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Lezing ‘Natte landschapselementen: bron van kennis’

Landschapsbeheer Groningen doet onderzoek naar
verdwenen kolken, petgaten en pingoruïnes
Hoe kan het dat complete poelen of pingoruïnes verdwijnen uit het landschap? Hoe vind je ze terug? En wat
vind je er dan in wanneer je gaat boren? Landschapsbeheer Groningen gaat onderzoek doen naar
verdwenen kolken, petgaten en andere natte landschapselementen. Voor iedereen die meer over deze
elementen wil weten of die wil meedoen aan dit veldonderzoek, organiseert Landschapsbeheer op 12 mei ‘s
avonds een lezing in haar kantoor in Hoogkerk.
Vennen, dobben, petgaten en pingoruïnes; het Groningse cultuurlandschap kent verschillende natte
elementen die elk hun eigen ontstaansgeschiedenis hebben. In de lezing op 12 mei gaat
landschapsdeskundige Anja Verbers van Landschapsbeheer Groningen in op de verschillende types en wat
zij ons vertellen over het ontstaan van het landschap. Ook laat ze zien welke geheimen dichtgeslibde en
verlande elementen verborgen houden en hoe je daar onderzoek naar doet.
Geschiedenis in lagen
Aan de hand van een aantal voorbeelden laat Verbers zien hoe belangrijk onderzoek naar natte
landschapselementen is en welk schat aan informatie ze kunnen bevatten. Zo neemt ze toehoorders onder
meer mee naar een dichtgeslibde pingoruïne in het Westerkwartier die bij nader onderzoek een petgat bleek
te bevatten. “Onderzoek naar ‘verdwenen’ landschapselementen is spannend”, aldus Verbers. “Het zijn een
soort landschapsarchieven. Sommige gaan terug tot in de laatste ijstijd. We willen graag weten om wat voor
element het gaat en of het nog gaaf is. Zo kunnen we ook het juiste beheer toepassen en ze in stand houden
en beleefbaar maken.
Nieuwsgierig naar locatie
De eerste onderzoekslocaties zijn vastgesteld. In Het Scharkalenbos bij Haren en in het Noordlaarderbos
van Natuurmonumenten worden twee mogelijke pingoruïnes onderzocht. In Middag-Humstersland en rond
Pieterburen wil Landschapsbeheer twee verdwenen kolken in kaart brengen. In het Westerkwartier heeft de
stichting nog een aantal locaties in overweging. Zij roept bewoners ook graag op om plekken waar mogelijk
ooit natte landschapselementen zijn geweest door te geven. “Soms is er in streekverhalen sprake van een
poel of ven of weten bewoners uit overlevering dat er ergens in de buurt een pingoruïne moet zijn geweest.
Dat soort verhalen horen wij graag. Dan kunnen we kijken of we sporen kunnen terugvinden.”
Citizen research
De lezing ‘Natte elementen: bron van kennis’ wordt gehouden bij Landschapsbeheer Groningen aan de
Roderwolderdijk 60 in Groningen (Hoogkerk) en begint om 19.30 uur. De toegang is gratis. Iedereen is
welkom. Wel graag aanmelden via www.landschapsbeheergroningen.nl/groene-agenda. De lezing wordt in
het bijzonder aanbevolen aan mensen die als vrijwilliger mee willen helpen met het onderzoek.
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anja Verbers (050 534 51 99 of
a.verbers@landschapsbeheergroningen.nl).

