
  Straatnamen Broekstreek en Nieuw Balinge  

Straatnaam In deel 1 deel 2 toelichting/bijzonderheden 

  Verklaring naam Verklaring naam  

Balingerstukken Balinge bij Balinge ingeklemd/omheind stuk weidengebied 

De Pol Balinge hoger gelegen, berg / bult. Polle, 
polakkers, hoge perselen - A.H.B 

- weg om de Balinger Es 

Heirweg Balinge leger (here), heerweg belangrijkste wegen 
in die tijd 

weg een van de oudste wegen vanuit 
Coevorden/Meppen loopt van de 
Mantingerdijk naar de 
Garmingerstukken. Waarschijnlijk een 
belangrijke zijweg van de 
Groningerweg - A.H.B 

Mepscheren Balinge van Möp-scheren, van de mepsche een 

havazate in westdorp - A.H.B 

 vanaf de Heirweg doodlopend 

Meulenkamp Balinge (koren)molen omheind tuinbouwgebied(je) doodlopende weg, stond vroeger een 
korenmolen gebouwd in 1862 in 1936 
afgebrand. 

Schiphorsten Balinge ? - oude veldnaam behouden in nieuwe 
wegennaam - J.W 

Geisoleerde kleine 
zandopduikingen te midden 
van het dargveen hebben 
vaak 'horts' namen - J.W. 

 

Spekdiek Balinge primitief bruggetje van slierten, 
takkenbossen en plaggen 

weg, drift door wei- of 
veenland, weg langs de vaart 

Loopt van de Schiphorsten langs de 
Spekmaten (rand oude beekdal) naar 
de Garmingerstukken in Garminge 

Stukkendiek Balinge (smalle) weides in beekdalen vaak ook 
omheind (met houtwallen, elzen).  

weg, drift door wei- of 
veenland, weg langs de vaart 
- DW 

 

Beustakkers Bruntinge DW - 1. flink, stevig.  akkers en weilanden doodlopend richting Scharreveld 

Hamslag Bruntinge ingeklemd/omheind stuk land. Gebogen 
percelen, met hout begroeide weilanden - 
A.H.B 

afsnijding van Wijsterseweg 
naar Hoogeveenseweg 

weg/ straat langs het Hamveld 

Holtherstraat Bruntinge naar Holthe straat van Hoogeveenseweg naar Holthe 

Hoogeveenseweg Bruntinge van Hoogveen weg van Westerbork naar hoogeveen 

Vosheugte Bruntinge daar voor komende vossen hoogte, hoge zandkop/rug  



Dorpsstraat Garminge van het dorp de hoofdstraat loopt van Spekdiek naar Olde Hof 

Garmingerstukken Garminge van Garmingen loopt langs de Garminger en 
Balingerstukken 

loopt langs de Garminger en 
Balingerstukken 

Olde Hof Garminge oude  boerderij met (groente) 
tuinen; verwijst meestal naar 
een bisschoppelijk hof - J.W 

loopt van Spekdiek naar Dorpsstraat 

Schapendijk Garminge route van de schapen naar de heide verhoogde weg door het veen van Heirweg Garminge naar 
Witteveen 

Binnenveld Mantinge weg naar (voormalige) woestegrond, heide 
met vennen en zandverstuivingen. 
Omsloten door beekdalen. 

weg door (voormalige) 
woestegrond, heide met 
zandverstuivingen 

vanaf de Schiphorsten naar de 
Hoogeveenseweg 

De Palts Mantinge ? - oude veldnaam behouden in nieuwe 
wegennaam - J.W 

- weg van Ekkelkampen naar 
Schiphorsten 

Ekkelkampen Mantinge eiken perceel grond duidelijker 
afgepaald dan op de essen, 
meer op (voormalige) woeste 
grond liggend 

weg van Mantinge naar Heirweg 

Hollenberg Mantinge vossenholen? hoogte, zandkop doodlopende weg op de es 

Mantingerdijk Mantinge vanuit Mantinge hoger gelegen als een dijk 
door venen 

een van de oudste wegen vanuit 
Coevorden/Meppen loopt van 
Mepperstraat naar de 
Steendervalsweg. Met zijweg de 
Heirweg als hoofdroute. Waarschijnlijk 
een belangrijke zijweg van de 
Groningerweg - A.H.B 

Oostersen Mantinge oostelijke richting - weg op de steenkamp es 

Steendervalsweg Mantinge stenige ondergrond; vals  = 
veentje/laaggelegen 

weg vanaf Wijsterseweg naar De Hullen 

Stienkamp Mantinge verwijst naar stenige ondergrond Es / perceel grond duidelijker 
afgepaald dan op de essen, 
meer op (voormalige) woeste 
grond liggend  

zijweg van de Mantingerdijk  over de 
es. Kan worden afgesloten met het 
Boerhek 

Strijenheugte Mantinge J.W - wellicht strooisel )strijsel) onder het 
veen 

hoogte, hoge zandkop/rug zandweg van Steendervalsweg naar 
Hoogeveenseweg 

Stukkendiek Mantinge van Mantinge hoger gelegen als een dijk 
door venen 

weg van Spekdiek naar 
Hoogeveenseweg 

Veentiesakkers Mantinge venige grond akkers weg over de Voorste es 



Wijsterseweg  Mantinge richting Wijster weg weg naar Wijster vanaf de ''kei'' in 
mantinge bij de Ekkelkampen/ 
Veentiesakkers 

Windhorst Mantinge door wind opgeworpen. Zandverstuivingen 
liepen vast in de beekdalen door de natte 
omstandigheden, horsten zijn het 
resultaat. 

hoger gelegen zandkoppen doodlopend, liep vroeger door tot het 
Bruntinger Binnenveld 

Schoolpad Mantinge/ 
Balinge 

school pad pad van Mantinge naar de school in 
Balinge 

Spekmaten Mantinge/ 
Balinge 

rijkere grond, betere opbrengst of pacht in 
natura 

natte hooiland pad van Mantinge naar de school in 
Balinge 

Koolveen Mantinge/Nieuw 
Balinge 

zwart veen  weg van Steendervalsweg naar 
Haarweg Nieuw Balinge 

Boekweitstraat Nieuw Balinge boekweit teelt, boekweit brandcultuur straat  

Boksloot Nieuw Balinge platte schuit voor vervoer van turf watergang zo genoemd in 1899, later Verlengde 
Middenraai  

De Breistroeken Nieuw Balinge struikheide (stroek), brij-boekweit straat  

De Heugte Nieuw Balinge hoogte, hoge zandkop/rug - dorpshuis 

Haarweg Nieuw Balinge hoge, schrale, scherpe dekzandrug.   weg weg naar het gehucht Haar bij 
Tiendeveen 

Hullenzandweg Nieuw Balinge kan zowel hoogte/heuvel als laagte/lage 
weiden (veenzode/heuveltje, bij J. 
Wieringa) betekenen. 

weg ten oosten van de Hullen ligt het 
Hullenzand (heuvels) 

Kievitstraat Nieuw Balinge aldaar voorkomende vogel straat  

Koekoeksdijk Nieuw Balinge voormalige eigenaar Klaas Koekoek dijk  

Koolveen Nieuw Balinge daar aanwezige zwarte veen weg  

Lijsterstraat Nieuw Balinge de vogel straat  

Mantingerweg Nieuw Balinge weg naar Mantinge weg  

Meeuwenweg Nieuw Balinge aldaar voorkomende (kok)meeuwen weg meeuwenplas 

Robertusweg Nieuw Balinge Robertus vroegere eigenaar weg  

Sarrasinstraat Nieuw Balinge frans voor boekweit straat  

Schepersweg Nieuw Balinge herder straat  

Verlengde 
Middenraai 

Nieuw Balinge verlenging van de Middenraai vanuit 
Nieuweroord 

weg/kanaal  

Voornweg Nieuw Balinge verneomd naar het Voornpad weg  

Vosseveen Nieuw Balinge aldaar voorkomende vossen venig gebied  



Wolvenhaar Nieuw Balinge jacht op wolven in de middeleeuwen hoogte, zandkop wolven tot begin 18e eeuw in Drente 

 


