
Aardrijkskunde fietsexcursie klas 2: landschappen (in je eigen omgeving) 

In de week van maandag 17 mei t/m vrijdag 21 mei zijn de klassen 2 op fietsexcursie 

geweest voor het vak Aardrijkskunde. Ondanks de regen (maandag!) en de storm (vrijdag!) 

werd om 08.30 gestart vanaf het schoolplein van Broklede. Vanwege de corona-regels 

gingen de leerlingen in duo’s op pad (figuur 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1. Vroege start. De eerste excursie na de lockdown.  

Om een beetje een indruk te krijgen van de landschappen in de buurt van de school gaan de 

leerlingen een fietstocht maken van circa 35 kilometer. Met behulp van een app kunnen ze 

de uitgezette route volgen en beeld- en geluidsinstructies ontvangen over de verschillende 

excursiepunten op de route (figuur 2). Per excursiepunt maken de leerlingen een soort 

quizvraag op de app, schrijven ze op in welk soort landschap ze zich op dat moment 

bevinden en maken ze een foto. De foto’s gaan ze later gebruiken om een beeldverslag van 

de excursie te gaan maken in het programma ArcGis. 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Figuur 2. De 

fietsexcursieroute die 

de leerlingen van klas 

2 gefietst hebben. De 

nummers stellen de 

excursiepunten voor. 

 



Om landschappen te herkennen, kunnen de leerlingen gebruik maken van hun voorkennis, 

de aanwijzingen op de app en moeten ze goed om zich heen kijken (figuur 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3. Landschappen in de 

omgeving. In het cirkeltje is te zien 

dat we in de buurt een 

rivierkleilandschap, een 

laagveenlandschap en een 

zandlandschap hebben. 

 

Een ander trucje om het soort landschap te bepalen is met een guts of een grondboor de 

ondergrond naar boven halen en kijken wat daar in zit (figuur 4). Waarschijnlijk vind je 

bijvoorbeeld veen in de ondergrond bij een veenlandschap. Bij een rivierlandschap is dat wat 

lastiger: je kunt er zand vinden, maar hoe zie je dat dit zand door een rivier is afgezet en niet 

door de wind of door ijs (zoals bij een zandlandschap)? De leerlingen moeten dus al hun 

waarnemingen combineren om tot een antwoord te komen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4. IJverig noteren de leerlingen per 20 

centimeter wat er in de grond te vinden is.  

 

 



Ondertussen wordt er ook nog wat anders van de leerlingen gevraagd, namelijk navigeren. 

Helaas heeft een groepje uit 2HVd een afslag gemist en een omweg van 15 kilometer door 

de polders gemaakt! Gelukkig hebben ze alle excursiepunten uiteindelijk kunnen doen en 

zijn ze hoogstens wat moe na 5 uur trappen. 

In de loop van de dag wordt duidelijk dat in de buurt van Hilversum er behoorlijk geklommen 

moet worden en dat het gebied iets te maken heeft met ijstijden en dat de mens het 

landschap mede heeft vormgegeven (zie figuur 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5. Grafheuvels op 

de Hoorneboeg bij 

Hilversum (2900 – 1100 

voor Christus) 

 

Natuurlijk kan na het klimmen, afgedaald worden richting de Oud-Loosdrechtse dijk, waar de 

leerlingen nog kort over dekzand uit de laatste ijstijd fietsen om vervolgens door het veelal 

afgegraven veenlandschap in waaierformatie richting de vertrouwde rivier de Vecht te rijden. 

Nog voordat de Romeinen in deze buurt rondliepen ontstond bij een overstroming van de 

Oude Rijn de rivier de Vecht en werden in korte tijd, in het toenmalige veenmoeras, enorme 

pakketten zand en klei afgezet (figuur 6). 

 

Figuur 6. Over de afzetting uit de 

ijstijden werd eerst veen gevormd 

en bij een doorbraak van de 

Oude Rijn kwam daar nog eens 

materiaal van de rivier de Vecht 

bij. 

 



De leerlingen fietsen langs de Vecht richting Breukelen. Kenmerkend zijn de wat kronkelige 

wegen, de boomgaarden, redelijk wat bebouwing en, heel subtiel, de iets hogere ligging ten 

opzichte van de omgeving. Zouden we nog in de afzettingen van de Vecht een afdruk van 

een Romeinse sandaal vinden? We vinden wel wat we hier verwachten, zo vlak bij het 

Amsterdam-Rijnkanaal: eerst wat klei met daaronder ook kleiig zand. Zou je dieper kunnen 

boren dan hadden we waarschijnlijk ook nog veen onder deze lagen kunnen vinden met 

daaronder dekzand van 20.000 jaar oud (figuur 7). 

Uiteindelijk zijn de leerlingen klaar met fietsen, althans: wat betreft de excursie. Nu nog naar 

huis toe. Voor sommigen is dit een (dag)record afstand. Wel moet aangetekend worden dat 

we de laatste jaren steeds meer E-bikes tellen. 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 7a. Moe gewaaid bestuderen leerlingen het 

dwarsprofiel van de omgeving. Wat is wat? 

 

 

       

 

      

 

Figuur 7b. een dwarsprofiel van 

de omgeving. De cijfers 

corresponderen met verschillende 

soorten afzettingen en de 

hoofdletters met wateren.  

B = Vecht. 


