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Samenvatting 
De leerlingen gaan een wandel/speurtocht doen 
over landgoed Beerze. De route vertelt niet alleen 
hoe landgoederen vroeger gebruikt werden, maar 
ook iets over speciale soorten landschap die  op het 
landschap voorkomen. De route is een bestaande 
route van Landschap Overijssel (de beheerder 
van het gebied). Natuurgebied Beerze is zo’n 400 
ha groot en heeft verschillende landschapstypen. 
Middenin ligt het oorspronkelijke ‘Landgoed Beerze’, 
bestaande uit een landhuis en landgoedbos. 

Doel van de les 
De leerlingen kunnen aan de hand van het doen van 
een wandel/speurtocht minimaal drie kenmerken 
van dit landgoed benoemen. 

Werkvorm (en)
Stap 1
De leraar introduceert de les klassikaal:
•  Wie kent Landgoed Beerze; gaat er wel eens 

wandelen?
•  Wat valt je dan op?
•  Wie weet wie er ooit gewoond heeft?
•  Wat waren dat voor mensen denk je?

Stap 2
De leerlingen gaan zelfstandig, of onder begeleiding 
in groepjes de route wandelen. De kaart is via 
de app ‘Wandelen in Overijssel’ van Landschap 
Overijssel te downloaden. De route heet ‘ Landgoed 
Beerze’ 3,7 km. Onderweg kunnen ze de vragen 
beantwoorden. 
Lukt het niet met de telefoons/tablets dan is een 
printbare variant van de route bijgevoegd, maar die 
is vrij lastig leesbaar. naar 
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Stap 3
In de klas terug op school nabespreken van de les: 
kunnen de leerlingen minimaal drie kenmerken van 
het landgoed benoemen?
•  Stuifzandduinen
•  Aanwezigheid van het landhuis
•  Natuurontwikkeling; bedreigde planten en dieren

Begeleiding
Docent en begeleiders voor het vervoer en de 
wandelgroepjes

Tijdsduur
Ochtend of middag; de wandeling is ca 3,5 kilometer 
(gewone wandelsnelheid is dat ongeveer een uur)

Voorbereidende werkzaamheden
•  Vooraf downloaden van de app en wandeling 

opzoeken op de telefoon en/of tablet.
•  de docent verdeelt de leerlingen vooraf in groepjes 
•  docent regelt vervoer en begeleiding
•  printen van opdrachtvellen per groepje
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1 start
volg het pad naar punt 2 op de kaart en lees daar de 
informatie onder punt 2 en beantwoord de vragen 

2 Los zand stuift!     
In de één na laatste ijstijd ontstond een breed en 
diep oerstroomdal op de plek waar nu de Vecht 
stroomt. Na de ijstijd raakte het stroomdal gevuld 
met zand dat door de wind werd aangevoerd. In de 
loop van de tijd werd het warmer en vormde zich 
veen en klei op de zandlaag.
   
Mensen            
 Vaak als gevolg van te intensief menselijk 
ingrijpen zoals ontbossing, branden, ontginning en 
overbegrazing, kwam het zand aan de oppervlakte 
te liggen. De hoogste plekken raakten in verstuiving. 
Op lagere terreinen hielden planten en bomen het 
zand ‘vast’. 
      
Er ontstond een omkering van het reliëf: de hogere 
delen stoven diep uit en de lagere delen werden 
opgehoogd. Die enorme afwisseling in hoogtes 
is kenmerkend voor Beerze. Waar heb jij die 
hoogteverschillen al gezien?_  
    
Kamduinen             
Op de grens van het stuifzandgebied ontstonden 
prachtige kamduinen: duinen met een steile wand. 
Om het oude land tegen verstuiving te beschermen, 
zijn op deze grens eiken geplant. De eiken stoven 
ook onder en men plantte er weer nieuwe bovenop. 
Staan hier ook eiken? Zo ja, hoeveel?  

Loop via het pad naar punt 3 kijk goed op 
de kaart welke kant je op moet en ga niet 
van de paden af!

3 Sta even stil bij punt 3; wat is hier anders dan 
bij de rest van de route? 

Loop door naar punt 4

4 In dit natuurgebied komen een aantal bedreigde 
dieren en planten voor. 

Schat eens hoeveel dat er zijn?

Maar er komt hier ook het enige giftige dier van 
Nederland voor; die is heel schuw en zal je niet snel 
zien . Wat voor dier is dat? 

 Wist je dat? 

Terwijl je naar punt 5 loopt dan loop je 
over het stroperslaantje. 

Begin vorige eeuw was er veel armoede rond het 
veengebied van Sibculo. De arme arbeiders zetten 
dan ’s avonds een konijnenval en moesten deze ’s 
ochtends vroeg weer leeghalen voordat de opzichter 
er was. Omdat er honderden konijnen in het bos 
woonden kregen deze arbeiders van de baron geen 
straf voor deze stroperij. Ze mochten het stiekem 
wel doen omdat ze verder niks te eten hadden. naar 
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Loop naar punt 4
Wist je dat? 
Het huis is gebouwd in 1925 voor baron Bentinck 
en later overgenomen door jonkheer Roëll. De 
baron had zijn bureau recht voor het raam naast de 
dubbele deur staan. Zo kon hij vanaf zijn bureau de 
tramhalte van Beerze zien en kon hij zijn bezoek zien 
aankomen. 
Hebben jullie de schaapskooi ook gezien?  Naast 
de schaapskooi was de moestuin van het landgoed. 
Daar werden ook snijbloemen gekweekt zodat de 
mevrouw altijd verse bloemen op tafel had staan. 

Zoek het huis in de verte 
Zou jij hier willen wonen? Waarom wel/niet?  

Bekijk de oude foto van het landgoed.  
Wat is er veranderd? 

Terwijl je naar punt 6 loopt zie je aan je 
rechterhand water 
Baron Bentinck wilde graag een vijver in zijn tuin als 
drinkplaats voor de herten maar ook om lekker in te 
zwemmen.  Er was op dat moment veel zand nodig 
voor een groot bouwproject waardoor er een mooie 
deal gemaakt kon worden: de bouwmannen hadden 
gratis zand en de baron had zijn zwemvijver.
Waar hadden ze het zand voor nodig? 
 
Loop door naar punt 6

Je staat nu op stuifduinen. Door de wind ging 
het zand stuiven. Beerze dreigde onder het zand 
te komen. Om dat te voorkomen, plantten de 
Beerzenaren bos aan zodat het zand weer vast 
kwam te liggen. Maar op een paar plekken bleef 
het zand stuiven, hier dus. Kijk een goed naar de 
bomen? Wat valt je op?_ 

Loop naar punt 7 

Loop naar het beginpunt, punt 1
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antwoordformulier
Ontginnen en bouwen landgoed Beerze

2  Als het goed kunnen ze die hoogteverschillen 
hier al ervaren

3 Er zitten hier open plekken in het bos 
 

4  Er zijn hier 26 soorten planten en dieren die op 
de lijst van bedreigde planten en dieren voor-
komen  
 
Een slang; hier komt de adder voor.

5  Elk antwoord is goed, mits beargumenteerd 
Er is een verdieping af gegaan. De gekrulde top-
gevel is er niet meer. Torentje is er bij gekomen, 
kleiner en soberder geworden.  
 
De marsdijk werd op dat moment gebouwd. 

6  De wortels van de bomen steken boven het 
zand uit; het zand is dus hoger geweest en is 
weggewaaid. 
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Achtergrondinformatie
Ontginnen en bouwen landgoed Beerze

Beerze 
Het dorp Beerze is een mooie en authentieke 
hoevenzwermnederzetting (het woord zegt precies 
wat het is) en een typisch esdorp. Op de zwarte 
houten schuren zijn kenmerkende strovlechtwerken 
te vinden. Deze vind je ook nog stroomopwaarts in 
naburige dorpen langs de vecht (bron: landschap 
Overijssel)

Rood is de kleur!             
Rood? Ja, en dat maar liefst 26 keer. In Beerze 
komen 26 Rode Lijstsoorten voor. Soorten die 
voorkomen op de lijst met bedreigde dier-en 
pantensoorten. De meesten zijn te vinden op de 
heidevelden en in de veenputten. 
    
Blauwe bloemen en vlinders            
Ook op de rode lijst staat de blauwe klokjesgentiaan. 
In de zomer bloeit deze soort en dan zie je hier ook 
het gentiaanblauwtje, een vlinder die haar eitjes 
uitsluitend afzet op de klokjesgentiaan. We vinden 
hier ook de kleine veenbes en lavendelheide.

Huis Beerze
Via een statige en iets oplopende laan heb je 
prachtig zicht op het landhuis Beerze dat in 1924 is 
gebouwd. 

Bij het landgoed hoorde naast een landhuis ook een 
dienstwoning voor de chauffeur. (het huispersoneel 
woonde in het huis) en een woning op de heuvel 
voor de opzichter met zijn vrouw. 
Voor de opzichter wenste men een echtpaar waarbij 
ook de vrouw compleet achter het plan stond. De 
jonkheer wilde niet dat ze na een paar jaar alweer 
zouden vertrekken.            
    
Historie
 Het huidige huis is gebouwd op de plek waar 
vroeger het bouwhuis stond van de havezathe 
Beerse. Dit huis werd al in 1328 genoemd. Rond 
1746 is het huis afgebroken.
    
Bezoek
Regelmatig verbleven koningin Juliana en haar man 
prins Bernhard op landgoed Beerze. De toenmalige 
bewoners waren goed bevriend met de koninklijke 
familie.
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