
Buur & Baan

De pracht van het 
Mantingerveld

W
ie ooit over het 
Mantinger-
zand heeft ge-
dwaald, is ver-
kocht. Dat 
overkwam Bart 

van Lienden tenminste, zestien jaar ge-
leden, en Ruben Krop dertien jaar later. 
Voor de inmiddels 69-jarige Van Lien-
den was het Drentse natuurgebied vol 
heide, goudgele pijpestrootjes en ei-
ken al voldoende, samen met het klei-
ne boerderijtje dat er te koop stond na-
tuurlijk. Hij zocht een plekje om in alle 
rust van zijn VUT en pensioen te genie-
ten. Voor Krop (33) telde zwaar mee dat 
hij  mogelijkheden zag om in Mantinge 
zijn brood te verdienen.

‘De omgeving, de rust en de sfeer hier 
trokken me enorm’, zegt Krop. Toen hij 
op de advertentie afkwam waarin een 
beheerder werd gezocht voor eethuis en 
natuurkampeerterrein Voscheheugte, 
begreep hij onmiddellijk dat deze aan-
trekkelijke streek kansen bood. ‘Mijn 
vrouw Chantal en ik rekenden aanvan-
kelijk op klanten voor koffie en gebak, 
en de lunch. Maar ik ben een kok. Ik 
heb gewerkt bij toprestaurants in Gro-
ningen, Amsterdam en Australië. Al 
snel kon ik het zwaartepunt van het res-
taurant naar de avond verschuiven. Te-
genwoordig komen klanten van hein-
de en verre. Enkele Belgen bijvoorbeeld 
komen elke keer terug’, zegt hij. ‘Chan-
tal heeft haar vorige baan nog even aan-
gehouden, maar dat bleek al snel niet 
nodig te zijn.’

Zelfs op de frisse novemberdag waar-
op het interview wordt gehouden, staan 
er drie gezinnen met een caravan op de 
camping. Gillend fietsen twee kinde-
ren met hoog opgetrokken benen door 
de plassen op het pad naar het camping-
veld. Daarvoor en daarna is het doodstil.

De Voscheheugte is eigendom van 
een Amsterdamse ondernemer, die het 
heeft gekocht om te voorkomen dat 
er een grootschalig vakantiepark zou 
 komen. Krop en zijn vrouw huren het 
eenvoudige arbeidershuisje naast het 
tot restaurant omgetoverde voormali-
ge kippenhok. Voor ze kwamen, waren 
de kleine kamertjes op de eerste verdie-
ping al afgebroken, om plaats te ma-
ken voor een grote slaapkamer. Zelf 
heeft Krop grote openslaande deuren 
laten installeren. Wat bij binnenkomst 
meteen opvalt, is de prachtige oude ei-
kenhouten vloer. ‘Die hebben we zelf 
 helemaal opgeschuurd’, vertelt Krops 
vrouw. Het sober, rustiek ingerichte 
huisje is klein, maar groot genoeg voor 
het tweetal.

Van Lienden, die voor de vorige uit-
baters van de camping ook al wat hand- 

Bart van Lienden kwam naar Mantinge om er van de rust 
te genieten, Ruben Krop zag kansen om er zijn brood te 
verdienen. De een kost het wat meer tijd dan de ander om 
in te burgeren in het Drentse dorp.
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dubbel glas.’ Tussen de hoge beuken
hagen in de tuin scharrelt een haan. 
In elk van de twee vierkante woonka
mers staat een houtkachel. De vloeren 
lopen een beetje scheef. Het uitzicht is 
adembenemend. Trots toont hij de gro
te schuur. In een met oude deuren af
getimmerd gedeelte ervan hangt zijn 
verzameling ouderwetse houtschaven. 
‘Mijn mannenspeelkamer’, zegt hij.

Van Lienden begon in 1963 als sto
ringsmonteur bij de Plaatselijke Tele
foondienst ’sGravenhage (PTG), die 
 later opging in de PTT. Hij heeft 25 
jaar in Den Haag gewerkt. Toen rechts
opvolger KPN zijn hoofdkantoor naar 
Groningen verplaatste, moest hij mee, 
want dankzij allerlei cursussen had hij 
aardig carrière weten te maken bij het 
concern. De laatste jaren hield hij zich 
bezig met functiewaarderingssyste

men. Zijn vrouw en hij vestigden zich in 
Eelde, iets ten zuiden van Groningen. 
Toen het hoofdkantoor weer terugging 
naar Den Haag, werd Van Lienden nog 
enkele jaren gedetacheerd bij de werk
geversvereniging AWVN. Gelukkig kon 
hij vaak gewoon thuis werken. Toen hij 
zo’n veertien jaar geleden met de VUT 
ging, zakte het echtpaar Van Lienden 
nog iets verder naar het zuiden af. ‘Wij 
gaan hier de komende tien, vijftien jaar 
niet weg’, zegt hij.

Mantinge telt volgens de twee buur
mannen ongeveer tweehonderd inwo
ners. Als je de twee aanpalende, nauw 
met elkaar samenwerkende dorpen 
 Balinge en Garminge meetelt, kom je 
op zeshonderd. Volgens Krop, die zelf 
in een dorp bij Amersfoort is geboren, 
kun je makkelijk inburgeren als je mee
doet met de activiteiten die er worden 
georganiseerd. Dat hij zijn vlees be
trekt van lokale boeren en zijn groen
ten van de heemkundige tuin in Man
tinge zal daar wel een rol bij spelen. En 
in deze tijd kloppen af en toe jagers aan 
met de vraag of Krop iets kan beginnen 
met een net geschoten ree of wild zwijn 
— en dat kan hij doorgaans wel. Een 
 goede kok maakt makkelijk vrienden.

Van Lienden bromt. ‘Je wordt toch 
lang als een eigenwijze buitenstaander 
beschouwd, hoor. Ik ben als vrijwilli
ger betrokken bij Natuurmonumenten. 
Die hebben hier een project uitgevoerd 
waarbij landbouwgrond werd terug
gegeven aan de natuur. Dat vonden de 
boeren niets. Iemand uit de dorpsraad 
noemde me een spion.’ 

Dan schiet Van Lienden in de lach. 
‘Ach, tegenwoordig wordt mij gevraagd 
foto’s te maken voor het plaatselijke 
blaadje. Het zal wel goed komen.’ Wat 
volgens hem het integreren wel gemak
kelijker maakt, is dat Mantinge steeds 
meer ‘import’ telt. Een van die nieuw
komers, de vorig jaar overleden strip
tekenaar Jan Kruis, heeft een paar jaar 
geleden het eethuis van de Vosche
heugte geopend.

en spandiensten verrichtte, woont in 
het volgende huis, vierhonderd me
ter verderop. Het is een oud, rietgedekt 
boerderijtje, dat lang dienst gedaan 
heeft als boswachterswoning. ‘Het was 
in de jaren zeventig al opgeknapt, maar 
wij hebben er ook veel aan verbouwd’, 
zegt Van Lienden. ‘Wij hebben het 
vooral goed geïsoleerd en voorzien van 
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‘Dat natuurproject 
vonden de boeren 
niets. Iemand uit de 
dorpsraad noemde 
me een spion’
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