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Inleiding

Vroeger, toen hier ijs lag…

De titel van dit opdrachtenboekje is niet voor niets gekozen. De 
Sallandse Heuvelrug is namelijk ontstaan in een periode dat grote delen 
van Nederland bedekt waren met een dik laag ijs. Dat is zo’n 200.00 tot 
150.000 jaar geleden. Al dat ijs is natuurlijk al lang geleden gesmolten, 
maar we kunnen om ons heen nog veel sporen uit die tijd terugvinden. 
Met dit opdrachtenboekje worden die sporen duidelijk herkenbaar.

De vragen in dit boekje horen bij de panelen, die op verschillende 
plekken langs het geologisch leerpad staan. Door het beantwoorden van 
de vragen, ontstaat er een beter beeld over het ontstaan van de Sallandse 
Heuvelrug. De illustraties in dit boekje zijn van dieren die gedurende de 
verschillende ijstijden in deze regio geleefd hebben. 

Het boekje is met name gemaakt voor klas twee t/m vier van het 
voortgezet onderwijs. Daarnaast is het ook geschikt om als gezin tijdens 
een wandeling langs het geologisch leerpad actief bezig te zijn en nog 
meer te weten te komen over de grond onder je voeten.
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Sporen uit de IJstijd
Je staat op het punt een wandeling te beginnen door de tijd. Tijdens deze 
wandeling zie je de geschiedenis van de Sallandse Heuvelrug terug in het 
ontstaan van de bodem. Je ontdekt zelf hoe de bodem aanvoelt tijdens 
de permafrost, hoe het drinkwater wordt gefi lterd door de bodem en 
waarom zand zoveel gekleurde lagen heeft.

Deze wandeling is ongeveer 5 km lang en duurt ongeveer 1,5 uur. Het 
startpunt is het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer en dit is ook het 
eindpunt. Je loopt de route met de blauwe paaltjes met een mammoet 
erop.

De vragen in dit boekje horen bij de panelen die je op je route tegenkomt. 
Het eerste paneel staat bij het bezoekerscentrum. Daar beginnen de 
vragen.

Benodigdheden:
* jouw eigen leerpad boekje
* een potlood of pen
* stevige schoenen

Veel plezier!
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Paneel 1.
1.1 Je ziet om je heen zand en grind liggen. 

Leg uit hoe dat zand en grind hier gekomen zijn.

1.2 Welke kracht heeft deze grond zo hoog opgeduwd?

1.3 Hoe heet zo’n opgestuwde heuvel?

1.4 Bij het paneel zie je een doorsnede van de bodem. Hoeveel 
verschillende kleuren geel zie je? 
Hoe denk je dat al die laagjes in de bodem zijn gekomen?

 Je bent hier op de Nijverdalse Berg

Paneel 2. 
2.1 Wat is een grondwaterspiegel?

2.2 Het grondwater van de stuwwal wordt gebruikt als drinkwater. 
Waarom is het water zo goed bruikbaar als drinkwater?
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2.3 Heb je ergens anders in Nederland wel eens drinkwater geproefd dat 
heel anders smaakt? Waar dan?

2.4 Beweeg het kastje met blauwe balletjes. Wat denk je dat dit voorstelt?

2.5 Neem rond deze plek een beetje grond in 
je hand en kleur hiermee het vakje. Je komt 
nog meer soorten grond tegen. Aan het 
eind van de wandeling heb je verschillende 
kleuren verzameld.

 Je loopt nu door Groot Twilhaar

Paneel 3.
3.1 Het landijs is over een groot deel van Nederland geschoven. Waar 

kwam het landijs vandaan?
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3.2 Bekijk het kaartje goed. Smeltwater is ijs dat aan het eind van de 
ijstong gesmolten is.
In welke richting is het smeltwater afgestroomd?

3.3 Bij het paneel zie je een aluminium plateau waarin het reliëf is 
gemaakt. Zet dit in de goede richting aan de hand van het reliëf dat je 
voor je ziet.

Het pad dat van dit punt naar beneden loopt geeft een goed beeld van de 
slijpende werking van het water. Gedurende de wandeling zal je dit vaker 
zien. Waarom vormt het water precies op het pad een geul? 

 Je staat nu op de Noetselerberg

Paneel 4.
4.1 In Duitsland hebben ze een park wat veel lijkt op dit park. Het ligt ook 

op een stuwwal. 
Wat is het Duitse woord voor stuwwal?

4.2 Wanneer is de stuwwal waar je nu op staat gemaakt? 
Hoe noemen ze deze ijstijd?

 Je loopt nu naar ‘Het Nest’ over het zandpad door ‘Het 
Heuversveld’. Dit betekent dat dit veld ooit van een familie 
Heuver is geweest.
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Paneel 5.
5.1 De plek waar je nu staat heet ‘Het Nest’. Zoals je ziet ligt het veel 

lager. Het is een dal, maar zonder water. Er is geen beek te zien. Hoe 
is dit dal ontstaan? 

5.2 Hoe wordt zo’n droog dal genoemd op de kaart?

5.3 Je bent vanaf het uitzichtpunt een heel eind naar beneden gelopen, 
een dal in. Kijk eens achterom, naar het uitzichtpunt. Ga zo op het 
pad staan, dat je het uitzichtpunt nog net kunt zien.
Probeer nu in te schatten hoe hoog het uitzichtpunt is. 
(TIP: Als je de andere kant op kijkt, zie je de Grote Koningsbelt. Dat is 
het hoogste punt van de Sallandse Heuvelrug en is 75,5 meter hoog!) 
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5.4 Tijdens de ijstijd was de bodem altijd bevroren, ’s winters én zomers! 
Dat heet permafrost (perma= altijd, frost= bevroren).
Bij het paneel zie je twee kistjes in de grond. Voel in de beide kistjes 
in welk kistje een permafrost bodem is nagemaakt. Denk je dat er 
bomen kunnen groeien op een permafrost bodem? Waarom wel of 
waarom niet?

5.5 Pak een beetje zand van de bodem 
en kleur hiermee het vakje. Als het te 
droog is maak je het met spuug een 
beetje nat zodat je kan ‘verven’.

 Je loopt nu langs de andere 
kant van ‘Het Heuversveld’ 
terug naar het bos.
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Paneel 6.
6.1 Wat is de naam voor de plek waar zich het puin verzamelt?

6.2 Dit puin is niet het afval zoals wij dat kennen bij een verbouwing. 
Waar bestaat dit puin uit?

Paneel 7.
7.1 Uit welk materiaal bestaat het stuifduin waar je nu overheen loopt? 

Zal dit materiaal een fi jne of grove korrel hebben?  

7.2 Kleur met het zand het volgende vakje.

7.3 Hoe heten hele grote ruggen van zand?

7.4 Welke kleur hebben deze op de kaart 
van het paneel?

7.5 Als we hier terugkijken op de wandeling, welke drie natuurkrachten 
hebben we tot nu toe gezien die het landschap hebben gevormd?

Paneel 8.
8.1 Op een bord bij boerderij Twilhaar (waar je langs komt) kun je 

informatie lezen over de boerderij. Wat betekent TWILHAAR? 
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8.2 Op de kaart kan je zien hoe het landschap is veranderd. In welk jaar 
was er de meeste heide?

8.3 De heuvel waar Twilhaar op staat wordt ook wel een “es” genoemd. 
Hoe kan zo’n “es” zijn ontstaan?

 Het bos wat je nu ziet naast de Schaapskooi 
heet het Spoorbos.

Ten slotte
Jouw wandeling door de tijd zit erop. Je hebt gezien wat de 
natuurkrachten weten te verplaatsen en wat water betekent voor de vorm 
van het landschap. Je hebt gevoeld en gezien welke verschillende soorten 
grond er bestaan en wat grondwater is. Je weet hoe een permafrost 
bodem voelt en wat een “es” is.

Al deze informatie kan je thuis nog eens nalezen of gebruiken voor een 
werkstuk op school.
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Opdracht voor in de klas of thuis
Op de volgende bladzijden zie je 5 kaartjes van Nederland en een 
legenda. Die kaartjes laten de verschillende gebeurtenissen in de 
vorming van Nederland zien. Als je al deze kaartjes op de juiste manier 
hebt gekleurd, uitgeknipt en opgeplakt, dan heb je de sporen uit de ijstijd 
in kaart gebracht.

Lees de volgende stappen goed door en werk ook op die manier.
1) Bekijk de legenda die hoort bij kaartje 1. Kleur kaartje 1 op de juiste 

manier.Vergeet niet de legenda ook te kleuren. 
2) Doe hetzelfde voor de kaartjes 2 t/m 5. Let goed op de verschillende 

tekens. Soms heb je wel dezelfde kleur nodig.
3) Knip elk kaartje langs het kader uit. Let op: De bovenste rand 

(vouwlijn) moet eraan blijven zitten.
4) Knip langs de stippellijn het onderste deel van kaartje 2 eraf.

Knip ook langs de stippellijnen de delen van kaartje 5 eraf.
5) Plak de kaartjes met de vouwlijnen op elkaar. De legenda (0) onderop, 

kaartje 1 daarbovenop, kaartje 2 bovenop kaartje 1 enzovoorts. Je 
eindigt met kaartje 5.

Zo ziet Nederland er nu, na de ijstijden, uit. Duinen en rivieren, zand en 
klei. En op sommige plekken steken de stuwwallen boven het zand uit. 
Zoals hier op de Sallandse Heuvelrug!
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Antwoorden Geo-pad

Paneel 1.

1.1 Je ziet om je heen zand en grind liggen.
Leg uit hoe dat zand en grind hier gekomen zijn.
Het zand en grind zijn hier door de rivieren afgezet. 

1.2 Welke kracht heeft deze grond zo hoog opgeduwd?
Het zand en grind zijn door het landijs opgeduwd. 

1.3 Hoe heet zo’n opgestuwde heuvel?
een stuwwal. 

1.4 Bij het paneel zie je een doorsnede van de bodem. Hoeveel verschillende kleuren geel 
zie je? 
Hoe denk je dat al die laagjes in de bodem zijn gekomen?
door de verschillende manieren van transport: wind, water en ijs. 

Paneel 2.

2.1 Wat is een grondwaterspiegel?
Het niveau in de bodem tot waar het grondwater loopt. 

2.2 Het grondwater van de stuwwal wordt gebruikt als drinkwater. Waarom is het water zo 
goed bruikbaar als drinkwater?
Het water gaat door vele bodemlagen en wordt gefi lterd. De drinkwatermaatschappij hoeft er 
niet veel aan te doen om dit nog schoner te maken. 

2.3 Heb je ergens anders in Nederland wel eens drinkwater geproefd dat heel anders 
smaakt? Waar dan?
antwoorden verschillen. 

2.4 Beweeg het kastje met blauwe balletjes. Wat denk je dat dit voorstelt?
De blauwe korrels stellen water voor dat door de bodem zakt. 

Paneel 3.

3.1 Het landijs is over een groot deel van Nederland geschoven. Waar kwam het landijs 
vandaan?
Het landijs kwam tijdens de laatste ijstijd uit Scandinavië, uit het noorden. 

3.2 Bekijk het kaartje goed. Smeltwater is ijs dat aan het eind van de ijstong gesmolten is.
In welke richting is het smeltwater afgestroomd?
Van noord naar zuid. 
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3.3 Bij het paneel zie je een aluminium plateau waarin het reliëf is gemaakt. Zet dit in de 
goede richting aan de hand van het reliëf dat je voor je ziet.
Het pad dat van dit punt naar beneden loopt geeft een goed beeld van de slijpende 
werking van het water. Gedurende de wandeling zal je dit vaker zien. Waarom vormt het 
water precies op het pad een geul? 
Op het pad zie je geulvorming, omdat hier geen begroeiing is om de grond vast te houden. 

Paneel 4.

4.1 In Duitsland hebben ze een park wat veel lijkt op dit park. Het ligt ook op een stuwwal. 
Wat is het Duitse woord voor stuwwal?
Het duitse woord voor stuwwal is endmoräne. 

4.2 Wanneer is de stuwwal waar je nu op staat gemaakt? Hoe noemen ze deze ijstijd?
Zo’n 150.000 jaar geleden. Die ijstijd wordt het Saalien genoemd. 

Paneel 5.

5.1 De plek waar je nu staat heet ‘Het Nest’. Zoals je ziet ligt het veel lager. Het is een dal, 
maar zonder water. Er is geen beek te zien. Hoe is dit dal ontstaan? 
Het smeltwater is over een bevroren ondergrond weggestroomd en heeft zo grond weggeslepen. 

5.2 Hoe wordt zo’n droog dal genoemd op de kaart?
Zo’n dal wordt een smeltwaterdal genoemd. 

5.3 Schat de hoogte van het uitzichtpunt.
De hoogte van het uitzichtpunt is ongeveer 60 meter. 

5.4 Tijdens de ijstijd was de bodem altijd bevroren, ’s winters én zomers! Dat heet 
permafrost (perma= altijd, frost= bevroren).
Bij het paneel zie je twee kistjes in de grond. Voel in de beide kistjes in welk kistje 
een permafrost bodem is nagemaakt. Denk je dat er bomen kunnen groeien op een 
permafrost bodem? Waarom wel of waarom niet?
Nee, want de wortels kunnen niet diep genoeg in de bodem komen.

Paneel 6.

6.1 Wat is de naam voor de plek waar zich het puin verzameld?
De plek waar het puin zich verzamelt, heet puinwaaier. 

6.2 Dit puin is niet het afval zoals wij dat kennen bij een verbouwing. Waar bestaat dit 
puin uit?
Dit puin bestaat uit grotere stenen en grof grond. 

Paneel 7.

7.1 Uit welk materiaal bestaat het stuifduin waar je nu overheen loopt? Zal dit materiaal 
een fi jne of grove korrel hebben?  
Het stuifduin bestaat uit zand. Het zijn hele fi jne korrels, anders kan de wind het zand niet 
verplaatsten
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7.3 Hoe heten hele grote ruggen van zand?
Dat zijn dekzandruggen. 

7.4 Welke kleur hebben deze op de kaart van het paneel?
Dekzandruggen hebben op de kaart een gele kleur gekregen. 

7.5 Als we hier terugkijken op de wandeling, welke drie natuurkrachten hebben we tot nu 
toe gezien die het landschap hebben gevormd?
Landijs: vorming van het landschap; 
(Smelt)water: erosie van de bodem
Wind: vorming van het landschap 

Paneel 8.

8.1 Op een bord bij boerderij Twilhaar (waar je langs komt) kun je informatie lezen over 
de boerderij. Wat betekent TWILHAAR? 
“Twil” betekent twee en “haar” betekent heuvel. Twee heuvels dus. 

8.2 Op de kaart kan je zien hoe het landschap is veranderd. In welk jaar was er de meeste 
heide?
In 1900 was de meeste heide aanwezig (grootste deel paars). 

8.3 De heuvel waar Twilhaar op staat wordt ook wel een “es” genoemd. Hoe kan zo’n “es” 
zijn ontstaan?
De essen zijn ontstaan doordat mest van de potstal hier als bemesting werd opgebracht. Jaar 
na jaar werd hierdoor het land opgehoogd. 
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Eindresultaat kaartjes

Als de kaartjes goed geknipt en geplakt zijn, geven ze in chronologische 
volgorde het verhaal van de ijstijden weer. Kaartje 1 is het oudst, kaartje 5 
laat de jongste afzettingen zien.
Kaartje 1: Vóór de ijstijden bestond Nederland uit zand en grind.
Kaartje 2: Tot zover zijn de ijstongen in Nederland gekomen.
Kaartje 3: Het ijs is weer verdwenen, maar in het landschap zijn 

stuwwallen en bekken achtergebleven.
Kaartje 4: De wind had vrij spel en bedekt heel Nederland onder een laag 

dekzand. In de bekkens een dikke laag, de stuwwallen blijven er 
bovenuit steken.

Kaartje 5: Het wordt warmer en de rivieren en de zee overstromen 
het land regelmatig. Daarbij blijft klei achter. Maar de hoger 
gelegen delen worden door het water niet bereikt en daar 
vinden we nu nog steeds dekzand. Ook steken de stuwwallen, 
zoals de Sallandse Heuvelrug, nog steeds overal bovenuit.
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Colofon
Uitgave: IVN – Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug.
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