
VRAAG 1 
Van bovenaf zie je de Oude Hollandse 
Waterlinie soms beter dan als je er vlak 
bij staat. Hoe kan dat?
B.  Het was juist de bedoeling dat je die 

OHW (Oude Hollandse Waterlinie) niet 
kon zien! Het was zo’n succes doordat 
die verraderlijk gewoon uitziende 
weilanden bij dreigend gevaar in 
allesverslindende modderpoelen 
omgetoverd werden. 

VRAAG 2
Muiden! Een leuk vestingstadje in de 
vorm van een geplette vlinder mét een 
spannend kasteel, zie je het liggen? Maar 
waarom staat dat kasteel zo dicht bij het 
water? Dat is toch niet echt... handig?
C.  Dat is juist héél handig. Het kasteel is 

namelijk een waterslot en de velden 
eromheen konden onder water gezet 
worden zodat de vijand er niet bij kon 
komen.

VRAAG 3
Wow, Naarden is echt een waanzinnig 
mooie vestingstad. Het zag er wel íéts 
anders uit toen Stadhouder Willem III 
de Fransen (de troepen van Lodewijk 
de XIV, dat protserige Zonnekoninkje) 
er in 1673 uitgeschopte. Wat hebben ze 
gedaan om de stad in de jaren erna te 
versterken? 
A.  Er werden kazematten aangelegd: 

bomvrije ruimtes omgeven door 
aarden wallen, waardoor de soldaten 
beschermd waren tegen bominslagen.

C.  De ommuring van de stad werd 
verlaagd en kreeg een zogenaamde 
borstwering van aarde, waar 
vijandelijke kogels in smoorden.

VRAAG 4
Aan de namen van de forten en 
verdedigingsplekken langs de Oude 
Hollandse Waterlinie kan je soms afleiden 
waar ze oorspronkelijk voor gebouwd 
werden. Waar denk je dat dit toffe Fort 
voor werd ingezet?
C.  Ter verdediging van een sluis (die 

natuurlijk erg belangrijk was).

VRAAG 5
Woerden is nu vooral bekend als 
kaasstad. Leuk als je van kaas houdt. 
Maar vroeger was Woerden het 
hoofdkwartier van de Oude Hollandse 
Waterlinie. Zie je het kasteel (naast de 
grote kerk)? Waaraan kan je zien dat het 
Kasteel van Woerden (in 1410 gebouwd) 
ook een rol had in de OWH?
B.  De gracht van de vestingstad is om 

het kasteel heen gebouwd, zodat het 
als bastion kan dienen; zonde om zo’n 
hoog gebouw niet mee te nemen in de 
verdediging.

VRAAG 6
De Linie van Linschoten werd aangelegd 
om vestingstad Woerden te beschermen. 
Deze verdedigingslijn was een kilometer 
lang en had wallen van wel 4 meter hoog 
met daaromheen grachten (waar nu die 
bomen in staan). Waarom?
A.  Omdat de omringende weilanden 

hoger lagen en daardoor niet 
geïnundeerd konden worden, moest 
het hier extra verdedigd worden.

VRAAG 7
Fort Wierickerschans is het enige fort in 
de linie dat nu nog bestaat! Dat het fort, 
vlak na het Rampjaar, precies híér werd 
gebouwd heeft een nogal... gênante 
reden. Welke?
B.  Het stukje tussen de Enkele Wiericke 

en de Dubbele Wiericke is het smalste 
stukje van de Waterlinie (zie doek 9 
én 10 of een online map). Toen het in 
de winter van 1672 flink ging vriezen 
konden de Fransen zó over het ijs 
doorstoten met alle gevolgen van dien.

VRAAG 8
Sluizen waren heel erg belangrijk voor 
de Oude Hollandse Waterlinie. Bekijk 
de foto’s van Goejan-verwellesluis en 
Mallegatsluis in Gouda. Waarom waren 
sluizen zo’n big deal?
C.  De sluizen konden het water naar 

het inundatiegebied toe voeren, daar 
draait het nou net om bij die Oude 
Hollandse Waterlinie.

VRAAG 9
De Hooge Boezem – klinkt apart! Waar 
kijken we naar?
A.  Hier wordt water gebufferd (tegen-

gehouden) zodat de bewoners van 
Haastrecht geen natte voeten krijgen. 

VRAAG 10
Bekijk Zilverstad Schoonhoven en 
Vesting Nieuwpoort (het kleinste 
vestingstadje aan de Oude Hollandse 
Waterlinie). Waarom worden ze  
de ‘de vestingtweeling’ genoemd?
C.  Ze liggen tegenover elkaar aan de 

Lek en beschermden samen deze 
vaarroute tegen vijandelijke vloten.

VRAAG 11
Gorinchem – je spreekt het uit als 
Gorkum – gold ooit als hoeksteen van 
de Oude (en van de Nieuwe trouwens 
ook) Hollandse Waterlinie. Wat doet dat 
driehoekige eilandje daar?
A.  Dat is een ravelijn, vanaf dit 

verdedigingseilandje kon de 
toegangspoort optimaal gedekt 
worden.

VRAAG 12
Slot Loevestein vormde samen met 
vestingen Gorichem en Woudrichem 
‘de vesting-driehoek’ die het zuidelijke 
deel van de Oude Hollandse Waterlinie 
verdedigde. Waaraan zie je dat dit slot 
niet alleen diende om mee te pronken?
C.  Het slot heeft een dubbele slotgracht, 

hoge aarden wallen en bastions; ideale 
verdediging, toch?

VRAAG 13
Weer een boezem , dit keer die van 
Overwaard. Ooit was dit het meest 
westelijke puntje van de Oude Hollandse 
Waterlinie. Er staan inmiddels nogal 
wat molens, wel 19 in totaal. Het zijn de 
molens van de Kinderdijk. Wat doen deze 
zogenaamde grondzeilers?
B.  Ze pompen het teveel aan water úít 

de laaggelegen polder náár de nabij 
gelegen boezems (én weer terug als 
water in de polders juist nodig is).
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