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1. Inleiding. 
 

Welkom op het Geopad De IJzeren Man. Uitgangspunt is het Natuur- en 
Milieucentrum De IJzeren Man te Weert (NMC). 

Met behulp van de inhoudsopgave kunt u kiezen welk thema u gaat verkennen. 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. Van de website www.nmcweert.nl kunt u ook 
een gpx-bestand downloaden. Het kan worden gebruikt in een gps of met de app 
topo gps of ander navigatieprogramma. U hebt dan de route bij de hand. 

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

In de grote zaal van het NMC treft u de geopadtafel aan. Daarop staan een aantal 
opdrachten en te gebruiken materialen klaar. Materialen die u onderweg nodig heeft 
kunt u vervoeren met de geopad-kar, Informeer aan de balie. 

De volledige route met opdrachten staat op de 2 navolgende kaartjes. Het eerste 
kaart laat de route en opdrachten zien in het NMC en in de (stenen)tuin van het 
NMC. Het tweede kaartje heeft betrekking op het IJzeren Mangebied. De route is 
gemarkeerd met de schildjes geopad. 

Wij wensen u een leerzame en aangename geopadwandeling toe. 
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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. 
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• Wat ik vind van het landschap van de IJzeren Man: 

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. Geologie.  

3.1. Stenentuin/geologische tijd. 
 

Waar?  

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

  
Wat is nodig? 

• Bak met gesteenten (grote zaal, geopadtafel). 
• Geologieplaten. Die liggen in het NMC onder de geopadtafel. 

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. 
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• 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. 
• Zoek uit de kist de plaat van het bijbehorende geologisch tijdperk. Deze plaat 

geeft een indruk van het landschap in die geologische 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. 
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3.2. Dekzand/stuifzand 
 

Waar?  

Het NMC (51.2441,5.66815) en de stenentuin (51.2439,5.668). 

 
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. 
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• 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 hoogten); 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. 

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. 
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• 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.  

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: 
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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. 

4. Geomorfologie. 

4.1. 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. 

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. 
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• 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: 

 

• 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 
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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. 
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. 

4.2. Afzettingslagen in stuifzand. 
 

Waar?  

Het NMC (51.2441,5.66815) en de stenentuin (51.2439,5.668). 

 
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. 
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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. 

  
 

• 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 
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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? 

• Vergeet niet bij afsluiting van de opdracht stuifzand en grind weer te scheiden 
door het te zeven. 
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4.3. Paraboolduin maken 
 

Waar?  

Het stuifzandgebied nabij het heideveld. 

 
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. 

 

4.4. Landschapsvormen stuifzand 
 

Waar?  

Het zandpad na het stuifzandgebied (51.24119,5.6636). Dit pad slingert door de 
oude heide. Kijk eerst hier en loop daarna door naar het grote pad tussen oude en 
jonge heide. 

 
Wat is nodig? 

• Kompas (in de rugzak). 

Hoeveel tijd kost de opdracht? 

Ongeveer 15 minuten. 
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De opdracht. 

• Bepaal met het kompas de zuidwest-noordoost richting. 
• Kijk in noordoostelijke richting. Merk op dat: 

o U zelf in een lager deel van het terrein staat; u staat in een 
uitblazingsvlakte. Hier is in het verleden zand weg geblazen. 

o Links en rechts liggen langgerekte zandduinen. Dit zijn streepduinen, 
ontstaan uit het doorblazen van een paraboolduin. 

o Links staat een uiteen gevallen grove den. Alleen de boomkruin van 
deze (klim)boom steekt boven het stuifzand uit. De stam van deze 
boom bevindt zich in het zand. De boom is ingestoven. 

o Bestudeer de bijgeleverde hoogtekaart, die de situatie ter plekke 
schetst. Waar staat u op de kaart? 

 

• Kijk om u heen. Er staan hier bomen, waarvan de wortels boven de grond 
uitkomen. Hier is zand onder de wortels van de boom weggewaaid. De 
boom op de foto staat op een streepduin. 

 


