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• Nabij de ingang van het NMC staan 2 folderkasten. Welke menselijke invloed 
op het landschap blijkt daaruit? 

• Ga naar de tuin van het NMC: is het stil in de tuin? Meet de geluidsterkte met 
een decibelmeter. Deze zit in de geleende rugzak. Een korte handleiding is 
bijgesloten. 

• Loop verder de tuin in. Luister gedurende 1 minuut. Welke geluiden zijn te 
horen? Als dat vogelgeluiden zijn, hoeveel soorten vogels betreft dat dan? 

• Maak tijdens de wandeling notitie van alle menselijke invloeden op het 
landschap. 

10. Stenentuin/geologische tijd. 
 

Waar?  

Het NMC (51.2441,5.66815) en de stenentuin (51.2439,5.6681). 

 
Wat is nodig? 

• Doos met gesteenten (grote zaal, geopadtafel). 
• Geologieplaten. Deze staan in het NMC onder de tafel geopad. 

Hoeveel tijd kost de opdracht? 

Ongeveer een half uur. 

De opdracht. 

• Op de geopadtafel in de grote zaal van het NMC (direct rechts bij de ingang) 
staat een doosje met stenen. 

• Neem een of enkele kleine stenen mee uit de stenendoos. Neem ook de doos 
met geologische platen mee; die staat onder de tafel. 

• Ga naar de stenentuin. Loop het centrum uit en ga voor het bruggetje naar 
rechts. Dan het eerste paadje over een smal, overdekte toegangsbrug naar 
links. U bent nu in de stenentuin. 

• Zoek de overeenkomstige steen in stenentuin. 
• Noteer de naam van de steen, het geologische tijdperk en het geologisch 

tijdbestek. 
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• Zoek uit de kist de plaat van het bijbehorende geologisch tijdperk. Deze plaat 
geeft een indruk van het landschap in die tijd. 

• Hang de plaat op de geologische tijdlijn. Deze tijdlijn is uitgezet op het hek van 
de stenentuin. Om te bepalen waar de plaat komt te hangen is de geologische 
tijdtabel van belang. Gebruik die bij het maken van de opdracht.  

 

• Hang de overgebleven platen in de juiste volgorde op aan het hek van de 
stenentuin. 

• Bepaal waar de volgende gebeurtenissen uit de geologie een plaats krijgen: 
o Ontstaan van de aarde 4,56 miljard jaar geleden. 
o Ontstaan van het eerste leven 3,5 miljard jaar geleden. 
o Ontstaan van de mens Homo sapiens 250.000 jaar geleden. 

• Zo is een indruk verkregen van de diepte van de geologische tijd. Het 
gesteente dat in Weert aan de oppervlakte ligt, is in het Kwartair afgezet. Voor 
geologen is zand ook een gesteente. Het laat zien hoe jong deze afzetting is. 
En hoe verschrikkelijk jong wij als soort zijn. 

• Haal de platen van het hekwerk en doe ze terug in de platenbak. 
• Breng alles terug naar het NMC. 
• Doe de kleine stenen terug in de stenenbak. 

11. Dekzand/stuifzand 
 

Waar?  

Het NMC (51.2441,5.66815) en de stenentuin (51.2439,5.668). 
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Wat is nodig? 

• Opzetloep (in de rugzak). 
• Zandliniaal (in de rugzak). 
• Zandzeven (in de rugzak). 
• Eetlepel (op de geopadtafel). 
• Microscoop (op de geopadtafel). 
• Sorteerkolom (op de geopadtafel). 

Hoeveel tijd kost de opdracht? 

Ongeveer een half uur. 

De opdracht. 

• In het NMC staat in de grote zaal op de geopadtafel, direct rechts van de 
ingang, een draaibuis. Deze buis is gevuld met water en zandkorrels van 
verschillende grootte. 

 

• Draai de buis voorzichtig om en wacht even tot alles is bezonken. Wat zie je? 
Zijn de korrels gesorteerd? Zo ja, hoe? Herhaal als te weinig sortering 
optreedt. 

• Loop het centrum uit, sla voor de toegangsbrug naar rechts en ga over het 
houten bruggetje naar links de stenentuin in. 

• Loop over het pad in de stenentuin: 
o Is de stenentuin vlak? 
o Stuifzand kent veel reliëf (verschil in hoogte); dekzand is vlak. Kijkt u 

vanuit de stenentuin naar de speeltuin, dan is duidelijk dat dit een 
stuifzandgebied is. Reliëf heeft niet alleen met hoogteverschillen te 
maken, maar ook met hellingshoeken. 

o Ligt de stenentuin hoger of lager dan de parkeerplaats? 
• Loop naar het weerhutje. 
• Leg daar wat zand op de rug van de hand en bekijk het met een opzetloep: 

o Zijn alle korrels even groot? 
o Zijn de korrels hoekig dan wel afgerond? 
o Klopt het dat er veel kwartskorreltjes in zitten? Kwarts bestaat uit 

lichtgekleurde, soms wat doorzichtige korrels. 
• Neem wat zand in de kom van uw hand. 
• Laat het zand door de handen op de grond vallen. 
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o Zit er veel samenhang in het zand, of hangt alles als los zand aan 
elkaar? 

• Neem het zandliniaal. 

 

• Leg een klein beetje zand midden op het zandliniaal dat u horizontaal houdt. 
• Schuif een heel klein beetje zand naar het rondje dat dezelfde korrelgrootte 

heeft als het zand. Lees rechts boven het rondje de korrelgrootte af. Staat 
daar 105-210 µm dan betekent dat 105 of 210 duizendste millimeter ofwel 
0,105 of 0,21 mm. 

• Herhaal voorgaande op enkele plaatsen in de buurt. Is de korrelgrootte 
overeenkomstig? 

• Kijk nog wat nauwkeuriger naar de korrelgrootte. Gebruik daarvoor droog zand 
en gebruik de zandzeven. 

• Kijk eerst of de zeefjes in de goede volgorde zijn gestapeld. De grootste 
maaswijdte boven en de kleinste onder. Onderaan zit een opvangbakje. 

 

• Doe bovenin één eetlepel droog zand. Sluit de zeefkolom met het dekseltje. 
Schud gedurende enige tijd de zeven; schud zoveel mogelijk horizontaal. 

• In welke zeef zit het meeste zand? De korrelgrootte wordt op de zijkant van 
het zeefje vermeld. Komt dit overeen met de grootte die met het zandliniaal is  
gevonden? 

• Merk op dat alle korrels even groot zijn. Er zitten weinig kleinere en grotere 
korrels in. Dat komt doordat dit zand is afgezet door de wind. De wind sorteert 
het zand goed. 

• Wat is de kenmerkende korrelgrootte van het zand?  
• Gaat het hier om stuifzand of om dekzand? Lees de informatie over de 

Formatie van Boxtel.  
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De Formatie van Boxtel bedekt nagenoeg het gehele gebied van Weert e.o. Het is 
een wind- of eolische afzetting. Ze kan van Pleistocene en van Holocene 
ouderdom zijn. Pleistoceen en Holoceen zijn namen van geologische tijdvakken. 
De afzettingen uit het Pleistoceen (2,5 miljoen jaar geleden tot 11.700 jaar 
geleden) zijn zogenaamde dekzanden. Een treffende benaming, immers alle 
onderliggende lagen worden er door bedekt. Het zand kent een korrelgrootte 
tussen de 105 en 210 µM. µM is duizendste millimeter. Door windtransport botsen 
de zandkorrels frequent, hetgeen ze mat maakt. Onder de microscoop zijn op het 
korreloppervlak botsfiguren te herkennen. Dit dekzand ligt overal in de regio Weert 
aan het oppervlak. Vooral in het laatste deel van het Pleistoceen, als het klimaat 
verandert van vochtig koud in droog koud wordt dit zand aangevoerd. Deze 
afzettingen van de Formatie van Boxtel worden Laagpakket van Liempde 
genoemd.  
In het Holoceen (11.700-heden) wordt het dekzand vaak opnieuw door de wind 
verplaatst. Dit komt doordat de vegetatie verdween als gevolg van menselijke 
activiteit, waardoor het dekzand bloot kwam te liggen. De wind verstoof het, 
waardoor stuifzand werd gevormd. Het is te zien op de Weerter- en Budeler 
Bergen, de Loozerheide en de Boshoverheide, de Tungeler Wallen tussen 
Altweerterheide en Stramproy en natuurlijk in dit IJzeren Mangebied 

 

• Is na lezing het verschil tussen dekzand en stuifzand duidelijk? 
• Neem wat zand mee naar binnen, leg wat korrels in een petrischaaltje en 

bekijk het onder de microscoop. Let op: 
o De korrels zijn goed afgerond. Ze zijn verplaatst door de wind en door 

de vele botsingen met andere korrels zijn ze afgerond. 
o Soms zijn botsfiguren op de korrel te zien. Ze zijn zichtbaar als een 

aantal cirkels/rondjes in elkaar. Een gevolg van het botsen met een 
andere korrel. 

o Het zand bestaat vooral uit kwarts: de bijna glasachtige, heldere 
korrels. Dat komt omdat kwarts erg sterk is; andere mineralen gaan 
helemaal kapot en zijn niet meer terug te vinden. 

12. Afzettingslagen in stuifzand. 
 

Waar?  

Het NMC (51.2441,5.66815) en de stenentuin (51.2439,5.668). 
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Wat is nodig? 

Alle benodigdheden staan op de geopadtafel, grote zaal NMC. 

• Cuvette. 
• Eetlepel 
• Bak met stuifzand 
• Bak met fijn zwart grind 
• Zeef 
• Trechter. 

Hoeveel tijd kost de opdracht? 

Ongeveer een half uur. 

De opdracht. 

• Ga naar de stenentuin, naar de vitrine met bodemprofielen onder de 
overkapping bij de insectenmuur. 

• In een vitrine hangen 2 profielen waarop de gelaagdheid van 
stuifzandafzettingen te zien is. 

Profiel A. 

 

Profiel B 

  
 

• Bekijk de profielen nauwkeurig. Profiel A vertoont zogenaamde scheve 
gelaagdheid en profiel B laat kriskrasgelaagdheid zien. Scheve gelaagdheid 
ontstaat als zand tegen een helling wordt opgeblazen (de loefzijde) en aan de 
achterzijde (de lijzijde) omlaag valt. De helling komt daarbij overeen met de 
natuurlijke hellingshoek van zand met deze korrelgrootte. De tekening en 
figuur verduidelijken het proces. 

  
 



Geopad De IJzeren Man 
 
 

Pagina 33 van 67 
 

• Als het zo gevormde duin zich gaat verplaatsen, wordt aan de voorzijde zand 
weggenomen en aan de achterzijde zand neergelegd. Op deze wijze kan 
kriskrasgelaagdheid ontstaan. Onderstaande figuur verduidelijkt dat. 

 

• In het rode kader is een combinatie van sterk hellende en minder sterk 
hellende gelaagdheid te zien, vaak ook nog aangevuld met horizontale 
gelaagdheid. Bekijk nogmaals profiel B. Onderstaande figuur toont het 
bovenste profielgedeelte. Enkele rode lijnen geven laagvlakken en helling van 
laagvlakken aan. 

 

• Zouden we zelf die gelaagdheid kunnen namaken? Ga naar de geopadtafel in 
de grote zaal van het NMC. 

• Pak een trechter en houd die aan de linkerzijde in de hoek van de cuvette. 
• Gooi 3 eetlepels stuifzand door de trechter. 
• Gooi 3 eetlepels zwart, fijn grind door de trechter. En ga zo afwisselend door 

met stuifzand en grind. Als resultaat is scheve gelaagdheid te zien. 

 

• Pak de zeef en houd die boven de bak met stuifzand. Gooi de inhoud van de 
cuvette in de zeef en schud voorzichtig de zeef heen en weer. Stuifzand en 
grind worden weer netjes gescheiden. Gooi de inhoud van de zeef, het zwarte 
grind, weer terug in de grindbak. 

• Kunt u nu ook kriskras gelaagdheid maken? Onderstaande foto is wat we zelf 
klaar speelden. Kunt u een beter resultaat halen? 
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• Vergeet niet bij afsluiting van de opdracht stuifzand en grind weer te scheiden 
door het te zeven. 

 

13. Overstoven podzol 
 

Waar?  

Stenentuin (51.2439,5.6681). 

 
Wat is nodig? 

• Vitrine in de stenentuin met duinvaaggrond- en overstoven podzolprofiel. 
• Zandliniaal (in de rugzak). 
• Appelboor (in de rugzak). 

Hoeveel tijd kost de opdracht? 

Ongeveer 30 minuten. 
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De opdracht. 

• Om een bodem een naam te kunnen geven wordt de bovenste 120 cm 
bestudeerd. 

• Lees onderstaande informatie over de heide en stuifzand door. 

Het gebied van de IJzeren Man is een stuifzandgebied. Er is weinig actief stuifzand 
meer. Het grootste deel is vastgelegd door aanplant van bomen, voornamelijk 
grove den. Maar het sterke reliëf van dit geconsolideerde stuifzand verraadt de 
stuifzandoorsprong.  
De vorming van stuifzand hangt nauw samen met het voorkomen van heide en van 
plaggenbodems (eerdgronden). Heide was onmisbaar in het agrarische systeem 
van potstalbemesting dat tot 1900 in onze regio bestond. De heide leverde de 
basis van de noodzakelijke mest voor akkerbouw.  
Overbegrazing met schapen of te intensief plaggen resulteerde in de vorming van 
stuifzand. Toen tegen 1900 het gebruik van kunstmest op kwam, betekende dat 
het einde van het potstalsysteem.  

 

• Lees onderstaande informatie over de podzolbodem door. 

Podzolbodem. 
 
Toen de mens na de laatste ijstijd het landschap ging gebruiken was hij eerst jager 
en verzamelaar. Maar al snel werd hij akkerbouwer. Dat viel op het arme zand in 
onze regio niet mee. Zonder extra bemesting was er geen goede oogst op te 
behalen. Door de invoering van het potstalsysteem kwam daarin verandering. 
Schapen waren in dit systeem onmisbaar. De grazende schapen veranderden de 
vegetatie in onze streken van bos in heide, daarbij geholpen door de mens die bos 
kapte. De heide als vegetatie ontstaat dus uit de degradatie van het bos. Deze 
degradatie begon met het weghalen van bosstrooisel. Dat verandert de kringlopen 
in de bodem en de verzuring van de bodem begint. Eeuwenlang heeft deze heide 
de functie van graasgrond voor schapen vervuld. 
Onder deze heide en ook onder de later aangelegde naaldbossen vormden zich 
podzolen, vooral haarpodzolen. Kenmerkend voor de podzol zijn de asgrijze laag 
en daar onder de donkere, zwarte laag waar humus en ijzer in zijn ingespoeld. Het 
zijn arme bodems. 

 

• Bestudeer de overstoven podzolbodem, die in de vitrine in de stenentuin staat. 
Let op de asgrijze uitspoelingslaag en de donkere inpoelingslaag van humus 
en ijzer. 

• Lees onderstaande informatie over stuifzand door. 

Toen de heide nog werd begraasd met schapen gebeurde het regelmatig dat de 
heide daardoor werd vernield. Ook het afplaggen van de heide speelde mee. Het 
vooral tijdens de laatste ijstijd door de wind afgezette dekzand is natuurlijk gevoelig 
voor de werking van de wind. Genoemde vernielingen leidden tot de vorming van 
stuifzand. 
Treedt verstuiving op, dan treft dat allereerst de met humus verrijkte bovenlaag van 
de bodem. Vandaar dat de eerste stuifzandafzetting in het profiel donkere 
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humusbandjes laat zien. Dekzand mist dergelijke humusbandjes, omdat dit is 
gevormd in perioden van afwezige vegetatie. Dekzand is om deze reden blondgeel 
en stuifzand meer okergeel. Deze kenmerken kunnen worden gebruikt om dekzand 
van stuifzand te onderscheiden. 
In stuifzand gaat zich een bodem ontwikkelen, maar dat kost tijd. Aanvankelijk 
bestaat zo’n bodem enkel en alleen uit zand. In de loop van de tijd wordt boven in 
de bodem onder invloed van de vegetatie een donder laagje van humus gevormd. 
Een vaaggrond wordt gevormd; het bodemprofiel is nog maar vaag ontwikkeld. 

 

• Lees navolgende informatie over vaaggronden door. 

De belangrijkste bodemvormende factor bij vaaggronden is de tijd. Het geologische 
proces van afzetting is net gestopt of zelfs nog gaande. De bodemvorming staat op 
het punt te beginnen. Er heeft zich nog geen of nauwelijks bodemgelaagdheid 
ontwikkeld. Bij de vaaggronden in het IJzeren Mangebied domineert het zand. 
Soms is er wat humusaanrijking boven in de bodem. In het stuifzand worden twee 
soorten vaaggronden onderscheiden. De duinvaaggrond is een droge bodem; het 
grondwater speelt er geen rol. De vlakvaaggrond is een natte vaaggrond. Het 
grondwater komt redelijk hoog in het profiel. 

 

• Bekijk in de vitrine de duinvaaggrond. 
• Als het verstuivende zand een bestaande bodem bedekt, wordt gesproken 

van een overstoven podzol. De term overstoven podzol is daarmee toegelicht. 
Ze vertelt een belangrijk deel van de geschiedenis van het landschap. 

• Bestudeer onderstaande profielbeschrijving van een overstoven podzol. 

 

 



Geopad De IJzeren Man 
 
 

Pagina 37 van 67 
 

• In de stenentuin voor de insectenmuur nabij het weerhutje bevindt zich stuifzand. 
• Steek de appelboor hier in de grond. 
• Meet met het zandliniaal de korrelgrootte. Leg wat zand op het zandliniaal en 

schuif het naar de cirkel die het meest overeenkomt met de korrelgrootte. Noteer 
de korrelgrootte die rechtsboven de cirkel staat. De maateenheid is micron (µm) 

 

• Gebruik de manipulatietest om na te gaan of er leem in het zand zit. Probeer één 
van onderstaande figuren te boetseren. Noteer de textuur. 

 

• Loop vanaf de voorzijde van de insectenmuur naar de bomen, de grove dennen, 
erachter. Onder deze bomen is het stuifzand al langer vastgelegd en zal dus 
waarschijnlijk al de eerste bodemvorming zijn opgetreden. Steek weer met de 
appelboor een profiel. 

• Welke verschillen in bodem zijn op te merken met het nog actieve, open 
stuifzand?  

• In beide gevallen tref je een duinvaaggrond aan. 
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14. Plaggenbodem. 
 

Waar?  

Stenentuin (51.2439,5.6681) en NMC, grote zaal, geopadtafel direct rechts van de 
ingang (51.2439,5.6681). 

 
Wat is nodig? 

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

• Plaggenbodem in vitrine in de stenentuin. 
• Loep (in de rugzak). 
• Pot met water en lepel (in de rugzak). 

Hoeveel tijd kost de opdracht? 

Ongeveer 30 minuten. 

De opdracht. 

• Ga naar de stenentuin, naar de vitrines met bodemprofielen. 
• Bekijk het profiel van de bodem in de vitrine. In het verhaal over het (vroegere) 

landschap ontbreekt nog één puzzelstukje. De bodem die hier te zien is, is 
waarschijnlijk ook de bodem die zich in uw tuin bevindt. In elk geval zit ze in 
de tuin van het NMC. 

• Bestudeer onderstaande informatie.  

Wanneer planten, en in mindere mate dode dieren, worden afgebroken blijven 
de wat lastiger, traag afbrekende materialen over. Dat is humus. De 
oorspronkelijke structuur (van de plant/het dier/van de cellen) is hierin niet meer 
herkenbaar. Dat is het verschil met wat de strooisellaag heet. In de 
strooisellaag is plantaardig materiaal verkleind (en ook dierlijk materiaal), maar 
nog steeds is te herkennen van welke planten het afkomstig is. De strooisellaag 
ligt op de bodem. De strooisellaag is nog niet door bodemdiertjes en schimmels 
verwerkt. Humus is door de bodem (het zand) heen gemengd.  
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• Bekijk met de loep de zandkorrels 
• Zit de humus tussen en / of op de zandkorrels? 
• Pak het potje gevuld met water. 
• Doe grond uit de tuin (de zwarte grond in de tuin rondom de insectentoren). 

Ongeveer een kwart in de pot is nu grond. Sluit de pot met het deksel en 
schud het enge tijd krachtig. 

• Zet de pot weg en laat alles bezinken. Je krijgt nu een indruk van de 
hoeveelheid humus (organisch materiaal) in deze bodem. 

 

• Hoe is de humus daar gekomen? 

De potstal was in het akkerbouwsysteem dat tot 1900 in onze regio werd 
uitgeoefend, essentieel. In de potstal werden heideplaggen gegooid. De 
schapen die daar de nacht in door brachten, voegden er hun mest (poep, urine) 
aan toe. Minstens één keer per jaar werd de potstal uitgemest. Deze stalmest 
werd op de akkers gebracht. Er waren grote gebieden nodig om heideplaggen 
(en dus ook mest) te halen. Om 1 ha akker te bemesten, moesten 8 à 10 ha 
worden afgeplagd. 
Door het opbrengen van mest werden de bodems bovenin donker van kleur. De 
mest werd door bodemdiertjes, schimmels en dergelijke omgezet in humus. Zo 
ontstonden bodems waarin het zand werd verrijkt met humus. Die laag kan wel 
50 cm of meer dik zijn. Het zijn zogenaamde plaggenbodems (of ook wel 
enkeerdgronden). Bovendien werden de bodems door het opbrengen van mest 
wat opgehoogd. In combinatie met een bepaalde manier van ploegen 
ontstonden zo bolle akkers. 
Nu is de relatie duidelijk tussen heide, stuifzand en akker en tussen vaaggrond, 
podzol en plaggenbodem. 

 

• Waar lagen destijds de akkers en de heidevelden? Ga naar het NMC, de grote 
zaal met direct rechts van de ingang de geopadtafel. 

• Zet de computer aan en dubbelklik op de app Geopad IJzeren Man historische 
kaarten of gebruik onderstaande kaart. 
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• Omschrijf het karakter van het IJzeren Mangebied. Hoe is het huidige 
landschap ontstaan? 

 

15. Neerslagwater 
 

Waar?  

Weerhut in de stenentuin (51.2439,5.6681). 

 

 
Wat is nodig? 

• Weerhut met instrumenten. 
• Flesje water (in de rugzak). 

Hoeveel tijd kost de opdracht? 

Ongeveer 15 minuten. 
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De opdracht. 

• Loop naar de weerhut in de tuin. Deze staat in de stenentuin van het NMC. 
• Bestudeer de volgende tekening. 

 

• Op welke wijzen kan water in een gebied terecht komen? 
• Op welke wijzen verdwijnt water uit een gebied? 
• Waarom is het beter te spreken van neerslag dan van regen? 
• Aan de weerhut zit een neerslagmeter. 
• Zit er water in de neerslagmeter? Noteer dat. Zit er sneeuw in de meter, ga er 

dan van uit dat 1 cm sneeuw 1 mm water geeft. 
• Vul het reservoir van de neerslagmeter voor de helft met water. 
• Hoeveel water is dat? Eén millimeter in de neerslagmeter betekent dat er 

ongeveer 1 liter per vierkante meter neerslag is gevallen. 
• De IJzeren Man is ongeveer 100 hectare groot. Dat is 1.000.000 vierkante 

meter. Als de helft van de regenmeter met neerslag is gevuld, hoeveel liter is 
er dan in het IJzeren Mangebied gevallen? 

16. Zuinig met water. 
 

Waar?  

De tuin van het NMC (51.24396,5.66808). 
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Wat is nodig? 

• Meetlint met dompelklok (in de rugzak). 

Hoeveel tijd kost de opdracht? 

Ongeveer 15 minuten. 

De opdracht. 

• Loop naar de grondwatermeter in de tuin van het NMC. Deze bevindt zich 
direct achter de overdekte, grote houten tafel. 

• Bestudeer de figuur grondwater. Omschrijf wat grondwater is.  

 

• Bestudeer het kaartje grondwaterdaling. Hoeveel is de grondwaterstand in de 
omgeving van Weert gedaald? 
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• Welke oorzaken voor grondwaterdaling zijn te bedenken? 
• Lees de grondwaterstand af op de grondwatermeter. Welke kleur wijst de 

meter aan en wat betekent dat? 

 

• Naast de grote grondwatermeter staat een wat kleinere, lagere buis, een 
zogenaamde peilbuis. Doe de dop er af en meet met het meetlint en 
dompelklokje de grondwaterstand. Om te bepalen hoe diep het grondwater 
staat moet de hoogte van de peilbuis van de gevonden waarde worden af 
getrokken. Dan is bekend hoeveel centimeter het grondwater onder het 
maaiveld staat. 

• Beide grondwatermeters geven geen betrouwbare meting. Het water in de 
kringsloot om de tuin van het NMC wordt kunstmatig hooggehouden en dat 
beïnvloedt natuurlijk de grondwaterstand. 

• Vergeet a.u.b. niet na afloop de dop weer op de buis te doen. 



Geopad De IJzeren Man 
 
 

Pagina 44 van 67 
 

17. Klimaatverandering en water (eerste deel). 
 

Waar?  

Achter de bijenhal in de tuin van het NMC (51.24388,5.66725). 

 
 

Wat is nodig? 

• Thermometer (in de rugzak). 

Hoeveel tijd kost de opdracht? 

Ongeveer 30 minuten. 

De opdracht. 

Ons klimaat verandert. Dat heeft gevolgen voor de temperatuur en de neerslag. Daar 
gaan we over nadenken. 

• In de tuin van het NMC bevindt zich de bijenhal. Voor de ingang van deze hal 
staande, kan naar rechts richting beek gelopen worden. Voor de beek linksaf. 

• Meet de temperatuur. Schrijf de gemeten temperatuur op, nadat de 
thermometer zich enkele minuten heeft ingesteld. Deze gemeten waarde 
wordt later nog gebruikt. 

• De droogte wordt extremer, dat wil bijvoorbeeld zeggen dat er meer drogere 
periodes komen. Welke oplossingen ziet u om langere drogere periodes door 
te komen? 

• De neerslag wordt extremer. Er valt in kortere tijd veel meer neerslag. Welke 
oplossing is te zien voor de steeds frequentere stortbuien? 

• De neerslag wordt extremer. Langere periodes met veel neerslag kunnen het 
gevolg zijn. Welke oplossing kunt u bedenken voor langere neerslagperiodes? 

• Bij huizen kan ontkoppeld worden. De dakafvoer van water gaat niet meer het 
riool in, maar bijvoorbeeld in de tuin. Waar is dit een oplossing voor?  

• Het vervolg van deze opdracht vindt u verderop. Deze heeft plaats op het 
stuifzand. Maar doe eerst de volgende opdracht. 
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18. Bodemleven en verzuring 
 

Waar?  

Het NMC (51.2441,5.66815), het loofbos ten westen van het centrum 
(51.2441,5.66815) en het naaldbos richting stuifzand (51.24208,5.66397). 

 
Wat is nodig? 

• Touw met 4 stokjes (in de rugzak). 
• Meerdere potjes (in de rugzak). 
• Determinatiekaart bodemdiertjes (in de rugzak). 
• Twee jampotjes en twee lepels (in de rugzak). 
• Binoculair (geopadtafel, grote zaal NMC). 
• Twee witte bakken (geopadtafel, grote zaal NMC). 
• Literatuur bodemdiertjes (geopadtafel, grote zaal NMC).  

Hoeveel tijd kost de opdracht? 

Ongeveer 30 minuten. 

De opdracht. 

Het te verrichten onderzoek bestaat uit 4 stappen. 

STAP 1. Een voorlopige inventarisatie van het bodemleven in de strooisellaag van 
een loofbos (naaldbos). 

• Maak met het touw en 4 stokjes een vierkant van 1 bij 1 meter op een 
geschikte plaats in het loofbos. 

• Onderzoek de strooisellaag op bodemdiertjes. Stop elk gevonden diertje in 
een potje. Enkele opmerkingen: 

o Het gaat alleen om de afzonderlijke soorten. Neem geen twee 
exemplaren van dezelfde soort mee. 

o Meerdere soorten mogen in één potje. 
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o De diertjes worden na afloop van het onderzoek op dezelfde plaats vrij 
gelaten. 

o De strooisellaag is de laag van nog herkenbaar plantenmateriaal, die 
los op de minerale bodem (het zand) ligt. 

• Breng met behulp van de determinatiekaart ‘Bodemdiertjes’ de soorten op 
naam en noteer ze op het werkblad. 

• Kunt u de naam van een soort niet vinden, maak er dan een tekening van. In 
het NMC, in het leslokaal, is literatuur aanwezig, die te gebruiken is om namen 
op te zoeken. 

• Tel hoe vaak elke soort voor komt en noteer dat. 
• De in het terrein gevangen diertjes worden na afloop losgelaten 
• Neem een monster van het strooisel mee in een jampotje. Maak het potje 

goed vol. 
• Bestudeer de strooisellaag nauwkeuriger op een plaats, waar deze niet is 

verstoord. Het strooisel is laagsgewijs opgebouwd. Het meest recente 
materiaal ligt bovenop, het oudste materiaal ligt onderop. Naar beneden 
gaand gaat de strooisellaag over in de minerale laag: het zand. Sterk 
verkleind, niet meer herkenbaar organisch materiaal is door het zand 
gemengd; dit heet humus. Teken nauwkeurig de opbouw van de strooisellaag 
en doe uitspraken over de mate van vertering of verkleining van het 
plantenmateriaal. 

• Neem een klein beetje van het zand met humus mee in een potje. 

STAP 2. Maak de opdrachten van stap 1, maar dan voor het naaldbos. Doe ook het 
onderzoek naar de strooisellaag en maak op het werkblad een tekening van de 
opbouw ervan. Neem in een potje strooiselmateriaal mee, alsmede zand waarin 
humus zit vermengd. 

STAP 3. Ga naar het NMC. 

• Doe het loofbosmonster in de ene witte bak; het naaldbosmonster in de 
andere witte bak. 

• Doorzoek beide monsters nauwkeurig op organismen. Noteer de namen van 
de gevonden soorten en hun aantallen. 

• Bekijk ze door de binoculair en maak enkele tekeningen. Zoek de namen op. 

STAP 4. 

• Vergelijk de bodemfauna van het loofbos en het naaldbos. 
• Zijn er verschillen? Hoe zijn die te verklaren? Noteer de bevindingen op het 

werkblad. 
• Vergelijk de opbouw van de strooisellaag onder loofbos en naaldbos. Zijn er 

verschillen? Geef een verklaring. 
• Vergeet na afloop niet de witte bakken leeg te maken. Het materiaal kan in het 

bos naast het NMC worden gegooid. 
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Soort loofbos Aantal Soort naaldbos Aantal 
    
    
    
    
    
    
    
    

 

Tekeningen van diertjes die niet op naam te brengen zijn. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Opbouw strooisellaag 

Loofbos 
 
 
 

Naaldbos 

 

Loofbos Naaldbos 
Vergelijking bodemleven 

 
 
 

 

Vergelijking opbouw strooisellaag 
 
 

 

 

• Onder naaldbos is de bodem zuurder dan onder loofbos. Omschrijf wat het 
effect van verzuring is op het voorkomen van bodemleven. 

 
 
 
 
 
 
 



Geopad De IJzeren Man 
 
 

Pagina 48 van 67 
 

19. Paraboolduin maken 
 

Waar?  

Het stuifzandgebied nabij het heideveld (51.24172,5.66431). 

 
Wat is nodig? 

• Kompas (in de rugzak). 

Hoeveel tijd kost de opdracht? 

Ongeveer 20 minuten. 

De opdracht. 

• Bepaal met het kompas de noord- en zuid richting.  
• Zet in het stuifzand op een afstand van 1 meter twee stokjes neer. Eén op het 

noorden en één op het zuiden. 
• Maak een kommetje met de handen. Vul het kommetje met droog stuifzand.  
• Laat het zand tussen de handen door, op een hoopje vallen. 
• Herhaal dat, totdat een klein heuveltje is ontstaan. Zo’n 20 à 30 centimeter 

hoog.  
• In ons land waar het veel regent, is de voet van een zandheuvel nat en is de 

top droger. Het zand op de top zal daardoor makkelijker worden weggeblazen, 
dan de basis van het duin. Wat heeft dat tot gevolg? 

• Duw met de vlakke hand in het midden tegen het zandheuveltje aan in 
noordoostelijke richting. De wind in Nederland waait immers vooral vanuit het 
zuidwesten. 

• Er is een paraboolduin gevormd. 
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• In welke kompasrichting wijzen de benen van het paraboolduin? 
• Duw de top van het duin verder door, totdat 2 afzonderlijke streepduinen zijn 

gevormd uit het paraboolduin. 

 

20. Klimaatverandering en water (vervolg). 
 

Waar?  

De stuifzandvlakte (51.24388,5.66725) en het nabijgelegen bos ten noorden  
(51.24199,5.66395) en ten zuiden (51.24137,5.66462) van het stuifzand. 

 
 

Wat is nodig? 

• Thermometer (in de rugzak). 

Hoeveel tijd kost de opdracht? 

Ongeveer 30 minuten. 


