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Op zoek naar de oerbodem van Tussen de venen

Excursie Bodem als landschapsdrager
Natuurgebied Tussen de venen heeft een oeroude bodem. De fiets- en wandelexcursie ‘Bodem als
landschapsdrager’ die Landschapsbeheer Groningen en Trunk & Branches op 25 juni organiseert, gaat op
zoek naar de sporen van het verleden, zoals de resten van kleine ijslenzen die hier aanwezig zijn. Dit zijn
de kleine zusjes van de bekendere pingoruïnes. Ook de zandrug die een belangrijke rol heeft gespeeld in
de geschiedenis van Muntendam wordt onderzocht. De excursie start om 9.30 uur in de Heemtuin in
Muntendam.
De bodem vertelt veel over de ontstaansgeschiedenis van het landschap en de leefomgeving. Daarnaast
vormt de bodem de basis van alles wat we nodig hebben, zoals voedsel en drinkwater. Een gezonde bodem
is daarom belangrijk. Maar wat is eigenlijk een gezonde bodem? Welke invloed heeft de bodem op wat je
boven de grond ziet? En wat zit er eigenlijk in de bodem, wat we niet dagelijks zien. De biodiversiteit in de
bodem is veel groter dan die erboven. Er valt dus heel veel te ontdekken op 25 juni in het gebied van
Muntendam.
Verdwenen veen
De bodem in dit gebied is buitengewoon gevarieerd. Van het veen waaraan het natuurgebied zijn naam
dankt, is niet veel meer over. Maar de bodem vertelt nog steeds een boeiend verhaal, onder meer over hoe
de Dollard het gebied heeft beïnvloed. De excursie maakt een stop bij een van de boeren en boerinnen van
het gebied, die uitleggen hoe zij zich in hun bedrijf inzetten voor een gezonde bodem. Na een kort bezoek
aan de Munter Ae en de Polder de Wieden komt de Heemtuin rond 12.00 uur weer in zicht.
Eigen grond
Tijdens de excursie worden proefjes en boringen gedaan om de bodem zijn verhaal te ontlokken.
Deelnemers wordt gevraagd een jampotje gevuld met grond uit eigen tuin, van circa 20 cm diepte, mee te
brengen. Ook die grond wordt onderzocht om vast te stellen hoe de samenstelling is en of er voldoende
organische stof in zit.
Aanmelden
Deelname aan de excursie is gratis. Aanmelden is wel gewenst. Dit kan via info@heemtuin.nl. De fiets- en
wandelexcursie ‘Bodem als Landschap’ wordt mogelijk gemaakt door de provincie Groningen.
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