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Een 16-jarige trekt de natuur in
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l i e t landschap rond Baliooërveld
Het Baliooërveld is een gebied dat is omsloten door cultuur- en natuurgebieden. Vroeger was dat heel anders; toen bestond
Drenthe uit één grote heide met af en toe kleine stukjes esgrond. Tijdens de ontginningen Is daar veel aan veranderd: er
zijn nog maar weinig goed bewaarde heidegronden. Gelukkig is het Baliooërveld er nog. Dit is de mening van de 16-jarige
Harm Smeenge uit Rolde, leerling van de 'School voor natuur en landschap' te Apeldoorn. 'Ik heb dit artikel geschreven
voor de jeugdige lezers van Noorderbreedte, omdat ik geen andere artikelen voor jongeren heb gezien.'

Harm Smeenge

Het mooie van het Baliooërveld is de rijkdom aan archeologische vondsten zoals
grafheuvels met urnen en andere voorwerpen. Opvallende kenmerken zijn ook de
vele karresporen die van Coevorden naar
Groningen lopen.
In de ijstijd is de prachtige pingo ontstaan.
Toen ons land bedekt was met een dikke
laag ijs is er een grote ijsklomp in de grond
gedrukt. Toen het ijs smolt ontstond er op
die plek een gat dat pingo genoemd wordt.
Het karakteristieke hiervan is dat er vele
soorten reptielen voorkomen zoals adders

en levendbarende hagedissen, en vele soorten insekten.
Op het Baliooërveld heb je nog een natuurlijk wandelende zandverstuiving. Die komt
niet zoveel meer voor in Nederland. Als het
zand aan het stuiven is geweest kun je nog
al eens gebruiksvoorwerpen vinden zoals
schrapertjes en scherfjes. Je ziet ook wel
eens een grafheuvel. Er zijn kleine en grote
heuvels. De kleine zijn gemaakt voor één
persoon, de grotere voor meerdere.
Die zijn als het ware in lagen opgebouwd.
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Smalbroekerloopje
Aan de westkant van het gebied ligt het
Smalbroekerloopje. Ik vind dat het mooiste
stukje van de Drentse A. Het is vroeger door
boeren gegraven omdat het er zo nat was en
er lag altijd al een dal. Aan het begin ligt het
Tichelhuis, een steenbakkerij.
Men denkt dat daar de kloostermoppen en
de stenen van de Rolder kerk zijn gemaakt.
Soms vindt men nog kloostermoppen in het
beekje.Als je de beek afloopt is het eerste
dat opvalt het sterke reliëf. Het is een prachtig glooiend landschap; vooral in de winter

Karresporen op het Ballooërveld, foto Harm Sm

eedbladige orchis, foto Harm Smeenge.

en in het voorjaar is dat goed te zien.
Zelf vind ik het beekje in het voorjaar het
mooist vanwege het overdadig bloeiende
goudveil en het nog korte gras. Als je verder
de beek afloopt zie je iets dat in Drenthe
uniek is, namelijk een natuurlijk gevormd
beekje dat rustig van de heuvels afstroomt.
Het is kwelwater dat uit het Ballooërveld komt.
Het water onder het gebied bevindt zich
boven een keileembank en door de druk
stroomt het water van die bank af, en zo ontstaat het beekje.Als je het bos uitloopt, kom je
ineen mooi gebied met af en toe een zwarte

els. Het beekje is ook bijzonder door de keien
uit de keileem, er zijn gedeelten die helemaal
een rotsachtige bodem hebben. In het beekje
zwemmen naast gewone soorten ook zeldzame
vissen zoals beekprik en grondel.
Het beekje verandert elk jaar weer doordat
zich steeds nieuwe meanders vormen.
Aan het eind vormt het beekje een soort delta
en mondt het uit in het Loonerdiep.
Ook dit riviertje heeft een fraai glooiend dal.
Aan de andere kant van het Ballooërveld
stroomt het Anderse Diep, dat door een breed
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en erg lang dal loopt. In het gehele gebied
komen talrijke roofvogels voor: sperwers, buirerds en valken.
De flora is eveneens belangrijk met soorten als
wilde vrouwenmantel, goudveil, valkruid en
orchissen.
Het Ballooërveld is het hart van het hele
Drentse A stelsel en dat moet goed bewaard
blijven. Ik ben een liefhebber van het Drentse
A stelsel en trek er elke zaterdag op uit om de
natuur te bewonderen en er foto's van te
maken.Nb

