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Opdracht 1
Amber en Bart hebben op school een projectweek over water. Daarom houden ze
allebei hun spreekbeurt over water. Gister vertelde Bart de klas dat je water vroeger
heel goed kon gebruiken om je te beschermen tegen vijanden. De foto van zijn school
kon hij daar goed bij gebruiken. Het lijkt wel een kasteel met een slotgracht.
Vandaag heeft Amber haar spreekbeurt, ook over water. Amber gaat vertellen hoe
Nederlanders zich beschermen tegen het water.
Foto school Bart

Barts spreekbeurt begon zo:
“Al eeuwenlang beschermen de inwoners van Nederland zich MET water. Je kunt water heel goed kunt gebruiken om de vijand op
afstand te houden. Dat geeft een veilig gevoel.”
Amber begint haar spreekbeurt zo:
“Al eeuwenlang beschermen de inwoners van Nederland zich TEGEN water. De helft van Nederland ligt lager dan de zee. En er stromen
grote rivieren door ons land. Vroeger liepen daardoor grote delen van Nederland steeds weer onder water.”

A

B

Amber en Bart laten tijdens hun spreekbeurt allerlei plaatjes zien.
De plaatjes van Bart gaan over de bescherming MET water.
De plaatjes van Amber over de bescherming TEGEN water.
Omcirkel de plaatjes van Bart blauw en van Amber rood.

Tijdens één van de twee spreekbeurten gaat het
over de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Wie heeft
hierover verteld, Amber of Bart? Waarom?
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Opdracht 2
Tijdens de projectweek maken Bart en Amber samen een poster over de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
Vooral Bart vindt het een interessant onderwerp. Het laat goed zien hoe je water kunt gebruiken om jezelf en heel veel andere mensen
te beschermen!

A

B

Welke van de onderstaande titels kunnen ze
bovenaan hun poster schrijven?

Welke vind je het beste?

Strijden met water
g!
e
o
n
e
g
Water

STERK Van de regen in de drup
WATER

Vijand verzuipt in waterlinie

Wees zuinig met water Als een

Water als bondgenoot
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Opdracht 3
Bart is wel erg enthousiast over de Nieuwe Hollandse Waterlinie, vindt Amber. Zou de linie tweehonderd jaar geleden echt niet te kraken
zijn geweest? Help Amber mee de zwakke plek van de linie te ontdekken door onderstaande rebus op te lossen.
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Opdracht 4

Om de vijand tegen te houden werd een strook land van drie tot vijf km breed onder water gezet. Het moest zo moeilijk mogelijk zijn
om die strook water over te steken. Bij welke waterhoogte was dat het geval? Dat gaan jullie nu uitzoeken.
Soldaten reisden 200 jaar geleden vooral te voet, te paard of per boot.

A

Hieronder staan tekeningen met drie verschillende waterhoogtes: 10 cm, 50 cm of 100 cm hoog.
Daarboven staan uitspraken van soldaten. De soldaten proberen water met verschillende hoogtes over te steken.
Trek een lijntje van de soldaat naar de juiste waterhoogte. Sommige uitspraken passen bij meerdere waterhoogtes.

boot
“Met de o naar
ez
varen w t. ”
an
de overk
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“Het paard met
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erachter kan no
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vooruit komen,

“Au, ik b
lijf
hangen
in het
prikkeld
raad.”

“Help, m’n paard
zakt weg in een
onzichtbare sloot.”

er boven
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o
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“Ik krijg natte
voeten, maar kan
goed doorlopen.”

“Ai, de
boot bli
jft
steken.
”

“Het loopt veel te
zwaar, zo kom ik nooit
aan de overkant.”

NAP

NAP
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Welke waterhoogte kun je niet goed oversteken?

C

Bekijk de foto. Wat is hier gebeurd?

D

Hoe hoog staat het water denk je?

E

WATER ALS

WAPEN

Klopt dit met het antwoord dat je bij B
gegeven hebt?
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Opdrachtblad Onzichtbare helpers
Opdracht 5
Voor de vijand was het moeilijk om de waterlinie over te steken. Door het
modderige water kon je niet zien waar je liep. Sloten, prikkeldraad en greppels
waren onzichtbaar onder water. En dekking zoeken in het water was onmogelijk.
Soldaten van de vijand waren daardoor eenvoudig neer te schieten.

Jij gaat nu zelf testen
of je de waterlinie
over kunt steken!
Dat doe je als volgt:
1. Ga met je groepje naar het
schoolplein. Je neemt een
krijtje en de deze plattegrond van de waterlinie mee.
2. Teken op de grond een
speelvlak van 8 x 8 vakjes van
30 cm (b.v. 8 stoeptegels in de
lengte en 8 stoeptegels in de
breedte). Dit is de waterlinie.
3. Een van jullie is de aanvaller,
de andere zijn de verdedigers.
4. De aanvaller gaat bij start
staan en loopt over de vakjes
van de waterlinie naar de
finish. Dit kan alleen als je niet
in het prikkeldraad blijft
hangen, niet in een sloot of
greppel valt en niet geraakt
wordt door een kanonskogel.
5. De verdedigers nemen de
plattegrond van de waterlinie
Hierop is te zien waar de
sloten, greppels, prikkeldraad
en kanonskogels zijn.
6. Als de aanvaller loopt, letten
de verdedigers goed op of de
aanvaller in een vakje gaat
staan met een sloot, greppel,
prikkeldraad of kanonskogel.
Gebeurt dit, dan is de aan-		
valler af. Lukt het de aanvaller
om de finish te bereiken?
7. Wissel van beurt tot iedereen
een keer aanvaller is geweest.
8. Hoeveel aanvallers zijn de
waterlinie helemaal
overgestoken?
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Opdracht 6
De Nieuwe Hollandse Waterlinie was nodig
om de vijand op afstand te houden. Maar op
afstand van wat? En waar kwam de vijand
vandaan? Dat gaan jullie nu uitzoeken.
Kijk naar het kaartje van Nederland in de 19de
eeuw. Op de kaart is ingetekend welke steden
in Nederland het meest belangrijk waren.
Belangrijk omdat er veel handel gedreven werd,
de regering er zat of er veel industrie was. Hoe
belangrijker de steden waren, hoe groter ze zijn
ingetekend.

A
B
C

In welk deel van Nederland liggen de meeste
belangrijke steden?

Hoe heten de twee provincies waar deze
steden liggen?

Hoe werd dit gedeelte van Nederland
vroeger genoemd?

nog vaak zo.
Tip: In het buit enla nd noem en ze ons land nu
d.
hem pie staat wordt Ned erla nd ook zo gen oem
z’n
in
die
uw
Lee
de
over
ed
balli
voet
het
in
En

D

Kun je nu de naam van de linie verklaren?
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Opdracht 7
Zo’n tweehonderd jaar geleden waren
er nog geen vliegtuigen, helikopters
en tanks om oorlog mee te voeren.
Soldaten kwamen te paard of te voet.
Een rivier, zee of groot meer was
voor soldaten een moeilijk te nemen
hindernis.
Kijk nog eens naar het kaartje van
Nederland. Kun jij ontdekken waarom
Nederland dacht dat de vijand de
belangrijke steden vanuit het oosten
zou aanvallen? Beantwoord hiervoor de
volgende vragen.

A
B
C
D
E

Welk water houdt de vijand in het
zuiden tegen?

Welk water houdt de vijand in het
westen tegen?

Welk water houdt de vijand in het
noorden tegen?

Welk water houdt de vijand in het
oosten tegen?

Waarom dacht Nederland dat de vijand vanuit
het oosten zou aanvallen?

Leerlingmateriaal | Water als wapen

9

DE LINIE ? MET WATER
Opdrachtblad Verdedigingslinie

VERBODEN

KRINGEN

WATER ALS

WAPEN

Opdracht 8
Gijsbrecht, Johannes en Klaartje woonden tweehonderd jaar geleden in Nederland.
Alle drie vertellen ze je waarom de Nieuwe Hollandse Waterlinie werd aangelegd. Wie heeft gelijk?

Joh ann es:
“De Nie uwe Hollan dse
Waterlinie is aan gele gd
om het rijk e westen
te bes che rme n voor
aanvallen van uit het
oost en.”

Gij s b re cht:
ll a n d se
“De Nie u we Ho
Wate rlin ie is
h et
a a n g e le g d o m
a rm e we st e n te
r
be sch e rm e n voo
h et
a a nva lle n va n u it
oo st e n.”
K la a rtje:
“De Nie u we
Ho ll a n d se Wate
rlin ie
is a a n g e le g d o m
h et ri jk e oo st e n
te
be sch e rm e n voo
r
a a nva lle n va n u it
h et
we st e n.”

A nt woo rd:
Leerlingmateriaal | Water als wapen

10

DE LINIE ? MET WATER
Opdrachtblad Verdedigingslinie

VERBODEN

KRINGEN

WATER ALS

WAPEN

Opdracht 9

A

B

Kijk naar de foto. Wat is hier gebeurd?

Water stroomt altijd naar het laagste punt.
Welke gebieden in Nederland liggen laag?
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Soms overstroomt een polder per ongeluk. Polders liggen nu eenmaal laag en staan daarom snel onder water. Bij de Nieuwe Hollandse
Waterlinie maakten ze daar gebruik van. Ze lieten polders expres vollopen met water om de vijand tegen te houden.

C

Polders waren makkelijk onder water te zetten omdat ze laag liggen.
Maar polders hebben nog meer eigenschappen die praktisch zijn als de grond onder water wordt gezet.
Jullie gaan uitzoeken welke eigenschappen dat zijn.
Ze zijn hieronder omschreven, maar dan in soldaten-geheimtaal. Kraak de code!

TU, IQGFMQRG
PG
YQ
KP
KI
KP
YG
V
GH
JG
GT
NF
GGP RQ
QPFGTJTQPF
G
KI
GT
FF
OQ
P
GG
,
GP
QT
PV
MC
ITQPF, YGKPKI
.
GP XGGN UNQVGP GP ITGRRGNU

D

Geef voor elke eigenschap aan waarom deze
handig is als de polder onder water wordt gezet.
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Opdrachtblad Onderstebovenland
Opdracht 10
Zo’n tweehonderd jaar geleden werd de Nieuwe Hollandse Waterlinie aangelegd. Cornelis Krayenhoff bedacht het plan hiervoor. Wat
Cornelis Krayenhoff was voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie, zijn jullie voor het Onderstebovenland.
Hieronder zie je het kaartje van het Onderstebovenland. Jullie krijgen de opdracht om een waterlinie voor het Onderstebovenland te
ontwerpen. Kleur de vakjes van jouw waterlinie blauw in.
Denk hierbij aan het volgende:
1. In het oosten van het Onderstebovenland liggen de rijke steden die beschermd moeten worden tegen vijandelijke aanvallen.
2. Grote rivieren, zee en grote meren bieden een goede bescherming tegen vijanden.
3. Soldaten in het Onderstebovenland reizen te paard of te voet.
4. Het aanleggen van een waterlinie is duur. Houd de linie daarom zo kort mogelijk.
5. Het is het makkelijkst om gebied onder water te zetten dat dunbevolkt is. Dan hoeven er niet veel mensen geëvacueerd te worden
en is er niet veel schade aan gebouwen.
6. Lage gebieden zijn het makkelijkst onder water te zetten.

Succes!

Water

Dorpen en steden
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Lage gebieden

Middelhoge gebieden

Hoge gebieden
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