
Werkblad
Sporen en reliëf op Haanwijk



Het verhaal Haanwijk
Haanwijk is een oude nederzetting, een plek waar de eerste mensen 
zich al sinds 2000 jaar voor Christus hebben gevestigd. Dit hebben we 
geconstateerd doordat er oud gereedschap, potten en scherven zijn 
gevonden. Op de akkers, dit zijn oude bolle akkers (enkeerdgrond), die door 
jarenlange bemesting zijn bolle vorm heeft gekregen, werden gewassen 
geteeld. Men haalde water en voedsel uit de Dommel. Er is een kleinschalig 
landschap met hakhoutbosjes, oude dijken en kleine landbouw percelen. In 
de Middeleeuwen waren er geen wegen. Men wandelde bij elkaar over het 
erf naar de stad ‘s-Hertogenbosch.

Na de laatste ijstijd heeft de westenwind zand aangevoerd. Dit heeft een 
hoge dekzandrug gevormd. In vroeger tijden gingen mensen daar wonen in 
een gebied dat hoog en droog was maar ook dichtbij water. Haanwijk is zo’n 
plek. In de loop van honderden jaren hebben mensen de akkers bemest met 
heideplaggen, schapen- koeien en mensen stront. Hierdoor is deze unieke 
bodemstructuur ontstaan.

Beekeerdgrond is de bodem van het broekbos. Dit is het laagliggende 
gebied, grenzend aan de beek. Dit laagliggende gebied had een belangrijke 
functie omdat het ervoor zorgde dat het water weg kon in de winter en bij 
grote regenval. In grote delen van het jaar was dit niet begaanbaar voor 
mensen. Hier groeien waterplanten zoals riet en lisdodden, wilgen en elzen. 
Ook kwamen hier veel kikkers, salamanders en eenden voor.

De das woont in een burcht onder de grond met de hele familie das bij 
elkaar. Je ziet de sporen van de das. D de ronde gaten zijn de openingen 
van de burcht, er zijn veel openingen want de das houdt ervan om van alle 
kanten de burcht in en uit te kunnen gaan. De das heeft echte graafpoten. 



3

De das leeft vooral ‘s nachts en slaapt overdag. 
Het Sterrenbos is eind 1800 gemaakt, de bomen zijn in een sterachtige 
vorm in rijen geplant. Je ziet de stervormige padenstructuur als je midden 
in het bos staat. Dit had voordelen bij de jacht op wilde dieren. De baron 
zat in het midden op een stoel met zijn geweer in de aanslag. De boeren 
en andere helpers jaagden het wild op uit de bosjes in de richting van de 
paden.

De boomschijf is een dwarsdoorsnede van een boom. Je kunt de jaarringen 
van de boom tellen en zo de leeftijd van de boom bepalen. Zie de 
verschillende structuren en ringen in de boomschijf. 

De dijk was er ter bescherming van de huizen en de akkers tegen 
wateroverlast en zorgde ervoor dat het water werd afgevoerd naar lager 
gelegen gebieden. De dijk is door mensen gemaakt en wordt door het 
waterschap onderhouden. In het gebied van Haanwijk is dat het Waterschap 
de Dommel. Let op het verschil in begroeiing, zoals verschillende soorten 
bomen, bosbegroeiing, paddenstoelen en mossen en korstmossen. Je ziet 
dat door de invloed van het licht en de ondergrond er verschillende planten 
voorkomen.

 



Opdracht 1  De kaart van Haanwijk
Vanaf ongeveer 2000 jaar vóór Christus zijn mensen zich gaan vestigen 
op een vaste verblijfplaats, een nederzetting. Voor die tijd leefden de 
mensen als nomaden. Zij trokken rond en leefden van het verzamelen 
van bosvruchten en de jacht. In die tijd was er alleen sprake  van 
natuurlandschap, het oerbos. De mensen kapten open stukken in het 
bos en bewerkten het land, zo ontstond het cultuurlandschap. De eerste 
cultuurlandschappen waren kleine akkers om producten te verbouwen of 
werden geweid met vee. 
Ook op Haanwijk werd door de eerste boeren, het oerbos gekapt en 
verbrand. Zo ontstond er een open plek. De hoge open plek om te wonen 
met de akkers dicht bij het water van de Dommel. Er werden akkertjes 
ingericht om granen en andere gewassen te verbouwen. De mensen hadden 
schapen, koeien en geiten. De Dommel, die op het laagste punt van het 
gebied stroomde zorgde voor drinkwater en vis en voor het transport van 
producten. Het dal van de Dommel leverde tal van producten op die nodig 
waren voor het bouwen van de huizen, riet voor het dak, wilgentenen voor 
de wanden en zand, klei en leem voor het dichtsmeren van de muren. 
Vanaf 1400 na Christus werden de dijken aangelegd. De kastelen en huizen 
gaven bescherming tegen de vijanden, de wilde dieren en het klimaat.

De Dommel stroomt via Haanwijk verder in de richting van 
´s-Hertogenbosch´ en mondt uiteindelijk uit in de Maas.

Opdrachten:

1. Teken op de kaart (zie pagina 6 en 7) aan waar je de volgende on-
derdelen ziet: de Dommel,  de huizen, het kasteel, de dijk, het Ster-
renbos, de akkers en de weiden.  

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

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

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

  b.

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

Ja/nee ...

6. Zou je in de periode van de Middeleeuwen, in de 14e, 15 e eeuw op Haan-
wijk willen wonen? Waarom wel, waarom niet?. 

Ja/nee ...

7. Probeer te verklaren waarom de dijk, de huizen, de akkers, de dassenburcht 
op het hoge of op het lage deel liggen.  
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Opdracht 2  De Das
De das is een van de grootste inheemse landroofdieren in Nederland en be-
hoort 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 verkeerslachtof-
fers die in de berm naast de weg liggen. Door zijn levenswijze en sprook-
jesachtig voorkomen speelt de das vaak een rol in sprookjes en kinderver-
halen.  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. 

De das heeft geen gemakkelijk leven in ons modern landschap. Het gebied 
waar ze wonen en hun voedsel zoeken is zo groot dat ze wegen moeten 
oversteken. Het voedsel is lastiger te vinden en er zijn steeds minder hout-
wallen en bosjes die de das beschutting bieden. De gebieden waar de das 
voorkomt zijn onder meer de heuvels in Zuid- Limburg, de stuwwallen in 
Gelderland en Utrecht, op de Veluwe en in Haanwijk in Brabant. 

Dassen hebben de voorkeur voor een plek om te wonen zoals op Haanwijk, 
hoog en droog en een afwisselend kleinschalig landschap met bos, akkers, 
houtwallen, en ruigte . Dit geldt ook voor de vos en de egel. Terwijl konijnen 
en hazen de voorkeur hebben voor een open terrein, zoals grasland. 

Opdrachten:

1. Je weet nu al meer van de woonplek van de das. Omschrijf hoe de 
das er volgens jou uit ziet, welke kleur hij heeft en hoe groot de das 
is.

2. Omschrijf een dag en een nacht (24 uur) uit het leven van een das. 
Dingen waar aan je kunt denken zijn: eten zoeken, slapen en spe-
len.
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3. Zie je de das ook overdag? Waarom denk je van wel, waarom denk  
je van niet?

4. Teken de sporen van een das.

5. Hoe kun je erachter komen wat de das eet?
 

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

7. Noem op wat zoogdieren nodig hebben om in het bos te overleven. 
Ga na of deze omstandigheden ook op Haanwijk aanwezig zijn. 

8. Welke dieren leven er nog meer in het bos? Noem ze op en zoek de 
sporen van de andere dieren.



Opdracht 3  Bodemmonster
Na de laatste ijstijd, lang, lang geleden werd door de langdurige harde 
westenwind los zand meegevoerd vanaf de, toen nog, droge Noordzee. De 
zanddeeltjes werden door de wind afgezet in Noord-Brabant. Zo ontstond de 
dekzandrug. Deze dekzandrug ligt hoog in het landschap en is op vele plek-
ken nog steeds goed herkenbaar en zichtbaar zoals in de Loonse en Dru-
nense Duinen en ook op Haanwijk. De dekzandrug is het deel waar de men-
sen zich vroeger gevestigd hebben. Dit waren de hoge droge delen van een 
gebied. Men noemde dit hoge droge deel ook wel een donk. In het gebied 
waar we nu zijn, staat op de donk, de ‘Buitenplaats Haanwijk’. 

In het zand dat door wind was afgezet zaten weinig voedingsstoffen en het 
was wit/geel van kleur. De mens bracht mest uit de stal op het land. Zo 
werd de bovenlaags steeds donkerder door de mest. Dat deden ze wel dui-
zenden jaren, waardoor de bodem veranderde. Dit deel nomen we de hoge 
akker.
In het lage deel stroomt de beek. De grond om de beek noemen we 
beekeerd (beekaarde). Beekeerd heeft ook een zwarte bovenlaag. De 
zwarte kleur in de beekeerd is ontstaan door bladval. De koperkleur in het 
beekeerdmonster komt doordat het grondwater in de winter hoog en in de 
zomer erg laag stond. Hierdoor reageert het ijzer in het zand door te gaan 
roesten.
In de stronthaven werd het afval uit de stad ’s-Hertogenbosch naar Haan-
wijk gebracht.

Opdrachten:
1. Wat zie je aan het bodemmonster, beschrijf dit, let daarbij op de 

kleuren. Meet de dikte van de verschillende lagen en noem de ver-
schillen.

2. Waar denk  je dat deze bodems voorkomen op Haanwijk? Waarom 
denk je dat. Teken op de kaart van Haanwijk in waar je deze bo-
dems verwacht. 
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3. Op Haanwijk is de bodem niet overal hetzelfde. Hoe komt dat? 

4. Waar denk  je dat je andere bodems vindt? Geef dat aan op de 
kaart. 

5. Welke ontwikkelingen kun je noemen die er voor zorgen dat de bo-
dem verandert van structuur? 

6. Noem het verschil tussen de beide bodemmonsters (enkeerd en 
beekeerd)?

7. Noem enkele landbouwgewassen die op Haanwijk groeien.

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



Opdracht 4  De dijk
De eerste sporen van bewoning langs de Dommel zijn de gevonden resten 
van Romeinse activiteiten en van een Romeinse nederzetting. Later bouw-
den ridders kastelen en ontstonden dorpen langs de rivier.

De mensen die er woonden bouwden bruggen en op verschillende plaatsen 
watermolens met bijbehorende stuwen. Hierdoor kon men gebruik ma-
ken van de energie uit het stromende water. Om de schade die de rivier 
bij overstromingen aan de landerijen en huizen te voorkomen, werden er 
steeds meer ingrijpende maatregelen getroffen. Er werden dijken aangelegd 
en de beek werd gekanaliseerd. 

Vanaf 1340 is men op Haanwijk begonnen met het aanleggen van dijken. 
Door diepe sloten te graven en dijken aan te leggen werd de afvoer van het 
water geregeld. Er werd een ´stronthaven´, aangelegd op Haanwijk zodat 
mest uit de stad naar Haanwijk gebracht kon worden. 

De stad Den Bosch ligt lager dan Haanwijk, dat is te zien op de hoogtekaart.  

Op Haanwijk zien we restanten van de Dommel, oude rivierarmen, dijken en 
het haventje. Op en langs de dijk van Haanwijk groeien bijzondere planten, 
struiken en bomen.

Opdrachten:

1. Welke vorm heeft de dijk, teken deze en bedenk waarom deze zo is 
gevormd.

2. Hoe hoog is de dijk? Rond het getal maar af op hele meters. 

3. Je bent een mol en je wilt door de bodem naar de overkant van de 
dijk, wat is de kortste route, teken het reliëf vanaf de plaats waar je 
staat tot aan de overkant, en schat de afstand die je moet afleggen.
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4. Noem enkele redenen waarom de dijk bijzonder is voor de mensen 
die hier wonen?

5. Verwacht je dat de dijk hoog genoeg is zodat het water er niet over-
heen komt verklaar je antwoord.

6. Ga in gedachten terug naar de periode waarin de eerste mensen als 
landbouwer op Haanwijk gingen wonen. Wat was voor jou toen het 
meest belangrijk, motiveer je antwoord.

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

8. 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.



Opdracht 5  Het sterrenbos
Een sterrenbos is een speciaal aangelegd bos en is herkenbaar aan de la-
nenstructuur. Vanuit het midden lopen de lanen in stralen, die samen een 
ster vormen. Een sterrenbos heeft meestal 6 of 8 lanen. 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 mak-
kelijk doelwit voor de baron, die op een heuveltje in het midden van de ster 
stond te wachten. 
Het sterrenbos is een landschapsstijl die is overgekomen uit Frankrijk. Ook 
in de provincies Holland, Utrecht en Gelderland komen veel sterrenbossen 
voor. Een sterrenbos gaf allure aan je buitenplaats. 
Het sterrenbos op Haanwijk was 80 ha groot. In het begin van de 20e eeuw 
werden de beukenlanen voor de helft gekapt. In het overgebleven deel van 
het bos woont nu de das en groeit het lelietje van dalen. 

Het sterrenbos is een belangrijk leefgebied voor veel dieren. Juist de grote 
zoogdieren voelen zich thuis in het bos zoals reeën, de das, de egel, de vos. 
Deze grote dieren staan boven in de voedselketen. Zij eten weer kleinere 
dieren zoals muizen, kleine vogels en insecten. Muizen en insecten eten 
op hun beurt weer kleinere dieren en (delen van) planten. Je onderscheidt 
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.

Opdrachten:

1. Ga midden in het Sterrenbos staan. Hoeveel lanen vormen samen 
de ster?

2. Noem de boomsoort in de lanen van het sterrenbos.  Ken je meer 
bomensoorten?

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

4. Jij bent de baron van het sterrrenbos. Bedenk hoe je er voor gaat 
zorgen dat er elk jaar in het bos gejaagd kan worden zonder dat er 
te weinig konijnen, hazen of reeën zijn. 

5. Waarom werd er eigenlijk in de Middeleeuwen in de bossen ge-
jaagd? Waarom mag er nu niet meer overal gejaagd worden.

 

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

7. Vertel aan elkaar welke dieren er in het bos voorkomen. Neem een 
dier als uitgangpunt en teken de voedselketen van dit dier. 



Opdracht 6  Jaarringen
Het bos heeft altijd een belangrijke functie vervuld voor mensen. Het bos le-
verde brandhout om huizen te verwarmen en materialen voor gereedschap 
om het land te bewerken en materiaal om huizen te bouwen. Op de hoge 
drogere zandgrond in het bos, bij de huizen en akkers staan eiken, berken, 
paardenkastanjes en acacia’s. Het natte broekbos vlakbij de Dommel was 
veel moeilijker te bereiken voor de mensen. Hier vind je ondoordringbaar 
struweel (struiken) van wilgen, elzen, bramen en brandnetels.

Om er achter te komen hoe oud de bomen in het bos zijn kun je de jaarrin-
gen tellen. Bij een dwarsdoorsnede van de stam kun je de jaarringen goed 
zien. Elk jaar dat de boom oud is, tel je een ring. De houtvaten die door de 
stam van beneden naar boven lopen zijn goed te zien. Ook zie je het hout-
weefsels en het steunweefsel. De dikte van de jaarringen kan variëren per 
groeiseizoen.  

Ook vind je op en in de bomen soms andere planten. Dit zijn mossen en 
korstmossen. Als je goed kijkt vind je deze ook op veel andere plekken zo-
als op muren, daken, dakpannen, afgewaaide takken en omgevallen bomen. 
Mossen groeien maar enkele millimeters per jaar. Ze hebben dan ook weinig 
voedsel nodig. Stof, zand en humus die door wind en regen worden aange-
voerd zijn al voldoende. Er zijn drie soorten mossen: Levermossen, blad-
mossen en korstmossen. De korstmossen zijn erg gevoelig voor vuile lucht. 

Opdrachten:

1. Noem 5 dingen waarvoor men vroeger hout nodig had en nu niet 
meer. 

 a.

 b.

 c.

 d.

 e.

2. Neem een boomschijf en tel de jaarringen, en noteer hoe oud de 
boom is. 
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3. Wat zie je allemaal aan de boomschijf, benoem de onderdelen.

4. Kies een aantal bomen om je heen en schat hun leeftijd. 

5. Hoe oud denk je dat een boom kan worden? 

6. Noem de onderdelen waaraan je een boom kunt herkennen. 

7. Waar bestaat de humus uit? Neem een handvol en onderzoek wat je 
er allemaal in vindt. Ruik er ook eens aan. 

8. Zoek miniplantjes, de mossen op, wijs ze aan en noem de plekken 
waar je ze ziet. 

9. Kun je verklaren waarom de mossen op die plekken voorkomen?




