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Ballooërveld: landschap met vele Ballooërveld: landschap met vele pp
tijdlagentijdlagen

•• IJstijdenIJstijden--museummuseumjj
•• Prehistorische schatkamerPrehistorische schatkamer
•• Grote stille heideGrote stille heide

OorlogslandschapOorlogslandschap•• OorlogslandschapOorlogslandschap
•• NatuurgebiedNatuurgebiedNatuurgebiedNatuurgebied
•• Leefomgeving van mensen Leefomgeving van mensen 



BallooërveldBallooërveld



Smeltwater-
landschap

Ballooërveld

Keileemplateau
Balloo



Oerbos in de Nieuwe SteentijdOerbos in de Nieuwe Steentijd



Woonplaatsen grafmonumenten enWoonplaatsen grafmonumenten enWoonplaatsen, grafmonumenten enWoonplaatsen, grafmonumenten en
akkers uit de prehistorieakkers uit de prehistorie

(vooral op de keileemgronden aan de(vooral op de keileemgronden aan de(vooral op de keileemgronden aan de(vooral op de keileemgronden aan de
zuidkant van het Ballooërveld)zuidkant van het Ballooërveld)



34 prehistorische34 prehistorische34 prehistorische34 prehistorische
grafheuvelsgrafheuvels



Ballooërveld verandert geleidelijk Ballooërveld verandert geleidelijk 
i kl d hi kl d haan in een open parklandschapaan in een open parklandschap



Celtic fields: akkers uit de IJzertijdCeltic fields: akkers uit de IJzertijdjj





MiddeleeuwsMiddeleeuws
compascuumcompascuumcompascuumcompascuum



Tussen 1500 en 1900 verandert het Ballooërveld Tussen 1500 en 1900 verandert het Ballooërveld 
steeds meer in een uitgestrekte open heidevlaktesteeds meer in een uitgestrekte open heidevlaktesteeds meer in een uitgestrekte open heidevlaktesteeds meer in een uitgestrekte open heidevlakte



De grote stille heide: het Ballooerveld in 1933



1919: aankoop door Defensie1919: aankoop door Defensie

Restanten worden ontgonnen in Restanten worden ontgonnen in gg
jaren ’20 en ’30 (jaren ’20 en ’30 (KoebroeksveldKoebroeksveld,,
HeestveldHeestveld,, OverdijksveldOverdijksveld))

Op het  veld zelf kleine omwalde Op het  veld zelf kleine omwalde 
ontginningenontginningen

Loopgraven en tankgracht (1944)Loopgraven en tankgracht (1944)

Defensiebosjes (1957Defensiebosjes (1957--1961)1961)



Loopgraaf uit Tweede WereldoorlogLoopgraaf uit Tweede Wereldoorlog





Relictenkaart



C l iConclusies

•• Weinig gebieden in Drenthe kennen zo’n Weinig gebieden in Drenthe kennen zo’n 
hoge dichtheid aan sporen uit zoveelhoge dichtheid aan sporen uit zoveelhoge dichtheid aan sporen uit zoveelhoge dichtheid aan sporen uit zoveel
verschillende tijdvakken van de Drentse verschillende tijdvakken van de Drentse 

hi d i l h t B ll ë ldhi d i l h t B ll ë ldgeschiedenis als het Ballooërveldgeschiedenis als het Ballooërveld

•• Nergens in Drenthe komt het historischeNergens in Drenthe komt het historische•• Nergens in Drenthe komt het historischeNergens in Drenthe komt het historische
esdorpenlandschap in zo complete en gave esdorpenlandschap in zo complete en gave 
staat voor (staat voor (esdorpesdorp eses stroomdalstroomdal heideheide) als in) als instaat voor (staat voor (esdorpesdorp--eses--stroomdalstroomdal--heideheide) als in) als in
het dorpslandschap van Balloohet dorpslandschap van Balloo
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1900

Beplanting



2000

Beplanting



Huidige beplanting



Te beleven ruimten | Huidige situatie



Ruimtelijke samenhang relicten
++

beplanting



Conflict archeologische monumenten / Defensiebosjes



Te handhaven Defensiebosjes



Beplanting | Gewenste situatie



Heideveld met Defensiebosjes



Impressie | Opengemaakt heideveld met microreliëf, solitaire bomen en boomgroepen



‘Schatkamers’



Heideontginningen | Houtwallen



Heideontginningen | Bestaande houtwal



Heideontginning in een slenk:
Impressie van schatkamer met natte vegetatie



Ecologische overgang veld-dal



Ambitie: op en langs het veld zoveel mogelijk gradiëntbeheer 
toepassen overal waar het nu nog een harde ecologische grens is.



Ecologische overgangen | Gewenste situatie



Heide
 h id b dd  fen heidegebonden fauna



Uitbreiden areaal 
dopheide

Vergraste heide omvormen

p

Vergraste heide omvormen 
naar natte heide (waar geen 
archeologische waarden zijn)

Defensiebosjes j
omvormen naar 
heide

Landbouwgronden 
omvormen naar heide

Heidekaart | Ambities



Heidekaart | Gewenste situatie



Ruimtelijke overgang veld-dalen



Begrenzing heideveld:Huidige situatie | Gewenste situatie



Oostkant | Houtwal met doorkijkjes



Oostkant | Houtwal met doorkijkjes naar Rolderdiep (Ossebroeken)



Oostkant | Impressie van houtwal met doorkijkjes



Westkant | Open overgang



Westkant | Beplantingstrook verwijderen voor visuele 
verbinding, gradiëntbeheer toepassen, zandweg verwijderen.



Westkant | Impressie



Westkant | Impressie



Noordkant | Relatie veld-dal herstellen | Nieuwe heide maken



1900



Noordkant | Zicht vanaf de Visvliet naar de Heesten
Bestaande situatie



Noordkant | Impressie van zicht vanaf de Visvliet naar het 
Heestenveld



Ruimtelijke overgang es-veld



Koebroeksveld

Zuidkant | relatie veld-es herstellen | Nieuwe heide



1900



Zuidkant | Zicht over het Koebroeksveld naar de es van Balloo 
Bestaande situatie



Zuidkant | Zicht over het Koebroeksveld naar de es van Balloo 
Impressie



PadennetwerkPadennetwerk



Toegankelijkheid | Huidige situatie



Toegankelijkheid | Nieuwe situatie



Nieuwe ruimtelijke 
hoofdstructuurhoofdstructuur



Inrichtingsplan
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