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Hoe ontstaan vulkanen en aardbevingen? Hoe diep hebben mensen in de aarde geboord? Hoe weten we dat 
de aarde een kern heeft? Welke invloed heeft de aardkern op het leven op aarde en in de atmosfeer? Waarom 
is koolstof zo belangrijk in ons leven? Hoe kan het dat we in Nederland onder de grond resten van zeedieren 
vinden? Waar halen we onze brandstof vandaan? Wanneer is aardgas ontstaan? Welke dieren leven onder 
onze voeten? Zijn regenwormen belangrijk? Waarom zijn er kaarten van wat we niet zien? 
 
Op deze en heel veel andere vragen vind je het antwoord als je met dit lesmateriaal aan de slag gaat! 



    
 

© Lijn43                                  Lesmateriaal bij Onder de grond, Hoofdstuk 1 Een reis door de tijd 1 

1. Vanuit de ruimte gezien 

De planeet waarop wij leven, de aarde, kan tegenwoordig 
goed vanuit de ruimte bekeken worden. Bijvoorbeeld vanuit 
het ISS (International Space Station). De Nederlander André 
Kuipers verbleef in 2012 een half jaar in de ruimte, tijdens 
ISS Expeditie 30/31. Om te zien wat hij kon zien, bekijk je het 
volgende filmpje. Af en toe kun je continenten, landen en 
natuurverschijnselen herkennen. Probeer die te onthouden 
of schrijf ze op. 
BRON 11 - VIDEO: TIME-LAPSE | EARTH; 3 MIN. 50 SEC. 
HTTPS://VIMEO.COM/61487989  

 
a. Wat heb je herkend?  

 
 
 
 

Veel verschijnselen die zich op aarde en in de atmosfeer 
afspelen worden beïnvloed door wat zich onder het 
aardoppervlak bevindt. In het volgende filmpje vliegen we 
daarom vanuit de ruimte naar de aarde. We blijven niet 
steken bij het oppervlak, maar vliegen er dwars doorheen, 
op weg naar het middelpunt van de aarde. 
BRON 2 - VIDEO ONDER DE GROND - INTRO; 7 MIN. 20 SEC.  
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=FXNLBC6QOUG 
 
 
 
 
 
 
 

Lees pagina 2 van het iBook en bestudeer afbeelding 1.1. 

 

b. Rechts op deze pagina staat in het kort wat in hoofdstuk 
1 wordt behandeld.  
Noem twee punten uit de lijst die te maken hebben met 
wat je in de video Onder de grond – intro hebt gezien. 
Geef voor beide punten aan wat het verband is. 
 
 
 
 
 

c. Zoek bij één van die twee punten op hoe lang geleden de genoemde afzetting is ontstaan  
(gebruik afbeelding 1.1).  
 

  

                                                           
1  Alle aanvullende bronnen (Bron 1, bron 2, etc.) zijn verzameld op http://www.anaximander.org/geodetective/onderdegrond/index.html 

https://vimeo.com/61487989
https://www.youtube.com/watch?v=fXNLbc6qOug
https://www.youtube.com/watch?v=fXNLbc6qOug
http://www.anaximander.org/geodetective/onderdegrond/index.html
https://vimeo.com/61487989
https://www.youtube.com/watch?v=fXNLbc6qOug
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d. In films wordt het punt van waaruit je kijkt (dus waar de camera is) Point of view (POV) genoemd. Vergelijk de 
POV aan het begin van de video Onder de grond – intro met die van het ISS-filmpje. Welke POV is het verst 
van de aarde verwijderd? Hoe zie je dat?  
 
 

e. In welke van de twee video’s verandert de (verticale) afstand tot de aarde steeds? Kan deze opname in het 
echt gemaakt worden? Waarom (niet)? 
 
 

f. En in welke van de twee video’s verandert de (horizontale) positie ten opzichte van het aardoppervlak 
steeds? Kan deze opname in het echt gemaakt worden? Waarom (niet)? 
 
 

g. Welk natuurverschijnsel is in beide video’s te zien? Hoe ontstaat dit verschijnsel? 
 
 

h. Welk deel van de aarde vormt de drijvende kracht van natuurverschijnselen? 
Op welke diepte begint dit gedeelte?  
 
 

i. Tegen het eind van de video Onder de grond – intro wordt gesteld dat we een heleboel nog niet weten van 
het binnenste der aarde.  
Het onderzoek gaat daarom door. Welk resultaat heeft dat onderzoek recent nog opgeleverd? Zie Bron 3 - 
http://www.anaximander.org/geodetective/onderdegrond/assets/geofysica.png.  
 
 
 
 
 
EXTRA 
BRON 3a: PNAS EARLY EDITION, SEPTEMBER 2013 (DIT WETENSCHAPPELIJKE ARTIKEL IS ALLEEN VOOR JOU BEDOELD ALS JE ECHT HET 
NAADJE VAN DE KOUS WILT WETEN EN GOED ENGELS KUNT LEZEN. EN NATUURLIJK IS HET OOK BEDOELD VOOR DOCENTEN!) 

  

http://www.anaximander.org/geodetective/onderdegrond/assets/geofysica.png
http://www.anaximander.org/geodetective/onderdegrond/assets/PNAS-2013-Livermore-1307825110.pdf
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2. Een bewegende puzzel 

Lees pagina 3 t/m 5 van het iBook. 

 
a. Als er nog nooit dieper dan 13 kilometer geboord is, hoe 

weten we dan wat er nog verder naar beneden te 
vinden is?  
 

EXTRA 
BRON 4 - VOOR DE GEÏNTERESSEERDEN IN GEOFYSICA: EEN UITVOERIGER UITLEG 
(IN HET ENGELS) IS HIER TE VINDEN: KHAN ACADEMY, HOW WE KNOW ABOUT THE 
EARTH’S CORE (VIDEO, 5 MIN. 49 SEC).  
BRON 5 - UITGEBREIDE NEDERLANDSTALIGE UITLEG OVER AARDBEVINGEN, 
SEISMOLOGIE, P- EN S- GOLVEN IS TE VINDEN OP KENNISLINK  
(TEKST EN AFBEELDINGEN).  

 
b. Hiernaast zie je een doorsnede van de aarde.  

Zet de juiste cijfers bij de begrippen hieronder. 

Cijfer Naam 

 Binnenkern 

 Buitenmantel 

 Oceanische korst 

 Buitenkern 

 Binnenmantel 

 Continentale korst 

 

c. In de afbeelding staan ook letters. Beschrijf in je eigen 
woorden wat die letters betekenen. 
 

Letter Omschrijving 

A  

B  

C  

 
d. In de video Onder de grond – intro wordt op 3000 kilometer diepte de kern bereikt. Welk deel van de kern is 

dat, de buiten- of binnenkern?  
 
 

e. Op welke tektonische plaat ligt Nederland? 
 

 
f. Bij de foto op pagina 5: In IJsland kun je over de breuklijn tussen de Noord-Amerikaanse en de Euraziatische 

plaat springen.  
De breuk is niet overal zo smal. Waaraan kun je dat zien op deze foto (Bron 6)? 

 
  

Bron: Dake, Wikimedia Commons 

https://www.khanacademy.org/science/cosmology-and-astronomy/earth-history-topic/plate-techtonics/v/how-we-know-about-the-earth-s-core
https://www.khanacademy.org/science/cosmology-and-astronomy/earth-history-topic/plate-techtonics/v/how-we-know-about-the-earth-s-core
http://www.kennislink.nl/publicaties/aardbevingen-1
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bridge_over_continents_2004-2.jpg
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g. Hoe heet het fysisch-geografische gebied waar die 
breuklijn ligt? Zoek dit op met deze kaart (Bron 7). Tik op 
een locatie in de kaart om gegevens over die plek op te 
vragen.  
 
 
 
Misschien moet je in het informatievakje (zie afbeelding) 
even doorbladeren. Je vindt de Engelse naam. Hoe zou 
dit gebied in het Nederlands heten? 
 

 
h. Op afbeelding 1.4 in het iBook (pagina 4) zie je rode pijltjes die van deze breuklijn 

afwijzen. Wat betekent dit?  
 

 
i. Waar verwacht je vooral vulkanen? Dicht bij de breuklijnen of juist ver daar 

vandaan? Controleer je antwoord op (weer dezelfde) kaart. Vink de kaartlaag 
Vulkanen aan. 

 
 
 
j. Zoek op de kaart Hawaii op. Wat is opvallend aan dit gebied? Geef een verklaring. 

Maak daarbij gebruik van het dossier Vulkanen van Kennislink  
(Bron 8). 
 

 

Bekijk de afbeelding hiernaast in het groot in Bron 9 – 
Pangea Politik. 
 
l. Vergelijk deze kaart met animatie 1.6 op pagina 5 van 

het iBook. Hoe lang geleden lagen de platen ongeveer 
zoals op deze kaart? 
 
 

m. Liepen er toen al mensen rond op aarde? 
 
 

n. Aan welke ‘landen’ grenst het gebied dat nu Europa 
heet? 
 
 

o. Als de tektonische platen stil waren blijven liggen, hoe 
zou het dan nu met de mensheid gaan?  
Bijvoorbeeld: Waar werden dan oorlogen gevoerd? 
Waar werd dan de meeste handel gedreven? 
Gebruik je fantasie en schrijf, teken, plak... 
… op papier of (natuurlijk) op je iPad! 

 

  

Kaart gemaakt door de Italiaanse blogger 
Massimo Pietrobon (Bron 10). 

? 

http://4.bp.blogspot.com/-j6ZGqXskUm8/UDem8twbzaI/AAAAAAAACfY/fs-E3_PR-N8/s1600/pangea_politik.jpg
http://anaximander.maps.arcgis.com/apps/OnePane/basicviewer/index.html?appid=18cc60a4622a457ea351f6dce02cafe8
http://anaximander.maps.arcgis.com/apps/OnePane/basicviewer/index.html?appid=18cc60a4622a457ea351f6dce02cafe8
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/vulkanen/
http://4.bp.blogspot.com/-j6ZGqXskUm8/UDem8twbzaI/AAAAAAAACfY/fs-E3_PR-N8/s1600/pangea_politik.jpg
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/vulkanen/
http://4.bp.blogspot.com/-j6ZGqXskUm8/UDem8twbzaI/AAAAAAAACfY/fs-E3_PR-N8/s1600/pangea_politik.jpg
http://anaximander.maps.arcgis.com/apps/OnePane/basicviewer/index.html?appid=18cc60a4622a457ea351f6dce02cafe8
http://capitan-mas-ideas.blogspot.nl/2012/08/pangea-politica.html
http://4.bp.blogspot.com/-j6ZGqXskUm8/UDem8twbzaI/AAAAAAAACfY/fs-E3_PR-N8/s1600/pangea_politik.jpg
http://bit.ly/odg012
http://anaximander.maps.arcgis.com/apps/OnePane/basicviewer/index.html?appid=18cc60a4622a457ea351f6dce02cafe8
http://4.bp.blogspot.com/-j6ZGqXskUm8/UDem8twbzaI/AAAAAAAACfY/fs-E3_PR-N8/s1600/pangea_politik.jpg
http://anaximander.maps.arcgis.com/apps/OnePane/basicviewer/index.html?appid=18cc60a4622a457ea351f6dce02cafe8
http://4.bp.blogspot.com/-j6ZGqXskUm8/UDem8twbzaI/AAAAAAAACfY/fs-E3_PR-N8/s1600/pangea_politik.jpg
http://anaximander.maps.arcgis.com/apps/OnePane/basicviewer/index.html?appid=18cc60a4622a457ea351f6dce02cafe8
http://anaximander.maps.arcgis.com/apps/OnePane/basicviewer/index.html?appid=18cc60a4622a457ea351f6dce02cafe8
http://4.bp.blogspot.com/-j6ZGqXskUm8/UDem8twbzaI/AAAAAAAACfY/fs-E3_PR-N8/s1600/pangea_politik.jpg
http://anaximander.maps.arcgis.com/apps/OnePane/basicviewer/index.html?appid=18cc60a4622a457ea351f6dce02cafe8
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3. Miljoenen jaren geleden 

Vanaf deze paragraaf kijken we vooral naar ons eigen kleine landje. Nederland ligt nu op een tamelijk veilige plek 
op aarde. We hebben weinig last van de grote natuurverschijnselen die aangedreven worden door processen in 
het binnenste van de aarde: de vulkaanuitbarstingen en aardbevingen uit de vorige paragraaf.  
Er zijn wel ‑ kleine ‑ aardbevingen in Nederland, maar de meeste daarvan worden door de mens zelf veroorzaakt; 
denk aan de gaswinning in Groningen.  
Onze grootste natuurlijke bedreiging is het water: overstromingsgevaar vanuit zee (door stijging van de zeespiegel 
of stormvloed) en van de rivieren (door het smelten van gletsjers en toenemende neerslag). 
 
Er wordt vaak gezegd dat ons land door de mens is gevormd: “God schiep de wereld, maar de Nederlanders 
maakten hun eigen land.” (Bron 11 – NPO Start). Denk aan het aanleggen van duinen en dijken en aan de 
inpolderingen. Maar al ver voordat de mens begon in te grijpen, heeft Nederland grote veranderingen 
doorgemaakt. En veel van wat we nu om ons heen zien, heeft te maken met hoe Nederland is ontstaan en met 
wat daardoor onder onze voeten te vinden is. 
 

Lees pagina 6 en 7 van het iBook. 

 
Galerij 1.7 bestaat uit 13 genummerde 
reconstructietekeningen van Nederland in verschillende 
geologische perioden. 
 
a. Welk nummer hoort bij de oudste ‘periode’ en hoe 

wordt die ‘periode’ genoemd? 
 

b. Waarom is dit niet echt één periode? 
 

c. Tot hoever gaat die periode terug in de tijd? 
 

d. Waarom zijn er geen perioden vóór die tijd? 
 

e. De eerste afbeelding geeft een indruk van Nederland2 in het Kwartair. Dat is een lange periode. Bekijk de 
tekening goed en schat hoe lang geleden dit tafereel zich afgespeeld kan hebben. 
Geef aan hoe je tot die schatting gekomen bent. 
 

f. Herinner je je dit beestje (zie foto) nog uit de 
introductieclip? In welke periode kwam dit schelpdier 
(de officiële naam is Nautilus) in Nederland voor? 

g. In welke periode kwam in Nederland vulkanisme voor? 
 

h. Controleer je antwoord op vraag g in het artikel Vulkaan 
in Nederland (De Kennis van Nu, Bron 12). 
Klopte je antwoord? Geef aan waar in het artikel je dat 
gevonden hebt. 

                                                           
2  Met Nederland wordt in deze paragraaf bedoeld: het gebied dat nu Nederland heet. Nederland als land is nog geen 500 jaar oud. Hoe oud 

precies? Daarover bestaat verschil van mening. 

National Geographic 

https://www.npostart.nl/de-gouden-eeuw/15-01-2013/NPS_1210656
https://www.dekennisvannu.nl/site/artikel/Vulkaan-in-Nederland/125
https://www.dekennisvannu.nl/site/artikel/Vulkaan-in-Nederland/125
http://www.kennislink.nl/publicaties/speren-van-voorouders
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4. Reis over Nederland door geologische perioden en tijdvakken 

VOORBEREIDING VAN DE REIS 

 

De volgende vragen gaan over p. 7 – 21 van het iBook. 

 
In dit deel van het iBook worden perioden en tijdvakken 
beschreven die belangrijk zijn geweest voor de ondergrond 
van Nederland.  
 
a. Wat is het verschil tussen een periode en een tijdvak  

(p. 7)? 
 
b. Leg in eigen woorden uit wat een era is. 
 
 
 
EXTRA 
BRON 13 - ALS JE ALLES WILT WETEN VAN ERA’S, PERIODES, TIJDVAKKEN EN 
ANDERE INDELINGEN KUN JE TERECHT OP WIKIPEDIA, GEOLOGISCHE TIJDSCHAAL  
BRON 14 - MISSCHIEN WEL DE FRAAISTE AFBEELDING VAN DE GEOLOGISCHE 
TIJDSCHAAL IS DAAR OOK TE VINDEN: DIE IN DE VORM VAN EEN SPIRAAL 
(ENGELSTALIG, TIK OP DE AFBEELDING VOOR VERGROTING OF KLIK HIER).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veel van wat lang geleden ontstaan is, ligt diep verborgen. 
Toch heeft het veel invloed op het leven van de mensen 
op het aardoppervlak.  
In het filmpje zie je vanuit de lucht tien voorbeelden 
daarvan.  
BRON 15 – VIDEO VAN BOVEN BEKEKEN (GEEN GELUID) 
3 MIN. 47 SEC).  
 
 
 
 
 
TIP 1: JE KUNT DE VIDEO NATUURLIJK PAUZEREN ALS HET TE SNEL GAAT, MAAR MET HET KMZ-BESTAND KUN JE OOK ZELF IN GOOGLE EARTH DE LOCATIES EN FOTO’S IN JE 

EIGEN TEMPO BEKIJKEN. DAT KAN OP JE IPAD ALLEEN ALS DE GOOGLE EARTH-APP DAAROP GEÏNSTALLEERD IS. BRON 15A - GOOGLE EARTH BESTAND (KMZ) VAN DE 

RONDLEIDING. 
 
TIP 2: IN DE VIDEO WORDEN VRAGEN GESTELD. DENK VAST NA OVER DE ANTWOORDEN, MAAR SCHRIJF ZE NOG NIET OP. ZE KOMEN VERDEROP NOG TERUG 

 

TRAJECT 1 

 

 USGS, Wikimedia Commons 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Geologische_tijdschaal
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/79/Geological_time_spiral.png
https://www.youtube.com/watch?v=PBxTPYo-O8M&feature=youtu.be
http://www.anaximander.org/geodetective/onderdegrond/assets/bovenonderdegrond.kmz
http://www.anaximander.org/geodetective/onderdegrond/assets/bovenonderdegrond.kmz
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/79/Geological_time_spiral.png
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Grindgat Maas (Panoramio) ENCI Sint Pietersberg (Panoramio) 

 
Deze twee foto’s zijn vlak bij elkaar genomen en beide hebben iets te maken met winning van grondstoffen. Maar 
er is een groot verschil in geologische oorsprong. 
Op de eerste foto zie je een natuur- en recreatiegebied aan de Maas in Zuid-Limburg. De waterplas is ontstaan 
door afgraving van grind. 
 
c. In welk tijdvak is dat grind door de Maas afgezet? Zoek dit op in het iBook en lees de paragraaf over deze 

periode. 

d. De Maas voerde in die tijd veel meer water af dan nu. Hoe kwam dat? 

e. Sommige delen van Nederland dalen en andere delen stijgen. Hoort Zuid-Limburg bij de dalende of bij de 
stijgende delen?  

f. De stijging en daling van delen van Nederland gaat nog steeds door. Die beweging 
wordt wel het ‘wip-effect’ genoemd. Vind je dat een goede naam? Waarom wel of niet?  

g. Bekijk afbeelding 1.27 op bladzijde 21. Verklaar de (verwachte) sterke daling in de 
paarse gebieden in Groningen en Flevoland. 

Op de tweede foto zie je een afgraving (‘dagbouw’) van de ENCI. Als afkorting staat E.N.C.I. voor Eerste 
Nederlandse Cement Industrie (opgericht in 1924). De lange naam wordt tegenwoordig nauwelijks meer gebruikt 
en het bedrijf maakt nu deel uit van de multinational HeidelbergCement. 

h. Wat wordt door de ENCI afgegraven? Wanneer is dit materiaal ontstaan? 

i. Lees de paragraaf over deze periode en bekijk het filmpje en de foto’s. Hoe komt het dat dit materiaal zo 
dicht aan de oppervlakte ligt? 

j. De ENCI heeft besloten in 2018 te stoppen met de 
winning bij de Sint Pietersberg. Waarom zou dat zijn? 

k. Wat heeft de foto hiernaast te maken met de winning 
van dit materiaal? 

l. Lees/bekijk het artikel bij de foto (Bron 16). Beschrijf 
waar deze grotten in de Cannerberg (vlakbij de Sint 
Pietersberg) achtereenvolgens voor gebruikt zijn. 

  

http://www.anaximander.org/geodetective/onderdegrond/assets/mergelgroeve.pdf
http://bit.ly/odg023
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TRAJECT 2 

 

  
Mijnmuseum Heerlen 
(http://www.nederlandsmijnmuseum.eu/) 

Wilhelminaheuvel Landgraaf (Wikimedia Commons / Romaine) 

 
 

In de Google Earth video werd de vraag gesteld: Wat werd vroeger in de mijnen in Limburg gedolven? 
Waarschijnlijk wist je dat direct. Maar voor de volgende vragen heb je waarschijnlijk wel het iBook nodig … 

m. In welke periode is deze delfstof ontstaan? 
 

n. Waarom wordt dit een fossiele brandstof genoemd? (bekijk het filmpje in het iBook over het ontstaan!) 
 

o. Wanneer is de laatste mijn gesloten? En waarom was dat, denk je? 

 

p. De mijnen zijn gesloten, maar deze brandstof wordt nog steeds gebruikt in elektriciteitscentrales. Hoe kan 

dat? 

 

q. Hoe is de heuvel op de foto rechts ontstaan?  

 

r. Uit wat voor materiaal bestaat de heuvel grotendeels? 
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TRAJECT 3 

 

   
Boorplatform Noordzee (AD) Jaknikker in de buurt van  

Schoonebeek (RCE) 
Gaswinningsinstallatie Slochteren 

(NAM/Paul Tolenaar) 

 
Bekijk de filmpjes over het ontstaan van olie en gas in het iBook. 

s. In welke aardlaag zit aardgas? In welke periode is het gas daar gekomen? Wat is de relatie tussen steenkool 
en aardgas?  

t. In welke delen van Nederland wordt gas gewonnen (iBook, kaart 1.14)? Waarom kan hier wel gas gewonnen 
worden en geen steenkool? 

u. In welke periode is aardolie ontstaan? Hoe kan het dat bij Schoonebeek op land olie gewonnen wordt? 
Aardolie ontstaat toch in zee? 

 

En nu echt geodetective-werk!  

In de video van Google Earth heb je gezien dat er in de buurt 
van Schoonebeek veel jaknikkers staan. 

EEN JAKNIKKER IS HET BOVENGRONDSE DEEL VAN EEN POMP DIE AARDOLIE UIT 
DE GROND OPPOMPT (WIKIPEDIA). 

Het in de video aangewezen gebied zie je hiernaast 
afgebeeld als zoekgebied. 

 

v. Zoek dit gebied op deze interactieve kaart op (Bron 17). 
Als je de boorlocaties zoekt zul je zien dat die niet te 
vinden zijn! Zoek met behulp van de kaart uit hoe dit 
komt.  

TIP: je kunt …  

• kaartlagen aan- en uitvinken  

 
• een andere basiskaart kiezen 

 

• een plaats opzoeken 
 

• natuurlijk in- en uitzoomen  
en de kaart verschuiven:  
stretch, pinch en swipe. 

Schoonebeek 

zoek-
gebied 

https://www.arcgis.com/apps/OnePane/basicviewer/index.html?appid=22ed967cdc184521b0788b90996f2f6e
http://bit.ly/odg034


    
 

© Lijn43                                  Lesmateriaal bij Onder de grond, Hoofdstuk 1 Een reis door de tijd 10 

TRAJECT 4 

 

  
Stuwwal omgeving Nijmegen (Panoramio / Mark Wijnen) 
 

Veengebied Nieuwkoopse plassen  
(Wikimedia Commons / Jan Arkesteijn) 

 
“Nederland is een klein, laag en vlak land.” Een vooroordeel of een feit?  
Een feit is in ieder geval dat er wel degelijk hoogteverschillen bestaan in Nederland. Dat is onder andere te zien 
op bladzijde 20 van het iBook (afbeelding 1.26). Ook in het Google Earth-filmpje zag je verschillende voorbeelden 
van reliëf. 
 
w. Wanneer en hoe zijn de landschappen op de foto’s hierboven ontstaan? Lees de betreffende paragrafen in 

het iBook en bekijk de afbeeldingen. 
Werk je antwoord uit in onderstaande tabel.  

 

 Nijmegen Nieuwkoop 

periode en tijdvak   

hoe ontstaan?   

vooral natuurlijk of menselijk   

grondsoort(en)   

huidig gebruik   

te zien op welk kaartje? (iBook)   

 
 
x. Wat vind jij het belangrijkste verschil tussen beide landschappen? Waarom? 
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EINDE VAN DE REIS 

 
De kantoorgebouwen op de Zuidas van Amsterdam zijn, net als 
alle andere gebouwen, door de mens gemaakt. Mensen doen 
meer dan alleen gebouwen neerzetten. In de reis langs 
geologische perioden zijn we al veel verschillende menselijke 
activiteiten tegengekomen. Vooral na de industriële revolutie 
(eind 18e eeuw) is de menselijke invloed op de aarde sterk 
toegenomen. 
 
y. Het tijdperk dat de mens veel invloed heeft op aarde en 

atmosfeer wordt wel gezien als een nieuw tijdvak. Hoe 
wordt het genoemd?  
Tip: het antwoord is niet in het iBook te vinden.  
Als je het niet weet, vind dan een andere manier om erachter 
te komen. 
 

z. Zet op een rijtje wat op het aardoppervlak zichtbaar is van de perioden en tijdvakken waar de reis langs is 
gegaan. Doe dat in chronologische volgorde in de tabel: noteer ook op welke manier de mens gebruik 
gemaakt heeft van de afzettingen uit die perioden en tijdvakken, wanneer dat ongeveer begonnen is en of het 
nu nog gebeurt. Geef als laatste een beargumenteerd oordeel of dat menselijk gebruik positief of negatief is. 
Eén periode is als voorbeeld ingevuld. Vul nu zelf de rest in. 
 

Periode / 
tijdvak 

Zichtbaar Menselijk gebruik Vanaf / tot Oordeel Argument 

      

      

      

Krijt kalsteengroeven in 
‘grotten’ en in 
dagbouw (aan 
oppervlakte), bijv. 
Sint Pietersberg, 
Cannerberg 

kalksteen voor o.a. 
cement en 
bouwsteen 

omstreeks 1700 - 
heden 

positief mooie gebouwen 
van natuursteen, 
spannende grotten 

negatief aantasting van het 
landschap 

      

      

 
Zo’n tabel is heel geschikt om informatie te ordenen, maar ziet er wel een beetje saai uit. 
Kies een eigen, leukere manier om de informatie (die nu netjes geordend in de tabel staat) te presenteren: 
misschien een PowerPoint of Prezi, of een tekening, een collage of nog iets heel anders. Bespreek je idee met 
je docent voordat je het uitwerkt. Overleg of je individueel of in een groepje werkt.  

Zuidas Amsterdam (Google Earth) 


