
Breng jouw watergroet aan de Waterwolf! 

Wie is de Waterwolf? 

De Haarlemmermeerpolder was ooit een groot meer, dat bij storm 
gevaarlijk kon overstromen. Daarom werd het de Waterwolf genoemd. 
Koning Willem I besloot dat dat niet langer zo kon en ging de strijd 
aan met de Waterwolf. Het meer moest droog gemaakt worden. Dat 
gebeurde toen met drie grote stoomgemalen; een supermoderne 
manier voor die tijd. De Cruquius is een van die gemalen. Na drie jaar 
pompen was het meer droog. En zo was nieuw land ontstaan op de 
bodem van het meer, 4,5 meter onder NAP. Het land waar wij nu 
leven, naar school gaan, voetballen en fietsen.  

Ook in 2020 staan we voor een wateruitdaging. Je hebt vast gehoord van de stijgende zeespiegel 
en je hebt vast ook al eens een enorme regenbuien meegemaakt. Dan is het niet handig om op 4,5 
meter onder de zeespiegel te wonen. De Waterwolf ligt nog altijd op de loer!  

Gelukkig zijn Nederlanders goed in het bedenken van oplossingen! We kunnen goed dijken bouwen 
en in het bouwen in water, in het ruimte geven aan water. Wij lossen dit soort problemen in eigen 
land op, maar ook in landen over de hele wereld. Net als Koning Willem I bedenken we 
onverwachte nieuwe oplossingen en voeren ze uit. 

Jouw watergroet aan de Waterwolf  

Hoe kunnen we met elkaar zorgen dat onze Haarlemmermeer droog blijft en de Waterwolf niet 
terugkomt? Wonen we over 50 jaar in boten? Of in huizen op palen? Hoe kunnen we water 
besparen of juist hergebruiken?  Lees meer over waterbeheer in het artikel Waterproof 
Haarlemmermeer op www.haarlemmermeermuseum.nl/artikelen/watergroet-aan-waterwolf.  

Je mag je idee uitwerken op 1 of 2 A4tjes, enkel of dubbelzijdig. Het mag een tekening, een tekst, 
een foto of een collage zijn. Als het maar plat is, zodat er een kopie van gemaakt kan worden. 
Misschien heb je zelf een idee? Of bedenk je  iets samen met je familie of met je klas?  

 
Wat gebeurt er met jouw watergroet? 

Alle ideeën worden gekopieerd en gebundeld in twee gelijke pakketten. Op zondag 22 maart is het 
Wereld Waterdag. Om 12 uur wordt een van de twee bundels aangeboden aan Nicolaus Cruquius, 
de naamgever van het gemaal. Kinderen die hun plan willen toelichten mogen dat doen. Nicolaus 
Cruquius zal de oplossingen bekijken en delen met waterexperts. De tweede bundel wordt 
begraven in een gat in de vloer van het ketelhuis van Gemaal De Cruquius. Zo wordt jouw plan een 
onderdeel van de collectie van het museum. Het gat wordt afgedekt met een steen met een groet 
aan de Waterwolf. 

Over 50 jaar zal de steen weggehaald worden en kunnen de ideeën bekeken worden. Welk plan is 
over 50 jaar uitgevoerd?  
 

Idee inzenden of langsbrengen 

Alle kinderen in de leeftijd van 7 tot 13 jaar kunnen meedoen. Stuur je idee op een of twee A4 voor 
16 maart a.s. per post naar Haarlemmermeermuseum De Cruquius op Cruquiusdijk 27, 2142 ER in 
Cruquius t.n.v. Geertje van Emmerik. Of breng het langs bij het gemaal tijdens openingstijden. Zet 
duidelijk je naam, leeftijd, adres en e-mailadres op je plan. Dan kunnen we je berichten over het 
programma op 22 maart en hoe je je daarvoor kan aanmelden. www.haarlemmermeermuseum.nl.  

Heb je vragen: bel dan naar het Cruquius Museum: 023-52857 04 of mail naar 
gvemmerik@shmdc.nl. 


