Bouw Een waterfort

(september/oktober 2021)

De Hollanders zijn beroemd om hun strijd tegen het water, maar wist je dat
ze ook heel goed waren in het gebruiken van water om de vijand tegen te
houden? Zo waren we in het jaar 1672 in oorlog met Frankrijk, Engeland en
de bisschoppen van Keulen en Münster. Hun legers trokken razendsnel door
de Republiek der Nederlanden en konden ieder moment Holland bereiken. Dikke
paniek! Maar die slimme Hollanders bedachten een geweldige list. Ze zetten
de sluizen open en staken de dijken door, waardoor een groot stuk land

Lees meer over de Oude
Hollandse Waterlinie

tussen het Muiderslot en de rivier de Waal onder water liep. Een laagje water
van 30 centimeter diep was al genoeg. De paarden en kanonnen van de vijand
liepen vast en het water was te ondiep om er overheen te varen. Deze grens
van water noemden ze een ‘waterlinie’. Deze linie werd versterkt door er
forten langs te bouwen en dat waren fascinerende bouwwerken. En van
fascinerende bouwwerken houden wij BiebBouwers en daarom gaat deze
Minecraftchallenge over de forten van de Oude Hollandse Waterlinie!

Jullie Opdracht
Bouw een fort van de Oude Hollandse Waterlinie. Zoek op internet naar een fort
zoals die van Wierickerschans en lees deze opdrachtbrief. Zorg ervoor dat de
vorm van het fort goed herkenbaar is en dat de verhoudingen kloppen. En
natuurlĳk dat je de juiste materialen gebruikt.
Bĳ deze Minecraft challenge hoort ook een filmpje. Klik hier om het te bekĳken.

Fort Wierickerschans

Helaas zĳn er niet zo veel forten van de Oude Hollandse Waterline
meer terug te vinden. Fort Wierickerschans in Bodegraven is een fort
dat je nog kunt bezoeken. Het fort werd gebouwd nadat de Fransen
al weer vertrokken waren. De Hollanders wilden niet dat die Fransen
nog een keer zouden terugkomen. Dus bouwden ze op strategische
plekken forten, vaak bĳ een sluis of een plek waar ze de dĳk konden
doorsteken. Maar wat maakte zo’n fort nou zo bĳzonder?
Aarden wallen

In de Middeleeuwen hadden kastelen dikke muren. Maar inmiddels
was het kanon uitgevonden en als je maar lang genoeg met een
kanon op de muur schoot stortte hĳ vanzelf in. Daar bedachten de
Hollanders een slimme oplossing voor. Ze gebruikten aarde. Dat is
toch slap zou je denken? Het voordeel van aarde is dat de kogel er in
verdwĳnt. Je houdt een gat over dat je makkelĳk weer kan opvullen.
De muren waren heel breed, soms wel 10 meter dik.

Bezoek de website van Fort
Wierickerschans

Gebouwen

Om een gevecht met de vĳand te overleven moest je soms lang zonder nieuwe
voorraad kunnen. Daarom stonden er in de vesting gebouwen om voedsel, kruit en
kogels op te slaan. Soldaten woonden, sliepen en aten in het fort. Om binnen te komen
moest je over een ophaalbrug die over de flinke slotgracht lag en dan door een stevige
poort. En alles moest natuurlĳk tegen een stootje kunnen, dus dikke muren en daken!
Stervorm

Om er voor te zorgen dat je de vĳand van alle kanten kon beschieten, werden de
aarden wallen in een stervorm gebouwd. Je kunt dat heel goed zien als je er overheen
vliegt. Kĳk maar eens via Google maps naar Fort Wierickerschans. Als je uitzoomt en
naar Woerden gaat, dan zie je die stervorm ook. Zo’n versterkte stad noemen ze een
vestingstad. Dit soort forten en vestingsteden zĳn door heel Europa gebouwd. Een
prachtig voorbeeld is de perfecte stervorm van het fort van Bourtange in Groningen.

vlnr: Fort Wierickerschans, Woerden en Bourtange (klik op de kaartjes om naar Google Maps te gaan.

In 2022 is het 350 jaar geleden dat het rampjaar plaatsvond. Er zĳn dan allerlei
activiteiten om aandacht te besteden aan deze belangrĳke gebeurtenis. Je kunt ook het
Waterliniemuseum bezoeken. En er is ook een prachtig stripboek gemaakt over de
gebeurtenissen tĳdens het rampjaar. Dit stripboek boek met de naam Het
Waterwapen is geschreven door Ad Maas en geïllustreerd door Fred de Heĳ.

Bezoek de website van het
Waterliniemuseum

Aan de slag!

Genoeg verteld! Je weet inmiddels vast wel hoe jouw fort er uit moet gaan zien. Maak
voor de zekerheid eerst nog even een eenvoudige tekening en denk aan de stervorm
en de aarde wallen. Zoek vervolgens een mooie plek bĳ het water uit in Minecraft en ga
lekker bouwen. En je weet het: één blokje in Minecraft is ongeveer 1 x 1 x 1 meter is.
Meer weten over de biebbouwers?

Om de maand presenteren wĳ via het YouTubekanaal van de BiebBouwers een nieuwe
Minecraft-challenge. Deze uitdagende bouwopdrachten hebben een link met erfgoed
of jeugdliteratuur en zĳn gericht op bouwers in de leeftĳd van 9 tot 14 jaar uit de
provincies Noord-en Zuid-Holland. Natuurlĳk vinden wĳ het leuk wanneer bouwers uit
andere provincies met deze opdrachten aan de slag gaan. Zĳ dingen alleen niet mee
voor de prĳzen. Voor meer informatie kun je terecht op de website van Probiblio.

Leen het stipboek Het|
Waterwapen bĳ de bieb.

