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Aardkundig Veldonderzoek ten behoeve van natuurbeheer met vrijwilligers 
29 oktober 2015, Noordlaarderbos (Natuurmonumenten) en omgeving 
Anja Verbers, Landschapsbeheer Groningen i.s.m. Natuurmonumenten en groep vrijwilligers. 
 
In het kader van het project Natte Landschapselementen van landschapsbeheer Groningen,  
is op 29 oktober veldonderzoek gedaan naar een locatie in het Noordlaarderbos 
(Natuurmonumenten) en naar een pingoruïne, vlak bij (zie bijlage 1). Samen met 19 
vrijwilligers is booronderzoek gedaan, om te achterhalen of de natte plek in het bos een 
uitblazingslaagte is of wellicht een pingoruïne.  
We zijn begonnen met het uitzetten van twee raaien, A en B, die haaks op elkaar staan en 
diagonaal van de ene hoek naar de andere hoek van het terrein lopen (zie bijlage 2).  
De laagte loopt door in het bos en de akker aan de overzijde van de landweg. We hebben 
ook de mogelijke randwallen meegenomen in het booronderzoek. 
Om de 50 meter is er een boring gedaan en de hoogtes van de boorlocaties zijn nauwkeurig 
ingemeten. De boring wordt zorgvuldig uitgelegd en beschreven naar aanleiding van 
vereenvoudigde boorformulieren, waarbij van elke overgang nauwkeurig de diepte wordt 
genoteerd en het sediment wordt beschreven (zie bijlage 3). 
 
Om 9.15u verzamelde zicht 21 mensen bij het Nivonhuis De Hondsrug. Hier gaf Anja Verbers 
van Landschapsbeheer Groningen een uitleg over het project en over de werkwijze van het 
onderzoek. Vervolgens zijn we naar buiten gegaan en zijn de raaien uitgezet door twee 
ervaren mensen. De anderen hebben gekeken op locatie B1, in de hoek van het weiland, 
waar Anja Verbers de eerste boring heeft gedaan en heeft uitgelegd op welke wijze er 
gewerkt moet worden. Behalve uitleg over de manier van boren, vertelde ze ook over het 
materiaal, hoe je het herkend, wat de oorsprong is, hoe je de informatie noteert etc.  
Het inmeten van de hoogtes van de boorlocaties t.o.v. NAP is handig om zo na afloop de 
gevonden boorinformatie te koppelen zodat boorprofielen ontstaan (zie bijlage 4). Op deze 
wijze krijg je een goede en betrouwbare indruk van de situatie op de locatie. De andere 
vrijwilligers zijn verdeeld in vier groepjes en zijn aan de slag gegaan op de verschillende 
boorlocaties die waren gemarkeerd met piketpaaltjes.  
Er zijn op locatie 1. in totaal 11 boringen gedaan. Vervolgens zijn de gegevens verwerkt en 
uitgewerkt in 2 profielen. 
 
Op locatie 2, de pingoruïne aan de Duinweg 18, is ook op deze wijze onderzocht. De opbouw 
komt redelijk overeen met locatie 1, maar heeft meer hoogteverschillen en er komt 
Peelozand voor onder in de boring (C1). 
  
Concluderend kan gezegd worden dat het een prettige dag was, waarbij de vrijwilligers 
aangaven dat ze het erg interessant vonden en veel geleerd hebben. Iedereen is altijd 
verrast over wat je tegenkomt, wat het allemaal betekent en hoe e.e.a. geïnterpreteerd kan 
worden. 
Inhoudelijk kunnen we vaststellen dat locatie 1. een uitblazingslaagte betreft en geen 
pingoruïne is. Wel is op één punt (B4) een grote vuursteen met afslagen gevonden. Deze 
wordt momenteel aan de provinciaal archeoloog voorgelegd, om te zien of het om een 
waardevolle vuursteen gaat, van archeologisch belang, of dat het een natuurlijke verwering 
betreft.  
Locatie 2 blijkt wel een pingoruïne te zijn, maar wel een vel kleinere dan gedacht. 
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Deze werkwijze, het doen van veldonderzoek met vrijwilligers is erg geschikt om relatief snel  
informatie te kunnen verzamelen. Wanneer de gegevens zijn verwerkt kan een 
uitvoeringsplan worden opgesteld. Bij beheer na afloop kunnen dan opnieuw de vrijwilligers 
betrokken worden. Maar het belangrijkste is dat vrijwilligers een leerzame en prettige dag 
hebben gehad. In Bijlage 5 worden enkele foto’s van de velddag weergegeven. In Bijlage 6 is 
de deelnemerslijst opgenomen.  
 
Bijlage 1. 

 
Veldlocaties Onderzoek Noordlaarderbos (Bron: Google Earth) 
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Bijlage 2. Locaties met boorpunten 
 

 
Onderzoekslocatie 1 met boorpunten, Noordlaarderbos (NB. op locatie A5 is niet geboord) 
 

 
Onderzoekslocatie 2, met boorpunten pingoruïne Duinweg 18  
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Bijlage 3. Enkele Boorprofielen 

    
Boorprofielen locatie 1 Noordlaarderbos, resp. B0 (dik esdek, mooie podzol, dekzand, keileem) en  
B2 (dunne bouwvoor, dunne podzol, dekzand, keizand, keileem) 
 

 
Vereenvoudigd Boorformulier, met vuursteen, locatie 1, B4 
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Bijlage 4 
Zie apart toegevoegde pdf’s  
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Bijlage 5. Enkele foto’s 

  
Uitleg aan het begin van de dag, locatie 1 Vuursteenvondst bij boring 4, locatie 1 

  
hoogtemeter hoogtemeter en boring op de rand (es) 

  
Groepje bij boring B4, locatie 1 Groepje bij boring B2, locatie 1 

  
Locatie 2, uitleg op locatie Locatie 2, afstemming beschrijvingen 
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Bijlage 6: deelnemerslijst 

 


