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Pingo Programma, een initiatief van:
Maar ook betrokken zijn:
- VU, UU
-

IVN
Recreatieschap
TBO’s (SBB, NM, HDL, Boermarken)
Vrijwilligers (veldwerk- en kennis-)
gem. Tynaarlo

15-10-2015,
foto: A. Verbers

Financiering:
Provincie, Rijksdienst
voor Cultureel erfgoed,
Prins Bernhard
Cultuurfonds en
Recreatieschap
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Aanleiding Pingo Programma
- In 2009 duidelijk o.b.v nieuwe
AHN en afgeleide geomorfologische
kaart dat er zoveel depressie zijn:
2500!
-Dit zijn mogelijke pingoruïnes en
uitblazingskommen
- Constatering: Focus tnt op
natuurbeheer i.p.v. brede
landschappelijke waarden
-Geen idee welke gaaf zijn, welke
niet..
- Aardkundig Monument:
Mekelermeer (start PP)
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Wat zijn pingo’s en pingoruïnes?
•

Pingo’s: heuvels in een ‘ijstijd’
landschap, met een kern van ijs.

•

Pingoruïnes ontstonden in laatste
fase van het Weichselien, de
laatste ijstijd.

•

Pingo = Inuït woord voor ‘heuvels
die groeien’

•

Indien gaaf: een waardevol archief
en bijzonder landschapselement!

Pingo in Mc
Kenziedelta,
Canada. (Foto’s:
E.A. Koster )

Foto : A. Ruiter, 2011
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Hoe ontstaan pingo’s en pingoruïnes?
•

Door druk op het
grondwater a.g.v.
bevroren ondergrond of
permafrost

•

Zwakke plek in
permafrost

•

Relatie met ondergrond

•

Op flanken en plateau’s

•

2 systemen: gesloten en
open, hier m.n. gesloten
types
Bron: W. Hoek, Universiteit Utrecht >
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Waar in Drenthe?
• 2500 mogelijke
Pingoruïnes!
• Verspreid door
hele provincie
Grootste en diepste
in Drenthe t.n.t.:
Mekelermeer, gem.
Coevorden:12m diep

Foto: Paul Paris

Bron: provincie Drenthe
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< Davidsplassen Dwingeldse veld
Kampsheide >
(bron: Google earth)

De verschillen:
Uitblazingskommen zijn:
- Ondiep (max. 2,5m), Ø 50-600m
- Vlakke bodem
- Vaak onregelmatig van vorm
- Moerassig of openwater
- Soms wal aanwezig, typ. Drents!
- Bestaat in/uit dekzand

Pingoruïnes zijn:
- Diep (2,5 - 20m), Ø 50-200m
- Conisch van vorm en asymmetrisch
- Rond tot beetje ovaal
- Gevuld met veen/water / basis gyttja
Kampsheide
(bron: Google earth)
- Soms randwal
aanwezig
- Ondergrond varieert

Waarden van een pingoruine

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Aardkundig:
1. Pingoruïne totaal als landschapselement
2. De (veen)vulling als Klimaatarchief
3. Relatie ondergrond
4. Relatie reliëf en omgeving etc.
5. (Geo)hydrologisch
Archeologisch:
1. Vuursteenwerkplaatsen op de randen
2. Offers in het veen
3. Relatie tot grafheuvels/hunebedden etc.
Cultuurhistorisch:
1. Recentere vondsten
2. Verveningssporen
3. Gebruik: schapenwas, schaatsen etc.
Paleo-ecologisch:
1. Soorten pollenkorrels
2. Ontwikkeling typen veen
3. Kiezelwieren etc.
Ecologisch :
1. Huidige begroeiing, zones/gradiënten;
veenpluis, veenmossoorten etc.
2. Waterkwaliteit
3. Fauna
Beleving:
1. Recreatief
2. Mooie plekjes/stilte
3. Met een bijzonder verhaal
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Noodzaak PP: Meer inzicht wenselijk
Doel:
Weten wat/hoeveel we hebben, welke gaaf zijn,
welke types, hoe we ze kunnen behouden etc.
Aanpak:
A. Pingoruïnes op de kaart, tbv analyses
B. Oprichten 3 werkgroepen:
1. Beheer & Beleid
2. Onderzoek (Veldwerk en Summerschool)
3. Recreatie & Educatie
C. Communicatie traject: Lezingen,Pers,
Publicaties etc. en Website: www.pingoruines.nl
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Aanpak in Pingo Programma:
A. Kaarten analyses

Combi’s van pingoruïnes met:
eigenaren, topografie, keileem
ondergrond, aardkundig waardevolle
gebieden etc.
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Typologie pingoruïnes o.b.v. bevindingen
Natuurgebieden, divers, bv bos, heide, natuurlijke graslanden, met
1. open water (geschoond, oeverzone), 2. bosjes (verdroging), 3. heideterreinen (maaien, opslag verwijderen). Randzones onder druk.

Agrarisch cultuurlandschap, meestal grasland met: 1. open water
(verkleind, met natte zone), 2. bosjes (ingeperkt, minimale grootte, sloten),
3 bezanding. Randzones vaak niet meer herkenbaar, geëgaliseerd etc.
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Bedreigingen Natuurgebieden
1. Verstoring veenpakket, i.v.m. nastreven openwater t.b.v. successie
2. Graafwerkzaamheden tot op randwal i.h.k.v. natuurontwikkeling
3. Eutrofiering vanuit omgeving
4. Verdroging vanuit omgeving
5. Bosbeheer: vormen rabatten
6. Versnippering terreintjes, geen rekening houden met randzondes
Bedreigingen Agrarische gebieden
1. Drainage / verdroging
2. Eutrofiëring vanuit directe omgeving
3. Egaliseren, dichtschuiven, opvullen met afval etc.
4. Vervening (verleden)
Soms tot op zekere hoogte veiligstelling: bezanding t.b.v. gebruik, extensief
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Maar ook kansen, dus nu verder…
-

Instandhouding waardevolle oude landschapselementen
Stepping stones in hele provincie
Benadering bij uitstek multidisciplinair
Benaderen als archeologie: archeologisch hoge
verwachting!
Afstemming en inbrengen begin planproces
Weten wat je hebt, evt. eerst onderzoek doen
Raadplegen database (in wording)
Mensen betrekken bij hun eigen omgeving
Verhalen ‘ophalen’, nu het nog kan.
Waardevolle aanvulling voor Drenthe:
‘de nieuwe hunebedden’
Nieuw: Vasthouden/-leggen CO2!
Maatwerk t.b.v. beheer en behoud!

Er is nog volop werk aan de winkel: Samenwerken aan
bewustwording en nadenken over aanpak/maatwerk behoud!

Bedankt voor jullie aandacht!

