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Samenvatting 
Er liggen heel veel stenen in de grond rondom 
Steenwijk. Maar hoe komen die daar? En 
waarom heet Steenwijk eigenlijk Steenwijk? Zou 
dat daar iets mee te maken hebben?

Lesdoel
De leerlingen kunnen aan de hand van het 
maken van een opdracht vertellen waar de 
stenen rond Steenwijk vandaan komen. 

Werkvorm
Horen 
De leraar begint met een klassikaal gesprek 
(eventueel met plaatje op het digibord van 
onderstaande plaatsen): Een woonplaats is vaak 
niet zomaar een naam. Vaak zeggen ze iets over 
de plek of de plaats. Voorbeeldvragen:
•  Afbeelding muggenbeet: wie weet waar dit 

is? Waar zou de naam Muggenbeet vandaan 
komen?  
In tegenstelling tot wat doorgaans gedacht 
wordt is de naam niet afkomstig van de beet 

van de mug maar het is een verbastering van 
mücken beecke, Oudsaksisch voor ‘kleine 
beek’. Deze beek stroomt nog steeds door het 
dorp en mondt uit in het vaarwater De Riete. 
Maar al in 1313 stond het dorp te boek als 
Mugghenbete

•  Afbeelding Giethoorn: wie weet waar dit is?  En 
waar komt Giethoorn vandaan? 
De eerste vermelding van Giethoorn dateert uit 
1225. Flagellanten worden vaak vermeld als 
stichters van Giethoorn[3]. Gait Berk schrijft 
erover: “Als dat waar is, is het fantastisch. Stel 
u voor, een troep haveloze dwepers die zich al 
maar geselen en uitzinnig ronddolen om dan 
voorouders te worden van een degelijk gekleed 
en kalm ploeterend volk.” Gait Berk legt ook 
een verband met het klooster dat in Giethoorn-
Noord gestaan heeft. Deze pioniers zouden 
veel geitenhoorns gevonden hebben van door 
de stormvloed van 1170 vanuit de Zuiderzee 
omgekomen geiten. Volgende deze verklaring 
zouden zij hun nederzetting Geytenhorn 
genoemd hebben. Later werd dat Geythorn, en 
dankzij het dialect is het Giethoorn geworden. 
De geitenhoorn is terug te vinden in het wapen 
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van Giethoorn. Volgens taalwetenschappers 
heeft “hoorn” echter de betekenis “in het 
water uitspringende hoek land”, hetgeen de 
vorm “Gethorne” (1230) ook laat vermoeden

•  afbeelding St. Jansklooster: wie weet waar dit 
is? En waar zou de naam vandaan komen? 
Sint Jansklooster is genoemd naar het convent 
op de Sint Janskamp, een klooster dat in 1399 
werd gesticht door de blinde Johannes van 
Ommen. Het Sint Jansklooster werd in 1581 
verwoest tijdens de Tachtigjarige Oorlog. 
Vandaag gaan we samen onderzoeken waar de 
naam Steenwijk vandaan komt. 

Zien
http://www.regiocanons.nl/overijssel/land-van-
vollenhove/land-van-vollenhove-in-de-klas/
landschap
Laat de leerlingen deze site opzoeken op de 
computer of de tablet. Je kunt de tekst ook 
printen (zie bijlage) Over de tekst krijgen ze 
vragen. Tot slot bekijken de leerlingen een 
filmpje dat heel goed laat zien hoe de stenen 
meekomen in het ijs.

Doen: 
Evaluatie van de les. Weten de leerlingen door 
het maken van de vragen en het bekijken van 
de film waar de stenen rond Steenwijk vandaan 
komen? 

Tijdsduur 
1 lesuur op school

Informatie 
http://www.schooltv.nl/video/ontstaan-
stuwwallengebied-hoe-komen-we-aan-die-
heuvels-in-nederland/#q=ijstijd

Extra suggestie
•  Zoek in de atlas of op de tablet naar grappige 

en bijzondere plaatsnamen en verzin waar die 
namen vandaan komen. 

Lesbenodigdheden
•  Digibord om het eindfilmpje te laten zien
•  Opdrachtformulieren
•  Geprinte tekst
•  Eventueel tablets of computers 

Voorbereidende werkzaamheden 
•  Eventueel achtergrondinformatie bestuderen
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Oud landschap

150000 v. Chr. 

Wolterholten
In Wolterholten bij Steenwijk tussen de snelweg 
en het spoor liggen 143 reusachtige stenen. Ze 
zijn gevonden bij de aanleg van de snelweg A32. 
De stenen zijn al duizenden jaren oud.

IJs
Tijdens de één na laatste ijstijd, ongeveer 
100.000 tot 200.000 jaar geleden, was het zo 
koud dat het noorden van Nederland bedekt 
was met een dikke laag ijs. Deze ijslaag, die 
soms wel tientallen meters dik was, kwam uit 
Scandinavië. Het ijs verplaatste zich steeds 
een stukje verder. In de ijslaag zaten veel grote 
stenen. Die werden door het ijs meegenomen. 
Zo kwamen de grote stenen in het Land van 
Vollenhove terecht.

De Zândkoele
Bij Heetveld kun je in De Zândkoele een 
landkaart bekijken. Deze kaart is van 
houtsnippers en schelpen gemaakt. Op de kaart 
is aangegeven waar de grote stenen in het Land 
van Vollenhove waarschijnlijk vandaan komen.

Landschap
Het ijs nam niet alleen stenen mee. Het vormde 
ook het landschap. In het Land van Vollenhove 
zijn twee verschillende landschappen te 
vinden: de hoge gedeelten tussen Oldemarkt 
en Steenwijk en bij Vollenhove. Daartussenin 
is het land veel lager. De hogere gedeeltes zijn 
ontstaan doordat het zware ijs de grond omhoog 
duwde.

Zand
Tijdens de laatste ijstijd, ongeveer 60.000 jaar 
geleden, stormde het verschrikkelijk. Vanuit 
het oosten werd veel zand naar het Land van 
Vollenhove geblazen. Het land kwam onder een 
dikke laag stuifzand terecht. In het lage land zie 
je dat zand nu terug als duinen en oeverwallen. 
Op de hogere gedeeltes van Land van Vollenhove 
vormt het zand de bovenste grondlaag.

(bron: regiocanon Overijssel)
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opdrachtenformulier

STEENWIJK

1. Lees de alinea Wolterholten
•  Hoe zijn de stenen bij Steenwijk ontdekt? 

•  Hoeveel stenen zijn er bij de snelweg gevonden?

2.   Lees de alinea IJs
•  Waar kwam het ijs in de ijstijd vandaan?

3.  Lees de alinea Landschap
•  Hoe heeft het ijs de hogere gedeeltes in het landschap gemaakt? 

4.  Lees de alinea Zand
•  Wanneer was de laatste ijstijd?

•  Wat voor weer was het toen?
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1.  Wolterholten
•  Hoe zijn de stenen bij Steenwijk ontdekt? 
ANTWOORD: Bij de aanleg van de snelweg

•  Hoeveel stenen zijn er bij de snelweg 
gevonden?

ANTWOORD: 143

2.  IJs
•  Waar kwam het ijs in de ijstijd vandaan?
ANTWOORD: Scandinavie

3.  Landschap
•  Hoe heeft het ijs de hogere gedeeltes in het 

landschap gemaakt? 
ANTWOORD: Omdat het zware ijs de grond omhoog 
drukte

4.  Zand
•  Wanneer was de laatste ijstijd?
ANTWOORD: 60.000 jaar geleden

•  Wat voor weer was het toen?
ANTWOORD: Het stormde zand
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