VE ROTZOOIEN
? MET WATER

EN

EN

Opdrachtbladen

WATER ALS

WAPEN

Naam
Groep

LANG LEVE ROTZOOIEN
DE LINIE ? MET WATER

Datum

Opdrachtblad Water in de polder
Opdracht 1

VERBODEN

KRINGEN

De Nieuwe Hollandse Waterlinie moest de vijand tegen houden. Dit
gebeurde door een brede strook land onder water te zetten. Dat is nog
een hele kunst. Nederlanders hebben veel ervaring met het droogmaken
van land. Dat kwam goed van pas bij de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

WATER ALS

WAPEN

Nederland ligt voor een deel lager dan de zee. Dijken en duinen zijn nodig om
Nederland niet onder water te laten lopen. Hoe hoog een plaats ligt, wordt in
Nederland gemeten in NAP: Normaal Amsterdams Peil. Normaal Amsterdams Peil is de
gemiddelde hoogte van de zeespiegel. Dat is dus de gemiddelde hoogte tussen eb en
vloed.
Ligt een plaats op 1 meter NAP, dan ligt die plaats op 1 meter boven de gemiddelde
zeespiegel. Als er geen duinen of dijken liggen tussen de zee en die plaats, loopt die
plaats bij vloed onder water.

A

B

C

Van een paar plaatsen gaan jullie opzoeken hoe hoog of laag ze liggen.
Op het smartboard vult je docent de postcode van de plaats in. Je ziet hoeveel centimeter deze plek boven of
beneden NAP ligt. Op bladzijde 3 is de postcodekaart van Nederland getekend. De hoogtes vul je in op de kaart.
De eerste twee cijfers van de postcode staan in het kaartje aangegeven.
Voorbeeld: de postcode van Eindhoven begint met 56, de hoogte van Eindhoven zet je daarom in gebied 56.

In welk deel van Nederland liggen de plaatsen die lager
zijn dan de zeespiegel? En waar de plaatsen die hoger
liggen? Welke gebieden zouden onder water staan als er
geen dijken en duinen waren?

Kleur de Nieuwe Hollandse Waterlinie op de kaart in.
De linie lag tussen Muiden en de Biesbosch.
Ligt de linie onder of boven de zeespiegel?
Vind je dat logisch? Leg je antwoord uit.
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Opdrachtblad Water in de polder

LANG LEVE ROTZOOIEN
DE LINIE ? MET WATER

Ein dho ven 5611 EB
We stb roek 3615 BK,
Wo rku m 8711 KP
Vaa ls 6291 BX
Ned erh orst den Berg 1394 AC
Nie uwe rke rk a/d IJss el 2911 LA
Gro nin gen 9711 LV
Wa ddi nxveen 2742 KA
Goe s 4461 HA
Arn hem 6823 JJ
Em me loord 8303 HA
Lee rda m 4141 MD

VERBODEN

KRINGEN

WATER ALS

WAPEN
97

87

83

Muiden

13

36

27

68

29

41

Biesbosch

44

56

et hoe hoog
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Opdrachtblad Water in de polder

LANG LEVE ROTZOOIEN
DE LINIE ? MET WATER
VERBODEN

Opdracht 2
Bekijk het stukje video over het maken van een polder.
Beantwoord daarna de volgende vragen:

A

B

C

KRINGEN

WATER ALS

WAPEN

Waarom wordt een dijk om het in te polderen
gebied gelegd?

Waarom moet er een boezem om de polderdijk
liggen?

Hoe kun je een polder snel onder water zetten?
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Opdrachtblad Water in de polder

LANG LEVE ROTZOOIEN
DE LINIE ? MET WATER
VERBODEN

Opdracht 3
De Horstermeerpolder ligt in het gebied van de
Nieuwe Hollandse Waterlinie. De polder is in de
Eerste en Tweede Wereldoorlog drie keer onder
water gezet. De Horstermeerpolder is 6,5 ha
groot.

KRINGEN

WATER ALS

WAPEN

Hoeveel water is nodig om de
Horstermeerpolder onder een laag
water van 50 cm te zetten?

Kaart van de Horstermeer.
Bron: Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
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Opdrachtblad Water in de polder

LANG LEVE ROTZOOIEN
DE LINIE ? MET WATER
Opdracht 4
Bekijk de luchtfoto van Nieuwegein en beantwoord de vragen
op de volgende pagina’s.

VERBODEN

KRINGEN

WATER ALS

WAPEN
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De Prinses Beatrixsluis in Nieuwegein

NAP
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Opdrachtblad Water in de polder

LANG LEVE ROTZOOIEN
DE LINIE ? MET WATER
A

B

C

D

E

Welke rivier stroomt ten zuiden van
Nieuwegein? Kleur deze rivier donkerblauw.

VERBODEN

KRINGEN

WATER ALS

WAPEN

Hoe hoog staat het water in de rivier?

Welke kanalen komen uit in de rivier?
Kleur de kanalen lichtblauw.

Hoe hoog staat het water in de kanalen?

In Nieuwegein liggen meerdere sluizen
op een rij. Hoe heten de sluizen?
Kleur de sluizen rood.
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Opdrachtblad Water in de polder

LANG LEVE ROTZOOIEN
DE LINIE ? MET WATER
F

Waarom liggen de sluizen daar?

VERBODEN

KRINGEN

G

H

WATER ALS

WAPEN

In het plan van de Nieuwe Hollandse Waterlinie
waren de sluizen van Nieuwegein ook nodig.
De sluizen konden zorgen dat het gebied ten
noorden van de Lek onder water kwam te staan.
Kun je bedenken hoe dat werkte?

Wat is hier gebeurd?
Wat heeft dit met een sluis te maken?
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Opdrachtblad Water in de polder

LANG LEVE ROTZOOIEN
DE LINIE ? MET WATER

Opdracht 5
In de Nieuwe Hollandse Waterlinie lagen
ook sluizen met maar één paar sluisdeuren
in plaats van twee paar achter elkaar. Deze
sluizen waren niet gemaakt om schepen door
te laten. Ze waren speciaal gebouwd voor
de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De deuren
gingen alleen open om het polderland snel
onder water te zetten.

VERBODEN

KRINGEN

WATER ALS

WAPEN

Dit is de Papsluis vlak bij Fort Bakkerskil.
De sluis is in de Tweede Wereldoorlog
gebruikt.

A

B

De sluis werkt eigenlijk hetzelfde als het maken
van een gat in de dijk. Wat is het voordeel van
een sluis in vergelijking met een gat in een dijk?

Waarom moest de polder snel onder water
komen te staan?
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Naam
Groep

LANG LEVE ROTZOOIEN
DE LINIE ? MET WATER

Datum

Opdrachtblad De polder droog maken
Opdracht 6
Bij de Nieuwe Hollandse Waterlinie werden polders onder
water gezet om de vijand tegen te houden. Die polders
bleven niet voor altijd onder water staan. Ze moesten dus
weer drooggemaakt worden. Gemalen zorgden hiervoor.
We gaan onderzoeken hoe gemalen werken.

VERBODEN

KRINGEN

WATER ALS

WAPEN

Een gemaal pompt water uit een polder. Het water wordt geloosd op
een ringvaart. Dat is een kanaal dat om de polder loopt.

A

Neem eerst de schroefdraad. Hoe ziet de bout
eruit?
Neem nu de moer en draai deze op de onderkant van de schroefdraad. Houd de moer vast
en draai met de bout. Wat gebeurt er??

De bout en de vijzel lijken erg op elkaar. De vijzel is eigenlijk een heel grote bout die het water naar boven verplaatst.
Een gemaal met een vijzel kan het water vele meters naar boven verplaatsen. Zo kunnen ook laag gelegen polders droog worden
gehouden. De vijzel wordt tegenwoordig met een motor aangedreven. Vroeger had je ook stoomgemalen.

B

In ’s-Hertogenbosch staat een kunstwerk met
een vijzel. Uit een gracht steekt een vijzel schuin
omhoog. Op de foto zie je dat de vijzel veel
water verliest. Hoe kun je dat voorkomen?
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Opdrachtblad De polder droog maken

LANG LEVE ROTZOOIEN
DE LINIE ? MET WATER
VERBODEN

Opdracht 7

KRINGEN

WATER ALS

WAPEN

Toen er nog geen gemalen waren, haalden poldermolens het water
uit een polder. De meeste poldermolens hadden een scheprad. Dit
wordt ook vaak schoeprad genoemd. Een scheprad schept het water
omhoog. Een scheprad kan water maximaal 1,5 meter naar boven
verplaatsen. Lag een polder erg laag, dan waren meerdere molens
achter elkaar nodig om het water omhoog te brengen. Het scheprad
werd aangedreven door de wieken, die draaiden op de wind.

A

B

Welke twee voordelen hebben gemalen in
vergelijking met poldermolens?

Wat gebruik je liever om de onder water
gezette polders van de Nieuwe Hollandse
Waterlinie droog te maken, een gemaal of een
poldermolen? Waarom?
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Opdrachtblad De polder droog maken

LANG LEVE ROTZOOIEN
DE LINIE ? MET WATER
VERBODEN

KRINGEN

Opdracht 8

WATER ALS

WAPEN

Om het verschil te laten zien tussen een gemaal en een poldermolen,
gaan jullie op het schoolplein een test doen. Dit doe je in twee teams.
Het team Poldermolen strijdt tegen het team Gemaal. Elk team bestaat
uit 2 of 3 leerlingen.
Wat ga je doen?
Een bak water bij de start stelt de polder voor. Een bak water bij de
finish stelt de ringvaart voor. Met je team breng je het water uit de
poldervaart naar de ringvaart. Dit doe je door bekertjes water zo snel
mogelijk van start naar finish te brengen. In het echt is dat van de
poldervaart naar de ringvaart. Je hebt twee minuten de tijd. Wie het
meeste water heeft overgebracht, heeft gewonnen.

Team gemaal
Een gemaal heeft een vijzel en kan daardoor water makkelijk
4,5 meter omhoog pompen. Het team Gemaal kan daarom
een bekertje water direct van poldervaart (=start) naar
ringvaart (=finish) brengen.
Team poldermolen
Een poldermolen kan water 1,5 meter omhoog pompen.
Er zijn dus drie molens nodig om het hoogteverschil van 4,5
meter te overbruggen. Bij elke molen ligt een vaart waar
water in staat. Zo’n vaart bij een molen wordt ook wel
molengang genoemd.
De bak water bij de start is de poldervaart. Een lid van het
team Poldermolen brengt een vol bekertje naar de tweede
vaart (=tweede bak water, die bij de start half gevuld is met
water). Een tweede lid van het team Poldermolen brengt in
een bekertje water van tweede naar de derde vaart (derde
bak water, die ook half vol is bij de start). Het derde lid van
team Poldermolen brengt het water van de derde vaart naar
de finish (de ringvaart).
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Het spel
Je gaat bij de start staan.
Als je docent fluit, begin je met water verplaatsen. Heb je
het bekertje water in de ringvaart (=finish) gegooid, dan ren
je terug naar de poldervaart (=start) en doet je teammaatje
hetzelfde. Net zolang tot de twee minuten om zijn.
Af en toe fluit je docent. Dat betekent dat het windstil is. De
wieken van de poldermolen draaien niet en de molen kan
niet pompen. Team Poldermolen wacht 5 tellen tot het weer
gaat waaien en je weer verder kan met pompen.
Het team Gemaal kan door blijven pompen als het
windstil is.
Hoeveel water heeft het team Poldermolen van poldervaart
naar ringvaart gepompt? En het team Gemaal? Wat is het
belangrijkste voordeel van een gemaal met vijzel?
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Naam
Groep

LANG LEVE ROTZOOIEN
DE LINIE ? MET WATER

Datum

Quiz Rotzooien met water
De mensen die de Nieuwe Hollandse Waterlinie bedachten,
konden goed rotzooien met water. Netter gezegd: ze
wisten veel van watermanagement. Ben jij ook een goede
watermanager? Beantwoord de vragen. In de verticale balk
komt een woord te staan. Welk woord is dat?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

VERBODEN

KRINGEN

WATER ALS

WAPEN

Hoe wordt iemand genoemd die veel verstand heeft van watermanagement?
Hoe heet de installatie waarmee tegenwoordig water uit een polder wordt gehaald?
Vul het ontbrekende woord in: Als alle sluisdeuren open worden gezet, …… het omringende land.
Hoe wordt de hoogte van het water ook wel genoemd?
De Nieuwe Hollandse Waterlinie was een strook laaggelegen land van 85 kilometer lang en 3 tot 5 kilometer breed
die onder water kon worden gezet om de vijand tegen te houden. Wat voor land werd onder water gezet?
Hoe heet het bouwwerk waarmee het verschil in waterhoogte tussen een rivier en een kanaal wordt overbrugt?
Wat ligt om een polder om te zorgen dat de polder niet overstroomt?
Als je een polderdijk doorsteekt, gebeurt er niets. Is dit waar? Vul dan een J in. Is dit niet waar? Vul dan een N in.
Water haal je omhoog met een scheprad of met een …….?
Wat was het belangrijkste wapen van de Waterlinie?

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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