
Quiz: Versla  
de Waterwolf

Heb je de indoor attractie de Waterwolf 
bezocht? Test jouw kennis over misschien 
wel Nederlands grootste overwinning op 
het water!

• Mag je zelf de stoommachine in werking 
zetten?  
A) Ja  
B) Nee 

• Wat doet een gemaal?  
A) Water weg pompen 
B) Golven maken 

• Wat is de Waterwolf?   
A) Een uitgestorven dier  
B) De bijnaam voor het Haarlemmermeer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Lukt het om de Waterwolf te verslaan? 
A) Ja  
B) Nee 

• Hoeveel eeuwen geleden zijn we in 
Nederland begonnen met land- 
winning?  
A) 800 jaar geleden 
B) 400 jaar geleden 

• Had de stoker een snor of een baard? 
A) Snor 
B) Baard
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Welkom bij 
Madurodam

Wist je dat Nederland 
vroeger uit heel 
veel kleine en grote 
meren bestond? De 
Haarlemmermeerpolder 
met luchthaven Schiphol 
en de beroemde 
bollenvelden waren 
er zelfs nooit geweest 
als we in de 19e eeuw 
niet de grootste 
stoommachine van 
de wereld hadden 
gebouwd om het 
Haarlemmermeer droog 
te malen.  

Het woeste 
Haarlemmermeer, ook 
wel Waterwolf genoemd, 
sloeg tijdens twee harde 
stormen in de 19e eeuw 
met zijn waterklauwen 
tegen de stadspoort van  

 
 
 
Leiden en Amsterdam. 
Het meer was 
angstaanjagend groot 
geworden. De hoogste 
tijd om de woeste 
Waterwolf te stoppen. 
Hier waren maar liefst 
3 stoomgemalen voor 
nodig. 

Hoe dat precies ging, 
vertel ik je allemaal in de 
nieuwe indoor attractie 
van Madurodam, 
Waterwolf. In deze 
interactieve familie 
attractie neem ik je mee 
terug in de tijd toen het 
allemaal begon. Beleef 
hoe de Nederlanders op 
een onmogelijke plek van 
water land maakten. Ik 
waarschuw je wel alvast: 

 
in de attractie heb ik alle 
hulp nodig die er is om 
de stoommachine te 
bedienen, dus stroop je 
mouwen vast op.  
Lukt het jou om de 
Waterwolf te verslaan?  

En voor thuis alvast veel 
puzzel plezier gewenst! 

Willem de Polderjongen

Nu is het genoeg!
Haarlemmermeer moet  
worden drooggelegd

1840: 

1836: 1845: Eerste Stoomgemaal  
De Leeghwater wordt gebouwd

Op de schop 63 km lange  
ringvaart wordt aangelegd



Quiz: Versla  
de Waterwolf

Heb je de indoor attractie de Waterwolf 
bezocht? Test jouw kennis over misschien 
wel Nederlands grootste overwinning op 
het water!

• Mag je zelf de stoommachine in 
werking zetten?  
Ja /nee 

• Wat doet een gemaal?  
Water weg pompen / 
of golven maken 

• Wat is de Waterwolf?   
een uitgestorven dier / de bijnaam voor 
het Haarlemmermeer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Lukt het om de Waterwolf te verslaan? 
ja/nee 

• Hoeveel eeuwen geleden zijn we in 
Nederland begonnen met land- 
winning?  
800 jaar geleden/400 jaar geleden 

• Had de stoker een snor of een baard? 
Snor/baard

     
Wil jij een aandenken aan de Waterwolf? 
Op vertoon van dit boekje krijg je in onze 
shop 15% korting op de knuffel Willem de 
Polderjongen!Zie jij de 3 wolven?

1847: 1852: 

1849: 

Maak plaats voor 
De Lynden en De Cruquius

De Waterwolf 
is verslagen!

Nederland op stoom
De drie gemalen zijn klaar



Verbind alle  
getallen met elkaar
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Wat komt er tevoorschijn?



Verbind alle  
getallen met elkaar

Kun jij alle  
woorden vinden?

Welke zin staat hier?

ATTRACTIE

STOOM

WATERWOLF

GEMAAL

HAARLEM

STORM

WILDWATER

POLDER

MADURODAM

WATER

CRUQUIUS

M A

?


