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1. Inleiding. 
 

Welkom op het Geopad De IJzeren Man. 

De opdrachten beginnen in het Natuur- en Milieucentrum de IJzeren Man (NMC). In 
de grote zaal staat een geopadtafel met benodigdheden en in het kleinere leslokaal 
bevindt zich een duurzaamheidstentoonstelling. Verder horen de tuin, de stenentuin 
en een deel van het IJzeren Mangebied tot het geopad. 

Materialen die u onderweg nodig heeft kunt u vervoeren met de geopad-kar, 
Informeer aan de balie.  

Bij elke opdracht is een kaartje opgenomen waarop te zien is, waar ze kan worden 
uitgevoerd. Een indicatie van de benodigde tijd wordt vermeld. 

U kunt de route lopen met een kaart; met een gps kan ook. Daartoe zijn van alle 
locaties de gps-coördinaten vermeld.  

De route is ook als gpx-bestand te downloaden van de website www.nmcweert.nl. 
Het kan worden gebruikt in een gps, bij de app topo gps of een ander 
navigatieprogramma. U hebt dan de route meteen bij de hand. 

Soms wordt u gevraagd antwoorden op te schrijven. Dat kunt u doen in een 
notitieboekje. Achteraan in dit document vindt u de antwoorden van alle opdrachten. 

Wij wensen u een leerzame en aangename geopadwandeling toe. 

De wandeling volgt grotendeels de bruine kruisjesroute en is gemarkeerd met een 
schildje geopad. Hierna volgen twee kaarten waarop de route nogmaals staat. De 
eerste kaart toont de route met opdrachten in het NMC en in de (stenen)tuin van het 
NMC. De tweede kaart laat de route zien in het IJzeren Mangebied. 
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2. Startopdracht 
 

Waar?  

Het landschapskader in de tuin van het NMC. Als u de tuin binnen komt, over het 
bruggetje meteen linksaf slaan (51.24398,5.66816). 

 
Hoeveel tijd kost de opdracht? 

Ongeveer een kwartier. 

De opdracht. 

In deze wandeling leert u, door het uitvoeren van opdrachten en proeven, hoe het 
landschap van de IJzeren Man is ontstaan. Maar meer dan dat, want het IJzeren 
Mangebied staat model voor de hele regio Weert en in veel opzichten voor alle 
zandgebieden in zuidoost Nederland. We beginnen met enkele vragen: 

• Ga op een meter afstand van het kader staan en kijk door de rechthoek. Het 
stuifzandlandschap dat u ziet, is karakteristiek voor het gehele IJzeren 
Mangebied. Lees de toelichting. 

 

• Kent u het gebied van de IJzeren Man? Als het antwoord daarop nee is, kunt 
u de volgende 2 vragen overslaan. Ga dan verder met de vraag over het 
landschapsmodel. 

• Wat ik vind van het landschap van de IJzeren Man: 
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Geef met een kruisje aan wat u vindt. Ik vind dit landschap: 

 

 

 
Ik weet er veel/wel iets/weinig van 
Ik wil er foto’s/geen foto’s van maken 
Ik wil er alles/veel/niets van weten 
Ik weet wel wat over: de geologie / de geomorfologie (landschapsvormen) / bodem 
/ water / atmosfeer (lucht) / planten / dieren / ecosystemen / de invloed van de 
mens 

 

• Ik weet het volgende over het landschap van de IJzeren Man: 

 
 
 
 
 

 

• Het landschap wordt beschreven met onderstaand model: 

 
Het landschap bestaat uit een aantal onderdelen of componenten, die onderling 
samenhangen. Door de beschikbaarheid van energie, wat uiteindelijk zonne-energie 
is, ontwikkelen zich processen in dit landschap. Planten gaan groeien, sterven af en 
worden weer afgebroken, zand verstuift, mensen graven plassen enzovoorts. 
Processen veranderen het landschap, dat daardoor een geschiedenis heeft 
(historische dimensie).  
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Sommige processen vormen kringlopen. De kringloop van het water, van CO2, van 
voedsel voor planten en dieren enzovoorts. 

De opdrachten hebben steeds betrekking op één van de componenten en de daarbij 
behorende processen. 

3. Stuifzandreliëf 
 

Waar? 

In het NMC, direct rechts van de ingang tot de grote zaal waar de geotafel staat. 
(51.2441,5.66815). 

 
Wat is nodig? 

• Laptop (op de geopadtafel in de grote zaal van het NMC.. 

Hoeveel tijd kost de opdracht? 

Ongeveer 20 minuten. 

De opdracht. 

• Zet de laptop aan. 
• Ga naar de site www.ahn.nl door de link op het bureaublad te dubbelklikken. 
• Klik op AHN viewer. 
• Onder de kaart staat Alternatief. Kies daarvoor want dat geeft een mooi 

schermvullend beeld. 
• Klik op het plusje om de kaart te vergroten. Vergroot de regio Weert zover dat 

alleen het IJzeren Mangebied in beeld is. Door te slepen kan de kaart 
verplaatst worden. 

• Klik rechts bovenaan op <Lijst met lagen> 
• Scroll door de lijst. <AHN2 ruw Blauw/…> staat aangeklikt. Klik die uit. 
• Kies voor <AHN3 maaiveld Hillshade>. Kijk goed of er geen andere vakjes 

staan aangekruist. Zet die uit. 
• Als dit allemaal niet lukt, gebruik dan onderstaande kaart: 
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• Bestudeer de kaart, op het scherm of hierboven. Let op: 
o De vele parallelle streepjes wijzen op gegraven slootjes met rabatten. 

Rabatten werden vooral in de periode rond 1930 gegraven om in de 
crisistijd mensen werk te geven. Ze liggen in de lagere delen van het 
landschap. Door de lage ligging waren die van nature ongeschikt voor 
bosbouw. Door sloten te graven en het uitgegraven materiaal op het 
land tussen de slootjes te gooien, ontstond een drogere strook waarop 
toch bos kon worden aangeplant. De slootjes zorgden bovendien voor 
een betere afwatering. Nu vormen de rabatten een belangrijk 
cultuurhistorisch monument in het landschap. 

o Er zijn duinen zichtbaar, soms als paraboolduin en soms als streepduin. 
Door de overheersende zuidwestenwind kon zand worden verplaatst. 
Dat gebeurde daar waar de vegetatie, bijvoorbeeld door overbeweiding 
met schapen, langdurige perioden van droogte of afplaggen, was 
beschadigd. De wind blaast het zand op tot duinen, maar omdat de top 
van het duin droger is dan de basis, verplaatst die top zich sneller. 
Daardoor ontstaan de hoefijzervormige duinen die op de kaart te zien 
zijn. Uiteindelijk kan de top van het duin zelfs worden doorgeblazen. 
Het hoefijzervormige duin verandert dan in twee streepduinen. Daar 
waar het zand is weggeblazen, ontstaat een lager gelegen 
uitblazingsvlakte. 

• Stuifzand ontstaat uit dekzand. Het eeuwenoude landbouwsysteem in onze 
regio kende beweiding van de heide met schapen. De schapenmest diende 
als meststof op de akkers. De veeteelt stond in dienst van de akkerbouw. Om 
de mest te verzamelen werden de schapen ’s nachts in een stal gezet. Deze 
stal heette potstal, omdat daar mest werd opgepot. Groeide de bevolking, dan 
was meer voedsel nodig en dat vroeg om een groter oppervlak akkerland. 
Maar meer akkers betekenden ook meer mest. Dat leidde weer tot het 
afplaggen van nog grotere gebieden. Door het afplaggen van de heide kwam 
veel zand onbeschermd tegen de wind te liggen en dat leidde tot verstuiving. 
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Ook waren meer schapen nodig en ook dat kon leiden tot verval van de 
vegetatie die het onderliggende zand vasthield. Het dekzand, gevormd door 
de wind, is per definitie erg vatbaar voor erosie door de wind. Zo is het 
stuifzand in onze regio ontstaan. Overigens speelden ook langdurige periodes 
van droogte een belangrijke rol. 

• Sluit de programma’s en zet de computer uit. 

4. Verzuring 
 

Waar?  

In het NMC, de grote zaal direct rechts van de ingang, de geopadtafel 
(51.2441,5.66815). 

 
Wat is nodig? 

• pH papier (je kunt aan de balie een pH papiertje vragen). 
• Bak met water (grote zaal, geopadtafel). 
• Azijn in pot en water in pot (grote zaal, geopadtafel). 

Hoeveel tijd kost de opdracht? 

Ongeveer 20 minuten. 

De opdracht. 

Wat is verzuring? 

• Neem twee potjes met leidingwater. 
• Doe in één potje een scheutje azijn bij het water. 
• Meet met een pH-stripje de zuurgraad, ofwel de pH van het water en van het 

met azijn aangelengde water. 
• Noteer de waarden. 
• Een pH-waarde onder 7 noemen we zuur, 7 is neutraal en een pH-waarde 

boven 7 heet basisch. 
• U kunt met een gerust hart ook proeven, maar nodig is dat niet. 
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Van alle CO2 die de mens extra in de atmosfeer brengt, nemen de oceanen 25% op. 
Ook 25% wordt opgenomen door vegetatie en bodem. De resterende 50% komt in 
de atmosfeer terecht. CO2 in water leidt tot verzuring; een bedreiging voor de 
soortenrijkdom (biodiversiteit). Denk aan het bleken en afsterven van koralen in de 
oceaan. Zie ook de opdracht ‘Bodemleven’, waarbij biodiversiteit wordt vergeleken 
tussen loof- en naaldbos. 

5. Wat is biodiversiteit? 
 

Waar?  

In leslokaal van het NMC bevindt zich de tentoonstelling “Word held van de Aarde” 
(51.2441,5.66815). 

 
Hoeveel tijd kost de opdracht? 

Ongeveer 20 minuten. 

De opdracht. 

• Bekijk onderstaande figuur. 
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Biodiversiteit is een samentrekking van 2 woorden te weten biologisch en diversiteit. 
Het is een maat voor de verscheidenheid aan leven. Biodiversiteit kan op 3 niveaus 
worden bestudeerd:  

a. Op macroniveau, op grote schaal, gaat het om de verscheidenheid aan 
ecosystemen in een gebied of op Aarde. Een ecosysteem bestaat uit alle 
levende organismen met hun onderlinge relaties en de relatie met de niet-
levende natuur in een af te grenzen gebied. Het IJzeren Mangebied kent een 
grote verscheidenheid aan ecosystemen: heide, loofbos, naaldbos, stuifzand, 
plas of ven. Op wereldschaal valt te denken aan tropisch regenwoud, koraal, 
savanne, …. Verscheidenheid aan ecosystemen is de basis voor rijkdom aan 
soorten. 

b. Op microniveau gaat het om de erfelijke verscheidenheid binnen een groep 
organismen, binnen een populatie. Is die variatie klein, dan is er risico op 
inteelt, of is een groep organismen minder in staat in te spelen op 
veranderingen in de omgeving. Denk aan klimaatverandering. 

c. Op het tussenliggende niveau gaat het om de soortenrijkdom in een gebied of 
op Aarde.  

Alle drie de biodiversiteitsniveaus staan sterk onder druk van menselijke activiteiten. 
Inmiddels heeft iedereen wel gehoord van het grote insectensterven, gaan vele 
vogelsoorten achteruit, verdwijnt het tropisch regenwoud in hoog tempo, verbleken 
de koralen en dreigen onze naaste verwanten, de mensapen, uit te sterven. 

• Wat leren ons de volgende twee figuren? 
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Biodiversiteitsontwikkeling Nederland en wereldwijd 

Onderstaande figuur geeft de biodiversiteitsontwikkeling in Nederland weer: 

 

• Wat leert deze figuur? Kies a of b. 
a) Zeldzame soorten worden zeldzamer, algemene soorten worden 

talrijker. 
b) Zeldzame soorten worden algemener, algemene soorten worden 

zeldzamer. 
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Ook op wereldschaal is sprake van een sterke afname van de biodiversiteit. 
Onderstaande figuur is ontleend aan Living Planet Index 2018 van het Wereld 
Natuurfonds. 

 
Wereldwijde Living Planet Index van 1970 tot 2010. 

 

Oplossingsrichtingen. 

• Welke oplossingen voor het afnemen van de biodiversiteit in Nederland zijn te 
bedenken? 

• Hieronder staan een aantal oplossingen op wereldschaal en voor Nederland. 
Welke vindt u het meest aansprekend en waarom? 
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6. Klimaatverandering 
 

Waar?  

In het NMC, het leslokaal, bevindt zich de tentoonstelling “Word held van de Aarde” 
(51.2441,5.66815). Als de zon schijnt wordt ook de tuin van het NMC gebruikt 
(51.24396,5.66808). 

 
Wat is nodig? 

• Wit en zwart plaatje (rugzak of bij niet zonnig weer: leslokaal, 
duurzaamheidstentoonstelling). 

• Sterke lamp (rugzak of bij niet zonnig weer: leslokaal, 
duurzaamheidstentoonstelling). 

• Twee thermometers (rugzak of bij niet zonnig weer: leslokaal, 
duurzaamheidstentoonstelling). 

Hoeveel tijd kost de opdracht? 
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Ongeveer 30 minuten. 

De opdracht. 

• Bekijk allereerst de tentoonstelling; de panelen over klimaatverandering. 

 

A. Klimaatverandering in Nederland. 

Ons klimaat verandert snel. Navolgende kaartjes brengen dat in beeld: 

 
Klimaat is het gemiddelde van het weer (temperatuur, neerslag, ….) over een periode 
van 30 jaar. De 30 jarige periode van 1981-2010 is op bovenstaande kaartjes 
beduidend warmer dan de 30 jarige periode van 1951-1980. 

Bij klimaatverandering moet niet alleen worden gedacht aan temperatuurstijging. 
Voor Nederland blijkt ook de hoeveelheid neerslag toe te nemen. In onderstaande 
kaartje worden weer dezelfde 2 periodes met elkaar vergeleken: 
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Niet alleen de hoeveelheid neerslag verandert, maar ook het aantal dagen met 
extreem hoge neerslag neemt toe. Zie kaart: 

 
Daarnaast worden ook de extreem droge periodes frequenter. Het KNMI heeft de 
mogelijk te verwachten veranderingen in ons klimaat als volgt samengevat: 

 
 

B. Het wereldklimaat. 

Onderstaande kaart laat zien dat ook wereldwijd de temperatuur stijgt. Vaak wordt 
gesproken van ‘global warming’ (wereldwijde opwarming), als het om 
klimaatverandering gaat. Maar dat is niet hetzelfde. Klimaatverandering gaat over 
veel meer dan alleen temperatuur, bijvoorbeeld ook over neerslag, verandering in 
windpatronen enzovoorts. 
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Maar er blijkt nog meer aan de hand te zijn. Vooral richting Noordpool stijgt de 
temperatuur veel harder dan het wereldgemiddelde. Hoe zou dat komen? We doen 
een experiment. 

C. Experiment. 
1. Neem het witte en zwarte plaatje en de 2 thermometers. 
2. Schijnt de zon, werk dan buiten in de tuin van het NMC. Anders kan deze 

opdracht in het centrum worden gedaan. 
3. Leg beide plaatjes in de zon. 
4. Leg onder plaatje een thermometer. 
5. Wacht 5 minuten. 
6. Lees beide thermometers af. 
7. Verklaar het verschil in temperatuur. Het wit staat voor ijs of sneeuw, het zwart 

staat voor zeewater of voor niet met ijs of sneeuw bedekt land of voor vuil ijs 
dan wel vuile gletsjers. 

8. Schijnt de zon buiten niet, leg dan het witte plaatje onder de ene en het zwarte  
plaatje onder de andere lamp. 

9. Schakel beide lampen in en volg de stappen 3 t/m 6. 
10. Hoe kun is naar aanleiding van dit experiment te verklaren, waarom de 

opwarming nabij de Noordpool zo veel sneller gaat dan elders op aarde. 

7. Ecosystemen 
 

Waar?  

In het NMC, de grote zaal direct rechts van de ingang, de geopadtafel 
(51.2441,5.66815). 

De gehele wandeling. 
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Wat is nodig? 

• De app Geopad IJzeren Man historische kaarten (grote zaal, geopadtafel). 

Hoeveel tijd kost de opdracht? 

Ongeveer 30 minuten. 

De opdracht. 

Een ecosysteem bestaat uit de relaties tussen de levende en niet-levende natuur in 
een af te grenzen gebied. Ook binnen de levende en binnen de niet-levende natuur 
gaat het om samenhangen. Onderstaand schema legt dat uit. Ecosystemen kun je 
bekijken op verschillende schaal. Zo kan een vijver een ecosysteem zijn, maar ook 
een bos of zelfs het tropisch regenwoud. 

 
 

• Ga naar de balie van het NMC. Daar zie je een scherm met een kaart van 
onze regio. 

• Welke ecosystemen zijn herkenbaar op deze kaart? 
• In de grote zaal van het NMC staan vooraan ecosysteemzuilen. Het gaat om 

de ecosystemen van het IJzeren Mangebied. 
• Welke ecosystemen kent ons studiegebied? 
• Bekijk de zuilen om een indruk te krijgen van de diverse ecosystemen. 
• Ga naar de grote zaal. Op de geopadtafel staat een laptop. Start de laptop en 

klik op het icoon Geopad IJzeren Man historische kaarten. Deze app toont de 
ontwikkeling in de tijd van het landschap met zijn ecosystemen met behulp 
van historische kaarten. 
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• Beantwoord met behulp van kaarten de volgende vragen: 
o Wanneer wordt de Grote IJzeren Man gegraven? 
o Wanneer wordt de Kleine IJzeren Man gegraven? 
o Wat zijn de namen van de natuurlijke vennen? 
o Veel vennen staan als laagte, herkenbaar aan de parallelle streepjes, 

op de oude kaarten, maar dan zonder water. Wat betekent dit? 
o Wanneer kende de heide zijn grootste uitbreiding? Zie paarse stipjes?  
o Herken je zandverstuivingen? Wanneer zie je ze opkomen? Let op 

schrapjes / kleine streepjes. 
o Wanneer neemt het oppervlak bos toe? 
o Wanneer worden de eerste bedrijven tussen Zuid Willemsvaart en de 

IJzeren Man gebouwd? 
o Wanneer begint de Centrale Zandwinning Weert haar activiteiten? 
o Vergelijk het bos in 1953 en heden. De halve rondjes geven loofbos 

aan, de scherpe hoedjes naaldbos. Conclusie? 
• Begin de wandeling: 

o Maak tijdens de wandeling foto's van elk te onderscheiden biotoop 
(heide, stuifzand, loofbos, …..). 

o Welke ecosystemen bezit het IJzeren Mangebied? 

8. Menselijke invloed verleden 
 

Waar?  

In het NMC, de grote zaal direct rechts van de ingang, de geopadtafel 
(51.2441,5.66815). 
Eikenstoof in de stenentuin van het NMC (51.24394,5.66813). 
De gehele wandeling. 

 



Geopad De IJzeren Man 
 
 

Pagina 21 van 67 
 

Wat is nodig? 

• Laptop. 
• De app Geopad IJzeren Man historische kaarten. 

Hoeveel tijd kost de opdracht? 

Ongeveer 30 minuten. 

De opdracht. 

• Start in het NMC; ga naar de laptop in het grote lokaal op de geopadtafel. Zet de 
laptop aan en start internet. 

• Kijk op maps.google.com.  
• Zoom in op het IJzeren Mangebied. 
• Klik links onderaan op <Satelliet>. Je krijgt een luchtfoto-opname te zien van het 

gebied. 
• Ten zuidoosten van het NMC ligt eerst een zandverstuivingsgebied en nog verder 

naar het zuidoosten liggen twee open vlaktes met daartussen een pad. Het 
betreft heidevelden. 

• Opmerkelijk op die heidevelden zijn de grote aantallen parallelle streepjes. 

 
Deze streepjes zijn rabatten. Rabatten werden vooral in de periode rond 1930 
gegraven om in de crisistijd mensen toch werk te geven. Ze bevinden zich in de 
lagere delen van het landschap. Door de lage ligging waren die ongeschikt voor 
bosbouw. Door sloten te graven en het uitgegraven materiaal op het land tussen de 
slootjes te gooien, ontstond een drogere strook waarop toch bos kon worden 
aangeplant. De slootjes zorgden bovendien voor een sterkere afwatering. Nu vormen 
de rabatten een belangrijk cultuurhistorisch monument in het landschap. 

• Zet de laptop uit. 
• Bestudeer navolgende figuur.  
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De afbeelding toont een eeuwenoud landbouwsysteem, het potstalsysteem. 
Akkerbouw was lang heel belangrijk, maar de zandgrond waarop moest worden 
geboerd was erg arm. Kunstmest was nog niet uitgevonden en daarom zocht men 
andere bemestingsmogelijkheden. Die vond men op de heide. Daar liet men 
schapen grazen, die ’s nachts in een diepe stal, de potstal werden gedreven. 
Daarin werden heideplaggen gedaan, die zich vermengden met de uitwerpselen 
van de schapen. Minstens één keer per jaar werd de potstal uitgemest. Deze 
mest werd op de akkers gebracht. Er waren grote gebieden nodig om plaggen te 
halen. Men moest wel 8 tot 10 ha heide afplaggen om 1 ha akkerland te 
bemesten. 

 
Potstal 

Heel lang werd deze methode toegepast en dat had grote invloed op het 
landschap en de bodem. Dit wordt duidelijk bij de volgende landschapseenheden: 

• De heide. Van nature is loofbos, met vooral berken en eiken, de 
overheersende vegetatie op de zandgronden. Al vroeg begon de mens, om 
mest te kunnen maken, bladeren en takjes (strooisel) uit het bos te 
verzamelen. Dat leidde tot een eerste verarming en verzuring van het bos, 
waarmee de vorming van een podzolbodem een aanvang nam. Door 
beweiding met schapen veranderde de vegetatie van loofbos in heide. Ook 
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dat verarmde de bodem, want om mest te maken werden plaggen gestoken, 
die in de potstal werden gebruikt. Het plaggen op zich verarmt al, maar ook de 
mest van de schapen betekende een verarming. Immers het voedsel van de 
schapen wordt omgezet in poep en urine en die kwam in de potstal; de 
gevormde mest werd afgevoerd om de akkers te kunnen bemesten. De 
bodem paste zich steeds aan de nieuwe situatie aan. Er ontwikkelde zich een 
podzol. Een podzol, een erg arme en zure bodem, kenmerkt zich door een 
grijze laag, waaruit allerlei mineralen als calcium, fosfor en kalium zijn 
uitgespoeld met daaronder een zwarte inspoelingslaag van humus en ijzer. 
Deze laatste wordt ook wel oerbank genoemd. 

• De stuifzanden konden daar ontstaan, waar de heide te intensief werd 
begraasd. Uit de geologie is bekend, dat het zand dat hier ligt, is afgezet door 
de wind tijdens de laatste ijstijd (116.000-11.700 jaar geleden). Afgezet door 
de wind betekent ook dat het zand gevoelig is voor verstuiving. Dat is dan ook 
precies wat gebeurde met de stuifzanden, zodra de vegetatie is vernield. 

• Nabij de nederzettingen liggen de akkers. Door eeuwenlange bemesting met 
potstalmest ontstond hier een bodem met een dikke zwarte bovenlaag. 
Vermoedelijk de bodem, die u ook in uw tuin hebt. Door het op een bepaalde 
manier onderploegen van de mest ontstonden vaak akkers die bol zijn. Op 
vele plaatsen in de regio Weert zijn die te bewonderen. De Dijkerakker is een 
fraai voorbeeld, maar ook bij Swartbroek liggen ze. Omdat men zuinig moest 
zijn op deze met veel moeite vruchtbaar gemaakte akkers, werden ze niet 
bebouwd. Daarom werden de boerderijen aan de rand van de akker geplaatst. 
In de huidige situatie speelt die gedachte geen rol; immers de 
wijkuitbreidingen hebben voornamelijk plaats op deze gronden. Dit omdat 
deze wijken aan de rand van bestaande nederzettingen worden gerealiseerd. 
Onderstaande kaart is van de Dijkerakker, voorbeeld van een kransakkerdorp. 
Ook Budel is een goed voorbeeld. 
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• Gebruik de app Geopad IJzeren Man historische kaarten om de ontwikkeling 
naar heide en de komst van stuifzand te ontdekken.  

• Hieronder staat een fragment van de bodemkaart van Weert. Ook daarop is 
de landschappelijke ontwikkeling van het IJzeren Mangebied goed te 
begrijpen: 

o In bruin worden de plaggenbodems of enkeerdgronden aangegeven. 
Die liggen nabij de nederzetting, in dit geval Weert. 

o Felgeel toont de stuifzandgebieden. Wat opvalt is dat nagenoeg het 
gehele IJzeren Mangebied uit stuifzand bestaat. 

o In licht bruinroze worden de podzolen getoond, de heidebodems. Later 
zijn grote delen van deze heide met naaldbomen bebost. Maar onder 
naaldhout zet zich de ontwikkeling van een podzolbodem voort. 
Naaldbos geeft net als heide verzuring van de bodem, een voorwaarde 
voor het ontstaan van de podzolbodem. 

 
Dat zand is weggestoven, kan ook worden afgeleid uit op stelten staande bomen. De 
bovenzijde van de wortelzone representeert het oorspronkelijke oppervlak. Ze zijn 
tijdens de wandeling vaker te zien. 
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• Zandwinning. Bij de zandtafel in de aaigang van het NMC wordt uitgelegd waar 
de naam IJzeren Man vandaan komt. De IJzeren Manplas is ontstaan door 
zandwinning ten behoeve van de aanleg van de spoorlijn Eindhoven-Weert. Veel 
zand was nodig om het viaduct over de Zuid Willemsvaart te maken. 

• Mijnhout. Wanneer verschijnt op de app Geopad IJzeren Man historische kaarten 
het naaldhout? Kijk op de computer. Aanvankelijk werd naaldhout aangeplant om 
te dienen als stuthout in de mijnen. Het voordeel van naaldhout is dat het kraakt 
voordat het breekt. Zo werd men, voordat mogelijk een instorting zou plaats 
hebben, daarvoor gewaarschuwd. Nadat de mijnen definitief werden gesloten in 
1974, was het naaldhout daarvoor niet meer nodig. Maar er was nog steeds een 
grote behoefte aan hout. Recent wordt veel naaldhoutbos, dat hier van nature niet 
voorkomt, omgezet in loofbos, dat beter past bij de natuurlijke situatie in 
Nederland.  

• Wanneer verschijnt op de app Geopad IJzeren Man historische kaarten de Zuid 
Willemsvaart op kaart?  Vanaf 1850 staat de Zuid Willemsvaart op de kaart. Het 
kanaal kwam gereed in 1826. Het werd aangelegd op de waterscheiding tussen 
Brabant en Limburg; tussen de afwatering naar de Dommel en de afwatering via 
de Tungelroyse Beek. Soms moesten lagere delen worden gekruist, zoals bij de 
Kruispeel. Daar is het kanaal dan ook bedijkt, omdat het anders zou leeglopen. 
Kijk eens op www.ahn.nl. Zoek uit hoe hoog het kanaal ligt bij de Kruispeel en 
zoek uit hoe hoog de Kruispeel ligt.  

• Loop de tuin in van het NMC. Bij de hoofduitgang richting toegangsbrug naar de 
stenentuin lopen. Naar links het overdekte bruggetje over              en vervolgens 
weer links. Daar staat een eikenstoof. Een stoof is het onderste deel van een 
boom, die herhaaldelijk van zijn takken wordt ontdaan voor de winning van 
geriefhout. Bij de eik bestond dat geriefhout uit takken om vuur te maken, voor 
weipalen of gereedschapsstelen. Gerief komt van gebruiken. Een belangrijke 
toepassing was de productie van run. Daartoe werd de bast van de eik geklopt en 
gedroogd. Eikenbast bevat veel looizuur. Na het toevoegen van water wordt het 
run genoemd. Run werd vroeger gebruikt voor het looien van huiden.  
Nadat dit gebruik van geriefhout was gestopt, groeide de eik verder, vandaar de 
vorm. Eikenstoven kunnen eeuwenoud zijn. Tegenwoordig zijn ze vooral van 
belang, omdat ze zeldzame planten en dieren kunnen huisvesten. In het IJzeren 
Mangebied zijn nog meer eikenstoven te vinden. 
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9. Menselijke invloed heden 
 

Waar?  

NMC (51.2441,5.66815), tuin NMC (51.24396,5.66808) en gedurende de gehele 
wandeling. 

 
Wat is nodig? 

• De topografische kaart 57 Oost schaal 1:50.000. Fragment IJzeren Man en 
omgeving. 

• Decibelmeter (in de rugzak). 

Hoeveel tijd kost de opdracht? 

Ongeveer 30 minuten. 

De opdracht. 

• Bekijk onderstaand fragment uit de topografische kaart 57 Oost. Welke 
huidige menselijke beïnvloeding is zichtbaar op de kaart? 
 

 


