Pingoruïnes in het Gorecht

Pingoruïnes in het Gorecht
Van pingo tot pingoruïne
Een pingoruïne is een overblijfsel van een pingo. Een
pingo is een grote heuvel in het landschap met een
kern van ijs. In Nederland zijn deze gevormd tijdens
de laatste ijstijd. Ongeveer 11.000 jaar geleden
begon het Holoceen, een warmere periode waarin
wij nu ook leven. Het klimaat werd warmer en de
ijskernen van de pingo’s smolten. Hierdoor bleven
er depressies over in het landschap: de pingoruïnes.
In deze depressies ontstond plantengroei, wat
uiteindelijk ook leidde tot veengroei. Al vanaf de
Middeleeuwen
werd dit veen
door de mens
afgegraven om
te gebruiken als
brandstof.
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Een uniek landschap
Sinds kort is bekend dat in
Noord-Nederland mogelijk
enkele duizenden pingoruïnes
liggen. Dit is veel meer dan
gedacht en veel meer dan
in de andere zandgebieden
van Nederland. We hebben
hier zelfs de hoogste
dichtheid aan pingoruïnes
in Noordwest-Europa en
mogelijk van de wereld!
Landschapsbeheer Groningen
wil deze landschapselementen
beschermen.

Meer weten?
050 - 534 51 99
www.landschapsbeheergroningen.nl

Op zoek naar pingoruïnes en haar verhalen
In het project Pingoruïnes in het Gorecht onderzoekt
Landschapsbeheer Groningen 29 natte landschapselementen in
de omgeving van Haren en Noordlaren. Samen met vrijwilligers
onderzoeken we of deze elementen daadwerkelijk pingoruïnes zijn.
Pingoruïnes hebben vanwege hun ouderdom, ligging en gebruik
een aantal verschillende waarden: aardkundige-, archeologische-,
ecologische- en cultuurhistorische waarden. Deze waarden vormen
de basis van het beheerplan dat we voor elke pingoruïne opstellen.
Bij 15 pingoruïnes gaan we aan de slag om één of meerdere waarden
van de pingoruïne te herstellen, behouden en/of versterken.
Oral history
Oral history vormt een belangrijk onderdeel binnen het project. Veel
kennis over de pingoruïnes zit in de hoofden van mensen. Zij weten
bijvoorbeeld hoe een pingoruïne vroeger werd gebruikt of hoe een
locatie vroeger werd genoemd in de volksmond. Door eigenaren,
bewoners, gebruikers en lokale historici te interviewen, verzamelen
we deze kennis en leggen we dit vast voor de toekomst.

