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Opdracht 1
In 1853 trad de Kringenwet in werking. Deze wet regelde welke gebouwen rond een fort van de Nieuwe Hollandse Waterlinie
mochten staan. Tot een kilometer vanaf het fort mocht niet veel gebouwd worden, want de soldaten moesten in tijden van oorlog
vrij kunnen schieten.
Dit waren de regels:
0 - 1000 m:
300 - 1000 m:
		
600 - 1000 m:
		
		

houten gebouwen zijn toegestaan
houten gebouwen met stenen muren tot
50 cm hoogte zijn toegestaan
stenen gebouwen en boomgaarden zijn
toegestaan, maar bij oorlogsdreiging worden
ze direct vernietigd.

Hieronder zie je een fort. Om het fort heen staan gebouwen en
liggen boomgaarden. Welke gebouwen en boomgaarden mogen
er volgens de regels niet staan? Zet hier een rood kruis door.

Houten gebouw:
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Houten gebouw met stenen muur:

Bij Fort Everdingen zijn de Verboden Kringen
uitgezet in het landschap

Stenen gebouw:

Boomgaard:
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Opdracht 2
Hieronder zie je foto’s van huizen. De huizen staan allemaal minder dan 300 meter van een fort.
Sommige stonden er voor het afschaffen van de Kringenwet in 1963 ook al. Kleur deze groen in.

Een houten woning bij Maarsseveen

Stenen woning bij Fort Nieuwersluis

Stenen woning bij Fort de Gagel

Houten woning bij Fort Nieuwersluis

Stenen woning bij Fort Ruigenhoek

Houten woning bij Fort Maarsseveen

Stenen woning bij Fort Asperen

Een nieuwe houten woning bij Fort Blauwkapel

Stenen woning bij Fort Maarsseveen

Houten woning bij Fort de Gagel

Stenen portiekflat bij Fort Vreeswijk

Stenen woningen bij Fort Ossenmarkt
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Opdracht 3
Op de tekening is een van de polders van de waterlinie onder water gezet. De weg ligt hoger en steekt daarom boven het water uit.
Sommige hoger gelegen stukken grond staan niet onder water. Dit is natuurlijk een zwakke plek in de waterlinie, omdat de vijand daar
eenvoudig door kon. Op deze plaatsen stonden daarom forten. Soldaten zorgen vanuit het fort dat de vijand niet door de linie heen kon
gaan. De soldaten moesten vanuit het fort hun kanonnen goed op de vijand kunnen richten.

A

Bekijk de tekening.
Via welke zwakke plekken valt de vijand aan?
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Hiernaast zie je drie
verschillende soorten
geschut die veel werden
gebruikt bij de
verdediging van
Nederland.
Vul de juiste naam van
ieder geschut in.

1

3

C

D

WAP

2
3

Hou wit s e r

1

2

WATER

Ka no n
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Op de tekening op bladzijde 4 wordt geschoten vanaf het fort. Welk geschut wordt hierbij gebruikt? Zet de juiste
cijfers in de rondjes.
Tip: kijk goed naar de afstand en de baan die de kogel uit het geschut aflegt.

Bekijk de tekening op bladzijde 4.
Wat was er gebeurd als er stenen gebouwen en
bomen in de weg hadden gestaan?
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Opdrachtblad Warzone
Opdracht 4
Gebouwen vlakbij een fort maken het schieten op de vijand moeilijker. Maar er
was nog een andere reden waarom de Minister van Oorlog geen bebouwing
wenste rondom een fort. De vijand kon achter de gebouwen tijdens een gevecht
dekking te zoeken.
Jullie gaan testen hoe een gevecht verloopt als de vijand juist wel of juist geen
dekking kan zoeken. Dit doe je door het spel Warzone te spelen in de gymzaal.
Doel van het spel Warzone
Doel van de aanvallers: bereik het vak van de verdedigers.
Doel van de verdedigers: schakel de aanvallers uit door ze met een bal te raken.
Voorbereiding
Deze opdracht doe je in het gymnastieklokaal.
De klas wordt in twee groepen verdeeld. De ene groep is de aanvaller. De andere
groep de verdediger.
De verdedigers gaan bij elkaar in een geel vak staan aan de ene kant van de
gymzaal. Het vak is het fort.
De verdedigers hebben elk een zachte bal waarmee ze de aanvallers af kunnen
gooien.

A

B

Oorlog in open veld

Vechten onder dekking

De aanvallers gaan aan de andere kant van de gymzaal
staan. De gymzaal is verder leeg.
Als de docent fluit rennen de aanvallers naar het vak van de
verdedigers.
De verdedigers proberen met ballen de aanvallers te raken.
Wordt een aanvaller geraakt, dan is hij af en gaat aan de
kant zitten.
Hoeveel aanvallers halen het verdedigingsvak?
Draai de rollen om.

Nu gaan jullie met je docent een aantal ‘gebouwen’
neerzetten. Hiervoor kun je allerlei gymattributen gebruiken,
zoals de bok, de kasten, palen en banken. Deze zetten jullie
her en der in de zaal neer.
Herhaal de opdracht.
De aanvallers kunnen nu dekking zoeken achter de
‘gebouwen’.
Hoeveel aanvallers halen het verdedigingsvak?
Draai de rollen om.
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Opdracht 5
Vanaf 1820 was op Fort Vossegat bij Utrecht een militaire boomkwekerij te vinden. Hier kweekte men bomen en struiken voor de forten
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De bomen en struiken dienden als camouflage, als prikkeldraad, als voedsel of als gebruikshout.
Je kon van het hout gereedschap maken of een vuurtje stoken.
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Deze opdracht doe je klassikaal.
Op het smartboard verschijnt telkens een plaatje van een iep, appelboom, meidoornhaag of knotwilg. Jullie gaan bij elk plaatje
aangeven waarom die beplanting werd gebruikt op een fort. Dit doe je met gebaren:

Iep = camouflage = bukken
Appelboom = fruit = doen of je een hap neemt
Meidoornhaag = prikkeldraad = armen strekken
Knotwilg = gebruikshout = zagen
Bij het foute gebaar ben je af. Het gaat steeds sneller!
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Opdracht 6
Tijdens de Tweede Wereldoorlog bleek de Nieuwe Hollandse Waterlinie waardeloos als verdedigingsmiddel. Na de oorlog deed men niets
meer aan de forten. Bomen en struiken werden niet meer gesnoeid en groeiden maar door. Op al dat groen kwamen bijzondere dieren
af. Goed voor de natuur.

A

Hier staan zes foto’s van forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Sommige foto’s zijn gemaakt in de tijd dat
de linie nog echt in gebruik was. Andere foto’s zijn kort geleden geschoten.
Welke foto’s zijn vroeger gemaakt en welke nu? Schrijf in het vakje bij elke foto VROEGER of NU.
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Natuurliefhebbers zijn blij dat het goed gaat met
de natuur op de forten. Maar niet iedereen is even
blij. De fortliefhebbers vinden dat een fort bewaard
moet worden zoals het vroeger in gebruik was. Het
groen moet weer gesnoeid worden.

Fort Werk aan het Spoel ligt vlakbij Culemborg aan de Lek.
Het Werk werd aangelegd om de sluis te beschermen die het land onder water moest zetten.

B

C

Werk aan de Spoel is een onderdeel van de Nieuwe
Hollandse Waterlinie. Toen men Werk aan het
Spoel wilde opknappen ontstonden felle discussies
tussen natuurliefhebbers en fortliefhebbers.
Natuurliefhebbers wilden de natuur haar gang laten
gaan. Fortliefhebbers wilden bomen en struiken
snoeien en kappen, zodat het er weer net zo zou
zijn als vroeger. De fortliefhebbers vinden dingen
mooi die mensen hebben gemaakt.

Je ziet hieronder leuzen van natuurliefhebbers en fortliefhebbers door elkaar staan.
Kleur de leuzen van de natuurliefhebbers groen in en die van de fortliefhebbers rood.

Ben jij voor de natuurliefhebbers of de
fortliefhebbers? Waarom?

Bij het opknappen van Werk aan het Spoel bedachten ze een oplossing. Op de ene helft van het Werk worden de bomen gekapt en
op de andere kant mag de natuur haar gang gaan. Zo is iedereen een beetje tevreden.
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Opdracht 7
In 1853 werd de Kringenwet ingesteld. In een cirkel van 1000 meter om het fort golden strenge regels voor het neerzetten van
gebouwen. In de Tweede Wereldoorlog bleek de Nieuwe Hollandse Waterlinie niet meer te werken als verdedigingslinie. Vanaf 1951
hield men zich niet meer aan de Kringenwet, maar hij werd pas in 1963 afgeschaft.
De wet heeft veel invloed gehad op de bouw van nieuwe wijken. Vooral in Utrecht is dat nog goed te zien. Hoe?
Dat gaan jullie in deze opdracht ontdekken. Op het kaartje hieronder gaan jullie de groei van de stad Utrecht vastleggen.
Aan de hand van de omschrijving en voorbeeldkaartjes op pagina 11, 12 en 13 kleur je stap voor stap het kaartje in.
Veel succes!

4
2

1

3
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Periode tot 1850
De stad Utrecht bestaat al sinds 50 jaar
na christus. De stad is gesticht door de
Romeinen en heette toen Trajectum. Lange
tijd woonde er een handjevol mensen. In de
tweede helft van de Middeleeuwen groeide
de stad snel. In 1850 woonden er 46.000
inwoners in Utrecht. Tussen 1815 en 1850
werden de forten aan de oostkant van de
stad gebouwd.
Kleur op het kaartje op bladzijde 10
de bebouwing tot 1850 oranje
Kleur de forten van de Nieuwe
Hollandse Waterlinie groen.
Voorbeeldkaartje

Van 1850 tot 1920
Tussen 1850 en 1920 verdriedubbelde de
bevolking tot bijna 140.000 inwoners. Ook
buiten de stadsgracht werden woningen
gebouwd.
Kleur de nieuwe bebouwing
lichtrood.
Kleur het Merwedekanaal blauw.

Voorbeeldkaartje
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Van 1920 tot 1960
In deze periode breidde de stad enorm uit,
vooral na de oorlog werd flink gebouwd
Kleur de nieuwe bebouwing
donkerrood.
Kleur het Amsterdam-Rijnkanaal
blauw.
Kleur de A12, de A2 en de
Waterlinieweg lichtgeel.

Voorbeeldkaartje

Van 1960 tot 1980
Utrecht wordt steeds meer een grote stad.
Met veel nieuwbouwwijken aan de rand van
de stad.
Kleur de nieuwe wijken in Utrecht
paars.
Kleur de A27 en Ring Noord
donkergeel.

Voorbeeldkaartje
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Verboden Kringen
Kijk nog een keer
goed naar de forten
van de Nieuwe
Hollandse Waterlinie.
Bij elk fort zijn de
Verboden Kringen
getekend.
Teken de
Verboden Kringen
ook op je kaartje.

A

Aan welke kant liggen de forten van de NIeuwe
Hollandse Waterlinie?
Waarom liggen ze juist aan die kant?

B

In welke richting is Utrecht in de periode tot
1960 (oranje, lichtrood en donkerrood) vooral
uitgebreid?
Waarom kon de stad niet naar alle kanten goed
uitbreiden?
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Kijk naar nummer 1 op de tekening.
In de periode tussen 1920 en 1960 is er toch een
wijk gebouwd tot in de 300 meter kring van Fort
Blauwkapel. Waarom was dat geen probleem?

D

Kijk naar nummer 2 op de tekening.
Al in de jaren twintig was het plan gemaakt om
Utrecht naar het noorden uit te breiden tot aan
Fort aan de Klop. De bebouwing viel binnen de
Verboden Kringen van het fort. Waarom was dit
geen probleem?

E

Kijk naar nummer 3 op de tekening.
In de periode tot aan 1960 breidde Utrecht naar
het zuiden uit. Een deel van de nieuwe wijk
Tolsteeg en Hoograven kwamen in de Verboden
Kringen van de Lunetten te liggen. Waarom was
dit geen probleem?

F

Kijk naar nummer 4 op de tekening.
Deze wijk ligt in de Verboden Kringen van
maar liefst vier forten. Waarom was dit geen
probleem?
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