Geschiedenis en omgeving
Balloo is een oud esdorp, ontstaan in de vroege middeleeuwen toen boeren nieuwe essen
gingen ontginnen op de Rolderrug. Het kleine
Balloo moet in die eerste eeuwen van zijn bestaan al snel een belangrijk dorp geworden zijn.
Er stond zelfs een groot bisschoppelijk hof. De
naam Balloo verklaart men doorgaans uit de
woorden ‘ban’ en ‘loo’. ’Bannen’ is rechtspreken, ‘loo’ is bos. Balloo was ‘een open plek in
het bos waar recht gesproken werd’. Een tijdlang werd daarbij aan de Ballooërkuil gedacht.
Camping De Balloohoeve ligt op een prachtige
locatie in het dorp Balloo midden in het Nationaal Park Drentsche Aa. Dit gebied is op verschillende manieren bereikbaar en toegankelijk
voor publiek. Vlakbij onze camping ligt de wandelroute Toegangspoort ‘Deurze’ aan de oude
weg tussen Assen en Rolde.
In de onmiddellijke nabijheid bevindt zich het
natuurgebied Kampsheide. De omgeving van
Kampsheide vormt een stukje Drenthe in het
klein. In het gebied zijn alle, voor het Drentse
landschap zo kenmerkende elementen bij elkaar te vinden. Het terrein is rijk aan archeologische bewoningssporen, zoals grafheuvels en
restanten van prehistorische akkers (celtic
fields). Op Kampsheide is een groot ven en er
zijn oude Jeneverbesstruiken aanwezig.
Vlakbij Balloo ligt het Balloërveld; een heideveld in de gemeente Aa en Hunze. De overwegend heide- en vergraste heidebegroeing wordt
spaarzaam afgewisseld met veenmeertjes,
dennenbos en her en der kleine zandverstuivingen. Op het Balloërveld zijn naast de grote
zand- en heidevlaktes, ook grafheuvels en middeleeuwse karresporen te zien.
Tijdens een wandel- of fietstocht op het Balloërveld kunt
u de herder met zijn kudde
tegenkomen die er nog dagelijks op uit trekken om het
veld te onderhouden.

Adres en Contactgegevens
Familie Paasman
Balloo 52
9458 TC BALLOO
0592-861951
B.g.g.: 06 2804 9638 (Jannie)
E-mail:
camping@deballoohoeve.nl

Reserveren
U kunt bij ons reserveren door bij voorkeur
te mailen naar:
camping@deballoohoeve.nl

Openingstijden
Camping de Balloohoeve
is geopend van 1 april tot 1 november
Voor campers is de camping het hele jaar geopend.
De Balloohoeve ligt midden in het met 5 sterren bekroonde Nationaal Beek-en Esdorpenlanschap
Drentsche Aa.

Welkom op
Camping de Balloohoeve

Camping De Balloohoeve
Eén van de onderdelen van de Balloohoeve is de boerencamping. Deze is zodanig op het terrein gesitueerd
dat er de hele dag genoten kan worden van de bedrijvigheid op ons terrein. Aan het eind van de dag valt er een
complete rust over de camping.
Een verblijf is uitermate geschikt voor diegene die van
levendigheid, rust, ruimte en gemoedelijkheid houdt. Op
onze camping hebben wij een open veld zonder afbakening met 25 ruime staanplaatsen voorzien van elektra.
Er is een nieuw sanitair gebouw
met vloerverwarming, wasmachine en droger. Douchen zonder
dat u een muntje hoeft te gebruiken. In het gebouw is een mindervalide douche met toilet en
wastafel.

Wandelen, Fietsen, Paard
en paardrijden
Wandelaars kunnen hun hart ophalen in het eeuwenoude landschap van de Drentsche AA. Vanaf de
camping zijn er diverse wandelroutes. Voor fietsers
zijn er diverse fiets routes over landweggetjes, langs
zandverstuivingen en hunebedden. Op ons terrein is
een fiets oplaadpunt voor elektrische fietsen.
Ook uw paard kan mee naar De Balloohoeve, wij
beschikken over een weidegang, stallen, rijhal van
20 x 40 meter en een nieuwe buitenbak. In de omgeving zijn er ook voor ruiters prachtige routes.

Zorgboerderij

Voor de verhuur staan er twee compleet ingerichte safaritenten op een houten vlonder, voorzien van een uitgebreide inventaris, waaronder een koelkast en elektrische
kookplaat. U slaapt op een bed met heerlijk matras.
Voor de wandelaars is er een zogeheten Hans en Grietje huisje. Op de camping kunt u gebruik maken van gratis Wifi.

Op onze zorgboerderij werken elke dag ongeveer 25
mensen. Zij zorgen voor de dieren, het erf en allerlei
andere werkzaamheden op en om de boerderij.
Deze mensen hebben meer of minder begeleiding
nodig bij deze werkzaamheden. Met hulp van de
meewerkende begeleiders kunnen zij zo zelfstandig
mogelijk werken. Iedereen werkt in zijn of haar eigen
tempo. Er is geen werkdruk en iedereen kan kiezen
welke werkzaamheden er gedaan worden die dag.
Wel zorgen ze er met z’n
allen voor dat het werk klaar
is aan het einde van de dag.
Op de camping merkt u
overdag de bedrijvigheid
van de medewerkers van de
zorgboerderij.

Boerderijwinkel

..
In onze winkel hebben wij een grote diversiteit aan
biologische- en streekproducten. Wij verkopen eieren
van onze eigen kippen, het vlees van onze eigen
Charolais koeien, Charolais is één van de betere
vleestypes bij runderrassen. In de winter staan onze
koeien in de potstal. Een potstal is een stal waarin
de mest wordt opgepot. Op gezette tijden wordt de
mest bedekt met een nieuwe laag strooisel. Door deze manier van werken komt het vee steeds hoger te
staan. Als het mengsel van mest en stro een bepaalde hoogte heeft bereikt, wordt de stal geleegd. De
ondertussen goed aangestampte en gerijpte mest
wordt verspreid over de akkers.

Wij verkopen diverse soorten groente uit onze eigen
tuin. Deze groente is gezaaid, verbouwd en geoogst
door onze deelnemers.
Het brood komt van de biologische Bakker.
Onze zuivel uit flessen van glas komt van Drentse Aa
zuivel. De zuivel wordt op ambachtelijke methode
gemaakt van biologische melk uit de regio.
Kaas maken is mooi werk en een echt ambacht met
als resultaat een prachtig product. Wij verkopen
rauwmelkse kaas van de biologische boer.
Op ons terras kunt u
genieten van ons
zelfgemaakte boerenijs
in diverse smaken.
Of wat dacht u van een
heerlijk kopje koffie/thee
met een vers afgebakken
biologische koek.

