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1.  De grond onder je voeten … 

“Daar in Lipland begon mijn eerste veldwerk in de onderwereld. 
Want als het tijd werd om naar huis te gaan verstopte ik me, ik 
wilde niet weg. Ik groef een ondiepe kuil in de zandgrond, bedekte 
hem half met planken en zand, en ging erin liggen, zodat niemand 
mij vanuit het huisje kon zien. De associatie met een graf en met 
de dood kwam niet bij me op, tien jaar als ik was. Het was een 
bonte kuil: het bovenste zand was zwart, daaronder werd het 
loodgrijs, en daaronder weer werd het roestbruin en hard, met 
fijne grillige bandjes erin. Nu weet ik dat het podzol heet, uit het 
Russische pod-zol, onder de as: niet vanwege de as der 
gecremeerden, of de as uit de asla van Russische tegelkachels, 
maar om de asgrauwe kleur. Bijzondere aandacht schonk ik er 
toen niet aan.” 

(Salomon Kroonenberg, 2011. Waarom de hel naar zwavel 
stinkt, p.78) 
 
a. In wat voor grond groef de 10-jarige Salomon zijn kuil? 

 

b. Stel je voor dat de foto hiernaast genomen is in de kuil 
van Salomon. Hoe diep heeft Salomon gegraven? (de 
getallen geven het aantal centimeters vanaf de 
oppervlakte aan). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bestudeer pagina 24 t/m 26 van het iBook. 

 
De dikte van de bodem verschilt per plaats (iBook, p. 26). 
Salomon, die later geoloog werd en veel met 
bodemkundigen samenwerkte, schrijft: 
“Eén meter twintig, zo diep reikt de bodem volgens 
bodemkundigen: de bodem is dat gedeelte van het 
aardoppervlak dat door plantenwortels bereikt kan 
worden.” (Kroonenberg, p.82) 
 
c. Vergelijk de dikte van de bodem met de dikte van de 

aardkorst (zie deel 1 of bekijk bit.ly/odg091).  
 
Omcirkel het juiste antwoord. 
De aardkorst is ongeveer 50 / 500 / 5000 / 50.000 / 500.000 keer zo dik als de bodem. 

  

http://bit.ly/odg091
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d. Wat is het verschil tussen mechanische en chemische 
verwering? 
 

 
e. Waarom ontstaan er in kalksteen gemakkelijk 

(druipsteen)grotten zoals hiernaast? (iBook, p. 24). 
 
 

f. Uit welke twee lagen van de bodem halen planten de 
meeste voedingsstoffen (iBook, p. 26)? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘Lipland’ (uit het boekfragment aan het begin) is geen aardrijkskundige naam, maar de bijnaam die de moeder 
van Salomon gaf aan ‘dat smalle strookje bos op de Brabantse Wal tussen Hoogerheide en Ossendrecht’ 
(Kroonenberg 2011, p. 77). 
 
g. Zoek op de site van Stichting de Brabantse Wal op wat 

het meest opvallend is in het landschap van de 
Brabantse Wal (Bron 1 -bit.ly/odg045). 
 
 
 

h. Zoek de plaats Hoogerheide. Gebruik de kaart 
Grondsoorten Nederland (Bron 2 - bit.ly/odg041). Zoom 
uit tot je ook Ossendrecht ziet liggen.  
In welke provincie liggen deze plaatsen? 
 

i. Vink de kaartlaag Grondsoorten Nederland (vector) aan. 
Welke grondsoort vind je tussen Hoogerheide en 
Ossendrecht?  
 
Klopt dat met het verhaal van Salomon? 

  

Druipsteengrot, Wikimedia Commons 

Brabantse Wal bij Woensdrecht, Wikipedia/Michiel1972 

http://bit.ly/odg045
http://bit.ly/odg041
http://bit.ly/odg041
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j. Je kent ze misschien wel, de informatiepanelen bij 
interessante plekken in Nederland. Je ziet er vaak foto’s 
en kaarten op en uitleg over het gebied. Op dit paneel 
staat o.a. het schematische overzicht van de Brabantse 
Wal.  
Wat zie je op de foto? 
☐ een steilrand 
☐ een dijk 
☐ een duinkam 
☐ een polder 

 
 
 
 
Heb je zelf wel eens een kuil gegraven om te kijken wat je 
tegenkomt? Dat doen niet zo heel veel mensen. Toch weten 
we vrij goed wat er in Nederland onder de oppervlakte zit. 
Dat komt doordat er heel veel boringen zijn gedaan. Dat 
gebeurt nog steeds. Op de afbeelding van het DINOloket 
(rechtsonder op deze pagina) zie je de locaties van 
grondboringen in de omgeving van de Brabantse Wal. 
 
 
Voor elk van die locaties kun je gegevens  
over de boring opvragen. 
 
 

 
 
k. Je ziet hierboven twee boormonsterprofielen die in het 

DINOloket zijn opgevraagd. 
Zet een A en een B in het schematisch overzicht van de 
Brabantse Wal uit opdracht j om aan te geven waar 
deze boormonsters genomen kunnen zijn. 

  

Informatiepaneel Aardkundige waarde  
Tiestenberg, Huijbergen 

http://bit.ly/odg45
http://bit.ly/odg051
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l. Zet ook een A en een B in het geologisch profiel 
hiernaast. Let op de hoogte ten opzichte van NAP! 

m. Welke grond vind je in je eigen omgeving? Als je het al 
weet, schrijf het dan direct op. Ga daarna zelf naar het 
DINOloket en ‘neem’ een boormonster dichtbij waar je 
woont. NB: Ga naar Bron 3 (bit.ly/odg051) en kies wat je 
wilt bekijken: Geologisch booronderzoek. Zoek je locatie 
en tik op een rondje in de buurt. Kies vervolgens Meer 
>> en dan Toon boormonsterprofiel. 
 

n. Boven elk profiel zie je het woord Lithologie. Wat 
betekent dat?  
 
Leg het verschil uit tussen een lithologisch profiel en 
een bodemprofiel. 
 

o. De podzol in de kuil van Salomon is een bodem. In welk 
van de twee profielen van vraag k komt podzol voor en 
op welke diepte in het profiel zit die bodem?  
(vul de gaten in de zin in) 
 
De podzol bevindt zich in profiel       tussen  
ongeveer          en       meter t.o.v. NAP. 

Je hebt al gezien dat de Brabantse Wal een gebied is met 
aardkundige waarde. In zulke gebieden wordt de natuur 
beschermd. Natura 2000 is een Europees netwerk van  
beschermde natuurgebieden op het grondgebied van de 
lidstaten van de Europese Unie. 
 
p. Ga weer naar de kaart Grondsoorten Nederland en zet de laag Natura2000 aan. Welke Natura2000 gebieden 

liggen op de Brabantse Wal en welke bescherming hebben deze gebieden (volgens welke richtlijn of wet)? 
 
 

q. Ga na of er in jouw omgeving Natura2000 gebieden voorkomen. Schrijf op welk gebied het dichtst bij je 
woonplaats ligt.  
Waarom zou dit gebied beschermd worden?  
 
 
Ben je er wel eens geweest? 
 
 
Ben je het eens met de beslissing om dit gebied te beschermen? Motiveer je antwoord. 

 
 
 
 
 
 
 

http://bit.ly/odg051
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2.  Wat beweegt daar? 

In de Europese richtlijnen voor Natura2000 gebieden 
worden 187 vogelsoorten, 200 andere diersoorten, 500 
plantensoorten en 198 habitats (leefomgevingen, gebieden) 
genoemd. In Nederland zijn deze richtlijnen uitgewerkt en 
vastgelegd in de Flora- en faunawet (planten- en 
diersoorten) en de Natuurbeschermingswet (gebieden). 
Op de website van Regelink (Bron 4 - bit.ly/odg053) kun je 
de soorten dieren en planten vinden die beschermd 
(moeten) worden. 
 

Bekijk pagina 27 van het iBook. 

 
 
a. Welk bodemleven vind je bij I in het voedselweb (figuur 

rechts)? 
 
Wat eten die organismen? 
 
En door wat worden ze gegeten? 
 

b. Noem twee redenen waarom planten (A) belangrijk zijn 
in het voedselweb. 
 

c. De zon is onze grootste leverancier van energie. Ook de regenworm maakt gebruik van die energie. Hoe 
werkt dat? 
 

d. Niet alle groepen in het schema worden beschermd. Uit welke groepen worden geen organismen 
beschermd? Waarom niet? 
 
 

  

http://bit.ly/odg053
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Bestudeer pagina 28 t/m 31 van het iBook. 

 
 
In de biologie kennen we een indeling in 4 rijken: Bacteriën, 
Schimmels, Planten en Dieren.  
 
Elk rijk is weer onderverdeeld. Zo is het dierenrijk ingedeeld 
in achtereenvolgens Afdelingen, Klassen, Ordes, Families, 
Geslachten, Soorten en Rassen.  
(ezelsbruggetje: Rijke Amerikanen Krijgen Op Familiefeesten 
Grote Stukken Rosbief). 
 
 
e. Vul de tabel verder in met behulp van de informatie in het iBook en de Indeling dierenrijk (Bron 5 - 

bit.ly/odg054).  

Naam Rijk Afdeling Klasse Nut 

bodemmijt dier 
geleed-
potigen 

spinachtigen afbreken van plantenresten 

regenworm     

mol     

schimmels     

 

  

http://bit.ly/odg054
http://bit.ly/odg054
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3.  Hoe gebruiken we de bodem? 

 

Bestudeer pagina 32 t/m 35 van het iBook. 

 
 
 
a. Welke functies van de bodem herken je in de foto’s 

hieronder? Trek een lijn van elke foto naar de 
bijbehorende functie(s).  
 
Leg per foto uit hoe je tot je keuze komt. 

 

 

 

 

 

  

1 2 

3 4 

5 
6 
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De kaart hieronder geeft bodemgebruik weer in de omgeving van de Brabantse Wal. Dit gebruik van de bodem 
heeft veel te maken met de functies uit het iBook. 
 

 
 
b. Zoek bij onderstaande vormen van bodemgebruik de juiste functie(s).  

Ga naar de interactieve kaart (Bron 6 - bit.ly/odg055) om de satellietbeelden van het gebied te bekijken. Dan 
kun je beter zien hoe bijv. droog natuurlijk terrein er uitziet. Zoom in op het 
gebied dat je wilt onderzoeken en zet dan de laag Bodemgebruik 2008 uit.  

 

Gebruik Belangrijkste functie Evt. andere functies  

Hoofdweg   

Landbouw   

Bos   

Droog natuurlijk terrein   

Nat natuurlijk terrein   

Bebouwd   

 

c. Op pagina 33 van het iBook staat dat er soms lange heipalen nodig zijn om een gebouw stabiel te laten staan.  
Waar zijn langere heipalen nodig, bij A of bij B (kaartje boven)? Leg uit waarom. 

  

A 

B 

http://bit.ly/odg055
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4.  De kringloop: maak er een kunstwerk van… 

 

Gebruik voor de volgende vragen  
pagina 36 t/m 44 van het iBook. 

 
In songteksten en op posters, in 
schilderijen, beeldhouwwerken, 
dansvoorstellingen en musicals… in alle 
kunst kun je het tegenkomen: de 
kringloop.  

In dit deel van het iBook worden twee 
kringlopen behandeld: de waterkringloop en de koolstofkringloop. 

 

a. Beschrijf voor elk van de vier kunstwerken hieronder wat volgens jou de relatie is met het begrip kringloop:  
- wat wil de kunstenaar zeggen? 
- welke kringloop wordt uitgebeeld? 
- is er een relatie met de water- en/of koolstof-kringloop en zo ja, wat is dat verband? 

    

De Ouroboros (staart-eter)  
in een Grieks manuscript 

(1478) 
Wikimedia Commons 

www.rova.nl Kraan zonder titel (1986) 
Henck van Dijck 

Wikimedia Commons 

Circle of Life 
G. Vigeland 

 
  

What goes up must come down,  
spinning wheel got to go round  
(Blood, Sweat & Tears) 
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b. Maak je eigen kunstwerk! 

 

Kies één van beide kringlopen en bestudeer deze in het iBook. Zorg dat je begrijpt  

1. hoe de kringloop in elkaar zit 

2. voor wie en wat de kringloop belangrijk is en waarom 

3. welke bedreigingen er zijn voor de kringloop 

 

Deel de kennis die je over deze kringloop hebt opgedaan met je publiek: je klas, je (facebook)vrienden, 

familie, … , door een kunstwerk te maken.  

 

Dat kan bijvoorbeeld zijn: 

 

- een tekening  

- een schilderij 

- een verhaal (met één of meer hoofdpersonen) 

- een beeld van klei, hout of ander materiaal 

- een sketch of mini-toneelstuk 

 

Presenteer je kunstwerk en schrijf een kort verslag over het kunstwerk en de reacties erop.  


