
NederlaNd oNder water
Er was geen land te bekennen in 
Nederland. Honderden miljoenen jaren 
geleden waren de werelddelen die we 
nu kennen nog niet ontstaan. Al het land 
bestond uit één groot supercontinent en 
een paar losse stukken. Voor het eerst 
kwamen er in die tijd eenvoudige planten 
 

als mossen op het land. 
Het klimaat was warm en dat was 
gunstig voor het leven in zee. Er leefden 
allerlei soorten vissen, schelpachtige 
diertjes en kreeftachtige wezentjes. Het 
spannendste dier was een zeeschorpioen 
die wel drie meter lang kon worden!

De reis van 
neDerlanD
Nederland ligt nu precies tussen de 
Noordpool en de evenaar. In het verleden 
was dat wel even anders! 500 miljoen jaar 
geleden lag Nederland vlakbij de zuidpool. 
In een zigzagbeweging reisde ons land van 
het zuidelijk halfrond naar het noordelijk 
halfrond.
Tijdens die reis is de bodem steeds dikker 
geworden omdat er steeds meer grondlagen 
bovenop kwamen. Sommige lagen zijn 
gevormd toen Nederland onder water in zee 
lag, andere toen Nederland land was. We 
vinden nu nog bodemschatten die in die 
tijden gevormd zijn.

Siluur: 440 tot 420 miljoen jaar geleden 

Carboon: 360 tot 300               miljoen jaar geleden  

Perm: 300 tot 250 miljoen jaar geleden 
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De reis van nederland

Een woestijn? Die vind je bijvoorbeeld 
in Afrika of Mongolië. En voor het 
tropisch regenwoud kun je bijvoorbeeld 
naar Brazilië of Indonesië. Toch was er 
een tijd dat je deze landschappen en 
klimaten ook in Nederland vond. Ga 
maar mee ver, héél ver terug in de tijd.

Zoute groNd
In het gebied waar West-Europa (en 
dus ook Nederland) nu ligt, ontstond 
tijdens het laat-perm een binnenzee. 
Aan de randen ervan lagen hoge 
bergen. Omdat het in die tijd warm 
was, verdampte het water en bleef 
het zout achter. Kilometers diep in de 
Nederlandse bodem is die zoutlaag 
miljoenen jaren later veranderd in een 
laag zoutsteen. Lekker op je eitje!

NederlaNd bedekt met ZaNd
In deze tijd werd het warmer op aarde. En 
droger! Veel bestaande planten konden 
niet tegen die droogte. Er kwamen steeds 
meer coniferen, ginkgo’s en palmvarens. 
Sommige gebieden werden zelfs 
kurkdroog. 
Uiteindelijk verdwenen de moerasplanten, 
want die kregen geen water meer. Het 
insect dat het in deze tijd het beste deed, 
was een soort kakkerlak. Dit dier kon 
vliegen, hard rennen en alles eten. 

Negentig procent van de insecten in die 
tijd was zo’n soort kakkerlak. 
De dieren werden steeds groter. Vooral de 
reptielen ontwikkelden zich steeds verder. 
Er kwamen zoogdierreptielen waar later 
de zoogdieren uit ontstonden en reptielen 
waar de dinosaurussen uit voortkwamen. 

NederlaNd moeraslaNd
De continenten lagen niet stil. Ze waren 
naar elkaar toe ‘gedreven’ en vormden nu 
één grote aardmassa. Rond de evenaar 
lag het deel dat later Noord-Europa werd. 
Het was er warm en nat, zoals nu in het 
tropisch regenwoud. Er groeiden bomen 
en planten in het moeras en varens in 

alle soorten en maten. Het was een fijn 
klimaat voor allerlei dieren. Er waren 
gigantische insecten. Libellen zo groot 
als je tafeltje op school! Er ontstonden 
amfibieën die zich ontwikkelden uit 
vissen. Sommige soorten werden wel 
meters lang. 

Welkom in het   verleden!

VersteeNde plaNteN
Uit de moerassen van het carboon 
ontstond steenkool. Dat ging als 
volgt. Dode planten gingen rotten. 
Die plantenresten vormden een 
laag veen. Water spoelde er een 
laagje zand over. Daarop groeiden 
opnieuw planten. Er ontstond weer 

een laag veen. In miljoenen jaren tijd 
werden die veenlagen met andere 
plantenresten onder de grond steeds 
meer op elkaar geperst. Er ontstond 
een hard materiaal dat we steenkool 
noemen. Steenkool kun je gebruiken 
als brandstof.
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rare tijdeN
De geschiedenis 
van de aarde 
wordt ingedeeld 
in geologische 
tijdperken. En die 
tijdvakken hebben rare 
namen zoals Siluur, 
Carboon en Perm. 


