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Ontstaan van de Sallandse Heuvelrug

Samenvatting 
In deze les gaan de leerlingen een fietstocht 
maken naar de Koningsbelt met als opdracht on-
derweg goed te kijken hoe de omgeving eruit ziet. 
Terug in de klas wordt klassikaal besproken wat 
ze nu precies allemaal gezien hebben onderweg. 
De docent schrijft dit allemaal op (op digibord of 
op flip-over). Daarnaast wordt de leerlingen ge-
vraagd of ze een verklaring kunnen geven voor 
hetgeen ze gezien hebben (hoe denken ze dat de 
heuvels zijn ontstaan, was er meteen bos?). Na 
eerst zelf daarover te hebben nagedacht en goed 
te hebben gekeken, komt het antwoord over via 
het beantwoorden van vragen met behulp van een 
tekst de regiocanon Hellendoorn. De les wordt 
afgesloten met het bespreken van de essentie van 
de les.

Doel  van de les 
De leerlingen kunnen aan de hand van observatie 
van het landschap rond Haarle en het lezen van 
een tekst en beantwoorden van vragen (begrijpend 
lezen) op hoofdlijnen aangeven hoe de Heuvelrug 
is ontstaan. 

Werkvorm
Zien
Fietsen naar de Koningsbelt en onderweg goed 
kijken naar het landschap. De fietsroute gaat over 
fietspad door het bos (zie bijlage).

Horen
In de klas bespreken wat ze gezien hebben; schrijf 
alle antwoorden op bord of flip-over en stel daar-
na vragen als:
•  Hoe zouden de heuvels ontstaan zijn?
•  Zouden ze meteen begroeid zijn met bomen, zo 

nee, waarmee dan?
Daarna het lezen van de tekst van regiocanon Hel-
lendoorn en het maken van vragen. 

Doen
Bespreken van de essentie van de les: kunnen de 
kinderen verklaren (op hoofdlijnen) hoe de Sal-
landse heuvelrug is ontstaan?

Tijdsduur 
Zien : les op de fiets, ca 45 min (1 lesuur)
Horen en doen, 45 min (1 lesuur)
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Lesbenodigdheden
•  Tekst regiocanon (geprojecteerd op het bord of 

geprint)
•  Opdrachtenformulier 
•  Fietsen

Voorbereidende werkzaamheden 
Ouders regelen voor begeleiding fietstocht
Achtergrondinformatie bekijken

Begeleiding
Ouders ter begeleiding voor fietsgroepjes 

Extra suggesties
•  Bij het onderdeel Horen kan aan het eind ook 

nog een filmpje getoond worden dat alles nog 
eens uitlegt  via de link: 
http://www.schooltv.nl/video/ontstaan-stuw-
wallengebied-hoe-komen-we-aan-die-heuvels-
in-nederland/

•  Bij het bezoekerscentrum Sallandse Heuvel-
rug in Nijverdal start een wandelroute met als 
thema ‘Vroeger, toen hier ijs lag’. Deze wan-
delroute voert langs markante plekken in het 
landschap waar de geschiedenis haar sporen 
heeft achtergelaten. Langs de route zijn tien 
informatiepunten ingericht. Het kan een leuke 
aanvulling op de les zijn.

Voor meer informatie: tel. 0548-612711, 
Bezoekerscentrum Sallandse Heuvelrug 
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Drie verschillende landschapselementen bepalen 
de aanblik van de gemeente Hellendoorn. Dit zijn 
de stuwwallen, de rivier de Regge en de veenge-
bieden. Tussen de stuwwallen, dat zijn heuvels 
die gevormd zin doordat het landijs de onder-
grond omhoogduwde, stroomt de rivier de Regge. 
Hieraan liggen de dorpen Hellendoorn en Nij-
verdal. Bij Haarle bevinden zich een dekzandrug, 
een hoogte van opgestoven zand. In de omgeving 
van het hoger gelegen Daarle, bestaat de grond 
uit veengebieden.

Saliën: voorlaatste ijstijd. 
De stuwwallen ontstonden in de voorlaatste ijs-
tijd (ongeveer 200.000 jaar geleden) , ook wel het 
Saliën genoemd.  Grote gletsjers schoven dikke 
ijsmassa’s voort via Scandinavië naar het hui-
dige Nederland en leem, zand, grind en stenen 
werden meegevoerd. Zo ontstond een stuwwal, 
die tegenwoordig de naam Sallandse Heuvelrug 
draagt. Door temperatuurstijgingen trok het ijs 
zich na verloop van tijd terug. Het smeltwater 
maakte smeltwatergeulen, die uitmondden in 
lager gelegen gebieden. In het stilstaande water 
ontstonden door plantengroei in de loop van tien-
duizenden jaren uitgestrekte veengebieden.

Weichselien:  laatste ijstijd
In de laatste ijstijd (ongeveer 115.000 jaar 
geleden),ook wel het Weichselien genoemd, be-
reikte het landijs ons land niet. Het klimaat was 
droog en koud en het waaide veel en hard. Daar-
door werden de stuwwallen ronder van vorm en 
stoof het zand op tot kleine heuvels, die dekzand-
ruggen genoemd worden.  

De pingo
Een pingo is een heuvel die ontstaat doordat 
grondwater bevriest en een harde kern onder 
de grond vormt en de aarde omhoog duwt tot er 
een heuvel ontstaat.  Toen de ijstijd voorbij was 
(ongeveer 11.500 jaar geleden) begonnen deze 
bevroren kernen te smelten en ontstond er een 
klein meertje. Dit heet een pingoruïne. Het water 
vulde zich vervolgens met planten en daaruit ont-
stond veen . 

Ontstaan van het landschap van de Sallandse Heuvelrug
regiocanon
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Opdrachtformulier
het ontstaan van de Sallandse Heuvelrug

Voor je ligt de tekst van de regiocanon van de gemeente Hellendoorn.

Wat is de titel?

Wat denk je dat V. Chr. betekent? 

Lees de tekst voor de eerste keer in zijn geheel 

Vragen bij de eerste alinea

Lees de eerste alinea nog eens en beantwoord de vragen. 

Welke drie landschapselementen bepalen de aanblik van de gemeente Hellendoorn?
1

2

3

Aan welke zijde van de stuwwal ligt Haarle?

A zuidwestelijke kant
B noordwestelijke kant 
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Lees de tweede alinea over Saliën

Wat is een ander woord voor Saliën?

Hoe heet de stuwwal bij het westelijke deel van Hellendoorn?

Lees de derde alinea over Weichselien

Hoe lang is het Weichselien geleden?

Lees de vierde  alinea over Pingo

In de tekst wordt het ontstaan van ene pingo beschreven. Zet op de juiste volgorde:

Er ontstaat een heuvel

Bevroren grondwater vormt een harde kern

De aarde wordt omhoog geduwd
 

Wanneer was de ijstijd voorbij?

Een pingoruine is:

Een klein meertje

Veen 

Kruis het juiste antwoord aan. 
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Antwoordformulier 
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Wat betekent V. Chr.? 

Voor Christus 

Welke drie landschapselementen bepalen de aanblik van de gemeente Hellendoorn?
1 Stuwwallen
2 Regge
3 Veengebieden 

Aan welke zijde van de stuwwal ligt Haarle?

A zuidwestelijke kant
B noordwestelijke kant 

Wat is een ander woord voor Saliën?

Voorlaatste ijstijd 

Hoe heet de stuwwal bij het westelijke deel van Hellendoorn?

Sallandse Heuvelrug 

Hoe lang is het weichselien geleden?
115.0000 jaar geleden 

Waar is De Wieke in het Daarlerflier een goed voorbeeld van? 

Van een pingoruïne  
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