
Het natuurmonument Het
Leggelderveld ligt zo'n 5

km ten noorden van
Dwingeloo. Het 195 ha

grote heide- en bosgebied
is eigendom van de

Vereniging tot Behoud
van Natuurmonumenten.

Het is een gevarieerd
stuifzandlandschap met
een bijzondere flora en
fauna. Een verkenning

van een bijzonder
heidelandschap onder
leiding van beheerder

Roelof Schuiling.

LEGGELDERVELD,
EEN INTERESSANT STUIFZANDGEBIED Jan Abrahamse

HET LEGGELDERVELD LIGT TUSSEN DWINGE-
loo en Hoogersmilde ten westen van de
weg van Geeuwenburg naar de Beiler-
vaart. Het gebied wordt aan de noordkant
begrensd door de Voorste en Achterste
Zandduinen en het Blauwe meer. Ten oos-
ten van Leggelderveld ligt het Vorrel-
veen. Aan de westkant ligt een heide-ont-
ginningslandschap langs de Drentse
Hoofdvaart. In een wat groter verband
maakt het Leggelderveld deel uit van een
esdorpenlandschap, met de esdorpen
Leggeloo en Eemster. Het Leggelderveld
is nu een restant van een eertijds groot uit-
gestrekt heideveld: het Hijkerveld. Dit
heidegebied lag op de overgang van het
veengebied van Smilde naar de hogere
zandgronden van het Drents Plateau.
Het heideterrein rond de Achterste en
Voorste Zandduinen vormt een restant
van het gemeenschappelijke veld van Leg-
geloo. In dit esdorp woonden in de zeven-
tiende eeuw 16 boeren die allen een aan-
deel in de woeste markegrond bezaten. In
de zeventiende eeuw werd het veenge-

deelte van de Leggeler marke gescheiden
om verkoop aan de Hollandsche Compag-
nie mogelijk te maken. Het veld werd ge-
bruikt om er schapen te weiden en plag-
gen te steken. Een waardeel gaf de eige-
naar het recht om een vastgesteld aantal
stuks vee de heide in te drijven. Door het
overmatig steken van plaggen en door
overbeweiding ontstonden . stuifzanden.
In dit restant van het Leggelderveld zijn
de voormalige stuifduinen evenals de uit-
gestoven laagten nog goed te zien.
Het natuurgebied is om meerdere rede-
nen een bijzonder gebied:
• In het noordelijk en oostelijk deel lig-

gen enkele, deels afgegraven stukjes
hoogveen.

• In het zuidelijk deel ligt een stuifzand-
gebied, bestaande uit stuifzandruggen
en laagten. Het dekzand is ontstaan in
het Pleistoceen (de periode van de ijstij-
den). Het dekzand is afgezet op een wa-
terondoorlatende laag van keileem. In
historische tijd zijn de dekzanden door
winderosie aangetast omdat de vegeta-

tie door de mens werd afgeplagd. Daar-
bij werden de stuifzanden in het noord-
oostelijk deel gevormd.

• Dit reliëfrijke gebied heeft daardoor
een afwisselende vegetatie op de droge
delen struikheide en in de vochtige
veengebieden soorten als beenbreek,
blauwe zegge, veenpluis en gevlekte or-
chis.

• Door dit afwisselende landschap met
open stukjes heide, strookjes bos, aan-
grenzende graslanden en extensief ge-
bruikte graanakkers komen hier ook
veel verschillende vogels voor.

• Het 195 ha grote Leggelderveld bestaat
uit 103 ha heide, 44,5 ha grasland, 29 ha
bos, 14 ha bouwland, 2,5 ha vennen en
1,5 ha wegen en paden.

• 90 ha heide wordt begraasd door 38
Drentse heideschapen.

Wandeling

Natuurmonumenten heeft een 4 km lange
route uitgezet in het Leggelderveld. De route

N O O R D E B R E E D T E



is aangegeven door palen met rode koppen
en begint aan de westkant van de weg van
Geeuwenbrug naar de Beilervaart. Het ge-
bied is alleen toegankelijk op wegen en paden
en honden moeten aangelijnd worden. De
tocht begint bij een bordje van Natuurmonu-
menten en meteen aan de rechterkant ligt
een eikenbosje in een laagte die de overgang
vormt van de heide naar het beekdal van de
Noord Lake, een zijstroompje van de Dwin-
gelerstroom. Het gebied is enigszins geacci-
denteerd doordat er vroeger in gegraven is
om plaggen en turf te steken. Op de achter-
grond liggen de stuifruggen van de Voorste
Zandduinen waarop hoofdzakelijk grove den
groeit en daaronder een tweede generatie
van inlandse eik. 'Zo'n 50 jaar geleden was dit
allemaal hei' vertelt Roelof Schuiling. 'We voe-
ren hier een zodanig bosbeheer dat de natuur haar
gang kan gaan, omdat het een gebied is waar het
bos als het ware zijn oorspronkelijke rechten weer
opeist.'
Aan de linkerkant ligt een stukje bouwland,
dat eigendom is van Natuurmonumenten, en
een graslandperceel. Aan de rand van het
bouwland wordt een parkeerplaatsje voor
zo'n 5 auto's gemaakt. Na zo'n 300 m begint
ook aan de linkerkant van het pad het bos.
Hier is nog duidelijk de ijzelschade van 2 jaar
geleden zichtbaar.
Vlak voor het schapenraster aan de rechter-
kant van het pad liggen de zogenaamde een-
dagsputjes, waar tot aan de Tweede Wereld-
oorlog turf is gestoken.
Onder de stuifzandruggen aan de rechter-
hand is vaak veen aanwezig. Toen er nog
sprake was van stuivend zand was dat het ge-
val op de droge delen, dat zijn nu de laagste
delen. In de vochtige delen groeide de vege-
tatie, werd het zand opgevangen en ontston-
den de zandruggen. Over de stuifzandrug-

gen ziet men een grote uitgestrekte laagte be-
groeid met heide.

De brand

Deze stuifvlakte was tot 9 mei 1976 begroeid
met grove dennen. Roelof Schuiling: 'Ik her-
inner me nog als de dag van gister, het was moeder-
dag, bloedheet, 22 graden toen hier 60 ha bos en hei
in vlammen op ging, aangestoken als gevolg van
een rankune tussen een bewoner uit de omgeving en
eenjachtopziener. Het gebied is vroeger hei geweest
maar in de jaren '50 en '60 dichtgegroeid met grove
den. Dit bos is uitgebrand door een kronenvuur,
d.w.z. dat de brand in de toppen van de grove den
brandde.'
De eiken en beuken op de stuifruggen zijn
gespaard gebleven. Hoewel de brand 13 jaar
geleden heeft gewoed, is Roelof Schuiling
nog steeds geëmotioneerd: 'Toen ik de dag na
de brand in het terrein kwam, schoten de tranen in
mijn ogen. De brand heeft de korhoenderpopulatie
de das omgedaan. We vonden toen de plaatsen
waar korhennen op het nest verbrand waren. Na de
brand hebben we het verbrande hout eraf gekapt.
Met Staatsbosbeheer hebben we toen afgesproken
dat hier niet herbebost zou worden op voorwaarde
dat er een heidebeheer zou worden toegepast. Nu
durf ik rustig te stellen dat het een van de fraaiste
stukken hei in Zuidwest-Drente is.'

Begrazing

Op het Leggelderveld lopen 38 schapen op
een ingerasterd gebied van 90 ha. Er lopen 45
lammeren bij. In de lammerperiode is er va-
ker toezicht. De schapen zijn hier zomer en
winter aanwezig en hoeven niet of nauwelijks
bijgevoerd te worden. De schapen worden in-
gezet als beheersmaatregel. Ze gaan de ver-
grassing en bebossing van de heide tegen.
Met name het pijpestrootje groeit massaal op
de heide en verstikt de andere vegetatie. 'We
hebben dit jaar zelfs in het gebied acht koeien inge-
schaard om de uitbreiding van de grassoort het pij-
pestrootje tegen te gaan', zegt Schuiling.
Als beheersmaatregel zijn er in de stuifrug-
gen doorbraken gemaakt om de kleine stuk-
jes hei, die door de bosgordels op de stuifrug-
gen werden afgesloten, toch voor de schapen
toegankelijk te maken. Langs het pad zijn in
dat kader ook bomen omgezaagd. De stron-
ken zijn nog duidelijk zichtbaar. Na 150 m
vanaf het schaperaster bevindt zich ook aan
de linkerkant hei.
Een vreemd element is een loopgraaf die hier
is gegraven in de Tweede Wereldoorlog, we
passeren deze dwars door het Leggelderveld
lopende verdedigingslinie, die nu voor het
grootste deel is opgevuld met zand, takken en
bladeren.
We naderen nu een viersprong en daar gaan
we rechtsaf. Links na deze kruising zien we
een afgeplagd terrein. Dat was tot verleden

Stuifzandruggen en heidevelden
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jaar een zwaar vergrast stuk hei en met be-
hulp van een plagmachine is de bovenste laag
verwijderd, met de bedoeling dat er heideve-
getatie terugkomt. Volgens Schuiling staat
hier over 4 jaar weer hei.

Radio- en TV-toren Hoogersmilde

Tijdens onze wandeling zien wij voortdurend
de TV-toren van Hoogersmilde. Met de
bouw van deze toren is men in 1958 begon-
nen om de ontvangst van de Nederlandse te-
levisiezenders in het Noorden te verbeteren.
Toen ongeveer twee jaar later de bouw van
het meer dan 300 meter hoge gevaarte ge-
reed was, vormde hij een bezienswaardig-
heid. Het voortbestaan van de toren is in ge-
vaar geweest toen in 1968 een kapitein van de
Amerikaanse luchtmacht tegen een van de
tuidraden aanvloog. Hierdoor ging het topje
van de toren scheef staan. De toren en de pi-
loot overleefden het beide.
De toren is niet vrij toegankelijk voor het pu-
bliek, alhoewel er bij de bouw wel plannen ge-
weest zijn om boven in de toren een restau-
rant te bouwen.

We lopen nu recht op de TV-toren af, passe-
ren een stuifrug. Op deze stuifrug hebben we
een fraai uitzicht over het heidegebied van
het Leggelderveld, met wat verspreide bo-
vengroei. De bossen aan de rechterkant lig-

gen in de Voorste Zandduinen. De bossen
recht vooruit aan de horizon bestaan uit la-
riks en enkele berken, die door partikulieren
zijn aangeplant. Dit bos is 3 jaar geleden door
Natuurmonumenten gekocht en wordt om-
gevormd tot een bos van grove den, berk en
eik, die hier van nature voorkomen.
We lopen nu naar een zgn. poothek. Het hei-
degebied aan de rechterkant is ondanks zijn
hoge ligging erg vochtig. Dit komt omdat de
ondoorlatende laag keileem zich dicht aan de
oppervlakte bevindt. Het regenwater kan
daardoor dus niet snel worden afgevoerd.
Op het poothek is het vignet van Natuurmo-
numenten aangebracht. De route gaat hier
rechtsaf. We lopen nu rechts langs het heide-
veld, dat ontstaan is na de brand van 1976 en
links langs grasland dat ook eigendom is van
Natuurmonumenten. Dit grasland is 30 ha en
ingerasterd voor jongvee. Dit vee wordt van
mei tot half oktober ingeschaard van boeren
uit de omgeving. In die periode worden de
dieren niet bijgevoerd. Voor Natuurmonu-
menten is dit de beste en een goedkope ma-
nier van terreinbeheer. De Vereniging ont-
vangt zo'n ƒ 125,— tot ƒ 150,— per inge-
schaard dier.
Na zo'n 300 m zien we rechts een hek met een
bordje van Natuurmonumenten, hier gaat de
route rechtsaf het heideveld in.
Meteen aan de linkerkant is een stuk hei dat
een paar jaar geleden is afgeplagd. Roelof

Schapen op het Leggelderveld

Roelof Schuüing

Schuiling: 'Het resultaat hiervan is dat we hier nu
weer zeldzame planten als pilzegge, tormentil en
struikheide vinden.' Rechts zien we het schape-
raster. Door de gevarieerdheid in het land-
schap vinden we hier vogels van de open
ruimte zoals tapuit, wulp en roofvogels, oa.
buizerds. Ook leven hier reptielen zoals ad-
der en de levend barende hagedis.
Na 100 m lopen we een gebied met stuifrug-
gen binnen, aan de linkerkant staan vliegden-
nen, die danig aangetast zijn door ijzel in
1987.
Het gebied aan de linkerkant is nog eigen-
dom van de Vereniging, waar het bos begint
is er sprake van partikulier eigendom. Aan de
linkerkant een met kraai-, dop- en struikhei-
de begroeide heuvel, die lijkt op een grafheu-
vel, maar volgens de Rijksdienst Oudheid-
kundig Bodemonderzoek zijn er op het Leg-
gelderveld geen archeologisch belangrijke
vondsten aangetroffen, hoewel je ze er wel
zou verwachten. Het pad loopt nu het bos in,
bestaande uit ratelpopulieren en een enkele
eik. Ook hier is veel ijzelschade te zien. Het
open stukje hei wat daarna volgt is weer van
Natuurmonumenten en aan de stobben die
er nog staan in deze uitgestorven laagte is te
zien dat de bomen gekapt zijn. Dit heeft Na-
tuurmonumenten 6 jaar geleden gedaan en
de dopheide is weer terug.
Na zo'n 200 m is een hek en de route gaat
rechtdoor.

Blauwe meren

Links gaat een pad naar het Blauwe meer,
een rekreatieplas waar op een mooie dag
honderden bezoekers komen zwemmen of
zonnen op de aangelegde stranden. In 1905
werd in Hoogersmilde een kalkzandsteenfa-
briek opgericht door R. Roelfsema uit Gro-
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De brand van 9 mei 1976

ningen onder de naam 'Albino', vanwege de
witte stenen. De vestiging van deze fabriek
juist in Hoogersmilde is te danken aan de
aanwezigheid van grote hoeveelheden zand
in de bodem, aan de direkte ligging aan de
Drentse Hoofdvaart en aan de centrale plaats
ten opzichte van Groningen, Friesland,
Drente en Overijssel.
De delfstof die met behulp van zuigers uit de
ondergrond wordt gewonnen, bestaat in
hoofdzaak uit grove en fijne zanden die in de
ijstijd het Elsterien zo'n 300.000 jaar geleden
door het smeltwater en de wind werden afge-

zet. Achter de kalkzandsteenfabriek liggen
de zandgaten, de Blauwe meren, die hun
naam danken aan de helder blauwe kleur van
het water, dat mede door de diepte van het
water ontstaat. Het oudste zandgat is op som-
mige plekken 13 meter diep.
Op de vraag of Natuurmonumenten het
Blauwe meer wil aankopen zegt Roelof
Schuiling dat het verwerven van dit gebied
een logische zaak zou zijn. Er bestaat een hy-
drologische samenhang tussen de twee gebie-
den, door een keileemrug tussen het meer en
de plaatsen met vochtige vegetatie in het Leg-

gelderveld. 'Alleen al door die geologische buffer
is het de moeite waard om het Blauwe meer aan te
kopen. Het meer -werkt als een bliksemafleider voor
het Leggelderveld waarmee ih wil zeggen dat het
meer veel bezoekers trekt, waardoor het Leggelder-
veld rustig blijft.'

De jachtkombinatie heeft aan de rechterkant
van het pad prikkeldraad aangelegd. Hier
wordt gejaagd. De jagers mogen het terrein
van Natuurmonumenten wel betreden, maar
er mag niet geschoten worden.
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Beekdallandschap verdwenen

Na 100 m bereiken we een driesprong en vol-
gen we rechts het zandpad. Dit pad is verbo-
den voor gemotoriseerd verkeer. Vroeger
was het de toegangsweg naar het Blauwe
meer. Het pad vormt de scheiding tussen de
bossen van de Achterste Zandduinen links en
de Voorste Zandduinen rechts. Aan het eind
is weer een driesprong en gaan we rechtsaf.
We zien dan een weinig fraaie ruilverkave-
lingsboerderij, die gebouwd is op de rand van
de Noord Lake, een zijstroompje van de
Dwingelerstroom. Het gebied aan de linker-
kant loopt van de hogere gronden van de
Voorste Zandduinen lichtglooiend naar het
beekdal. In dit beekdallandschap zijn tijdens
de ruilverkaveling Dwingeloo-Smalbroek
rond 1980 enkele nieuwe boerderijen ge-
bouwd.
Na 100 m zien we de kampeerboerderij Ba-
relshoeve. Hier gaat de route 10 meter naar
rechts en voor de houtwal met zware eiken
weer naar links. Voor de Barelshoeve ligt een
weilandje dat daarna overgaat in bosgebied
met hei. Links van het pad ligt een perceel
grasland waar vroeger een brongebiedje van
zo'n l'/2 ha lag en waar gagel, welriekende
nachtorchis en klokjesgentiaan groeiden.
Ondanks het bezwaar van Natuurmonumen-

Luchtfoto Leggelderveld, op de voorgrond een ven

ten is dit tijdens de ruilverkaveling verdwe-
nen. Daarna passeren we een tankgracht uit
de Tweede Wereldoorlog en gaan meteen
weer naar rechts over het zandpad.
Het is een restant van een Duitse tankgracht
uit de Tweede Wereldoorlog, die een onder-

deel vormde van een uitgebreide verdedi-
gingslinie langs de Drentse Hoofdvaart. Deze
linie vormde op haar beurt weer een onder-
deel van de zg. Frieslandriegel, een lange ver-
dedigingsgordel tussen Zwolle en Delfzijl.
Met de Frieslandriegel beoogden de Duitsers
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Vergraste heide
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de verbinding tussen het Duitse achterland
en West-Nederland te beschermen en even-
tuele aanvallen en luchtlandingen vanuit
Friesland af te slaan.
De Organisation Todt (OT), bekend van de
aanleg van de Atlantic Wall, werd belast met
de uitvoering. Voor de werkzaamheden wer-
den overwegend dwangarbeiders ingescha-
keld. In september 1944 begon de OT met
haar werkzaamheden in de gemeente Smil-
de. Men beschikte echter niet over voldoende
arbeiders en na een razzia in Friesland wer-
den groepen opgepakte mannen en jongens
bij burgers in Srnilde ingekwartierd. De ar-
beiders stonden onder toezicht van Duitse
militairen en fanatieke NSDAP-leden. De be-
handeling was slecht en het loon van bijna
ƒ5,— per dag werd vaak niet uitbetaald. De
stellingen werden met de schop gegraven en
op werkdagen kon men de dwangarbeiders
in lange rijen in weer en wind zien spitten. De
tankgrachten, die ten oosten van de Drentse
Hoofdvaart werden opgeworpen, waren zo'n
3 meter diep en aan de bovenzijde 6 a 7 meter
breed. De tankgracht liep vanaf Meppel, via
Dwingeloo door het terrein bij het Blauwe
meer, dwars door velden en landerijen naar
Assen. Tussen de tankgrachten en de Drent-
se Hoofdvaart werden loopgraven aangelegd
die soms door de voortuintjes langs de vaart
liepen. Bij de bevrijding van Drente in april
1945 heeft de Fieslandriegel nauwelijks een
rol vervuld.
De linie werd door de Canadezen zijdelings
gepasseerd en slechts op enkele plaatsen ten
behoeve van verkenningen doorstoken. Ook
de Duitse staf stelde weinig vertrouwen in de
stellingen en beschouwde de linie slechts als
een middel tot het vertragen van de opruk-
kende geallieerden.
Aan de linkerkant ligt een perceeltje grasland
van Natuurmonumenten waarop een hobby-
boer schapen laat grazen. Op de asfaltweg
aangekomen gaat de route rechts en passeren
we weer een ruilverkavelingsboerderij en
daarna bij een poothek een perceeltje hei van
Natuurmonumenten. Hierop groeien ook
berk, brem en wolverlei. De Landbouwuni-
versiteit Wageningen doet in dit gebiedje on-
derzoek naar wolverlei en het verdwijnen
daarvan.
Links lopen we langs een klein bosje met een
weggetje naar een fraai keuterboerderijtje en
dan na 100 meter zijn we bij het eind-begin-
punt van deze wandeling. »
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