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Het project is tot stand gekomen in 
een samenwerkingsverband van Kunst 
Centraal, Landschap Erfgoed Utrecht en 
Annet Werkhoven van De Werkhoven: 
‘Geschiedenis voor u’. In 2013 heeft het 
project een doorstart gemaakt. 
Annet Werkhoven en Maja van 
Eijndthoven (cultuurcoach en verbonden 
aan de bibliotheken van Z-O-U-T) heb-
ben de organisatie en uitvoering van het 
project voor hun rekening genomen. 
Het werkmateriaal is vormgegeven door 
Bert Koning, van de Hoop&Koning.   

Doelgroep
Dit project is voor groep 7 en 8 van het 
primair onderwijs. Leerlingen uit de groe-
pen 7 en 8 hebben vele technieken en 
vaardigheden opgedaan in hun school-
loopbaan. Nieuw is dat zij op deze leef-
tijd kunnen denken, kijken en luisteren 
vanuit verschillende perspectieven.

Doelstelling
De leerlingen maken kennis met erfgoed 
in de gemeente Utrechtse Heuvelrug, 
kunnen zich inleven in een andere tijd, 
en zijn in staat opgedane kennis toe te 
passen door middel van werkopdrachten. 
Daarnaast weten ze de resultaten vorm 
te geven en te presenteren.  

Dit project sluit aan bij een van de vensters uit het boek ‘Over Heerweg en 

Schapendriften. Geschiedeniscanon van de gemeente Utrechtse Heuvel-

rug’. Het bijbehorend werkboekje heeft elke school in de gemeente Utrecht-

se Heuvelrug in meervoud aangeboden gekregen. U heeft er voor gekozen 

om met uw leerlingen kennis te maken met het project rond venster 1:  

Van zwerfstenen tot boeren. 

Voorwoord

De kerndoelen 54, 55 en 56 van het pri-
mair onderwijs worden d.m.v. dit project 
behaald:
54:  De leerlingen leren beelden, taal, muziek 

en beweging te gebruiken om er gevoe-
lens en ervaringen mee uit te drukken en 
om er mee te communiceren.

55:  De leerlingen leren om eigen werk en dat 
van anderen te reflecteren.

56:  De leerlingen verwerven enige kennis 
over en krijgen waardering voor aspecten 
van cultureel erfgoed.

Inhoud
Om de leerlingen voor te bereiden op het 
bezoek aan de locatie krijgen ze uitleg 
over het onderwerp en maken opdrach-
ten. Door in de voorbereidende les aan-
dacht aan het thema te besteden, gaan de 
leerlingen voorbereid naar de locatie. Ze 
zijn al verwonderd en geprikkeld en zullen 
ter plekke meer begrijpen en opnemen 
van wat ze zien. Na afloop volgt er een 
creatieve verwerking, waardoor het pro-
ject een mooi rond geheel vormt. Het pro-
ject bestaat uit drie lessen. Les 1 wordt in 
de klas gegeven, les 2 betreft een bezoek 
op locatie, les 3 wordt wederom in de klas 
gegeven. De lessen in deze handleiding 
zijn beschreven aan de hand van een 
vaste structuur: inleiding-kern-afsluiting.
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Organisatie
Bij dit project is de lokale culturele  
omgeving van uw gemeente betrokken. 
Maja van Eijndthoven en Annet 
Werkhoven zorgen voor afspraken 
met de locatie en maken roosters voor 
het locatiebezoek. De leerlingen brengen 
een bezoek aan het Zwerfsteneneiland 
in de Zanderij te Maarn. 

Kwaliteit
We vragen u nadrukkelijk na afloop van 
het project uw bevindingen met ons te 
delen via een evaluatie formulier, dat u 
kunt downloaden van de website: 
www.dewerkhoven.nl Uw reactie/uw 
beoordeling is voor ons stimulerend en 
richtinggevend bij de kwaliteitsverbete-
ring van onze diensten.

De visie, zoals verwoord op de achter-
kant van het boek ‘Over Heerweg en 
Schapendriften. Geschiedeniscanon van 
de gemeente Utrechtse Heuvelrug’ is de 
grondslag van dit project. Namelijk dat 
lokale geschiedenis een positieve bij-
drage levert aan het gevoel van binding 
met de omgeving, de eigen buurt, het 
dorp of de stad. Daarnaast is het voor 
schoolgaande jeugd van groot belang 
om kennis te nemen van het historische 
en culturele erfgoed van de eigen omge-
ving. Het bevordert het historisch besef 
en de belangstelling voor de schatten 
van de eigen omgeving. Hieraan werkt 
dit project op een educatief, interactieve 
en bijzondere (in de vorm van histori-
sche drama-acts) manier mee. 

Lessenoverzicht

Les Korte inhoud van de les Nodig

Les 1
Voorbereiding in de klas door de 
leerkracht

Naar aanleiding van een 
ansichtkaart start de les met 
voorbereidende informatie over 
de Utrechtse Heuvelrug

Ansichtkaart, bijlagen, powerpoint en 
film op internet

Les 2
Bezoek op locatie o.l.v. 
gastdocenten Annet Werkhoven 
en Peter Enter of Mirjam van Oord

U brengt een bezoek aan het 
Zwerfsteneneiland in Maarn

Passende kleding en vervoer

Les 3
Verwerking in de klas door de leer-
kracht

De leerlingen bewerken een steen 
met een symbool of familiewapen

Stenen, verf materialen
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Inleiding

Wat is een canon?

Het woord ‘canon’ betekent onder andere richtsnoer, en in die zin is het 

hier bedoeld: het richtsnoer van kennis over onze cultuur en  

geschiedenis die we aan nieuwe generaties en nieuwe inwoners  

willen meegeven. Het woord werd geïntroduceerd door de landelijke  

canon www.entoen.nu, bestaand uit vijftig ‘vensters’, die samen de  

hoogtepunten tonen van de geschiedenis en cultuur van Nederland. 

Het doel ervan is dat iedereen een geza-
menlijk beeld heeft van wat Nederland 
heeft gevormd en gemaakt tot het land 
dat het nu is.

Naar aanleiding van de landelijke canon 
zijn er overal regionale en lokale canons 
gemaakt. Door deze lokale canon komt 
de geschiedenis voor leerlingen dichter-
bij en wordt ze tastbaar. Maar ook leer-
krachten kunnen op deze wijze de eigen 
omgeving actief bij de les betrekken. 
Met dit canonproject leren de leerlingen 
over een thema uit hun eigen omgeving, 
en ze gaan vervolgens kijken op locatie 
om te ervaren hoe het vroeger was en 
nu nog is.

Aansluiting bij de canon en
tijdvakken
De onderwerpen van deze lessen sluiten 
gedeeltelijk aan bij de landelijke canon-
vensters. Van zwerfstenen tot boeren 
sluit aan bij het landelijke canonvenster 
Hunebedden. Vroege landbouwers
(ca. 3000 v. Chr.). Het valt in het tijdvak 
Jagers en boeren (prehistorie), want het 
behandelt het ontstaan van de Utrecht-
se Heuvelrug en haar eerste bewoners.
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Inleiding
Ansichtkaart (5 min.)
De klas heeft een ansichtkaart ontvan-
gen. U laat de kaart zien en een leerling 
vertelt aan de anderen wat 
er op de voorkant staat (stenen, en 
Groeten uit Maarn). U of een leerling 
leest voor wat er op de achterkant 
van de kaart staat (bijlage 1). 

U gaat graag op de uitnodiging in en 
zegt zoiets als: ‘Laten we ons dan maar 
eens voorbereiden op dit 
bezoek.’ (Dit ter introductie op de rest 
van de les.) ‘Want hoe zouden die ste-
nen hier dan eigenlijk gekomen 
zijn? Dan moeten we vast ver terug in de 
geschiedenis. En hoe zouden de eerste 
mensen hier op de  Utrechtse Heuvelrug 
geleefd hebben?’

Les1:  Voorbereiding in de klas

Activiteit:   Voorbereidende les aan de hand van klassengesprek met  
powerpointpresentatie en individuele opdrachten.

Vak:  Geschiedenis
Doel:      De leerlingen weten hoe hun eigen omgeving (de Utrechtse Heuvelrug) is 

ontstaan, hoe de eerste bewoners hier leefden en wat je daar nu nog van kunt 
zien.

Duur:  60 minuten (excl. de aflevering van Het Verleden van Utrecht)
Lespakket:  Ansichtkaart (bijlage 1)
 -  De powerpointpresentatie met notities kunt u downloaden van de 

website van www.dewerkhoven.nl bij het tabje projectlessen.
   (Zie voor een beknopte toelichting bij de plaatjes bijlage 2.)
 - Het leerlingenwerkblad (bijlage 3)
 -  Op de volgende website kunt u aflevering 1 en 10 uit de serie Het verleden 

van Utrecht bekijken, deze films sluiten goed aan bij deze les.  
www.entoen.nu/nl/utrecht/onderwijscanon/grafheuvels en  
www.entoen.nu/nl/utrecht/rhijnspoorweg

Voorbereiding:   -  Stuur de ansichtkaart naar uzelf en de leerlingen op.
 -  Lees pagina 10-12 van het boek van A. Werkhoven:  

‘Over Heerweg en Schapendriften. Geschiedeniscanon van de gemeente 
Utrechtse Heuvelrug’ (venster 1: Van zwerfstenen tot boeren).

 - Bereid de powerpointpresentatie voor.
 -  Kopieer het leerlingenwerkblad.
Aansluiting canon: -  Nationale canon, venster Hunebedden. Vroege landbouwers  

(ca. 3000 v. Chr.): www.entoen.nu/hunebedden, 
 -  Regionale canon Utrecht-Zuidoost, venster Grafheuvels.  

Vroege bewoners (3500-0 v. Chr.)
 - Aardrijkskunde: ontstaan van het landschap
 - Geschiedenis: tijd van jagers en boeren (prehistorie)
Locatie:  In de klas   
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Voorkennis leerlingen (10 min)
Voorkennis leerlingen (10 min.)
U bespreekt met de leerlingen wat zij 
weten van het landschap in en rond de 
Utrechtse Heuvelrug. 
- Hoe ziet het eruit? 
- Welke namen van plekken in de omge-
ving kennen de leerlingen? 
(Hoogteverschil, verschillende ‘bergen’: 
hoogste punt is de Amerongse Berg: 70 
meter boven NAP.  Verder: Darthuizer-
berg, Hazenberg. Andere plekken zijn 
bijvoorbeeld het Amerongse bos, De 
Kaap, St. Helenaheuvel.)

Kern
Ontstaan van het landschap (10 min.)
U laat de powerpointpresentatie over 
het ontstaan van het landschap zien en 
vertelt daarbij. In bijlage 2 vindt u een 
beknopt overzicht van de powerpointpa-
gina’s. Op de website vindt u de power-
point met per dia extra informatie om 
aan uw leerlingen te vertellen. 

Opdrachten (15 min.)
U laat de leerlingen het werkblad (bijlage 
3) maken en bespreekt daarna de ant-
woorden.

Afsluiting (10 min.)
U inventariseert met de leerlingen wat zij 
Marie van der Steen kunnen vragen over 
het ontstaan van de Utrechtse Heuvelrug. 
Wat zijn de belangrijkste dingen die de 
leerlingen te weten zijn gekomen? In de 
volgende les brengt u met de leerlingen 
een bezoek aan het Zwerfsteneneiland.

Film grafheuvels (20 min.)
Wie waren nu de eerste bewoners 
van de Utrechtse Heuvelrug? U laat de 
aflevering ‘Graven in de Heuvelrug’ uit 
de serie Het Verleden van Utrecht zien 
(duur: 12 minuten).

Vragen ter bespreking:
-  Waarom gingen de eerste bewo-

ners juist op de zuidhelling van de 
Utrechtse Heuvelrug wonen?  (vrucht-
bare grond, dicht bij rivier, maar hoog 
genoeg om geen last te hebben van 
overstromingen)

- Waar leefden ze van? (landbouw)
- Wat zien we daar nu nog van terug? 
(grafheuvels, urnenvelden en andere 
bodemvondsten als werktuigen etc.)
In het verleden was het klimaat hier 
anders dan nu. Er zijn verschillende 
koude periodes geweest. Die noemen 
we ijstijden. Tijdens één van die ijstijden 
is de Utrechtse Heuvelrug ontstaan. 
Dat was 150.000 jaar geleden. Een groot 
deel van ons land lag toen onder 
een dikke laag ijs, zoals je hier ziet. 
Nu zie je dit soort ijspakketten 
alleen hoog in de bergen: gletsjers.

Tips
Actueel Hoogtebestand Nederland:  www.ahn.nl
Info over de grafheuvels:   www.entoen.nu/nl/utrecht/onderwijscanon/grafheuvels
Info over hunebedden:  www.entoen.nu/hunebedden
Info over het zwerfsteneneiland:  www.zwerfsteneneiland.nl
 

Marie van der Steen
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Les 2: Bezoek op locatie

Doel:    De leerlingen maken kennis met de afgraving, krijgen informatie over de tijd 
waarin deze ontstond en onderzoeken een aantal stenen op hun afkomst.

Tijd: 60 minuten
Nodig:   Download de foto’s van de website van www.dewerkhoven.nl bij het tabje pro-

jectlessen zodat u na uw bezoek een en ander kunt laten zien op het digibord.
 -  Passende kleding en schoeisel om door zand en gras te lopen bij de geldende 

weersomstandigheden
 - Plaatjes van de Maarnse Berg (bijlage 5) 
Voorbereiding:  Regel zelf vervoer voor de leerlingen naar het Zwerfsteneneiland in Maarn.
Verloop van  
de activiteit:  De leerlingen arriveren met begeleiders bij de zandafgraving,  

waar Peter Enter of Mirjam van Oord en Annet Werkhoven hen verwelkomen.
Locatie:  Verzamelen voor het toegangshek van de zandafgraving,  

daarna gezamenlijk naar het zwerfsteneneiland te Maarn (bijlage 4)

Korte inhoud van de les
De leerlingen bezoeken het Zwerfsteneneiland in de Zanderij in Maarn.

Inleiding
Annet stelt zich voor als verhalen-
verteller/‘archeoloog’. 
Peter/Mirjam als kunstenaars en 
kenners/beheerders van het zwerfste-
nen-eiland. 

Kern
Bij de poort van de zandafgraving (een 
grote treindraaischijf) wordt verteld 
over het ontstaan en het gebruik van de 
afgraving. Daarna gaan de leerlingen het 
zwerfsteneneiland op en krijgen ze een 
zoekopdracht. Tijdens de rondleiding 
worden kaarten en foto’s getoond (bij-
lage 5) die u van de website: 
www.dewerkhoven.nl kunt downloaden.

Afsluiting
Aan het einde van de activiteit mogen 
alle leerlingen een kleine steen 
uitkiezen.
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Les 3: Verwerking in de klas

Doel:    De leerlingen ontwerpen onder leiding van de leerkracht hun eigen  
familiewapen of symbool en schilderen dit op een steen.

Tijd: 45 minuten
Nodig:   Het werkboek ‘Over Heerweg en Schapendriften. Geschiedeniscanon van de 

gemeente Utrechtse Heuvelrug’, venster 1, keuzeopdracht 2
 -  Beschilderde stenen op het digibord (bijlage 6) (downloaden van de 

website www.dewerkhoven.nl)
 - De stenen hebben de leerlingen op locatie gekregen.
 - Potloden, papier, plakkaatverf, water en vernis (spuitbus)
Voorbereiding:  - Richt de werkruimte in
Locatie:  Handvaardigheidslokaal

Korte inhoud van de les
De leerlingen ontwerpen een symbool of familiewapen en schilderen dat op een steen.

Inleiding
Vraag aan de leerlingen waar stenen in 
de loop der tijden voor worden en wer-
den gebruikt. Stenen zijn gebruiksvoor-
werpen, herkenningspunten, wapens en 
er wordt en werd op geschilderd. Bij de 
Vikingen werden stenen vaak gebruikt 
om iets op te schilderen of in te kerven. 
Er zijn daar veel voorbeelden van. 
(Steen van Rosetta bijvoorbeeld, te zien 
in bijlage 6 )

Kern
Vertel de leerlingen dat ze zelf een steen 
gaan beschilderen met een eigen te-
ken, symbool of familiewapen. Laat hen 

vooraf een ontwerp op papier maken 
en dat op de steen kopiëren. Gebruik 
niet te veel water tijdens het schilderen. 
Geef aan dat ze de natuurlijke vorm en 
tekening op de steen gebruiken in het 
ontwerp. Daarna mogen ze op een half 
A4 schrijven waarom ze de steen zo 
gemaakt hebben.

Afsluiting
Als de stenen droog zijn, kunnen ze 
worden gevernist en tentoongesteld. 
Misschien is het leuk om een hoekje 
over deze les in de klas in te richten, met 
bijvoorbeeld foto’s van de excursie, met 
de stenen en de beschrijving ervan.
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Bijlage 1: Ansichtkaart

Bij les 1 
De ansichtkaart van het Zwerfsteneneiland

Groeten uit Maarn
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Bijlage 2:  Beknopt overzicht  
powerpointpresentatie

bij les 1

De Utrechtse Heuvelrug is er niet altijd 
geweest. Heel lang geleden
was het hier vlak.

In het verleden was het klimaat hier anders dan 
nu. Er zijn verschillende koude periodes ge-
weest. Die noemen we ijstijden. Tijdens één van 
die ijstijden is de Utrechtse Heuvelrug ontstaan. 
Dat was 150.000 jaar geleden. Een groot deel 
van ons land lag toen onder een dikke laag ijs, 
zoals je hier ziet. Nu zie je dit soort ijspakketten 
nog op Groenland of Antartica.
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Dit gebeurde er toen het ijs onze kant op 
kwam. Aan de zijkanten duwde het ijs de grond 
opzij, waardoor er stuwwallen ontstonden. 
Het ijs was zwaar, waardoor de bodem onder 
het ijs naar beneden gedrukt werd. Daardoor 
ontstonden dalen. Zo kwam er hoogteverschil 
in het landschap. Het ijs sleepte ook allerlei 
stenen met zich mee hier naartoe.

Op deze kaart is te zien tot hoe ver het ijs 
150.000 jaar geleden kwam. De ijsgrens liep 
dwars door wat nu de provincie Utrecht is. 
Zelfs in de zomer was het gemiddeld 0 graden 
Celsius.
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In onze omgeving ontstonden zo de Utrechtse 
Heuvelrug en de Veluwe als stuwwallen, met 
daar tussenin op de plek waar het
ijs had gelegen de Gelderse Vallei.

Aan deze ijstijd kwam ook weer een eind. Het 
werd weer warmer in onze omgeving. Het ijs 
smolt en verdween. Maar de stuwwallen en de 
dalen bleven bestaan. Die zijn er nog steeds. 
Hier bij de Darthuizerpoort kun je dat goed 
zien.
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Bijlage 3: Leerlingenwerkblad
bij les 1

1. Bekijk de tekening hierboven.

a. Kleur het ijs blauw.
b. Kleur de stuwwallen groen.
c. Wat doet het ijs met het landschap?

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

 
d. Zet de volgende namen op de goede plek: 
Veluwe, Utrechtse Heuvelrug, Gelderse Vallei

I :    ..........................................................................................................................................................................

II:    ..........................................................................................................................................................................

III:    ........................................................................................................................................................................

I II III
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Afbeeldingen uit: Berendsen, De vorming van het landschap, 97/98 (bewerkt naar Zandstra)

2. Bekijk de twee kaartjes hierboven. 
    (Saalien = naam van de ijstijd waarin de Utrechtse Heuvelrug ontstond.)

a.  Geef op het linker kaartje met een pijl aan waar de Utrechtse Heuvelrug ligt. 
(Gebruik zo nodig een atlas om dit op te zoeken.)

b. Uit welke richting kwam het ijs dat ons land bedekte?
   Uit het zuidoosten
   Uit het zuidwesten
   Uit het noordoosten
   Uit het noordwesten

c. Hoe ver kwam het ijs in deze ijstijd?
   Het ijs kwam nog veel verder dan de Utrechtse Heuvelrug.
   Het ijs kwam ongeveer tot aan de Utrechtse Heuvelrug.
   Het ijs bleef ver verwijderd van de Utrechtse Heuvelrug.

d.  Met het ijs kwamen zwerfstenen mee. Op de Utrechtse Heuvelrug zijn deze  
stenen ook teruggevonden. Bekijk beide kaartjes.  
Uit welk gebied in Skandinavië kwamen deze stenen?

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................
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e.  Ook in andere delen van Nederland liet het ijs stenen achter, bijvoorbeeld in 
Drenthe. Waarvoor gebruikten de eerste bewoners de stenen daar.  
(Zoek dit op in het eerste venster van de nationale canon. Zie www.entoen.nu.) 

Ze gebruikten de stenen om 

..................................................................................................................................................

Dat deden ze om 

..................................................................................................................................................
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Antwoorden
1c.  Het gewicht van het ijs drukt de bodem omlaag. Door de druk van het ijs en doordat 

het ijs over het land schuift, wordt aan de zijkanten grond omhoog gestuwd, zodat 
stuwwallen ontstaan.

1d. I = Utrechtse Heuvelrug
 II = Gelderse Vallei
 III = Veluwe

2a.

2b. Uit het noorden.
2c. De Utrechtse Heuvelrug lag in deze ijstijd aan de rand van het ijs.
2d. Midden-Zweden.
2e.  Die gebruikten ze om hunebedden van te bouwen. 

Dat deden ze om doden in te begraven.
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Bijlage 4:  Informatie over de  
docent en de locatie

Uitvoerend docent
Annet Werkhoven-Scherpel is historica en 
geschiedenisdocent. Ze heeft een dynamische 
onderneming, die zich tot doel heeft gesteld: 
‘geschiedenis te maken voor u’.
‘Geschiedenis is niet alleen Willem van Oranje, 
maar ook: de vorige bewoners van uw huidige 
onderkomen, uw achternaam, het 25-jarig 
jubileum van uw bedrijf, een lezing over uw fa-
voriete sport, geschiedenislessen over de eigen 
omgeving, een excursie naar het kasteel in de 
buurt. Kortom,  
geschiedenis is heel dichtbij!’ aldus Annet.
Annet’s grote passie is de geschiedenis van de 
eigen omgeving. Die geschiedenis zou bij ieder-
een, jong en oud, bekend moeten zijn. Ze stelt 
zich graag tot doel dit te bereiken.

Zie voor overige activiteiten: 
www.dewerkhoven.nl.
Locatie: Arnhemsebovenweg 243
3971 MH Driebergen-Rijsenburg

Locatie
Verzamelen voor het toegangshek van 
de zandafgraving, Bergweg in Maarn.

(Als u op de fiets komt: voorbij de trappen en 
het uitkijkpunt rijden, de Bergweg volgen en 
dan wordt u bij het toegangshek ontvangen 
door Peter Enter of Mirjam van Oord en Annet 
Werkhoven).
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Wim Hoogendoorn
De oprichter van SVvhZ is de onlangs 
overleden geoloog Wim Hoogendoorn. 
Wim schreef veel artikelen over de 
aardkundige ontstaanswijze van land-
schappen. Hij was ook de geestelijke 
vader van de aardkundige monumenten 
in Nederland, waarvan het Zwerfstenen-
eiland er één is. 

Onder leiding van Wim Hoogendoorn is 
in 1999 het Zwerfsteneneiland gemaakt.  
De mooie vormgeving van het eiland is 
bedacht door kunstenaar Peter Enter. 
In 2011 heeft de SVvhZ 33 zwerfstenen 
gezaagd, geslepen en gepolijst, waar-
door het nu ook mogelijk is om aan de 
buitenkant van een zwerfsteen een 
stukje binnenkant te zien. Voor haar 
werkzaamheden heeft de Stichting in 
2011 de Beelaerts van Bloklandprijs 
2011 ontvangen. 

Op de luchtfoto is het Zwerfstenenei-
land en de Poort te zien in de Zanderij 
van Maarn. Het is mogelijk om rond het 
meer in de  Zanderij te lopen. Om een 
rondleiding op het Zwerfsteneneiland 
te krijgen moet er contact opgenomen 
worden met de Stichting via de website  
of via facebook. Iedere eerste zaterdag 
van de maand is er een gratis rondlei-
ding, bij voldoende aanmeldingen. 
De rondleidingen worden verzorgd door 
Peter Enter en Mirjam van Oord (voorzit-
ter SVvhZ).

Website: www.aardkundigewaarden.nl/
zwerfsteneneiland/rondleiding.php

Bijlage 4B 

Stichting Vrienden van het 
Zwerfsteneneiland (SVvhZ)
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Bijlage 5:  

Plaatjes van de Maarnse Berg bij les 3
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Bijlage 6:  

Voorbeelden van beschilderde stenen bij les 3


