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Balloo, Schaapskooi en knooppunt Drentsche Aa 

 

In oktober 2011 is de schaapskooi van Balloo afgebrand. Voordat met de herbouw werd begonnen is 

eerst goed naar de omgeving gekeken. De nabij gelegen parkeerplaats was aan verbetering  toe. De 

beplanting was zeer gesloten, waardoor er geen zicht meer was naar het Ballooërveld, de essen en 

Balloo. Daarom is besloten om de herbouw van de schaapskooi te combineren met de herinrichting 

van de parkeerplaats tot het nieuwe knooppunt Balloo en beide in samenhang met de omgeving te 

ontwerpen en uit te voeren. 

 

In nauw overleg tussen de bewoners en ondernemers van Balloo, de gemeente Aa en Hunze, de 

provincie Drenthe, Staatsbosbeheer, landschapsarchitecten en architecten zijn analyses van het 

landschap en de wensen van alle betrokkenen gemaakt. Vervolgens zijn ruimtelijke modellen 

geschetst, die na overleg met alle betrokkenen hebben geleid tot een ontwerp met een nieuwe brink 

voor het Knooppunt Balloo, de nieuwe schaapskooi, het wol atelier en de dienstwoning. 

 

In het kader van de ontwikkeling van het ‘Levend bezoekersnetwerk Drentsche Aa’ zijn op 

verschillende plaatsen in het Nationaal beek- en esdorpenlandschap zogeheten knooppunten en 

toegangspoorten aangelegd. Vanaf deze natuurtransferia kunnen bezoekers hun auto parkeren en 

hun weg te voet of per fiets vervolgen. De Knooppunten zijn aantrekkelijke en uitnodigende 

parkeervoorzieningen met informatievoorziening en een startpunt voor wandel- en fietsroutes. 

Bijzonder aan de locatie van Knooppunt Balloo is de ligging aan de dorpsrand van het karakteristieke 

ring-esdorp Balloo op de overgang van de es naar het Ballooërveld met het Smalbroekerloopje.  

Door de koppeling met de schaapskooi ontstaat een extra aantrekkelijk recreatief punt om vanuit 

hier het Drentsche Aa gebied te verkennen.  

 
De nieuwe Schaapskooi  bij Balloo in de winter van 2015.  
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Bureau DAAD heeft het ontwerp gemaakt voor de nieuwe schaapskooi en het bijgebouw met  wol 

atelier en daaraan gekoppeld de dienstwoning. 

 
De nieuwe schaapskooi en het bijgebouw met  wol atelier en daaraan gekoppeld de dienstwoning, 

gerealiseerd conform het ontwerp van Bureau DAAD. 
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Balloo, zomer 2008, parkeerplaats aan de noordzijde en oude schaapskooi met wol atelier aan de 

oostzijde. 

 

 
Balloo, winter 2015, knooppunt aan de noordzijde en nieuwe schaapskooi met wol atelier en 

beheerderswoning aan de oostzijde. 

Bij het knooppunt aan de noordzijde zal met het groeien van de bomen, die net zijn aangeplant, een 

nieuwe brink ontstaan. 
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Knooppunt Balloo aan de Crabbeweg en op de achtergrond de Hemweg en de Rammeringeweg, 

winter 2015. Met het groeien van de bomen, die net zijn aangeplant, zal een nieuwe brink ontstaan. 

 

 
De nieuwe schaapskooi en het bijgebouw met  wol atelier en daaraan gekoppeld de dienstwoning, 

winter 2015. Links de Crabbeweg en rechts de weg langs de es.  

 


