
Leerroute : Haanwijk  

De NME leerroute op Haanwijk is gekozen voor: 

Cultuur – Historie – Natuur:

Thema’s : Reliëf, Tijd, Sporen van de mens in de natuur

De leerroute ‘Haanwijk’, is bedoeld voor de klassen 7 en 8 en 1e klas V.O.
Haanwijk is een gebied, in beheer van het Brabants Landschap. Er is een 
buitenlokaal aanwezig dat in overleg beschikbaar gesteld wordt voor de 
basisscholen in Vught ( afspraken hierover zijn…..).

Inleiding op de thema: Reliëf, Tijd en Sporen

Reliëf
Haanwijk onderscheidt zich van andere gebieden door de forse hoogteverschillen 
op een relatief kleine oppervlakte. Het oorspronkelijke, oude landschap is nog  in 
tact. De oorspronkelijke functies van het gebied zijn goed herkenbaar en worden 
benadrukt door het reliëf, de hoogteverschillen in het landschap op een relatief 
kleine oppervlakte. 
De donk het hoger gelegen gebied waar bewoning mogelijk was had de functie 
om droge voeten te houden voor de mensen en was daarmee relatief veilig tegen 
het wassende water. De kenmerkende laagten zoals de ligging van het kasteeltje, 
van oorsprong ter bescherming tegen de vijanden, was dan ook een bewuste 
keuze. Het broekbos begeleidde de beek, en ving het overtollige water op. De 
meanderende laagland beek had ruimte nodig om het water af te voeren, enkele 
oude beekarmen zijn nog goed herkenbaar terug te vinden. De sloten die de 
mensen hebben gegraven zorgde voor dat het water in het gebied werd 
geregeld. Daarnaast lagen de akkers op het hoger gelegen gedeelte. De dijken 
boden bescherming tegen het water. De verschillende laagtes en hoogten in het 
landschap geven deze  oude structuren met hun historische functies goed weer, 
het landschap is nog in grote delen in hun originele staat.   

Tijd
Haanwijk is een van de oudste agrarische menselijke nederzettingen in deze 
regio. Een nederzetting waarvan de oude structuren in het landschap nog goed 
zichtbaar zijn. De mens zocht vroeger een plek om zich te vestigen de grens op 
van hoog en droog, voor bewoning en de laagte met water, voor drinkwater en 
voedsel. Water bracht een verscheidenheid aan voedsel voor de mensen, de 
vissen die gevangen werden en planten die langs het water groeiden. Tevens 
zorgde het water voor de mogelijkheid van vervoer van materialen zoals vee en 
allerlei agrarische producten. Het water was nodig om de akkers te bevloeien bij 
droogte, en drinkwater voor het de mensen en het vee. 
De invloed van het water op het landschap, de dijken en meanders die de afvoer 
van het water reguleerde en bescherming van kasteelwoningen tegen 
vijandelijke activiteiten. Het kasteel is speciaal in het lage gebied gebouwd. 
De invloed van de mens in het landschap zoals het bakhuisje, de gebouwen, het 
stronthaventje.  
De akkers met de gevonden munten, pijpenkoppen en scherven van oude 
potten. 
Het lijkt net of de tijd op Haanwijk heeft stilgestaan, al elementen zijn nog te 
herkennen. 



Sporen 
Aan de ene kant zijn er op Haanwijk veel sporen van de mens zichtbaar, de oude 
agrarische nederzetting maar ook een grote verscheidenheid aan planten en 
dieren wonen op Haanwijk. Mensen en mensensporen zoals bewoning, de akkers 
het bakhuisje.
De oude structuren geven sporen weer van het water en de mens in het 
landschap. Ook dieren voelen zich op Haanwijk thuis. Er zijn veel sporen van 
dieren te vinden, zoals van de Das met zijn verblijfplaats, de dassenburcht. Maar 
ook andere zoogdieren voelen zich thuis op Haanwijk, de vos, het konijn en de 
hazen, muizen, mollen en andere kleinere zoogdieren zoals de bunzing en 
hermelijn. Maar ook andere soorten. 
De vogels met nestgelegenheid, braakballen, gaten in de bomen. 
De insecten( kevers, torren, pissenbedden, oorwormen, libellen en muggen) die 
vooral te zien zijn in en om het water, bij afstervend en dood hout.
De kikkers en padden in en bij het water, die echte rovers zijn en dol op libellen- 
en muggen larven. 
En niet te vergeten de sporen in de bodem die zichtbaar worden bij het maken 
van een bodemmonster. Deze sporen gaan erg ver terug in de tijd. Dan wordt 
het dekzand zichtbaar dat  na de laatste ijstijd door de westenwind is 
aangevoerd en Haanwijk heeft gevormd. 

Markering van de leerroute:



Er is een bestaande wandelroute op Haanwijk. Het eerste deel van deze 
wandelroute (deze is blauwe gemarkeerd) wordt gebruikt voor de leerroute. We 
starten bij het buitenlokaal en vervolgens volgen we de blauwe paaltjes. Eerst 
rechtdoor vanaf het buitenlokaal over de weg, richting de theetuin. Na het 
bakhuis aan de rechterhand slaan we het bospad in naar rechts. We lopen 
rechtdoor en zien de dijk aan onze linkerhand, we lopen langs de grote boerderij 
en zien een huis meer verscholen tussen het groen aan de rechterkant. Daarna 
zien we links, parallel van het pad een hekwerk. Dit hekwerk is gezet om de 
dassenburcht te beschermen. Het is toegestaan om een stukje door de bossen te 
lopen naar het hekwerk en de dassenburcht te bekijken. Volg het pad en even 
later zien we aan de rechterkant het sterrenbos. (Als je de gemarkeerde route 
voorbij loopt en even recht door gaat, stuit je op een hek, dit niet passeren, 
maar terugkeren. Wel is het aardig om te zien dat het kasteeltje lager gelegen is. 
Dit heeft een historische reden. Het kasteel werd door de lage ligging beschermd 
door het water tegen ongewenste vreemdelingen). Keer terug en vervolg de 
route naar links.
Als je af bent geslagen zie je even later links het pad naar het Sterrenbos. (Als je 
dit inloopt zie je in het midden de stervormige padenstructuur.  Dit had 
voordelen voor bij de jacht op wilde dieren. De Baron zat daar op een stoel met 
zijn geweer in de aanslag. De boeren en andere helpers jaagden het wild op uit 
de bosjes richting de open paden om te worden afgeschoten).
Vervolg het pad over de dijk, let op de enorme hoogteverschillen in het 
landschap. De woningen hoog en droog. De dijk ter bescherming van de huizen 
en de hoge akkers en ruimte voor het water. Let op de verschillende begroeiing, 
zoals verschillende soorten bomen, bosbegroeiing, paddelstoelen, en kleine 
plantjes. Je ziet dat door de invloed van het licht en de ondergrond er 
verschillende specifieke planten voorkomen.
Vervolg de route tot je aankomt bij het huis, de wandelroute gaat hier verder 
naar links, de leerroute gaat naar rechts, naar de weg, de buitenplaats.
Loop met de kinderen langs het pad, voorbij de buitenplaats. Hier gaat het pad 
onverwachts snel ophoog. Op het hoogste punt sta je op de Donk, de hoge plek 
(dekzandrug) in het landschap waar de mensen zich hebben gevestigd. Een deel 
van de Donk is afgegraven.
Keer terug naar de buitenplaats.

Algemene toelichting



Haanwijk is een zeer oude nederzetting waar bewoning plaatsvond en waar het 
water van de Dommel van grote invloed was. De manier waarop de mens zich 
heeft gevestigd (hoog en droog, in de buurt van water) en de invloed van het 
water in de lage gebieden (aanleg van dijken en sloten, om het water te 
reguleren) en het ontwikkelen van grasland (boerenland voor vee) en houtwallen 
(gereedschap, veekering). Er zijn oude Romeinse munten gevonden en het oude 
cultuur historische landschap is nog herkenbaar en zichtbaar. Door te kijken naar 
het reliëf zien we de invloed van de mens in de natuur.

Kenmerken: 
Reliëf, hoogteverschillen in het landschap: hierdoor zijn oude structuren in het 
landschap zichtbaar. Met een beetje fantasie en kennis over het gebied kun je 
(grote) verschillen onderscheiden. Vroeger stond regelmatig de hele omgeving 
onder water. 

- Hoog en droog gebied, dekzandrug is stuifzand dat is neergelegd in de 
laatste ijstijd. Dit is zichtbaar als je bodemmonsters neemt. Een smalle 
zwarte laag (blad en humus, verder geel zand, dit is goed zichtbaar bij het 
net aangelegde ven), Enkeerdgronden: (bolle akkers) zandgronden met 
een meer dan 50 cm dikke humushoudende bovengrond die ontstaan is 
door bemesting met potstalmest . 

- Lager gelegen gebied, weilanden met hooi akkers, Beekeerdgronden 
(broekbossen): liggen langs de beek. Ze zijn ontstaan door ontginning van 
elzenbroekbos. De bodem heeft twee lagen: een donkere bovengrond, met 
een scherpe overgang naar een organische stofarme ondergrond

- De Dommel, laaglandbeek
- Dijken, deze houden het centrale deel van het landgoed droog en hebben 

een waterregelende functie
- Sloten, waterregelende functie
- Vis / vervoer door de rivier, voedsel voor de mensen
- Hakhout en bakhuisje (musterd) takkenhopen (dit huisje wordt opnieuw in 

gebruik genomen)
- Houtwallen (gereedschap, weipalen, stookhout, bezemstelen en veekering)
- Stronthaven (afval en poep uit de stad ‘-Hertogenbosch werd hier geloosd 

en gebruikt als mest op de akkers (veel pijpenkoppen en Romeinse 
munten  gevonden). Deze wordt gerestaureerd.

- Bosgebied voor de jacht (sterrenbos)
- Oude bewoning (jagers en verzamelaars, Romeinen)
- Bewoond gebied, hoog in het landschap, de Donk (woning en buitenlokaal)
- Bewoond gebied, lager gelegen zoals bij Herlaar en het ‘t Vaantje (water 

diende voor de verdediging van huis en haard
- Maïsakker, is alleen mogelijk als er een erge diepe sloot wordt gegraven, 

anders is het gebied te nat.
- Oude weg naar ’s-Hertogenbosch liep via de erven van de huizen 

(dooibroek werd later aangelegd)
- Dassenburcht: kan worden bezocht, goed zichtbaar is de open speelplek 

en burchtgangen.

Onderwijsleerdoelen:



51 De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen 
zoals aanwezig in ons cultureel erfgoed en ze leren aanduidingen van tijd en 
tijdsindeling te hanteren.

52. De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken: 
jagers en boeren; Grieken en Romeinen; monniken en ridders;……. 
( niet van toepassing :  steden en staten; ontdekkers en hervormers, regenten 
en vorsten; pruiken en revoluties; burgers en stoommachines, wereldoorlogen en 
holocaust, televisie en computer).

56. De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor 
aspecten van cultureel erfgoed.
Lessen die aansluiten bij de natuur, cultuur en historie van Haanwijk zijn van de 
methode Leefwereld, natuuronderwijs voor de basisschool.

De thema’s in de hieronder genoemde lessen zijn met eenvoudige opdrachten uit 
te verwerken op het landgoed Haanwijk.

Jaargroep 7:
Les 1: elke plant zijn plekje
Les 2: producten van het land
Les 4: bossen en bomen
Les 5: het bos in de herfst
Les 6: dieren in het bos
Les 13 : winterse rust
Les 14 :op de loop gaan
Les 19: miniplantjes
Les 23: vroege bloeiers
Les 25: vogels in het voorjaar
Les 26: in mei leggen alle vogels een ei

Jaargroep 8:
les 1: van kei tot kei
les 2: de bodem bekeken
les 3: geen vlieg kwaad doen
les 6: monsters uit het verleden
les 26: Nederland in de maak
les 28: wonen in de buurt

Hulpmiddelen: 
1. Geomorfologische kaart van het gebied 
2. Kaart maken met een tijdsverloop, laatste ijstijd, jagers, verzamelaars, 

boeren, Romeinen, monniken en ridders
3. Verhaal vertellen waarbij diverse tijdsperiode in naar voren komen.
4. Verhaal van het landschap, de naam ‘haanwijk’ en de geschiedenis van het 

landschap.
5. Dode dingen uit de natuur
6. Sporen van vroeger die nog te zien zijn in het landschap
7. tijdsbalk maken.
8. Zoekkaarten met sporen, planten, vlinders, insecten, amfibieën en 

reptielen, 
9. Bodemonderzoek



Aanbod aan de leerlingen
Vanuit de onderwijsleerdoelstelling en uitgangspunten NME worden diverse 
vormen van leren ingezet. Hierbij is het uitgangspunt het beleven van het 
landschap, de natuur en ervaring opdoen en deze met elkaar delen. Er wordt een 
diversiteit aan activiteiten en leermomenten en vormen van leren aangeboden.
Hierbij maken we het onderscheid tussen: doen, maken, reflecteren en 
integreren. Diverse ideeën worden hieronder genoemd. 
Doen: 

1. De route wandelen en kijken naar het reliëf, hoogtes en laagtes in het 
landschap en met elkaar overleggen wat het zou kunnen zijn, hoe deze 
ontstaan zijn. (gebruik hierbij als hulpmiddel het kaartje van de route) 

2. Het verhaal ‘Haanwijk’, vertellen.
3. De zintuigen gebruiken door in het Sterrenbos geblinddoekt te luisteren 

naar de geluiden uit de omgeving en deze benoemen, heb je juist geluiden 
van de natuur of juist mensen gehoord.

4. Verzamelen van akkeronkruiden, deze tekenen en de namen opzoeken.
5. Brood bakken in de bakkersoven, zoals dat vroeger werd gedaan: deeg 

klaarmaken en kneden, ondertussen takken verzamelen uit het bos en de 
oven warm stoken . 

6. Zoek iets in de omgeving en verzin er een verhaal bij in de ik- vorm. Zoals 
ik ben een boom van 155 jaar en weet je wat ik heb meegemaakt………., ik 
ben een buizerd en hou wel van een lekker hapje, maar waar vind ik 
dat…., ik woonde hier in de middeleeuwen en heb een dokter nodig voor 
mijn gebroken arm maar…. 

7. Kies een tijdsperiode uit het verleden (Jagers en verzamelaars, Grieken en 
Romeinen, monniken en ridders, edelen en boeren, kies een plek in de 
natuur en bedenk hoe je zou overleven als je in die tijd geboren was.

8. Dwarsdoorsneden, grote schijven van bomen zijn bijeen gelegd. De 
leerlingen kunnen de jaarringen tellen, takken en vergaand hout 
(opzoeken hoeveel tijd heeft hout nodig heeft om te vergaan en weten wat 
daarvoor nodig is, wie spelen daarbij een rol.

9. Bodemmonsters nemen, enkeerdgronden. Hierbij komt de witte zand 
zichtbaar en de smalle zwarte humus laag waarbij het verhaal van de 
vruchtbaar maken van de bodem en inzicht in de invloed van de mens 
hierop, dit met elkaar bepreken.

10.Verzamelen van materiaal, hoe lang is dit al aanwezig in het gebied, 
functie van levermossen, kleine insecten als pissebedden, oorwormen, 
kevers bij het vergaan/ verrotten van hout/ bomen en de functie van poep 
als bemesting en humus vorming.

Maken: 
- Voorwerpen uit de natuur rangschikken in de tijd
- Gevonden voorwerpen uitpluizen (braakballen) en opzoeken wat het is 

(akkeronkruiden, korst- en levermossen) en tekenen.
- Insecten zoeken in de bodem of op hout die meehelpen bij het verteren 

van hout in de natuur, deze opzoeken op naam, kijken hoe ze eruit zien, 
verschillen tussen de soorten, waar ze voorkomen en bedenken waarom ze 
daar voorkomen.

- Zelf een kaartje intekenen van het gebied en alle bijzonderheden die te 
zien zijn hierin verwerken.

- Schilderij maken van wat je ziet in de natuur.
- Brochure maken over Haanwijk.
- Brood bakken.



- Verhaal vertellen.
- Informatie over hout en het verteringsproces opzoeken.
-

Reflecteren: 
De Leerlingen vertellen over hun activiteiten / belevenissen op ‘Haanwijk’.
De leerlingen laten hun gevonden sporen van de mens, planten, dieren zien en 
vertellen hierover.
De leerlingen wisselen hun eigen gemaakt kaart ‘Haanwijk’ uit en lichten deze 
toe.
De leerlingen laten het eigen gemaakte brood proeven en bedenken een plan wat 
er mee gedaan wordt, verkocht aan de bakker, traktatie tijdens het overblijven 
etc.
De leerlingen maken een boekje of brochure over ‘Haanwijk’, en hun 
belevenissen.
Er wordt een kunstexpositie gemaakt van de schilderijen die gemaakt zijn en 
bespreken deze.
Er wordt een presentatie gemaakt van het verzamelde hout en de leerlingen 
vertellen wat er nodig is bij het verteringsproces, welke diertjes en planten 
hierbij een rol spelen.
Alle kinderen leggen de gevonden sporen en voorwerpen op het kleed/ de 
tijdsbalk.

Integreren: 
Wat heeft te maken met historie, cultuur, natuur , oud en nieuw, lang geleden of 
recente verleden. 
Inschatting maken in de tijd m.b.t. de sporen die door de kinderen zijn 
gevonden, de natuurelementen en de voorwerpen. 
Diverse elementen worden samengevoegd, het hier en nu, historie, cultuur, 
kunstuitingen, creativiteit, cultureel erfgoed: deze facetten worden geïntegreerd 
in de volgende werkwijze:

- Zandtafel maken waarbij de informatie die door de groepjes is verzameld  
en uitgewisseld een plek krijgt waardoor het een geheel wordt.

- Tekening / schets maken van het gebied, met de onderdelen uit de 
presentatie / reflectie.

- Een brochure maken: hierin zijn de elementen verwerkt waar de  
leerlingen of in groepjes aan gewerkt is.

- Een tijdsbalk maken waarin de leerlingen van verleden naar heden de 
onderdelen van de presentaties verwerken.

- Brood bespreken en hierbij de werkwijze bespreken. Wat was in het 
verleden nodig om een brood te kunnen bakken en hoe is dat nu.

- Expositie maken van de werkzaamheden.

Toelichting bij opdracht 1: De kaart van Haanwijk

In de periode van 3200 tot 2200 vóór Christus zijn mensen zich gaan vestigen op 
een vaste verblijfplaats, een nederzetting. Voor die tijd leefden de mensen als 
nomaden en trokken zij rond en leefden van het verzamelen en jagen. In die tijd 
was er alleen sprake natuurlandschap, het oerbos. Mensen bleven steeds langer 



op een plaats en daarom gingen zij de natuur bewerken. Ze kapten open stukken 
in het bos. Zo werd de invloed van de mens op de natuur groter en ontstond het 
cultuurlandschap. Het eerste cultuurlandschap waren kleine akkers, houtwallen 
en bosjes voor eigen gebruik. Vroeger gaven de mensen er de voorkeur aan om 
zich te vestigen op de hoger gelegen gedeelte met relatief droge grond, de 
dekzandruggen voor het bouwen van de huizen. Maar wel in de buurt van 
drinkwater, een beek, zodat er water was voor eigen gebruik en het vee. 

Vroeger werd door de eerste boeren, het oerbos gekapt en gebrand, zodat er een 
open plek ontstond voor het huis en werden er akkertjes ingericht om producten 
te verbouwen of beweid met vee. De vennen en riviertjes zoals De Dommel 
zorgden voor het drinkwater. Ook leverde het dal van de Dommel tal van 
producten op die nodig waren voor de bouw van de huizen, zoals riet voor het 
dak, wilgentenen voor de vlechtwanden en leem voor het dichtsmeren hiervan.  
De landschapselementen werden aangelegd en goed gebruikt, zoals de 
houtwallen voor veekering, wilgentakken voor stelen voor het gereedschap en 
bezems.  Daarnaast werd door de beek zand, klei en leem aangevoerd. 
Laaglandbeken zoals de Dommel is, heeft veel ruimte nodig omdat deze veel 
bochten heeft (meanderen). De Dommel stroomt via Haanwijk verder in de 
richting van ´s-Hertogenbosch´ en mondt uiteindelijk uit in de Maas. 

Opdracht 1: de kaart van Haanwijk

1. Loop de route en kies een plek in de natuur en teken de plek aan op de 
kaart. Maak op de kaart een tekening waar je de volgende onderdelen van 
natuur ziet, het water, de dijken, het sterrenbos, de donk en geef op de 
kaart de laagtes en hoogtes aan.

2. Geef op de kaart aan waar de verschillen in het landschap het grootst zijn.

3. Geef op de kaart aan waar de verschillen in het landschap het kleinst zijn.

4. Geef drie redenen waarom er hoogteverschillen ( reliëf) aanwezig zijn? 

5. Zou je in de periode van jagers en verzamelaars, zo’n 1000 jaar voor Chr. 
Op Haanwijk willen wonen, waarom wel, waarom niet?

6. Zou je in de periode van de middeleeuwen, in de 14e, 15 e eeuw op 
Haanwijk willen wonen, waarom wel, waarom niet?

7. Teken op de kaart aan waar gewassen verbouwd worden, het bos, de dijk, 
waar mensen wonen en waar bijzondere dingen te zien zijn. Probeer te 
verklaren waarom dit zo is ontstaan.

Ondersteunend leerlingen materiaal: 
Kaartmateriaal van Haanwijk en ‘lege' kaart van Haanwijk

Toelichting bij opdracht 2 : De Das – Meles meles - 

De Das behoort tot een van de grootste inheemse landroofdieren en behoort tot 
de familie van de marterachtigen net als de bunzing. 



Veel mensen hebben nog nooit van de Das gehoord, laat staan dat ze er een 
gezien hebben. De meeste Dassen die worden gezien zijn verkeerslachtoffers die 
in de berm naast de weg liggen.  
Door zijn levenswijze en sprookjesachtig voorkomen speelt de Das vaak een rol 
in sprookjes, fabels en kinderverhalen.  Daarin speelt hij altijd een aardige 
lobbes, een trouwe vriend of een redder in nood. 
In werkelijkheid is het een niet al te slim, onaangepast dier, dat zich desondanks 
tot op heden staande heeft weten te houden, gedurende eeuwen van wrede 
vervolging en steeds verder gaande versnippering en veranderingen in zijn 
leefomgeving.

In Brabant en in Oost Nederland liggen gebieden waar de Das zich thuis voelt. 
Zoals het heuvelachtige mergelland (Zuid Limburg), Stuwwallenlandschappen 
(Gelderland en Utrecht), de Veluwezoom (Gelderland) en Haanwijk (Noord - 
Brabant).

Dassen hebben de voorkeur voor een hoog en droog gelegen plek om te wonen 
in een gevarieerd landschap met bos. Dit geldt ook voor de vos en de egel. 
Terwijl konijnen en hazen de voorkeur hebben voor een meer open grasland. 

Opdracht 2: De Das.

1. Als je kijkt naar de woonplek van de Das, omschrijf hoe de Das eruit ziet, 
welke kleur heeft hij, hoe groot is de Das.

2. Als je kijkt naar de woonplek van de Das, bedenk wat de Das zoals doet de 
komende 24 uur. 

3. Zie je de Das ook overdag? Waarom denk je van wel, waarom denk je van 
niet? 

4. Als je kijkt naar de woonplek van de Das, kun je er dan ook achterkomen 
wat hij eet?

5. De Das behoort tot de marterachtigen, ken je nog meer dieren die tot deze 
familie behoren? 

6. Noem op wat zoogdieren nodig hebben om in het bos te kunnen overleven, 
zijn deze omstandigheden op Haanwijk aanwezig? 

7. Welke dieren leven er nog meer in het bos, noem deze op en kijk of je 
sporen kunt ontdekken en zoek deze sporen op.

Ondersteunend leerlingen materiaal  
Boeken over de das
Website van de organisatie Das en Boom.
Zoekkaart sporen 
Zoekkaart zoogdieren?

Toelichting bij Opdracht 3:  Bodemmonster 

Na de laatste ijstijd werd door langdurige harde westenwind los zand 
meegevoerd vanaf de Noordzee die in deze periode was drooggevallen. De 
zanddeeltjes vormden de dekzandrug in zuid - zuidwestelijke richting in de 
provincie Noord-Brabant. De dekzandrug is op vele plekken nog steeds goed 
herkenbaar en ook zichtbaar zoals in de Loonse het Drunense Duinen en op 
Haanwijk. De dekzandrug is het deel waar de mensen zich hebben gevestigd, het 



hoge, droge gedeelte van het gebied. Ook wel de Donk genoemd, dit is het 
gebied waar we nu zijn, op de ‘Buitenplaats Haanwijk’. 
Door mest van het vee en bladafval van bomen, planten en grassen is er een 
bijzondere bodem ontwikkeld. Het heeft er duizenden jaren over gedaan voordat 
er een ´podzol´ bodemprofiel is ontstaan. Door regenwater zakken de 
voedingsstoffen verder de bodem in dat is de uitspoelingslaag. De voedingstoffen 
blijven in de laag daaronder hangen, deze laag wordt de inspoelingslaag 
genoemd. De lagen zijn herkenbaar aan hun specifieke kleur.
De Dommel, de laaglandbeek is zo sterk dat deze in staat bleek om de 
dekzandrug te doorbreken. Dit is op Haanwijk zo´n 2000 jaar voor Chr. gebeurt. 
Dit heeft Haanwijk gevormd tot het gebied met een grote afwisseling van 
hoogtes en laagtes.
   
Opdracht 3: Bodemmonster

Gezamenlijke opdracht of model:
Maak een bodemmonster door met een grondboor op de aangewezen plek aan 
de slag te gaan.
De boor recht in de grond draaien, als deze ongeveer een meter in de grond zit 
deze er voorzichtig uit halen en de boor met het zand erin plat leggen, langzaam 
het zand  uit de boor duwen.

1. Wat is een bodemmonster, omschrijf wat je ziet en let op de kleuren.

2. Bedenk hoe de bodem op deze plek is ontstaan?

3. Denk je dat op Haanwijk de bodem er overal zo uitziet?

4. Teken op de kaart van Haanwijk aan waar de bodem er zo uitziet en kleur 
deze in. Denk na op welke plekken de bodem anders is, geef deze met een 
andere kleur aan op de kaart. Benoem de redenen waarom deze plekken 
anders zijn.

5. Welke ontwikkelingen zorgen ervoor dat de bodem verandert van 
structuur. 

6. Gebruik je fantasie en teken een eigen ´Bodem- Monster´.

Ondersteunend leerlingen materiaal
Zoekkaart kleine insecten
Achtergrond informatie over bodemvorming, ijstijden, dekzandruggen etc.
Achtergrond informatie over de vertering van materiaal in de bodem

Toelichting bij opdracht 4 : De dijk 

De eerste sporen van bewoning langs de Dommel zijn de gevonden resten van 
Romeinse activiteiten en nederzetting. Later bouwden ridders kastelen en 
ontstonden dorpen langs de rivier.
De plaatselijke bevolking legden bij rivierovergangen bruggen aan en bouwde op 
verschillende plaatsen watermolens met bijgehorende stuwen om gebruik te 
kunnen maken van de energie die het stomende water in zich had. Om de 
schade die de rivier bij overstromingen aan de landerijen en huizen veroorzaakte 



te beperken werden steeds meer ingrijpende maatregelen getroffen. Er werden 
kaden aangelegd en meanders afgesneden. Er werd een ´stronthaven´, 
aangelegd op Haanwijk.
Vanaf 1340 is men in de regio van Haanwijk begonnen met het aanleggen van 
dijken. Door diepe sloten te graven en dijken aan te leggen werd het water 
afvoer geregeld. Hierdoor werd het water sneller afgevoerd en verdwenen de 
specifieke begroeiing die langs die langs de beek voorkomen. Ook ontstonden 
problemen in de benedenstroom van de Dommel, voor de stad 
‘s-Hertogenbosch. De stad ligt tenslotte lager dan Haanwijk, dat is te zien op de 
hoogtekaart.
  
Op haanwijk zien we nog restanten van de Dommel zoals oude rivierarmen, de 
dijken en het haventje. Er groeien nog bijzondere planten, struiken en bomen 
langs de dijk op Haanwijk en je kunt goed de verschillende lagen herkennen.

Let op :we zijn de Dommel overgestoken bij de brug op Halder.

Opdracht 4: De dijk

1. Welke vorm heeft de dijk, teken deze en bedenk waarom deze zo is gevormd. 
Verwacht je dat de dijk diep genoeg is zodat het water er niet overheen komt, 
verklaar je antwoord.

2. Ga in gedachten terug naar de periode dat de eerste mensen als landbouwer 
op Haanwijk ging wonen. Wat was voor jouw toen het meest belangrijk, 
motiveer je antwoord.

3. Welke planten groeien er op de dijk en welke aan de rand van de dijk. Zie je 
telkens dezelfde planten, of juist verschillende?

4. Noem enkele redenen waarom de dijk bijzonder is voor de mensen die hier 
hebben gewoond.

5. Je bent een mol en je wilt door de bodem naar de overkant van de dijk, wat is 
de kortste route, teken het relief vanaf de plaats waar je staat tot aan de 
overkant, en schat de afstand die je moet afleggen.

6. Kun je langs de dijk verschillende lagen in het bos onderscheiden, noem
de lagen op en kijk of je per laag een plant, struik of boom kunt opnoemen.

Ondersteunend leerlingen materiaal
Kaart (en) van Haanwijk
Model reliëf van het hele gebied.
Toelichting bij opdracht  5 : Het sterrenbos.

In het sterrenbos lopen vanuit het midden straalsgewijs lanen, die samen een 
ster vormen. Het zijn er meestal 6 of 8 lanen. Maar in sommige gevallen slechts 
4. Een sterrenbos was handig voor de jacht en de houtteelt. De drijvers jaagden 
het wild uit de tussenliggende  bosvakken op naar de lanen. Daar vormden ze 
een makkelijk doelwit voor de jagers, die met elkaar op een heuveltje in het 
midden van de ster stonden te wachten. 
In de vakken werd hakhout geteeld en de lanen werden om de beurt gekapt en 
opnieuw ingeplant.. 



Het sterrenbos is een landschapsstijl die is overgekomen uit Frankrijk. Overal in 
ons land verrezen sterrenbossen, honderden in totaal in Holland, Utrecht en 
Gelderland.  Het sterrenbos gaf allure aan je buitenplaats. 
Het sterrenbos op Haanwijk was 80 ha groot en werd in het begin van de 20e 
eeuw voor de helft gerooid. In het overgebleven deel woont de Das en groeit het 
Lelietje van Dalen.
De dieren waarop wordt gejaagd staan boven aan de voedselketen, zoals 
bijvoorbeeld de vos, de haas, de egel en de bosuil. Zij eten zelf weer kleinere 
dieren zoals muizen en insecten. Muizen en insecten eten op hun beurt weer 
kleinere dieren en (delen van) planten. Hierbij onderscheid je planteneters, 
vleeseters en alleseters. Van jagende dieren en prooidieren is het belangrijk dat 
deze ´in evenwicht´ zijn. Ieder dier heeft zo een functie in de voedselketen.

Opdracht 5: Het sterrenbos.

1. Ga midden in het sterrenbos staan. Tel hoeveel lanen je ziet die samen de 
ster vormen? Welke boom zou je willen zijn?

2. Welke bomen herken je in het sterrenbos, zie je verschillen, let op blad, 
schors, grootte.

3. Ga op een rustig plekje zitten, sluit je ogen en luister enige tijd naar de 
geluiden van het bos. Vertel wat je hebt gehoord

4. Zou je ook een baron willen zijn en willen jagen in het sterrenbos? 
Waarom werd er eigenlijk in de middeleeuwen in de bossen gejaagd? 
Waarom mag er nu niet meer overal gejaagd worden.

5. Noem verschillende dieren op en noem op wat zij eten? Bedenk een 
voedsel piramide die in het sterrenbos voorkomt?

6. Als er veel gejaagd wordt in het Sterrenbos dan is de kans groot dat de 
voedselketen uit evenwicht raakt, kun je dat verklaren? 

7. Jij bent de baron van het Sterrrenbos, hoe ga jij ervoor zorgen dat je elk 
jaar met plezier kunt jagen zonder dat er te weinig konijnen, hazen en 
reeën zijn. 

8. Verzin waarom jezelf een sterrenbos aan zou willen leggen, past dat in 
deze tijd?

9. Hoe hoog schat je dat de laanbomen van het sterrenbos zijn. Hoe heet de 
laanbomen die in het sterrenbos staan, als je het niet weet bedenk dan 
hoe je er achter kunt komen, wat heb je daarvoor nodig.Zoek de naam 
van de bomen. Welke bomen zie je nog meer, staan er ook bomen in het 
sterrenbos die je er niet zou verwachten?

Ondersteunende leerlingen materiaal
Informatie bomenstichting

Toelichting bij opdracht 6 : Jaarringen

Haanwijk is een oude nederzetting waar mensen al in vroege tijd zijn gaan 
wonen, dat kon door de variatie van hoog en droog (wonen en de akkers) met 
laag en nat (drinkwater voor mensen en het vee). Die variatie van droog en nat 
heeft er ook voor gezorgd dat de natuur op Haanwijk ook zeer grote 
verscheidenheid heeft. Het bos heeft altijd een belangrijke functie vervuld voor 
de mensen die er wonen. Het bos leverde het brandhout om de huizen te 
verwarmen en materialen voor gereedschap om het land te bewerken. 



De omgeving van de Dommel was voor de mens veel moeilijker te benaderen 
met het aangrenzende broekbos van wilgen en elzen. Op het hoge zandgrond 
staan andere soorten w.o. eiken, berken, paardenkastanje en acacia. 
Om er achter te komen hoe oud de bomen in het bos zijn kun je de jaarringen 
tellen. Dan heb je een dwarsdoorsnede nodig zodat je de houtvaten voor de 
sapstromen die van beneden naar boven lopen goed kunt zien. Ook zie je dan 
het houtweefsels en steunweefsel. Weet wel dat de dikte (breedte) van de 
jaarringen kan variëren per groeiseizoen.  
Sommige planten groeien op plekken waar ander planten het snel opgeven. 
Mossen en korstmossen zijn van die volhouders. Je vind ze op muren, daken, 
dakpannen, afgewaaide takken en omgevallen bomen. Eigenlijk overal in het bos, 
als je goed oplet. Mossen groeien maar enkele millimeters per jaar en leven van 
stof, zand en humus en wat de wind aanvoert. We onderscheiden levermossen, 
bladmossen en korstmossen. Die laatste bestaat uit een schimmel en een alg die 
met elkaar samenwerken. Je vind ze op boomschors, stenen  en zijn erg gevoelig 
voor vuile lucht. 

Opdracht 6: Jaarringen

1. Neem een boomschijf en tel de jaarringen, hoeveel jaarringen tel je op de 
boomschijf. Wat valt je op. Is het gemakkelijk om moeilijk om de 
jaarringen te onderscheiden, wat valt je daarbij op. Hoe oud was de 
boom?

2. Welke leeftijd heeft de boom? Kies een aantal bomen om je heen en schat 
welke leeftijd zij hebben. Hoe oud denk je dat een boom kan worden? 

3. Kun je de boomsoort nog herkennen? Hoe ziet de schors eruit? Schat hoe 
hoog de bomen zijn in het Sterrenbos 

4. Hoe ziet de bodem, de humus eruit. Welke diertjes zijn er die in het 
bosafval leven. Is het bosafval schadelijk voor de diertjes die hierin leven? 
Welk soort humus zie je, is het nog stevig van structuur of al verteert  Zie 
je schimmels in de grond? Waaraan kun je de schimmels herkennen? 

5. Zoek miniplantjes die op de stukken boom leven, kijk welke vorm ze 
hebben, zien ze er hetzelfde uit, waar komen ze voor. Zijn er bepaalde 
plekken waar veel miniplantjes voorkomen, kun je dat verklaren?

Ondersteunende leerlingen materiaal

Website bomenstichting

Docentenhandleiding per onderwerp

Informatie over cultuurhistorie, natuur en ontwikkelingen in het gebied:

Boek  ‘Te mooi om waar te zijn, kunst en natuur in het stroomgebied van de 
Dommel’,. beschikbaar gesteld Waterschap de Dommel, voor alle basisscholen 
die meedoen met de leerroute Haanwijk.

Informatie materiaal van Brabants Landschap, verzameld in het kader van de 
Week van het Landschap, 2009.



Korte kenschets van het gebied van Elly Vermaat, zie inleiding.

Achtergrond informatie over de das www.dasenboom.nl

Informatie over geologie en aardkundige waarden zijn te vinden via website 
edugis:  www.edugis.nl

Informatie bomen: zie website bomenstichting www.bomenstichting.nl

http://www.dasenboom.nl
http://www.dasenboom.nl
http://www.edugis.nl
http://www.edugis.nl
http://www.bomenstichting.nl
http://www.bomenstichting.nl

