Route 6 24 Km

Fortenfietsroute langs de Vuurlijn
De Vuurlijn

Aan de zuidkant van de Stelling van
Amsterdam loopt een verdedigingslijn,
“de Vuurlijn”. Deze loopt van Kudelstaart
tot Uithoorn. Voor deze Vuurlijn liggen
de forten: Fort bij Kudelstaart, Fort bij
De Kwakel, Fort aan de Drecht en Fort
bij Uithoorn. Zij liggen in een vooruitgeschoven positie ten opzichte van de
Vuurlijn. Door elkaar wederzijds met
flankerend vuur te ondersteunen vormden zij een gesloten front. De forten
hadden tot taak de toegangswegen en
vaarwegen te beschermen.

Batterijen

De Vuurlijn, ook wel vuurlinie genoemd,
is een aarden wal die loopt van
Kudelstaart tot Uithoorn. In de wal lagen
een zestal aarden batterijen. Twee zijn
nog goed herkenbaar, van twee is de
situatie nog wel herkenbaar en twee
zijn door wegconstructies geheel verdwenen.
1. Batterij locatie niet herkenbaar.
2. Damsluis bij de Kwakel. Deze
diende om de hoofdkanaal naar de
NoorderLegmeerpolder af te sluiten.

Fietsroute langs de forten

Vouw langs deze lijn
Batterij locatie herkenbaar thans parkeerterrein.
Batterij herkenbaar.
Batterij locatie herkenbaar.
Damsluis. Ter afsluiting van de Drecht. Niet meer aanwezig.
Theehuis open van 1/4 - 1/10, geen vaste openingstijden
(www.h-eerlijk.nl)
8. Voormalige Kerk Calslagen waarvan alleen de plattegrond
nog zichtbaar is. Let vooral op de 4de grafsteen met ‘huismerkteken’, als voorloper van de handtekening.
9. Watertoren. De 50 meter hoge, vierkante watertoren is
gebouwd in 1927 in Art Deco stijl. Een aantal malen per
jaar is de toren open. (www.aalsmeer2000.nl)
10. Galerie Tegenover de toren is sinds kort de Galerie SOUSTERRE en een beeldenpark. (www.galerie-sous-terre.nl)
3.
4.
5.
6.
7.

Fort bij Kudelstaart (gebouwd in 1906)

Het fort ligt aan de Westeinder Plassen. De vooruitgeschoven positie ten opzichte van de Vuurlijn was noodzakelijk om de bestaande
bebouwing van het achtergelegen buurtschap Vrouwentroost buiten het vuurbereik van het flankementsgeschut te houden.
In de frontwal zijn aan weerzijden in beton uitgevoerde frontbatterijen geplaatst. Deze zijn zo gesitueerd, dat de Westeinder
Plassen en de voorliggende dijk konden worden bestreken. Het
fort wordt nu als jachthaven gebruikt.

Genieloods

Aan de overzijde van de weg staan een houten genieloods. Deze
is in 1994 geheel gerestaureerd. Hij wordt gebruikt als woning
en bedrijfsruimte.

Conducteurswoning

In deze woning woonde de conducteur, die verantwoordelijk was
voor het bedienen van de sluizen.

Inundatiesluis

Aan de keelzijde van het fort ligt de inundatiesluis die diende
om de Zuiderlegmeerpolder onder water te zetten. De sluis was
ook geschikt om platbodems de onder water staande polder in te
laten varen. Deze platbodems, uitleggers genoemd, werden dan
voorzien van een bemanning en geschut. Door de restauratie in
2005 is de sluis in oorspronkelijke vorm teruggebracht.

Fort bij Kuddelstaart

Kijk voor meer informatie op www.stellingvanamsterdam.nl
Fiets huren? Kijk op www.fietsplatform.nl/fietsideeen/ns_verhuur.asp

Vervolg - Fortenfietsroute langs de Vuurlijn
Fort bij De Kwakel (gebouwd in 1906)

Het fort had tot taak de Oostelijke Ringdijk en de Kleine Drecht
te verdedigen. Bovendien diende het fort dekking te geven
aan troepen die zich op de stelling terugtrokken. De Stelling
van Amsterdam was de laatste verdedigingslinie waarop het
Nederlandse leger zich kon terugtrekken wanneer alle andere
linies waren gevallen. Daartoe diende een aantal terugtrekroutes.
De route via Vrouwenakker was er één van. In de wal van het fort
ligt een frontbatterij ter verdediging van de weg, de Drechtdijk.
Naast de linker keelkazemat staat tegen het hoofdgebouw een
ontijzeringsinrichting. Deze werd gebruikt om het opgevangen
regenwater te zuiveren. Een deel van het fort is nu in gebruik als
café (www.barhetfort.nl). De genieloods en de fortwachterswoning zijn bewoond.

Fort bij de Kwakel

In de dijk liggen enkele inundatiewerken, waarvan de damsluis
bij De Kwakel er één is. De damsluis werd in de jaren 1891-1893
aangelegd om de Hoofdtocht van de Legmeerpolder af te sluiten.
In 2008 is de sluis gerestaureerd.
De naam De Kwakel komt van een hoge loopbrug over de Kleine
Drecht, die vroeger over het water liep. Kwakel of Kwakeltje is
een oud-Hollands woord voor brug.

Fort aan de Drecht

Vouw langs deze lijn
Fort aan de Drecht (gebouwd in 1911)

Het fort ligt bij de samenkomst van de Drecht en de Kromme
Mijdrecht. Het had tot taak deze riviertjes te verdedigen. Tevens
diende het fort ter bescherming van de damsluis in de Drecht en
van enkele nabij gelegen inundatiesluisjes. Deze zijn inmiddels
verdwenen. Het fort is één van de laatst gebouwde forten en het is
uit oogpunt van kostenbesparing sterk vereenvoudigd uitgevoerd.
Het fort is niet voorzien van hefkoepelgeschut en het heeft slechts
één keelkazemat. In de frontwal is een pantserkazemat ter bestrijking van de damsluis. Daarnaast zijn er twee mitrailleurkazematten. Na de restauratie van 2000 wordt het fort multifunctioneel
gebruikt. (www.fortaandedrecht.nl.)

Fort bij Uithoorn (gebouwd in 1911)
Fort bij Uithoorn

Fort bij Uithoorn
Kijk voor meer informatie op www.stellingvanamsterdam.nl
Fiets huren? Kijk op www.fietsplatform.nl/fietsideeen/ns_verhuur.asp

Het fort ligt ter hoogte van Uithoorn, oostelijk van de Amstel. Het
fort had tot taak de spoorlijn Uithoorn-Alphen aan de Rijn te verdedigen. Deze spoorlijn lag aan de noordzijde van de N201. De
huidige busbaan over de Amstel volgt nog het tracé. Tevens diende
het fort ter bescherming van de westelijk gelegen inundatiesluis. De
sluis is verdwenen, de ontvangstkom (waar het water de polder binnenstroomt) wordt nu gebruikt als siervijver. Tekst: Rob Schimmel
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