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MODERNE
ARCHEOLOGIE
OP EEN OUD
HEIDETERREIN
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Honderden mannen werkten in
1944 in opdracht van de Duitse be-
zetter aan de Hollandstellung, een
verdedigingslinie tussen Gronin-
gen en Nijmegen. Ties Groenewold
speurt op het Balloërveld naar de
resten ervan.

H et is najaar 1944. De
paniek bij de Duitse
bezetter is enorm.

Sinds D-day weet hij zich niet meer
veilig achter de Atlantikwall – de
Duitse verdedigingslinie langs de
kust van Noordwest-Europa. Vanuit
Frankrijk rukken de geallieerden
op. In allerijl verrijst een plan voor
een nieuwe defensielinie; op een
kaart wordt een lijn getrokken van
Delfzijl – via Groningen, Assen,
Meppel, Zwolle en Deventer – naar
Nijmegen. Daar sluit de lijn aan op
een andere, de Westwall, de linie
die de Duitsers in de jaren dertig
aanlegden langs de grens met Bel-
gië, Luxemburg en Frankrijk.

,,Het was echt krankzinnig wat ze
deden. Zie je het voor je? Bijna
tweeduizend man hier aan het
graven, allemaal met de hand.” Ties
Groenewold (1992) staat midden in
het Balloërveld. De geul waarin hij
staat en die zich voor en achter
hem uitstrekt, is zo diep dat hem
het zicht over het heideveld wordt
ontnomen. ,,Deze tankgracht is
door dwangarbeid in opdracht van
de Duitsers tot stand gekomen. De
gracht vormde onderdeel van de
Hollandstellung, de linie tussen
Groningen en Nijmegen. Je moet
die zien als een tweede Atlantik-
wall, opgeworpen in een paar
maanden tijd. Frieslandriegel wordt
de linie vaak genoemd, soms ook
Assenerstellung, maar beide zijn
namen zijn niet correct, de Duitsers
hebben die nooit gebruikt.”

Groenewold kan het weten. Zijn
fascinatie voor wat zich in het
Noorden in de oorlog afspeelde is
enorm. In zijn ouderlijk huis in
Middelstum heeft hij een oorlogs-
museum ingericht. Zodra hij thuis-
komt van zijn werk – overdag is
Groenewold hovenier – worstelt hij
zich tot in de late uurtjes door de
Duitse logboeken, want ,,dan heb je
de feiten te pakken, die Duitse
bronnen zijn nauwelijks onder-
zocht’’. Al doende brengt hij de
verdedigingswerken die de bezetter
opwierp uiterst gedetailleerd in
kaart, voor Drenthe is hij daarmee
inmiddels klaar. De logboeken die
hij doorspit werden door de gealli-
eerden buitgemaakt. Via internet
raadpleegt hij ze. Het moet leiden
tot een boek over de verdedigings-
werken in de provincie Groningen.

Wie op de kaart kijkt en ziet hoe
de tankgracht zigzaggend dwars
door het Balloërveld ligt, begrijpt
waarom Groenewold juist dit ter-
rein heeft uitgekozen om te vertel-
len over de Hollandstellung. ,,Bijna

alle sporen van de linie zijn ver-
dwenen’’, vertelt hij als hij voorop-
gaat door de gracht. ,,Alleen hier en
daar in natuurgebieden is nog wat
te vinden. Daarbuiten werd alles
meteen na de oorlog vlak gescho-
ven, met dank aan het zware mate-
riaal dat de Canadezen achterlie-
ten.’’ Hij klautert de wal op, wijst in
westelijke richting. ,,De linie be-
stond zelfs uit twee tankgrachten,
daartussen lagen loopgraven, ook
daarvan zijn hier in het terrein
restanten terug te vinden.”

Het heeft iets spannends, als uit
een jongensboek, de sluiptocht
dwars door het terrein – het valt
niet los te zien van het onderwerp,
een wandeling anders dan anders.
De heide zelf moet wellicht ook
even wennen aan het idee dat de
belangstelling nu eens niet uitgaat
naar de standaard archeologische
trekpleisters als grafheuvels, celtic
fields en karrensporen, maar naar
sporen van veel recentere datum.
Moderne archeologie zoals Groene-
wold het verwoord. Wat niet nalaat
dat ook hij af en toe een stukje
vuursteen opraapt: ,,Zo’n prehisto-
risch pijlpuntje zou ik dolgraag
eens vinden.’’

Van de tankgracht maken we de
oversteek naar de loopgraaf, om via
dit oorlogsrelict de terugtocht in te
zetten. Anders dan de tankgracht is
de loopgraaf niet in de grond ge-
graven maar bovengronds opge-
worpen, wat volgens Groenewold
verband hield met het grondwater.
,,Heideplaggen werden voor de
loopgraaf gestoken en ik schat zo
in’’, zijn blik glijdt van de loopgraaf
naar de tankgracht en terug, ,,dat
het zand van de tankgracht hier
werd neergekieperd.” De loopgraaf
heeft een nog meer zigzaggend
patroon dan de tankgracht. ,,Om
altijd weg te kunnen komen uit de
baan van het schot’’, legt Groene-
wold uit. Hij wijst naar een deel
van de loopgraaf, een uitstulpsel:
,,Een schuttersputje, of beter ge-
zegd: een machinegeweernest.”

Terug aan de rand van het Bal-
loërveld passeren we de plek waar
de tankgracht eindigt. Al dat graaf-
werk in drie maanden tijd en al diewerk in drie maanden tijd en al die
mensen die daarvoor door de be-
zetter vanuit alle hoeken in het
Noorden werden opgetrommeld:
het is en het blijft in Groenewolds
woorden ‘krankzinnig’. En is de
linie ooit gebruikt? Groenewold:
,,Er zal zo hier en daar best wel
eens vanuit een loopgraaf gescho-
ten zijn, maar de Duitsers hebben
er nooit echt profijt van gehad.”

R O U T E

Lengte: 6 kilometer
Begaanbaarheid: houd rekening met mulle zandpa-
den en hoog gras.
Honden mogen mee, mits aangelijnd

Start: parkeerplaats Balloërveld, bij schaapskooi aan
Crabbeweg in Balloo
Loop vanaf de parkeerplaats langs de schaapskooi
naar de heide.
Bij informatiebord Balloërveld (tevens paddenstoel
64647) LA. Volg voorlopig de paarse paaltjes.
Bij houten brug treft u de tankgracht, wandel ernaast
verder.
De tankgracht verloopt zigzaggend, links, rechts.
Blijf de tankgracht volgen aan de hand van de paarse
paaltjes.
Daar waar de tankgracht het voetpad kruist waarop u
loopt (hier staat een paaltje van het Recreatieschap
Drenthe), gaat u RA. Vervolg de route dóór de tank-
gracht (u verlaat de paarse route).
De tankgracht zigzagt en kruist met een breder zand-
pad, RD. Ga door de vlakker wordende en met hoog
gras begroeide tankgracht, tót een paars paaltje aan
uw linkerhand, hier LA.
Volg de paarse paaltjes naar de loopgraaf. Bij de
loopgraaf LA, de paarse paaltjes volgen.
Uiteindelijk komt de loopgraaf vlak bij een fietspad
uit, hier LA, en terug naar de parkeerplaats.

Leestekens: tankgracht en loopgraaf

Tankgracht
Een tankgracht is een gracht met zeer steile taluds of verticale
wanden, van zodanige diepte dat deze niet door tanks en andere
voertuigen kan worden overschreden.

Loopgraaf
Een loopgraaf is een geul of gang in de grond die soldaten be-
schermt tegen vijandelijk vuur, vaak in een zigzagpatroon.

www.leestekensvanhetlandschap.nl/tankgracht
www.leestekensvanhetlandschap.nl/loopgraaf

Balloërveld
Tot begin deze eeuw was
het Balloërveld eigendom
van het ministerie van
Defensie dat het sinds
1918 in gebruik had als
militair oefenterrein. Hier-
door bleef het gebied ge-
spaard voor de grootschali-
ge ontginningen van de
landbouw. Sinds 2006 is
het terrein in handen van
Staatsbosbeheer. Dat heeft
diverse bosjes verwijderd
die waren aangeplant voor
militaire oefeningen, om
daarmee ‘de grote stille
heide’ te herstellen.
De tankgracht vertelt, net
als de grafheuvels en de
karrensporen, een belang-
rijk stuk geschiedenis.
Helemaal blij is Staatsbos-
beheer niet met de gracht:
de geul ontrekt water aan
het heideterrein. Om die
reden zijn er kleine damme-
tjes in aangebracht.
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Vanaf linksboven met de
klok mee: een tankgracht;
dreigende lucht boven het
Balloërveld; loopgraven en

tankgrachten in kaart
gebracht door Ties Groe-
newold (rechtsboven

Balloërveld); een boven-
gronds opgeworpen loop-
graaf; Ties Groenewold in
een tankgracht; resten van
een machinegeweernest.
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DeMijn Streek-reeks
Leestekens van het
Landschap komt tot stand
in samenwerking met het
Kenniscentrum Landschap
van de Rijksuniversiteit
Groningen.
De website www.leeste-
kensvanhetlandschap.nl
is het platform voor
informatie over landschaps-
elementen in Nederland.
Iedereen kan hierop zijn
kennis delen.

die

Wanneer Paul wandelt
of fietst zet hij zijn
gps aan. De route kunt
u downloaden via
www.paulstraatsma.nl


