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1. Inleiding. 
 

Welkom op het Geopad De IJzeren Man. 

Bij deze uitvoering van het geopad loopt u de route en krijgt u op een aantal plaatsen 
uitleg over het landschap. De geopadkar neemt u niet mee. 

De route, die geheel is bewegwijzerd met geopadplaatjes, is in een uur te lopen. 

Wij wensen u een leerzame en aangename wandeling toe. 

2. Het Natuur- en milieucentrum De IJzeren Man (NMC). 
 

Route: loop het NMC binnen. Naar links bevindt zich de grote zaal. Naar rechts is de 
kleine zaal met de duurzaamheidstentoonstelling. 

In de grote zaal van het Natuur- en Milieucentrum (NMC) bevinden zich 5 zuilen, die 
u kennis laten maken met de ecosystemen, die voorkomen in het IJzeren 
Mangebied: loofbos, naaldbos, heide, zandverstuiving en water. Hebt u de 
ecosystemen bekeken, dan is een bezoek aan de duurzaamheidstentoonstelling 
zeker ook de moeite waard. Ze bevindt zich in de kleine zaal. 

3. Stuifzandlandschap. 
 

Route: loop het NMC uit. Vlak voor het bruggetje loopt u rechts. U komt bij het 
landschapskader. 

 
Ga op een halve meter staan en kijk door het kader naar dit prachtige 
stuifzandlandschap; het meest voorkomende landschap in De IJzeren Man. 

Het stuifzand is ontstaan onder menselijke invloed. Aantasting van de vegetatie gaf 
de wind de kans het aanwezige dekzand te verstuiven tot heuvels. 
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4. Bodems van het IJzeren Mangebied. 
 

Route: Even voorbij het landschapskader is een klein, overdekt bruggetje naar links. 
U komt in de stenentuin. Aan de achterzijde van de insectenmuur zijn onder een 
afdakje de bodems te zien, die voorkomen in het IJzeren Mangebied. 

De vaaggrond is een zeer jonge bodem. Het stuifzand is recent afgezet en een 
bodem heeft zich nog niet kunnen vormen. De duinen die te zien zijn in de stenentuin 
en in de aangrenzende speeltuin hebben dit type bodem. 

De eerdgrond, die voor komt in de tuin en waarschijnlijk ook in uw tuin, is door de 
mens gemaakt. De donkere bovenlaag is ontstaan door toevoeging van stalmest. 

De overstoven podzol bestaat eigenlijk uit 2 bodems. Op de podzol, een bodem die 
is gevormd onder heide en naaldbos, ligt een vaaggrond ontstaan doordat zand op 
de podzol is gewaaid. De podzol is te herkennen aan de grijze en zeer donkere laag. 

Tenslotte ziet u nog 2 profielen die zijn gevormd door de afzetting van stuifzand. In 
dit gebied komen die veel voor, omdat het hele IJzeren Mangebied een stuifzand 
landschap is. Let op de scheve en kriskras gelaagdheid van de afzettingen. 
Onderstaande tekeningen leggen uit hoe deze gelaagdheid ontstaat. 

 

 

 
 

 

5. Rivierafzettingen. 
 

Route: loopt u de stenentuin uit, dan bevindt zich meteen aan uw linkerzijde een 
informatiepaneel. 

Op dit paneel wordt uitgelegd dat de ondergrond van Weert vooral is gevormd door 
afzettingen van rivieren: de Maas en ja ook de Rijn. 

Door de wind is op deze afzettingen zand afgezet. Dit zogenaamde dekzand ligt 
overal in de regio Weert aan het oppervlak. De afzetting gebeurde vooral tijdens de 
laatste ijstijd. 



Geopad De IJzeren Man op route zonder opdrachten 
 
 

Pagina 4 van 13 
 

6. Grondwater. 
 

Route: loop voorbij het informatiepaneel. Even verder aan uw rechterhand bevindt 
zich een grote tafel in een fraaie kruidentuin. Achter deze tafel staat een 
grondwaterstandsmeter.  

 
 

Bekijk de actuele grondwaterstand. Bij rood is de waterstand te laag; bij groen is ze 
goed. Bedenk wel dat de meting hier niet zo betrouwbaar is, omdat rondom de tuin 
een sloot ligt, waarin het water kunstmatig hoog wordt gehouden. 

7. Zuinig met water. 
 

Route: kijkend naar de grondwatermeter ligt rechts de bijenhal. Loop daar heen. 
Rechts van de ingang naar de bijenhal kunt u achter het gebouw komen. Daar moet 
u zijn. 

Getoond worden 3 maatregelen om zuiniger om te gaan met neerslagwater, te 
weten: 

• Regenwater afkoppelen, zodat het niet meteen in het riool komt. 
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• Regenwater opvangen in een regenton. 
• Een doorlatende verharding, waardoor regenwater beter de ondergrond kan 

indringen. 

8. Een plas. 
 

Route: loop terug en sla rechtsaf onder de bomenboog door. U komt via een 
bruggetje aan de achterzijde van de tuin in het IJzeren Mangebied. Loop rechtdoor 
tot u op een plateau staat, waar u uit kijkt over de Kleine IJzeren Man. 

De Kleine IJzeren Man is een plas, geen ven of meer. Een plas, omdat ze door de 
mens is gegraven. Op zoek naar bouw- en ophoogzand begon men hier te graven. 
Maar te veel leem in de ondergrond maakte dat van winning werd afgezien. Een 
ondiepe plas, lijkend op een door de natuur gemaakt ecosysteem, bleef als resultaat 
achter. 

De Kleine IJzeren Man ontvangt zijn water zowel van de regen, van grondwater als 
vanuit het kanaal. Dat laatste water is voedselrijk. In voorjaar en zomer leidt dat tot 
explosieve groei van algen die het wateroppervlak bedekken met een groene laag 
(eutrofiëring). 

9. Nog een plas. 
 

Route: vervolg het geopad linksom de Kleine IJzeren Man. Rechts kunt een houten 
trap af en loopt u op een houten vlonder over een gegraven plas. 
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Deze plas is een kunstmatig ven. Vennen horen van nature thuis in het zandgebied 
van Zuid-Nederland. Een ven krijgt zijn water van de regen dan wel uit grondwater. 
Omdat er een waterondoorlatende laag in de ondergrond zit, bijvoorbeeld een 
leemlaag, kan een ven het oppervlaktewater opslaan. De vennen in het IJzeren 
Mangebied, zoals het Zwanenven, Geurtsven en Eendenven zijn in het verleden 
gevoed met kanaalwater om te voorkomen dat ze droog zouden vallen in de zomer. 
Dat droogvallen hoort bij een ven, maar kennelijk wilde men dat niet. Gevolg was wel 
dat de vennen van voedselarm, met bijbehorende zeldzame flora en fauna, 
veranderden in voedselrijk. Om een nieuw voedselarm ven te creëren is deze plas 
gegraven. Aanvankelijk met veel succes. Zo heeft de plas volgestaan met 
waterviolier, een plant die het goed doet als kwelwater, omhoog komend grondwater, 
voorhanden is. 

 
 

De jaren 2018 en 2019 waren extreem droog en dus is deze plas drooggevallen. 
Lisdodde en riet grepen hun kans en verdrongen de waterviolier. De plas is nu door 
deze soorten overwoekerd. 

10. Rabatten. 
 

Route: een trapje naar boven brengt u terug op de geopadroute. Loop langs de 
Kleine IJzeren Man verder. Kijk steeds ook rechts. Daar ziet u op een bepaald 
moment parallel liggende slootjes; 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. 
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11. Stuifzand. 
 

Route: u bent op het stuifzand aangekomen. 

 

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 betekende 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. 

Links van u treft u een boom aan die min of meer op stelten staat. De boom is gaan 
groeien op een zandduin, waarbij later zand is weggeblazen. Dat verklaart het op 
stelten staan. 
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12. Heide. 
 

Route: loop van het stuifzand rechtdoor tot u op een smal paadje in de heide bent 
gekomen. 

De heide was belangrijk in het landbouwsysteem voor de opkomst van kunstmest. 
Het diende als graasgrond voor de schapen; zie vorig punt. 

U staat hier op een opmerkelijke plaats. U bevindt zich in een laagte die is ontstaan 
doordat hier zand is weggeblazen; een uitblazingsvlakte. Aan weerszijden van deze 
laagte liggen langwerpige stuifduinen. Deze streepduinen zijn ontstaan doordat 
hoefijzervormige duinen of ook wel paraboolduinen zijn doorgeblazen. 

Gebruik onderstaande hoogtekaart om u in het terrein te oriënteren en de 
landschapsvormen te herkennen. 
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Aan het eind van het heidepaadje gaat u naar links. Maar de kinderen zullen het erg 
leuk vinden om toch even naar rechts te lopen. Daar staat een fraaie klimboom. De 
stam van deze boom bevindt zich in het zand. Het streepduin heeft de boom 
ingestoven. Keer na het klimwerk terug naar het geopad. 

 

13.  Streepduin. 
 

Route: na de heide gaat u linksaf en even verder weer. U loopt nu langs een 
streepduin. 

U kunt ervoor kiezen het pad te volgen, maar u kunt ook over het duin verder lopen. 
Doet u dat laatste dan ervaart u de streep van het streepduin aan den lijve. 

14. Dennenbos. 
 

Route: langs het streepduin. 
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U loopt door een dennenbos. Nagenoeg al het bos in Nederland is door de mens 
aangeplant. Wat wij denken natuur te zijn, is dat daarom zelden.  

Het IJzeren Mangebied was oorspronkelijk bebost. Toen de mens begon met 
akkerbouw werd het bos gerooid en door begrazing door schapen langzaam maar 
zeker omgezet in heide. De schapen eten bovendien de zaailingen van bomen op, 
waardoor het bos niet kon terug keren. Onder deze heide ontwikkelden zich 
podzolbodems. Te intensieve afplagging in combinatie met sterke begrazing, leidde 
tot vernieling van vegetatie. Het dekzand kon daardoor gaan stuiven. Zo ontstond 
stuifzand met als bodemtypen vaaggronden en overstoven podzolen. 

De van de heide gestoken plaggen werden via de potstal omgezet in mest. Deze 
mest werd op de akkers gebracht,  waardoor bolle akkers ontstonden en in de 
ondergrond zich enkeerdbodems (= plaggenbodems} ontwikkelden. Toen tegen 1900 
het gebruik van kunstmest op kwam, betekende dat het einde van het 
potstalsysteem. Voor agrarische doeleinden geschikte heide, meestal natte heide, 
werd omgezet in akkerland. De in 1888 opgerichte Koninklijke Nederlandse Heide 
Maatschappij speelde daarbij een hoofdrol. Minder bruikbare heide werd door 
Staatsbosbeheer (1899) omgezet in vooral naaldhout dat ook zeer geschikt was als 
stuthout in de mijnen. Woeste grond, onbruikbaar voor agrarische benutting, werd 
natuurgebied. Zonder (over)exploitatie verandert het stuifzand steeds meer in bos. In 
het IJzeren Mangebied wordt dat voorkomen door de intensieve betreding door 
mensen. 
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15. Meanderen. 
 

Route: even later komt u bij een beekje. 

Dit is een fraai, helder beekje. Het is interessant het stromingspatroon van het water 
te bekijken. Is het beekje niet met takken afgedamd, een lievelingsactiviteit van de 
kinderen, dan zijn op de bodem fraaie zandribbels te zien. 

 Ze hebben een flauwe lijzijde en een scherpe loefzijde. Aan de achterkant van de 
loefzijde valt de stroomsnelheid van het water terug. Daarom kan zich hier wat lichter 
organisch materiaal afzetten, wat de zandribbels een zwart randje geeft. 

 
 

16. Eikenstoof. 
 

Route: meteen na het bruggetje staat aan de linkerzijde 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, 
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omdat ze zeldzame planten en dieren kunnen huisvesten. In het IJzeren Mangebied 
zijn nog meer eikenstoven te vinden. 

 
 

17. Een NAP-peil. 
 

Route: vervolg de geopadroute. Kijk goed naar links als u de Kleine IJzeren Man 
weer hebt bereikt. In het water bevindt zich een NAP-peil. 

Het NAP is het Normaal Amsterdams Peil (meestal afgekort tot NAP). Op basis van 
dit NAP worden hoogtemetingen in Nederland, Duitsland, Noorwegen, Zweden en 
Finland uitgevoerd. 
Voor het gemak wordt het NAP vaak gelijkgesteld aan het gemiddeld zeeniveau. 
Historisch ligt het NAP echter dichter bij het gemiddelde hoogwaterniveau in het IJ 
voor de afsluiting in 1872. 
 

Als u het NAP-peil afleest, weet u hoe hoog het IJzeren Mangebied ongeveer ligt 
t.o.v. de gemiddelde zeespiegel. 
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18. Broekbos. 
 

Route: terug wandelend richting NMC. 

Het broekbosgebied links van u toont nogmaals de grote variatie in het landschap 
van het IJzeren Mangebied. Hoog opgestoven stuifduinen worden afgewisseld uit 
(uitgestoven) laagtes die soms, ook als gevolg van een slecht doorlatende 
ondergrond erg nat kunnen zijn. 

 
Keer terug naar het NMC. 


