GrOene rOute (6 km)
De groene route neemt je mee langs de uit
de ijstijd stammende ‘pingoruïne’ het Trekgat, dat nu een prachtig meertje is.
Berghuizen dankt zijn naam aan de glooiingen in het
landschap ontstaan in de ijstijd, de pingoruïne heeft de
naam Trekgat gekregen, omdat het veen dat eerst in
de pingo ruïne gegroeid was, er uit is getrokken om te
gebruiken als brandstof.
Vanaf de kerk volg je enkele kilometers de historische
‘Dodiek’, het onverharde oude pad dat van kerk naar
kerk loopt en waarover vroeger de doden werden
gedragen. Vanaf de Dodiek maak je een doorsteek naar
de Wold Aa, en daarbij wandel je door een bosje waar je
heel kabouters tegen kunt komen. Daarna gaat het
terug door het uitgestrekte ‘slagenlandschap’ – met
lange percelen grond – en langs de rivier de Wold Aa.

‘SlaGenlanDSchap’
In Ruinerwold en Koekange vind je het authentieke
‘slagenlandschap’. Dit gebied bestond in de Middel-

eeuwen nog uit veen; het was onbewoonbaar. Monniken uit het klooster in Ruinen hebben Ruinerwold
vanaf midden 12e eeuw ontgonnen. Door de ontginning ontstonden zeer lange, smalle kavels naast elkaar
met steeds aan de kopse kant een boerderij.
In Ruinerwold is dit slagenlandschap onder meer
vanaf de Dokter Larijweg nog goed te zien.

Wat iS een pinGOruïne?
Het steeds weer vriezen en opdooien van het Scandinavisch landijs in de ijstijd deed ijsheuvels of pingo’s
ontstaan. De naam pingo komt van de taal van de
Eskimo’s, en betekent ‘heuvel die groeit’. Op plaatsen
met kwel kon grondwater tijdens de dooi opstijgen.
Dit water bevroor ‘s winters en vormde op den duur
een ijslens. Op deze ijslens lag eerst een heuvel van gesteente. Dit is de pingo. Bij het groeien van een dergelijke ijslens kon deze de bevroren grond omhoog en
opzij drukken, waardoor een kegelvormige heuvel met
een kern van ijs kon ontstaan. Tot slot smolt de ijslens
en ontstond een pingoruïne of gletsjerkuil. Het ontstane meertje werd in latere warmere tijden weer opgevuld met organisch materiaal als gevolg van plantengroei, wat weer later veen werd. Dat veen is er door
de mens uitgehaald om te gebruiken als brandstof.
Hierdoor werd de vorm van de pingo weer zichtbaar
als een rond meertje in het landschap.
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De route langs de ‘Dodiek’

Wandelommetjes
Berghuizen

Wandelingen rondom Berghuizen
in Zuidwest Drenthe van 9 en 6 kilometer

Deze twee afwisselende
wandelingen nemen je mee langs
waterkanten, weidevelden en
akkerranden. Ze laten je kennis
maken met trekgaten en slagenlandschap. Onderweg kun je zomaar
kleine mannetjes tegenkomen.

rode route (9 of 6 km)
De rode route is een afwisselende route die
een goede indruk geeft van het kleinschalig
landschap rondom Berghuizen. In het eerste deel
maak je kennis met de rivier de Wold Aa, van waaruit
je het ‘slagenlandschap’ – met lange percelen grond
– goed kunt herkennen. Langs struweelranden loop
je richting het Trekgat, een idyllische ‘pingoruïne’ uit
de ijstijd. Na het passeren van de kerk van Berghuizen
neemt de route je verder mee langs weidevelden en
akkerranden maar ook door kleinschalige bosjes en
moeras velden (bij nat weer mogelijk drassig). Op het
tweede deel van de route kom je langs het Sultansmeer, onderdeel van een waterwingebied.
Mogelijkheden onderweg voor een hapje of drankje:
‘De Woldstek’ en ‘Het Groene Geschenk’.
het SultanSmeer
Dit meer is, evenals de andere trekgaten in de omgeving van Ruinerwold, ontstaan in de laatste ijstijd. Bij
alle meren is aan de zuidoostkant een berg zand met
een groeiende ijslaag opgeworpen (pingo) die ontstond door heftige stuwing tijdens de laatste ijstijd
(10.000 jaar geleden). Na het ontdooien bleef er een
iJSvOGelWanD
Landschapsbeheer Drenthe heeft in 2015 een ijsvogelwand aangelegd bij het Sultansmeer.
Er is aan de oever een boom omgetrokken. De
stam ligt op het land en de wortelkluit aan de
waterkant in verticale stand. De kluit is dikker
gemaakt door lemig zand aan te brengen. Omdat
er water voor de kluit
staat is de nestwand
minder bereikbaar
voor roofdieren (en
mensen). Enkele
dikke wortels hangen
over het water.

Trekgat

Maar waarom heet deze veenplas nou het Sultansmeer? In de tijd van de kruistochten, rond het jaar
1100, trokken twee mannen uit Buddinge met de
kruisvaarders mee. Op een van de strooptochten
plunderden ze het paleis van een sultan. Ze namen
een amulet en goud mee. Na jaren van omzwervingen
kwamen ze thuis en lieten een stenen huis bouwen
bij het meer. Het meer kreeg de naam Sultansmeer.

het BlauWe huiS
meer over, omgeven door een ringwal. In de eeuwen
daarna vond er veenvorming plaats. En weer veel
later kwamen onze voorouders hier en trokken een
veenbodemlaag uit die pingo’s. Veen steken was honderden jaren een lucratieve bezigheid omdat het in
de vorm van turf de belangrijkste brandstof was.
Na het afgraven van het veen werd de grond geschikt gemaakt voor landbouw, maar in laag gelegen
gebieden bleven er vaak grote veenplassen of trekgaten over. Zo ook het Sultansmeer.

Foto boven: langs de Wold Aa,
foto onder: door het slagenlandschap

Kruidenkwekerij ‘Het Blauwe Huis’, gevestigd aan
Buitenhuizerweg 19, is een biologisch-dynamisch
bedrijf dat kruiden en thee kweekt en verkoopt.
De winkel is van april
tot oktober open:
donderdag van 13.00
tot 17.00 uur; vrijdag
10.00van tot 16.00
uur en zaterdag: van
10.00 tot 16.00 uur.

