
Een tocht door de IJsselvallei 
Dit artikel is een verslag van de veldwerkdag die door mij, als stagiaire van Logos Instituut, is georganiseerd.  We 

gaan een tocht maken door de IJsselvallei. Deze tocht maken we samen met Hans Hoogerduijn en Jan van 

Meerten. We beginnen op de Sallandse heuvelrug, waarna we naar de vogelkijkhutten in Zwolle gaan. Via de 

stuwwallen bij Hattem gaan we naar de Letlandse straat en sluiten we af met de Aardmansberg. De verschillende 

punten zijn te vinden in figuur 1.   

                           

  Figuur 1: Punten veldwerkdag    Figuur 2: Kaartje Sallandse heuvelrug 

Sallandse heuvelrug  
 

We starten in het oosten op de Sallandse heuvelrug, hier is een ijstijden pad. De Sallandse heuvelrug is een 

stuwwallen gebied en er zijn een aantal kenmerken hieraan. In figuur 2 is een kaartje te zien hoe het gebied eruit 

ziet. Op deze kaart zijn nummers te vinden die gelinkt zijn aan kenmerken van het stuwwallengebied. We beginnen 

bij 1, vanaf deze plek heb je een goed overzicht van het gebied, dit is te zien op figuur 3. Recht voor je zie je het 

smeltwaterdal en daaraan grenzend de volgende stuwwal. In de verte kun je ook de stuwwallen zien die aan de 

andere kant van de IJssel liggen. Op deze stuwwallen zijn ook vaak keienvloertjes te vinden. Dit komt doordat de 

wind het zand heeft weggeblazen en dat de keitjes bleven liggen. Vanaf punt 1 lopen we de stuwwal af het 

smeltwaterdal in. Dit dal is ontstaan doordat het ijs smolt en het smeltwater van zuidoost naar het noorden 

stroomde. Het water stroomde weg en dit dal bleef over. In figuur 4, is goed te zien dat je in dit smeltwaterdal 

tussen de stuwwallen door loopt. Tijdens de ijstijd was de bodem constant bevroren, permafrost, alleen tijdens de 

zomer was er een deel van de bodem ontdooid waardoor er een heel kort groeiseizoen was. Tegenwoordig komt dit 

gebied aan zijn water door de regen. In figuur 7 is goed te zien wat het regenwater kan doen. Hier heeft het water 

een deel van het pad weggeslagen en is een bodemprofiel te zien. Lopend door het smeltwaterdal komen we aan bij 

punt 3, dit is een puinwaaier. Het dal wordt hier breder en de wanden van de stuwwallen zijn minder stijl, zie figuur 

6. Het bodemmateriaal wat is hier afgezet nadat de stroomsnelheid van het smeltwater afnam. Later is de mens in 

dit gebied gaan huishouden en dit zorgde ervoor dat er meer rechten lijnen in het landschap kwamen. In figuur 5, is 

bijvoorbeeld een weide te zien met daarnaast de door de mens aanplantte houtwallen. 

                          

                      Figuur 3: Uitzicht vanaf stuwwal                            Figuur 4: Smeltwaterdal 



 

Figuur 5: Weide met houtwallen 

 

   

 

 

 

 

 

 

Figuur 6: Puinwaaier    

             Figuur 7: Bodemprofiel  

Vogelkijkhutten Zwolle  

De tweede stop in onze tocht door het IJsselvallei zijn de vogelkijkhutten bij Zwolle. Door de hoge waterstand stond 

het water tot de winterdijk en waren de uiterwaarden helemaal overstroomt. De zwarte lijn op de kaart in figuur 8, 

is de winterdijk en tussen de rode en de zwarte lijn liggen de uiterwaarden, een vogelrijk gebied. Op figuur 9, is te 

zien hoe de uiterwaarden erbij lagen ten tijde van de veldwerkdag. Op deze locatie is ook een steenfabriek te 

vinden, zie figuur 10. Aan de linker kant van de winterdijk liggen tichelgaten, in figuur 8 omlijnd met een blauwe lijn. 

Deze tichelgaten zijn ontstaan na het afgraven van klei, dat in de oven werd gebruikt om bakstenen te bakken. 

Rondom deze tichelgaten zijn verschillende vogels te vinden, in figuur 11 zijn hiervan enkele voorbeelden te vinden, 

bijvoorbeeld aalscholvers, kuifeenden en knobbelzwanen. Om een goed beeld te krijgen van hoe een rivierloop in 

elkaar zit, is er een tekening gemaakt, deze is te vinden in figuur 12. Op deze tekening staan 5 punten. Punt 1 is de 

rivierloop. Punt 2 is de zomerdijk. Punt 3 zijn de uiterwaarden. Punt 4 is de winterdijk. Punt 5 zijn de komgronden. 

                             
          Figuur 8: Kaart IJssel bij Zwolle    Figuur 9: Uiterwaarden bij Zwolle 

 



    

 Figuur 10: Oude Steenfabriek   Figuur 11: Vogels bij de tichelgaten 

 

Figuur 12: Tekening rivierloop 

Stuwwal bij Hattem 
 
Bij punt 3 staan we op de stuwwal bij Hattem. Op de helling hiervan zijn drie mooie bodemvormingsprocessen 

zichtbaar. In figuur 13 is een bodemprofiel zichtbaar. Hierin is de minerale stroom goed zichtbaar. De minerale 

stromen loopt van bovenaf naar beneden en komen terecht in de bruin oranje laag. In figuur 14 is een andere 

bodemvoringsproces te zien namelijk kryoturbatie, dit is te herkennen aan de golvende lijn in de lagen van de 

bodem. Kryoturbatie is het proces waarbij de oorspronkelijke gelaagdheid in de bodem verstoort word het vriezen 

en dooien. Dit komt vooral voor op plekken waar vroeger permafrost in de bodem zat. Het water wat ontdooit in de 

zomer kan niet verder de grond in, doordat dat deel nog bevroren is. Later bevriest dit water weer en dit zorgt voor 

de golfslag in de gelaagdheid. 

    

Figuur 13: Bodemprofiel stuwwal Hattem             Figuur 14: Kryoturbatie bij Hattem 

  



In figuur 16, is de opstuwwing van de lagen in de stuwwal goed te zien. De zwarte lijn is een horizontale lijn en de 

rode lijn is de opstuwing hoe hij er nu bij ligt. De hoek waarin deze stuwing is ontstaan is 30 graden en is tot stand 

gekomen door de kracht van het ijs. De stuwwal bestaat uit hele compactte lagen zand, deze lagen zijn goed te zien 

in figuur 17. Deze compactte lagen laten duidelijk zien met hoeveel kracht het ijs het zand opgestuwd heeft. 

   

Figuur 16: Opstuwing bij Hattem        Figuur 17: Opgestuwde lagen 

Letlandse straat 
 
Het vierde punt dat we bezoeken in de IJsselvallei is de Letlandse straat. Hier hoopten we de verbinding tussen de 
Berkel en de IJssel. Deze verbinding bleek echter door de stad te lopen en er is een extra kanaal gegraven voor de 
industrie. Dit kanaal heet het Twentekanaal en de verbinding met de IJssel is te zien in figuur 18. Vanuit de luchtfoto 
op figuur 19 is goed te zien hoe alles in elkaar zit. De zwarte lijn is de IJssel en de rode lijn is het Twentekanaal. De 
blauwe lijn is de Berkel. De blauwe zijtak naar boven is de verbinding die is aangelegd naar het Twentekanaal. 
 

    
 

Figuur 18: Letlandse straat                     Figuur 19: Kaart Berkel, IJssel en Twentekanaal 

 



 
Figuur 20: Heidegebied in de buurt van de Aardmansberg 

Aardmansberg 

Het laatste punt op onze tocht door de IJsselvallei ligt op de stuwwallen in het westen van de IJssel. Een van de 

hoogste punten hier is de Aardmansberg, op deze berg staat het Aardhuis, zie figuur 21. Dit huis is het 

bezoekerscentrum van kroondomein het Loo en was vroeger het jachtchalet van koning Willem III. In 1972 gaf 

koningin Juliana een andere bestemming aan het gebouw, namelijk een voorlichtingscentrum over natuur en wild. 

Het gebied rond om de Aardmansberg heeft nog meer te bieden. Zo is er een mooi heidegebied te vinden. Dit gebied 

is te zien in figuur 20, je kan goed zien hoe de wind heeft huisgehouden in het gebied. 

 
Figuur 21: Het Aardhuis 

 


