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Landschapsbeheer Groningen organiseert ‘Proef’ ommetje
Landschapsbeheer Groningen organiseert op zaterdag 18 juni van 13.00 tot 18.30 uur een speciaal
Lekker Landschap ‘Proef’ ommetje. Onderweg worden allerlei gezonde en lekkere ingrediënten uit
de natuur verzameld, waarmee bij de finish een maaltijd wordt bereid. Het ‘Proef’ ommetje is de
laatste tocht in een serie Lekker Landschapsroutes die Landschapsbeheer de afgelopen jaren
uitzette. Op 18 juni wordt het gelopen als ‘proef ommetje’ voor de Tocht om de Noord.
De Tocht om de Noord, hét wandelevenement van Groningen, wordt dit jaar gelopen op 24 en 25
september. De route loopt van Noordlaren naar Zoutkamp. Tijdens de Tocht om de Noord staat ieder
jaar een zintuig centraal. Dit jaar is dat de smaak. Het ‘Proef’ ommetje van 5,5 kilometer is daarmee
een prima opwarmertje. De start is om 13.00 uur bij het dorpshuis de Tiehof in Onnen, waar de
deelnemers rond 18.30 uur terug zullen zijn.
Knotbomen
Het ‘Proef’ ommetje loopt door het gevarieerd landschap in het zuidwestelijke puntje van de
provincie. Het doet onder meer de Onner Es aan – de vroegere gemeenschappelijke akker van het
dorp – en het bos de Appèlbergen. Langs de route staan niet alleen knotwilgen, maar ook -linden, beuken, - eiken en -essen. Ze herinneren aan de tijd waarin de bomen nog echt voor het gebruik
werden geknot. Zo werden van de taaie essentenen stelen gemaakt voor gereedschap als bijlen.
Vogelstraat
Een grappig detail langs de route zijn de huisnummers op de vele vogelhuisjes langs de Van
Swinderenlaan. Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen hebben die hier geplaatst voor hun
onderzoek naar kauwen.
Opgeven
Start: Dorpshuis Tiehof, Bakkerweg 4, 9755 PM Onnen.
Opgeven kan via de Groene Agenda op de website van Landschapsbeheer Groningen
(www.landschapsbeheergroningen.nl). Maximum aantal deelnemers: 25.
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