneverbesstruweel in 
het Mantingerzand blijft bestaan. De vergrijzing zal 
de behoefte aan voorzieningen die ook met rollator 
goed begaanbaar zijn doen toenemen. In de Man-
tingerweiden en de nieuw te ontwikkelen bosjes 
worden met wat simpele voorzieningen de wandel-
mogelijkheden vergroot. De kern van het Mantin-
gerbos blijft voor publiek gesloten. 

Ruiter- en menroutes
Er bestaat een groeiende behoefte aan ruiterpaden 
en menroutes. Deze routes zijn nu reeds in het ge-
bied aanwezig, maar ze liggen niet op de goede plek-
ken en zijn door beperkt gebruik in verval geraakt. 
Samen met de bevolking zal Natuurmonumenten in 
de toekomst de mogelijkheden voor paardrijden en 
mennen opnieuw invulling geven. Daarbij wordt ook 

Mindervalidenpad (foto: Martin van Lokven)
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Figuur 21: Kaart met toekomstige recreatieve voorzieningen



Van visie tot werkelijkheid 57

bekeken of er in het begraasde gebied paarden kun-
nen worden geïntroduceerd, omdat dit conflicteert 
met paardensport. 

Hondenlosloopgebied 
Het hondenlosloopgebied ligt ten noorden van 
Nieuw-Balinge. Het gebied wordt veel gebruikt van-
uit de omgeving. Vanuit het oogpunt van het beheer 
zou hier begrazing wenselijk zijn om uitbreiding van 
de Amerikaanse vogelkers te lijf te gaan. Begrazing 
gaat niet samen met loslopende honden. Natuurmo-
numenten gaat hier de komende jaren aan de slag om 
samen met vrijwilligers van o.a. de IJsbaanvereniging 
het heide- en bosgebied vrij van vogelkers te maken.

Locale wegen toegankelijk
Het Mantingerveld wordt doorsneden door tal van 
(soms oude) paden en wegen. Een deel daarvan is 
openbaar en wordt ook door auto’s gebruikt. Deze 
wegen hebben vaak geen ontsluitingsfunctie meer, 
maar worden door de lokale bevolking wel gebruikt. 
Voor de natuur zijn deze wegen nadelig omdat ze 
waterstromen doorsnijden en een barrière vormen 
voor vele soorten dieren, zoals adder en ringslang. 
Het streven is om de wegen wel toegankelijk te 
houden, maar de invloed op het natuurgebied te ver-
minderen door bermsloten te dempen, het wegdek 
faunavriendelijker te maken en wegen overgraasbaar 
te maken voor grote grazers. Zulke maatregelen 
zullen ook een snelheidsremmend effect hebben, 
waardoor deze wegen ook voor fietsers en wande-
laars aantrekkelijker worden. 
Het verlengde van de Haarweg ten westen van de  

Hoogeveenseweg is een restant van een oude zand-
weg tussen Mantinge en Hoogeveen. Deze weg met 
historische betekenis blijft bestaan. Ook hier worden 
de negatieve effecten op het omringende natuur-
gebied verminderd. De weg wordt met veeroosters 
overgraasbaar gemaakt en blijft openbaar, tenzij 
hiervoor langs de golfbaan, aansluitend op de 
Hoogeveenseweg een goed alternatief gerealiseerd 
kan worden.  Waar mogelijk worden bermsloten 
gedempt. 
Hetzelfde geldt voor verschillende andere kleinere, 
deels onverharde wegen in het gebied, zoals de 
Koolveen -  en Hullenzandweg. Er bestaat een groei-
end risico op verkeersslachtoffers (met name onder 
reptielen en amfibieën) op deze wegen, zelfs bij een 
weinig frequent gebruik. 

Natuurmonumenten zet een monitoring op voor 
wegslachtoffers. Als er plekken aan het licht komen 
waar veel slachtoffers vallen, dan moet daar een op-
lossing voor gevonden worden (bijv. faunapassages 
en snelheidsverlagende maatregelen). 

Hoogeveenseweg
Natuurmonumenten streeft niet langer naar verleg-
ging van de Hoogeveenseweg. Vanuit de dorpen 
gezien is deze weg de verkeersader naar de wijde 
omgeving en opheffen of verleggen verplaatst de 
problemen. De weg is wel een enorme doorsnijding 
van het natuurgebied. Het is van groot belang dat 
er twee forse ecologische passages worden gereali-
seerd, zodat het hele gebied van Mantingerveld en 
Boswachterij Gees zowel hydrologisch als voor fauna 

Paardensport (foto: Wim Kluvers)

Faunapassage (foto: Geurt Besselink)
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(incl. grote grazers) als één eenheid kan functione-
ren en ook zo kan worden beleefd door bezoekers.
 
Bij de provincie zal Natuurmonumenten aandringen 
op een goed bermbeheer, waarbij het bermmaaisel 
wordt afgevoerd. Door verschraling ontstaan bloem-
rijke bermen, die in het voedselarme heidegebied 
een belangrijke nectarbron kunnen vormen voor de 
talrijke vlindersoorten.  

Verlengde Middenraai
De weg en het kanaal van de Verlengde Middenraai 
worden passeerbaar gemaakt over een lengte van 
100 tot 200 meter. In het kanaal wordt een forse 
dam met duiker aangelegd die zorgt voor uitwis-
seling van (grote) dieren met boswachterij Gees. 
Een bocht in de weg ter hoogte van deze dam zorgt 
ervoor dat verkeer word vertraagd en biedt de 
mogelijkheid om onder de weg door passages aan te 
leggen voor kleinere diersoorten. Wildroosters aan 
het begin en eind van de verbindingszone werken 
tevens als verkeersvertragende barrière. Een rub-
beren aansluiting tussen de roosters en het beton 
vermindert geluidsoverlast.

7.3 Communicatie
De afgelopen jaren heeft Natuurmonumenten geïn-
vesteerd in een goede relatie met de mensen rondom 
het Mantingerveld, Mantingerbos en -weiden. De 
totstandkoming van deze visie was daar een stap in. 
De komende jaren gaat Natuurmonumenten door 
op de ingeslagen weg. Delen van het gebied zullen 
in nauw overleg met de bevolking ingericht worden. 
Natuurmonumenten onderhoudt de contacten, ook 
als er geen projecten of plannen aan de orde zijn. 
Bij grote veranderingen nodigt Natuurmonumen-
ten mensen uit om mee te denken in een (tijdelijke) 
klankbordgroep. Vanuit deze visie vragen in de 
nabije toekomst o.a. herinrichting en faunapassages 
rondom de Hoogeveenseweg, de huidige en toe-
komstige inrichtingswerkzaamheden, ontwikkeling  
en inrichting van de Middenraai en de toekomst-
plannen rondom het voormalig Munitiedepot de 
aandacht.

Het dorpshuis in Nieuw-Balinge blijft dienst doen 
als bezoekerscentrum. Dit is ook het startpunt 
voor verschillende excursies (op aanvraag) richting 
het Mantingerveld. Mogelijk krijgt het voormalig 
munitiedepot in de toekomst een museale functie. 
Panelen4 en bebording zijn inmiddels aangepast aan 
de vernieuwde huisstijl van Natuurmonumenten. 
Hetzelfde geldt voor de informatiefolders. Geleide-
lijk zullen conventionele informatiemiddelen, zoals 
informatiepanelen, en meer moderne vormen  wor-
den geïntegreerd. Hierbij kan o.a. gedacht worden 
aan de inzet van meer flexibele middelen, gekoppeld 
aan het internet, zoals QR-codes5.  In de landelijke 
communicatie wordt het gebied gepresenteerd als 
het voorbeeld van natuurontwikkeling, dit via de 
eigen website en via vakbladen. Excursies naar het 
gebied zijn op aanvraag mogelijk.

7.4 Gebouwen en bouwwerken
In het Mantingerveld staat op grond van Natuurmo-
numenten een aantal gebouwen. Het betreft o.a. 
een tweetal woningen waarvan de ondergrond in 
erfpacht is uitgegeven in Mantinge, de gebouwen en 
bunkers op het voormalig munitiecomplex Nieuw-
Balinge, een voormalige boerderij met bijgebouwen 
en een herbouwde plaggenhut in Nieuw-Balinge, 
een veldschuur aan de Verlengde Middenraai en een 
landbouwschuur aan het Hullenzand.  

De gebouwen op het voormalig munitiecomplex 
blijven bij een museale bestemming behouden en 

4 Informatiepanelen zijn te vinden bij de parkeerplaatsen van de Mantingerdijk, Stienkamp, bij de Vossenheugte en bij de Plaggenhut.
5 QR-code is een soort barcode die met een smartphone gescand kan worden en die direct doorverwijst naar een website.

In overleg met de omgeving (foto: Eric Bergmeester)
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zullen een functie krijgen binnen het museumcom-
plex. Een grondgedekte bunker wordt ingericht als 
vleermuisverblijf en een bijgebouw wordt gebruikt 
als opslagruimte voor vrijwilligers. Indien de muse-
ale bestemming komt te vervallen zullen de gebou-
wen met uitzondering van de grondgedekte bunkers 
worden gesloopt.

De boerderij in Nieuw Balinge wordt op termijn 
verkocht.

De plaggenhut is gedeeltelijk ingestort, maar ge-
tracht wordt om deze als educatief object te her-
bouwen. Voor de veld- en landbouwschuur wordt 
een goede bestemming gezocht. Als deze er niet is, 
zullen zij gesloopt worden.
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Natuurmonumenten wil met deze visie een richting 
aangeven voor de ontwikkeling van dit gebied. De 
visie en de daar voor benodigde maatregelen kan en 
wil Natuurmonumenten niet alléén realiseren. Over-
leg en samenwerking met het waterschap is nodig, 
o.a. bij inrichting van de Middenraai en de boven-
loop van het Oude Diep. Met Staatsbosbeheer zal 
besproken worden hoe begrazing van het Mantin-
gerveld kan aansluiten bij begrazing in Boswachterij 
Gees. Met de gemeente is overleg nodig, o.a. over 
de inrichting van de Verlengde Middenraai. Samen 
met de provincie wordt beoordeeld of de Natura 
2000 doelen met deze visie gewaarborgd worden.
Bovenal wil Natuurmonumenten de verdere ontwik-
keling van dit gebied samen met de bewoners vorm 
geven. Daarom is de visie niet tot in detail ingevuld. 
De details vullen beheerder en bewoners gaan-
deweg samen in. We hopen wel van harte dat de 
hoofdlijnen in deze visie aansluiten bij de verwach-
tingen in de streek.

7. Tot slot Jeneverbes in wording (foto: Martin va Lokven)
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Deze visie had niet tot stand kunnen komen zonder de klankbordgroep die vele avonden samen met 
Natuurmonumenten heeft zitten tekenen en schetsen. Samen op weg naar een nieuw toekomstbeeld:

Deelnemers Klankbord groep

Naam Woonplaats
Frank ter Beke Balinge
Jan Berends Odoorn 
Roelof Bisschop Nieuw-Balinge
Fam. Van der Blij Mantinge
Jaap Boer Garminge 
Harm de Boer Mantinge
Jan ter Bork Balinge
Jan van Ginkel Westerbork
Jan Klijnjan Nieuw-Balinge
Harm Koopman Mantinge
Henk Meppelink Mantinge
Anne Postma Balinge
Beatrijs Rol Nieuw-Balinge
Jan Smeenge Nieuw-Balinge
Jan Steenhuis Nieuw-Balinge
Albert Wielink Nieuw-Balinge
Kees Wielink Nieuw-Balinge





Bijlage 2

Bijlagen 63

Natuurlijke begrazing

Visie op begrazing
Eén van de ontbrekende elementen in het Mantingerveld en het gebied van de Middenraai is de aanwezigheid 
van grote grazers als edelhert, wild zwijn, (oer)rund en (wild) paard. De invloed van edelhert en wild zwijn zal, 
mochten ze ooit van nature terugkeren, gering zijn vanwege de grote landbouwbelangen in de omgeving. Een 
echte terugkeer van de in het wild uitgestorven oeros en het wild paard is niet mogelijk. Wel kan hun ecolo-
gische rol worden ingevuld door sterke runder- en paardenrassen die nog kenmerken hebben van hun wilde 
voorouders en die zelfstandig in de natuur kunnen overleven. Een beeld dat verwijst naar een rijke wildernis, 
niet naar een gecultiveerde vorm van beweiding. 

Bij deze vorm van begrazing leven runderen en paarden jaarrond buiten met minimaal menselijk ingrijpen. De 
dieren zijn vrij om te gaan en te staan waar ze willen en leven in zogenoemde sociale kuddes. Dit zijn familie-
groepen bestaande uit jonge en oude dieren, mannelijke en vrouwelijke. Met deze vorm van begrazing ver-
dwijnt langzaam de controle die men over de dieren heeft. In plaats van met de dieren de gebiedsontwikkeling 
te sturen, worden de dieren onderdeel van het gebied.  Uiteraard hebben de dieren invloed op hun omgeving, 
maar waar en hoe dit zich precies uit ligt niet vooraf vast.

Sociale structuren binnen de kuddes zorgen ervoor dat de dieren zich op een natuurlijke manier over de omge-
ving verspreiden. Koeiengroepen van moeders en dochters trekken rond door de omgeving. Hierbij passeren 
ze verschillen solitaire stieren of stierengroepen. De sterkste volwassen stieren nemen de beste plekken in het 
terrein in, gemarkeerd door grote stierenkuilen. Oude zwakkere dieren worden naar de randen verdreven. 
Jonge stieren worden, wanneer ze geslachtsrijp worden, uit de stierengroepen verdreven en sluiten ze zich aan 
bij pubergroepen, om hier stoeiend sterker te worden, hopend ooit zelf een goede plek in te kunnen nemen. 
Jonge koeien blijven hun hele leven in de groep. Wanneer de kudde te groot wordt splitst een deel zich af om 
een nieuwe groep te vormen.

Bij wild levende paarden worden haremgroepen geleid door een leidmerrie. Zij bepaalt waar ze gaan staan. 
Een leidhengst houdt de groep bij elkaar en beschermt deze tegen andere hengsten. Jonge hengsten worden 
na verloop van tijd uit de kudde verstoten en sluiten zich aan bij hengstengroepen. Ook jonge merries worden 
verstoten, om zich uiteindelijk bij een andere harem aan te sluiten, of een nieuwe harem te beginnen met een 
solitaire hengst. 

Voor deze vorm van begrazing komen verschillende rassen in aanmerking. Belangrijk is niet zozeer de herkomst 
van dieren, maar vooral hun zelfredzaamheid. Rassen die zich inmiddels in de Nederlandse natuur weten te red-
den zijn o.a. Schotse Hooglander, Gallowayrund en het Spaanse Sayaguesa-rund. Voor wat betreft de paarden 
zijn bijvoorbeeld Exmoor en Konik geschikt. 

De ervaring in andere natuurgebieden in Nederland leert dat deze vorm van begrazing uitstekend samen gaat 
met recreatie. De dieren zijn weinig op mensen gericht en vormen geen gevaar voor bezoekers. Nader on-
derzoek zal plaatsvinden naar de haalbaarheid van het inzetten van wild levende paarden. Dit o.a. omdat wild 
levende paarden slecht samen gaan met ruiterroutes. Bij verdere uitwerking zal overleg plaatsvinden met de 
omgeving. I.v.m. de geplande verbindingszone met boswachterij Gees zullen de wensen van Natuurmonumen-
ten en Staatsbosbeheer op elkaar worden afgestemd.
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Figuur: Sociale kuddestructuur van wild levende runderen en paarden

Begrazing in de praktijk
Bij de voorgestelde vorm van begrazing leven runderen, en mogelijk ook paarden, zoveel mogelijk als hun 
wilde voorouders. Voor de wet is er sprake van gehouden landbouwhuisdieren of gezelschapdieren. Er geldt 
een registratie- en zorgplicht. Jaarlijkse zullen de kuddes worden ingevangen waarbij de dieren gecontroleerd 
worden, oormerken of chips worden aangebracht en eventuele zorg wordt verleend.

In het groeiseizoen kunnen de grazers de groei niet bijhouden. Doordat de meeste eiwitrijke gewassen worden 
gegeten ontstaat een rijk bloemenbed vol met insecten, die op hun beurt weer vogels en andere dieren aantrek-
kend. In dit seizoen van overdaad leggen de dieren een vetvoorraad aan.

In de wintermaanden worden de overstaande gewassen geconsumeerd. Takken en twijgen worden gegeten 
waardoor bosontwikkeling wordt geremd. De dieren mogen op hun vetvoorraad interen, maar niet teveel. 
Bijvoeren moet worden voorkomen. Dit leidt tot onnatuurlijk gedrag en een concentratie van dieren op de voe-
derplekken. Hooi wordt liever gegeten dan bomen, waardoor de invloed van de wilde grazers op het systeem 
vermindert. Bijvoeren kan worden voorkomen door het aantal dieren af te stemmen op het voedselaanbod in de 
winter. In het najaar worden dieren gevangen en wordt een deel afgevoerd. Mocht zich een zeer strenge winter 
voordoen en dieren dreigen te verhongeren dan moet alsnog worden bijgevoerd. Zo’n winter is eerder uitzon-
dering dan regel.

Zorgbehoevende dieren krijgen veterinaire zorg. Vaak kan vertrouwd worden op het zelfgenezend vermogen 
van een dier. Beheerder en dierenarts bepalen of ingrijpen nodig is. Dieren worden niet preventief ingeënt of 
behandeld tenzij de wetgever daartoe verplicht. 

Natuurmomenten heeft een eigen ethische richtlijn voor omgaan met grote grazers.
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Tabel met maatregelen korte en middellange termijn

Maatregelen korte en middellange termijn Man0ngerveld, Man0ngerbos en –weiden

Ac0viteit Doel Hoe Wie Wanneer

Verwerving ontbrekende 

percelen Man0ngerbos 

en – weiden, 

Man0ngerveld

Afronden 

beheergebied; 

inrich0ng mogelijk 

maken

Aankoop en ruiling Natuurmonumenten 

en DLG

2011‐2021

Hydrologische 

herstelmaatregelen 

Man0ngerveld (o.a. in 

kader Natura 2000)

Op0maliseren grond‐ 

en oppervlaktewater 

t.b.v. herstel heide‐ en 

venvegeta0es 

Onderzoek en 

inrich0ng

Natuurmonumenten 

i.s.m. waterschap

2011‐2021

Inrich0ng Man0ngerbos 

en  ‐weiden

Herstel hydrologie en 

landschap bovenlopen 

Oude Diep

Inrich0ng Natuurmonumenten 

i.s.m. waterschap

2011‐ 

2021

Planvorming en 

inrich0ng gronden 

Verlengde Middenraai

Herstel hydrologie 

(verdroging 

tegengaan) en 

natuurontwikkeling

Overdracht 

gronden, plan 

maken en inrich0ng

Natuurmonumenten, 

streek, 

Staatsbosbeheer, 

waterschap en 

provincie

2012‐2021

Planvorming en 

inrich0ng 

Landarbeiderswetgebied   

(Nieuw‐Balinge West) 

Herstel natuur en 

landschap, inpassing 

woningbouw, 

natuurontwikkeling

Maken van plan 

samen met 

bewoners en 

inrich0ng

Natuurmonumenten, 

gemeente en lokale 

bewoners

2012‐2021

Onderzoek en inrich0ng 

De Poelen

Herstel hydrologie 

t.b.v. het 

bovenloopsysteem 

Oude Diep 

Onderzoek, 

planvorming  en  

inrich0ng

Natuurmonumenten, 

waterschap en de 

streek

2012‐2021

Aanleg ecologische 

verbinding boswachterij 

Gees

Robuuste ecologische 

en recrea0eve 

verbinding tussen 

natuurgebieden 

Aanleg ecopassage 

over Verlengde 

Middenraai; 

inrich0ng 

ecologische en   

recrea0eve 

verbindingszone

Staatsbosbeheer 

i.s.m. , gemeente en 

provincie en de 

streek

2012‐2021

Kweek autochtoon 

plantmateriaal 

Man0ngerbos en weiden

Aanplant autochtone 

boom‐ en 

struiksoorten

Lokaal winnen van 

zaad en kweken 

met inzet derden

Duurzaam Balinge 2012

Afstemmen agrarisch 

natuurbeheer en beheer 

Natuurmonumenten 

Op0male 

mogelijkheden voor 

flora en fauna in 

agrarisch gebied

Overleg en opzeVen 

samenwerkingsvor

m

Natuurmonumenten, 

Agrarische 

Natuurvereniging, 

Duurzaam Balinge

2012

Verbeteren akkerbeheer 

Natuurmonumenten 

Meer akkerflora en ‐

fauna

Aanpassen 

verkaveling, 

bemes0ng en 

gewaskeuze

Natuurmonumenten  2012

Vergroten 

begrazingseenheden 

Man0ngerveld

Natuurlijke begrazing 

met zo weinig 

mogelijk rasters

Verwijderen en 

aanleg rasters

Natuurmonumenten 

en pachters

2012‐2021

Uitbreiden 

begrazingsgebied 

Man0ngerzand

Jeneverbesstruweel 

en heide beheren 

door middel van 

begrazingsbeheer

Aanleg en opruimen 

rasters

Natuurmonumenten  2012

Overgraasbaar en 

waterpasseerbaar  

maken van secundaire 

wegen

Barrièrewerking voor 

fauna en 

waterstromen 

opheffen

Aanleg roosters en 

voorzieningen

Natuurmonumenten, 

streek en gemeente

2012‐2021

Aanleg grote 

ecopassages  

Hoogeveenseweg

Opheffen 

barrièrewerking 

Hoogeveenseweg

Planontwikkeling en 

uitvoering

Natuurmonumenten 

en provincie

2012‐2021

Toevoegen uitgerasterde 

jonge bosgebieden  

Man0ngerveld aan 

begrazingsgebied

Integraal 

begrazingsbeheer en 

bosontwikkeling 

onder invloed van 

grazers

Verplaatsen en 

verwijderen rasters

Natuurmonumenten  2012‐2028

Beheer Man0ngerbos en 

‐weidengebied 

op0maliseren

Natuurwaarden 

vergroten

Hooilandbeheer en 

plaatselijk 

beweiding

Natuurmonumenten 

en pachters

2012‐2014

Regulier heidebeheer Te sterke verbossing 

tegengaan. Behouden 

diverse 

successiestadia

Opslag verwijderen, 

kappen bos. 

Plaggen en maaien

Natuurmonumenten 

en vrijwilligers

2012‐2028

Geleidelijke omvorming 

oudere bossen 

Man0ngerveld

Ontwikkelen 

structuurrijk  inheems 

bostype

Kappen uitheemse 

soorten en 

bestrijding 

ongewenste 

plaagsoorten

Natuurmonumenten 

en vrijwilligers

2012‐2028

Aanleg faunapassages 

Man0ngerdijk

Minder 

barrièrewerken en 

minder 

verkeerslachtoffers

Aanleg 

voorzieningen

Natuurmonumenten 

en gemeente

2012

Ontwikkelen en aanleg 

wandelpaden 

Man0ngerbos –en 

weiden, Man0ngerveld

Verbeteren en 

vergroten 

wandelmogelijkheden

Aanleg en beheer Natuurmonumenten 

en de streek

2012‐2013

Instellen struinnatuur 

Man0ngerveld

Vergroten 

natuurbeleving

Aanpassing 

toegangsregels

Natuurmonumenten 

en de streek

2013

Opheffen parkeerplaats 

en wandelroute 

Hullenzand

Vergro0ng rust in 

Hullenzand , 

vergroten 

verkeersveiligheid

Saneren 

parkeerplaats en 

wandelroute

Natuurmonumenten  2012

Verbeteren 

bewegwijzering

Betere 

toegankelijkheid 

natuurgebied

Plaatsen wegwijzers Gemeente 2012

Aanpassing 

informa0evoorzieningen

Borden‐ en 

infopanelenarm 

natuurgebied

Verwijderen 

infopanelen en 

vervangen door 

digitale informa0e 

(app’s, etc.)

Natuurmonumenten 

en derden

2012 en 

later

Museale inrich0ng 

muni0edepot

Vergroten recrea0eve 

mogelijkheden en 

behoud 

cultuurhistorie

Ontwikkelingsplan 

en uitvoering

S0ch0ng MANN 2013

Herstel plaggenhut Cultuurhistorie 

zichtbaar maken voor 

bezoekers

Opnieuw 

opbouwen 

plaggenhut

Natuurmonumenten, 

vrijwilligers en de 

streek

2012‐2013

Inrich0ng speelplekken 

Man0ngerbos – en 

weiden en 

Man0ngerveld

Kinderen verbinden 

met natuur

Aanleg  speelplek 

ken 

Natuurmonumenten, 

en de streek

2012‐2013

OpzeVen klankbord‐ en 

of gebruikersgroepen

Grotere 

verbondenheid met 

en meer draagvalk 

voor beheer en 

natuurontwikkeling

OpzeVen werk‐ en 

klankbordgroepen

Natuurmonumenten 

en de streek

2012

Maken van plan
en inrichting

Overleg en opzetten
samenwerkings-
vormen
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Maatregelen korte en middellange termijn Man0ngerveld, Man0ngerbos en –weiden

Ac0viteit Doel Hoe Wie Wanneer

Verwerving ontbrekende 

percelen Man0ngerbos 

en – weiden, 

Man0ngerveld

Afronden 

beheergebied; 

inrich0ng mogelijk 

maken

Aankoop en ruiling Natuurmonumenten 

en DLG

2011‐2021

Hydrologische 

herstelmaatregelen 

Man0ngerveld (o.a. in 

kader Natura 2000)

Op0maliseren grond‐ 

en oppervlaktewater 

t.b.v. herstel heide‐ en 

venvegeta0es 

Onderzoek en 

inrich0ng

Natuurmonumenten 

i.s.m. waterschap

2011‐2021

Inrich0ng Man0ngerbos 

en  ‐weiden

Herstel hydrologie en 

landschap bovenlopen 

Oude Diep

Inrich0ng Natuurmonumenten 

i.s.m. waterschap

2011‐ 

2021

Planvorming en 

inrich0ng gronden 

Verlengde Middenraai

Herstel hydrologie 

(verdroging 

tegengaan) en 

natuurontwikkeling

Overdracht 

gronden, plan 

maken en inrich0ng

Natuurmonumenten, 

streek, 

Staatsbosbeheer, 

waterschap en 

provincie

2012‐2021

Planvorming en 

inrich0ng 

Landarbeiderswetgebied   

(Nieuw‐Balinge West) 

Herstel natuur en 

landschap, inpassing 

woningbouw, 

natuurontwikkeling

Maken van plan 

samen met 

bewoners en 

inrich0ng

Natuurmonumenten, 

gemeente en lokale 

bewoners

2012‐2021

Onderzoek 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en 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en 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en 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en 

plaatselijk 

beweiding
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en 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en 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Geleidelijke omvorming 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en 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Aanleg 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en 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en 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2012
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en 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en 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en 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Vergroten 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en de streek

2013

Opheffen parkeerplaats 

en 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Hullenzand

Vergro0ng rust in 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, 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Saneren 

parkeerplaats en 

wandelroute

Natuurmonumenten  2012

Verbeteren 

bewegwijzering

Betere 

toegankelijkheid 

natuurgebied

Plaatsen 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Aanpassing 

informa0evoorzieningen

Borden‐ en 

infopanelenarm 

natuurgebied

Verwijderen 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en 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door 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etc.)

Natuurmonumenten 

en derden

2012 en 

later

Museale inrich0ng 

muni0edepot

Vergroten recrea0eve 

mogelijkheden en 

behoud 

cultuurhistorie

Ontwikkelingsplan 

en uitvoering

S0ch0ng MANN 2013

Herstel plaggenhut Cultuurhistorie 

zichtbaar maken voor 

bezoekers

Opnieuw 

opbouwen 

plaggenhut

Natuurmonumenten, 

vrijwilligers en de 

streek

2012‐2013

Inrich0ng speelplekken 

Man0ngerbos – en 

weiden en 

Man0ngerveld

Kinderen verbinden 

met natuur

Aanleg  speelplek 

ken 

Natuurmonumenten, 

en de streek

2012‐2013

OpzeVen klankbord‐ en 

of gebruikersgroepen

Grotere 

verbondenheid met 

en meer draagvalk 

voor beheer en 

natuurontwikkeling

OpzeVen werk‐ en 

klankbordgroepen

Natuurmonumenten 

en de streek

2012Grotere
verbondenheid met
en meer draagvlak
voor beheer en
natuurontwikkeling





Bijlage 4

Bijlagen 67

Figuur 22: Topografi sche kaart met eigendommen Natuurmonumenten





Doe mee met Natuurmonumenten 
Natuurmonumenten is een vereniging van ruim 730.000 leden, 
met een gezamenlijk doel: zorgen voor natuur in Nederland. 
Daarom verwerven en beheren we natuurgebieden – het zijn er 
inmiddels 355 met een gezamenlijke oppervlakte van 100.000 
hectare. Zo houden we Nederland open en groen, en kunnen we 
blijven genieten van de natuur. Uw steun is daarbij hard nodig. 
Doe mee, geef op giro 9933. Of word lid, 
het kan al vanaf twee euro per maand.
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