Workshop bodem, door Ad Havermans
IVN Roermond e.o. heeft op zaterdag 22 oktober 2016 een workshop Bodem georganiseerd, welke
door Ad Havermans is verzorgd.
De workshop vond plaats in Beegden en duurde van 9.30u tot 15u.
De uitnodiging voor deelname was verstuurd naar alle IVN-afdelingen in Limburg.
16 IVN-ers -uit 4 verschillende IVN-afdelingen- hadden zich aangemeld.
Middels de workshop wilden we extra aandacht
vragen voor de bodem.
De bodem is onmisbaar voor onze menselijke
samenleving; toch is er relatief weinig
maatschappelijke belangstelling voor de bodem;
ook in het werk van de natuurgidsen zou meer
aandacht aan de bodem besteed moeten
worden.
Met deze workshop wilden we daar verandering
in brengen en concrete handreikingen bieden
aan de natuurgidsen.
Centraal stond het gegeven dat het een
workshop is, waarbij men zelf aan het werk ging.
De dag begon buiten met een eigen observatie van de bodem op de Beegderheide.
In kleine groepjes werden bodemboringen gedaan en aan de hand van uitgedeelde documentatie
werd een eerste beschrijving van de bodem gemaakt.
Daarna is binnen een praktikum uitgevoerd, waarbij gebruik werd gemaakt van o.a. topografische- en
bodemkaarten en van te voren reeds toegestuurd documentatiemateriaal. De deelnemers waren
verzocht om tablet of laptop mee te nemen; met een ter plaatse aanwezige wifi-verbinding kon het
praktikum worden uitgevoerd.
Daarnaast bestond het praktikum uit een aantal door Ad opgestelde experimenten, waarbij ook
aandacht is geschonken aan het bodemleven en aan de wijze waarop de kleinere bodemdieren
zichtbaar kunnen worden gemaakt.
Na het binnen-praktikum zijn we weer naar de Beegderheide gegaan, nu met veel meer kennis en
vaardigheden. Daar hebben we de bodem
wederom onderzocht en geïnterpreteerd.
Daarbij hebben we geleerd hoe we uit de
bodem de ontwikkeling van het landschap
kunnen reconstrueren.
Het was een uiterst geslaagde workshop, die
door een ieder hogelijk werd gewaardeerd.
De formule, dat de deelnemers zelf aan de slag
moesten gaan, werkte voortreffelijk; uiteraard
mede door de prima ondersteuning van Ad.
Na Ad bedankt te hebben met als aandenken een adoptiecertificaat van 8 m2 regenwoud, keerde een
ieder rond 15u met een voldaan gevoel huiswaarts.
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