
n van basisscholen De Akker en De Posthoorn uit Pesse onthulden het informatiepaneel. Foro cERRrr BoER
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)n Drents landschap in het klein
e ontstaansgeschiedenis en
ronderg karakter van na-
ied het Nuilerveld, onder
van Pesse, ziin vastgelegd
nformatiepaneel dat giste-
d onthuld.

:heten'aardkundig mónu-
elicht de rijke geschiedenis
Drentse ondergrond. Het

:ld bezit vier pronkstukken:
¡ten. Dat zijn prominente
rogten in het landschap met
nden. Een uniek verschijnsel
evarieerd landschap.
de herenplaten aan hun
ijn gekomen, is volgens de
rn niet geheel duidelijk.
¡en verwijzen naar de adellij-
ies die in het gebied woon-

den: de rijke heren. Een andere le-
zing is dat de naam verband houdt
met de herenwegen die in het ter-
rein lagen.

'Hoe dan ook: ze zijn biizonder en
karakteristiek en vertellen het ver-
haal van de 'omgekeerde wereld':
wat eens begroeide laagtes waren,
zijn onder invloed van wind, water
en zand nu de hoogste delen van het
terrein die als een 'fort'boven het
maaiveld uittorenen.

Het Nuilerveld telde ooit 6oo hec-
tare. Het was zo groot dat ¡e erin kon
verdwalen, schetste Hans Dekker
van de provincie Drenthe. ,,Vooral
op mistige dagen werd afgeraden
het gebied in te gaan." Anno zorS is
daarvan, vooral door ontginning,
nog maar een tiende deel over.

Het kleine natuurreservaat is vol-
gens Dekker echter zeer gevarieerd

Het NuíIerveld
was oaít zo
groot dat je er
Ín kon verdwalen

in flora en fauna. ,,Het is een typisch
Drents landschap in het klein", zei
hij voorafgaand aan de onthulling
van het informatiepaneel. Een ge-

bied met vennetjes, hoogveen, stuif-
zand, verschillende grassen, heide-
planten, korstmossen, vogelsoor-
ten, vlinders en reptielen.

Docent Gerrie Koopman, verbon-
den aan Hogeschool Van Hall Laren-
stein, ging in zijn verhaal terug naar
de laatste iistiid, zo'n r5o.ooo iaar

geleden, toen de basis voor het Nui
lerveld werd gelegd. ,,Als je in het ge-
bied gaat graven, stuit je na ruim een
meter op keileem uit die vroege pe-
riode."

Op locatie werd gisteren met leer-
lingen van de groepen 5 en 6 van ba-
sisscholen De Akker en De Post-
hoorn uit Pesse het negende Aard-
kundig Monument van Drenthe of-
ficieel onthuld. Het natuurgebied
ligt ongeveer r kilometer ten noor-
den van Pesse. Het gehele terrein
wordt door middel van begrazing
met enkele Schoonebeker schapen
en wat hooglander ossen ver-
schraald. Door het gebied is een
wandelroute (circa z kilometer).

Bij de onthulling waren ook Het
Drentse Landschap, de gemeente
Hoogeveen en het Instituut Voor
Natuureducatie (IVN).


