INSTRUCTIE DOWNLOAD

(dit blad niet vouwen en plakken)

1 PRINTEN
Print deze download op A4 papier (100%).

3 PLAKKEN
Leg de gevouwen A4tjes op volgorde tegen elkaar. Plak ze op
de naad met 2 plakbandjes aan elkaar vast.

2 VOUWEN
Vouw alle A4tjes dubbel met de geprinte
kant naar buiten.

4 VOUWEN
Vouw de lange strook van A4tjes zigzag op.
Jouw folder is klaar voor vertrek!

ONDERWATERPAD 2,5 OF 7,0 KM
De Nieuwe Hollandse Waterlinie verdedigde
de steden aan de westkant van Nederland.
De soldaten hielden alles in de gaten vanaf
45 forten. Je komt er onderweg 3 tegen.

1
ROND DE TOREN
Je bent nu op Fort Honswijk. Zoek de plek die
je op de foto ziet. Vertel elkaar wat je ziet en
wat het zou kunnen zijn.
In deze ‘bomvrije
geschutstoren’ voelden
de soldaten zich veilig.
Er liep vroeger een
gracht omheen. Vanaf
de toren kon je de vijand
van ver zien aankomen.
Zodra die kwam zette
de fortcommandant de
sluis open om het gebied
onder water te zetten.

Loop rond het gebouw en zoek de plekken
die je op de foto’s hieronder ziet. Kruis ze aan
als je ze gevonden hebt.
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Tijdens deze ontdekkingstocht ben jij de Waterbaas.
Dit Klompenpad gaat door het gebied van de
Nieuwe Hollandse Waterlinie. Deze linie is een
verdedigingswerk van 85 kilometer lang waarbij
vroeger het land onder water gezet kon worden.
Blijf jij het water de baas? Veel succes en plezier!

TIP

neem mee:

BEKIJK HIER EEN
FILMPJE OVER DE
WATERLINIE.

2
HERINNERINGSBOOM
Ga op zoek naar de herinneringsboom.
In 1915 is een lindeboom geplant ter
herinnering aan de soldaten op het fort.
Die boom is in de Tweede Wereldoorlog
vernield. Deze boom en het hek zijn uit
1970. In het hek zitten tekens verstopt.
Wat zie je op de hoeken en op de schildjes
met tekst? Schrijf of teken het hieronder.
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3
SCHUILEN
Zie je het gebouw links van je half onder
de grond? Dit was een schuilplaats voor
soldaten. Kijk eens hoe dik de muren en het
dak zijn!
Ga in de schuilplaats staan.
Hoe voelt dat? Veilig of niet?

4
OP DE UITKIJK
Je bent nu op Fort Lunet aan de Snel.
Klim op de hoogste heuvel via de trap
aan de zijkant.
Als Waterbaas moet je het water ‘de baas’
blijven. Vanaf deze plek zie je verschillende
soorten water.

HEB JIJ EEN TOFFE FOTO
VAN JOUW AVONTUUR?
DEEL DEZE MET JE FAMILIE
EN VRIENDEN!

6
LETTERS SPEUREN
Je gaat letters speuren langs het inundatiekanaal.
Begin bij de eerste boomstam aan de rechterkant van het pad!
Inunderen betekent land expres onder water zetten. Het water in het kanaal stroomde
naar de velden rond Houten. Zodra de sluizen werden opengezet stroomde het water
over het land. Binnen enkele dagen stond het water kniehoog. Zo kon de vijand niet over
het water varen of erdoorheen lopen.
Zoek langs het kanaal 13 letters. Schrijf ze hieronder op.
Ze vormen de naam van het gebied waar je naartoe loopt.

Kijk vanaf de gekleurde voetjes.
Waar zie je water en wat voor soort water
is het?
een kronkelige rivier
BEKIJK HIER
EEN FILMPJE
OVER DIT
GEBIED.

een gracht om een fort
een recht kanaal

5
OP JE BUIK
Als Waterbaas wil je weten wat er leeft in en op
het water. Ga op je buik op de steiger liggen en
kijk in het water.
Vang met het emmertje waterdiertjes. Zoek de
diertjes op de kaart. Welke heb je gevonden?
Doe de diertjes gauw weer terug in het water!
Leg je folder, als je klaar bent, op het metalen
plaatje met de waterdiertjes en kras een
diertje.
LOOP JE DE KORTE ROUTE VAN 2,5 KM?
GA DAN NU WEER TERUG NAAR HET STARTPUNT
OF DE PARKEERPLAATS.

7
WATER PEILEN
Als Waterbaas wil je weten hoe hoog of laag het water staat.
Loop langs het gemaal Blokhoven.
Dit gemaal kan de hoogte van het water beïnvloeden. Het water is
aan de ene kant hoger dan aan de andere kant. Het verschil kan je
aflezen aan de peilschalen. Dit is een soort waterlineaal.
Pas wel op dat je niet te dicht bij de rand komt.
Geef de waterstanden van de ene kant en de andere kant van
het gemaal aan op de peilschaal hiernaast.
Het verschil is:

cm

10

ZIE JE DEZE VOGELS ONDERWEG?

ZOEK DEKKING
Deze weg heet de Gedekte gemeenschapsweg. Dit betekent dat je hier als
soldaat niet beschoten kon worden omdat je ‘gedekt’ (beschermd) werd.

KIEVIT

MEERKOET

WILDE EEND

Door de grondwal aan je linkerkant kon je via deze weg veilig van het ene
naar het andere fort. Je ziet ook verschillende schuilplekken voor soldaten en
verstopplekken voor kogels, bommen en granaten (munitie).
Bekijk alle schuilplekken die je onderweg tegenkomt.
Welke waren voor mensen en welke voor munitie?
Vlak voor de bocht gaat een pad schuin omhoog. Tussen de heuvels die je
hier ziet (gronddammen) werd iets verdekt opgesteld door de soldaten. Het
werd over die schuine paden omhoog gesleept. Wat zou het zijn?
Zoek het antwoord achterop het bankje.

BOERENZWALUW

TORENVALK

KNOBBELZWAAN

BINGO!
8
VOGEL ’T UIT
In dit gebied leven veel vogels die van water
houden. In de lente zitten hier hele bijzondere
soorten. Zorg dat je ze niet wegjaagt!
Ga op zoek naar veren.
Wist je dat er 3 verschillende soorten
veren zijn? Donsveren zitten vlak op
de huid. Dekveren zitten vlak boven
de donsveren. Pennen zijn hard en
groot en zitten op de vleugels en in
de staart. Welke heb jij gevonden?

HANDIGE INFORMATIE

9
Ga met het pontje naar de overkant.
ZIGZAGGEN
Door de verschillende waterstanden
bij de stuw is het voor vissen lastig
doorzwemmen. De stroming is er sterk
en ze kunnen niet tegen het peilverschil
in omhoog zwemmen. Daarom is een
vispassage gebouwd. Daar kunnen
vissen tegen de stroom in zwemmen.
Loop naar de stuw en luister hoe
hard het water stroomt. Bekijk de
informatieborden op de picknicktafel
en ontdek hoe de vissen tóch kunnen
doorzwemmen.

TIP! WERK AAN DE KORTE UITWEG (WKU)
Hier is van alles te doen. Is het Theehuis
open? Rust uit met iets lekkers.
Loop een rondje over het Fort WKU en
kijk wat er allemaal te beleven is!

STARTPUNT: Grote parkeerplaats naast Fort Honswijk, Lekdijk,
3998 NJ Schalkwijk.

1
NUMMERS
Kijk wat je bij
de nummers
kunt
ontdekken!

Met OV: bushalte Fort Honswijk, Tull en ’t Waal.
ALTERNATIEF STARTPUNT: Bij Werk aan de Korte Uitweg kan je
ook parkeren. Daar zijn veel leuke dingen te doen.
Van april t/m oktober is het fort alle dagen van de week open.
Van november t/m maart is het fort in het weekend gesloten.

HORECA: Fort Honswijk is in ontwikkeling. In 2020 zijn er 7 dagen per week
(beperkte) voorzieningen. Je kunt naar het toilet. En je kunt er zelf koffie
en thee zetten. www.forthonswijk.eu.
Op Werk aan de Korte Uitweg is een uitgebreider restaurant. Let op: dit is (buiten
het seizoen) niet in het weekend geopend. www.fortwku.nl/openingstijden
LANGE OF KORTE ROUTE?
Je kunt de hele route lopen (ongeveer 7 km).
Of je kiest voor de korte route (2,5 km). Dan
doe je opdrachten 1 t/m 5.

TIP! ZIN OM TE ZWEMMEN?
Dat kan bij de Honswijkerplas.
Check op www.zwemwater.nl
de kwaliteit van het zwemwater.
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BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR OUDERS
Maak afspraken met je kind over wat ze wel en niet mogen
doen. Een Klompenpad lopen jullie op eigen risico.

Honswijker

plas

TIP!

'
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TIP!

Trek stevige en waterdichte schoenen aan. De paden zijn
vaak smal en onverhard. Ga niet met kinderwagens of
rolstoelen op pad.

8

7

Acherdijk

Let op! Je komt onderweg veel water tegen. Houd kinderen
zonder zwemdiploma goed in de gaten.

'

Controleer na afloop op teken! Heb je er een gevonden? Een
teek die vast zit moet je er vakkundig uithalen. Kijk voor meer
informatie op: www.rivm.nl/ziekte-van-lyme.

Inundatiekanaal

10

Routenavigatie en informatie is ook gratis beschikbaar via de
Klompenpaden app.
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Lekdijk
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FORT HONSWIJK

WWW.KLOMPENPADEN.NL
Productie & Eindredactie: Landschap Erfgoed Utrecht.
Tekst en beeld: Landschap Erfgoed Utrecht i.s.m. Hoogheemraadschap De Stichtse
Rijnlanden. Ontwerp & Illustraties: www.jessicaas.nl.
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Als je vragen of opmerkingen hebt over dit pad kun je contact opnemen met
Landschap Erfgoed Utrecht via www.klompenpaden.nl
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