Route 8 45 Km

De Vecht fortenfietsroute
Weesp

In 1355 was Weesp reeds ommuurd. In 1673 werd met financiële
steun van Amsterdam de fortificaties vernieuwd. Echter alleen de
Oost- en de Zuidzijde. Het overige deel is nog wel herkenbaar
in het grondplan van de stad. Was het geld op? Was de grond
te slecht? Waarschijnlijker is, dat de Amsterdammers Weesp niet
vertrouwde. Het was een bedrijvige stad dat wel eens een eigen
weg zou kunnen in slaan. Door de Amsterdamse zijde open te
houden kwam Weesp niet in de verleiding ontrouw te zijn. Evenals
Muiden werd de stad in 1854 bij de Nieuwe Hollandse Waterlinie
gevoegd en in 1854 werden de wallen versterkt. In 1901 werd
Weesp bij de Stelling van Amsterdam gevoegd.
17 - Op de Ossenmarkt werd in 1860 een ronde verdedigbare
toren gebouwd.
18 - Stadhuis, gebouwd in 1776. Doet sterk denken aan het
Paleis op de Dam in Amsterdam (vml stadhuis).
19 - Molen de Vriendschap. De korenmolen is uit de 18de eeuw
en stond tot 1900 in Amsterdam. In dat jaar werd de molen
verplaatst naar Weesp ter vervanging van een door brand
verloren gegane molen uit 1694.
20 - Molen de Eendracht een moutmolen uit 1691, later
omgebouwd tot houtzaagmolen.
21 - De Vuurlijn, de huizen zijn van hout zodat deze snel
gesloopt konden worden als de vesting in staat van verdediging
werd gebracht.

Fietsroute langs de forten

Vouw langs deze lijn
Muiden

In 953 was er al sprake van Villa Amuda. In 1122 kreeg Muiden zijn
stadsrechten. Voor zover bekend kreeg Muiden zijn eerste omwalling
in 1427. De huidige wallen dateren uit 1875-1880
In de 15de eeuw werd het reeds vanwege zijn strategische ligging een
voorpost van Amsterdam. In 1577 werd op kosten van Amsterdam een
nieuwe vesting om de stad en het kasteel gelegd. Met Weesp waren
deze steden de voorlopers van de stelling. Muiden behoorde vanaf
1672 tot de oude Hollandse Waterlinie en is in 1901 onder bevel van
de commandant van de Stelling van Amsterdam gevoegd.

( Let op: Route loopt niet altijd volgens fietsroutenetwerk )

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

Vervolg 1 - De Vecht fortenfietsroute
Muiden

01 - Muiderslot, werd ca 1280 gesticht door graaf Floris V.
02 - Het Muizenfort is gebouwd in 1880 en diende voor flankerend
vuur langs de vestinggracht en frontvuur op de Naardertrekvaart.
Bestreek ook de wegen naar Muiden en verdedigde de toegang
tot Muiden.
03 - Fort H , hier is een restaurant gevestigd (www.forth.nl).
04 - Stenen beer met monnik (opstaande gemetselde hindernis).
05 - Hervormde kerk, de toren dateert vermoedelijk uit de 12de
eeuw. Schip en koor uit de 15de eeuw.
06 - Kazemat uit 1874.
07 - De Grote Zeesluis met aan de zeezijde hoge deuren werd in
1672 gebouwd om de inundatie te kunnen regelen. Bij eb zou het
water laag komen te staan en het water uitstromen.
08 - De Krijgsman is één van de kruitfabrieken die binnen de stelling
stonden. In 1702 werd op deze plek een kruitfabriek gebouwd. In
dat jaar werd door Amsterdam besloten om uit veiligheidsredenen
de kruitfabrieken buiten de stad te plaatsen. Gelet op de vele
ontploffingen, die de historie van de fabriek kenmerkt, was dat een
verstandige beslissing. De fabriek kreeg niet voor niets de bijnaam
“Klapwijk”. Thans wordt het afgebroken om plaats te maken voor
woningen en kantoren.
25 - De kazerne is gebouwd in 1867, thans in gebruik als raadhuis
en bibliotheek.
26 - Het kringenwethuis De Vechthoeve. Deze woning is van hout
opdat de woning in tijd van oorlog snel kan worden afgebroken.
De kringenwet bepaalde dat binnen een bepaalde afstand vanuit
het fort niet mocht worden gebouwd of met toestemming van de
fortcommandant. Voorwaarde kon dan zijn dat het gebouwde van
hout moest zijn. Ook schuurtjes vielen onder deze wet (Zie nr 21)

Vouw langs deze lijn

Westbatterij

In 1799 werd aan de monding van de Vecht aarden batterijen
aangelegd. De batterij op de westoever werd in 1852 voorzien van
een verdedigbare toren.

Het Kasteel

“Het Kasteel” is de aanduiding voor de wallen rondom het Muiderslot.
Bij de poort van het slot bevindt zich een informatiepaneel waarop dit
duidelijk te zien.
Voor de poort is het verzamelpunt voor de boot naar Pampus.

Muiderslot (01) in Muiden

Het Muizenfort (02) uit 1880
Kijk voor meer informatie op www.stellingvanamsterdam.nl
Fiets huren? Kijk op www.fietsplatform.nl/fietsideeen/ns_verhuur.asp

Boven: Kringenwethuis De Vechthoeve (26) Onder: Westbatterij Muiden

Vervolg 2 - De Vecht fortenfietsroute
Muiderberg

09 - Met het fort Coehoorn is in 1913 begonnen, doch bij het
begin van de mobilisatie in 1914 zijn de werkzaamheden gestopt.
Na de oorlog bleek de constructie niet bestand te zijn tegen het
zware geschut, dat in de Eerste Wereldoorlog was ontwikkeld.
Daarna werd het terrein gebruikt als Kamp Muiderberg. De
fortwachterswoning draagt nog de naam de Coehoorn.
10 - Grenspaal met de aanduiding O 11 (Departement van
Oorlog)
11 - De Floriskei duidt de plek aan waar graaf Floris V in 1296
werd vermoord.
12 - De vijver is oorspronkelijk een brandvijver, om over bluswater
te kunnen beschikken.
13 - Het Echobos staat bekend om zijn echomuur. Deze werd
gebouwd in 1800 ter vervanging van een muur uit 1660. De
muur versterkt het geluid, dat lijkt uit de grond te komen.
14 - Tankhindernis in 1939/1940 gebouwd als onderdeel van de
Vesting Holland.
15 - Kazematten en groepsschuilplaatsen in het veld zijn gebouwd
als onderdeel van de Vesting Holland omstreeks 1930
16 - Kerk aan Zee. In 1324 stichtte graaf Willem III hier een kapel
ter nagedachtenis van de vermoorde Floris V. De hierna volgende
kerken werden veel geteisterd door brand. De huidige kerk is een
restauratie uit 1934 ook na een brand. De kantelen zijn in 1900
aangebracht toen de kerktoren werd opengesteld als uitkijktoren.
22 - Mitrailleurkazemat uit 1933. Door zijn bomen een opmerkelijk
duinlandschapje in de polder.
24 - Molen de Onrust. Een in 1809 gebouwde molen. Is nog in
gebruik om het water uit het Naardermeer te malen.

Vouw langs deze lijn
Uitermeer

Voor 1589 was er reeds sprake van een schans Uitermeer. In 1673
werd de schans vervangen door een permanent fort, die rondom
een schutsluis werd gebouwd. Het fort behoorde tot de Hollandse
Waterlinie. De sluis was belangrijk voor de onderwaterzetting. In
1845 werd een ronde verdedigbare toren gebouwd en werd de
schutsluis naar buiten verplaatst. In de vijftiger jaren werd veel
gesloopt ten behoeve van de bouw van een magazijnencomplex.
Thans wordt het terrein opnieuw heringericht en het torenfort
hersteld. Ook is de oude schutsluis weer opgegraven. In 1913
werd het fort bij de Stelling van Amsterdam gevoegd.

Hinderdam

In 1692 werd hier een schans opgeworpen ter bescherming van
de inundatiesluis. Deze schans werd in 1673 vervangen door een
gebastionneerd fort en de sluis werd gelijk met de dam opgeruimd,
overbodig geworden door de zeesluis in Muiden. In 1848 en
1880 werd het fort aangepast. Het maakte deel uit van de Nieuwe
Hollandse Waterlinie. In 1913 werd het toegevoegd aan de Stelling
van Amsterdam. Het is thans sterk verwaarloosd.

Nederhorst den Berg

Nederhorst den Berg is reeds vanaf 8ste eeuw genoemd en dankt zijn
naam aan twee kenmerkende elementen.
23 - Het kasteel Nederhorst. Heette aanvankelijk Horst, maar ter
onderscheiding van een ander kasteel met de zelfde naam werd het
Nederhorst. Het kasteel werd gesticht in de 13de eeuw. Zijn huidige
vorm kreeg het in 1635 na een ingrijpende verbouwing. De ingang en
de monumentale brug kwamen in de 18de eeuw tot stand.
24 - Op een natuurlijke hoogte in het laagveengebied, de berg, werd
in de 12de eeuw de kerk gebouwd. De kerk is van tufsteen. Het is
de moeite waard om naar boven te gaan. Het hek in de Kerkstraat
is meestal open. Loop om het kerkje heen en zie de raadselachtige
Latijnse inscriptie in de oude middeleeuwse deurpost.
Tekst: Rob Schimmel

CULTUREEL ERFGOED
NOORD-HOLLAND

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

