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Hollandser
kan het niet
Le Champion organiseert
in augustus een nieuw
fietsevenement: De
Ronde van de Stelling
van Amsterdam. De
route loopt langs alle
verdedigingsbolwerken van
de Stelling van Amsterdam.
Redacteur Peter Klooster
fietste door een stuk
vaderlandse historie.

UNESCO Werelderfgoed
Je zou ze het best kunnen omschrijven als

gigantische pillendozen van beton, de verdedigingsbolwerken die deel uitmaken van de

H

et is woensdag 31 maart, de
mooie weersvoorspelling is uitgekomen. Terwijl ik mijn racefiets
uit de garage haal, constateer
ik tevreden dat het windstil is. Ideale
omstandigheden om de route te fietsen
die voert langs de forten die met elkaar
de Stelling van Amsterdam vormen. Ruim
honderd jaar geleden werden ze gebouwd
om Amsterdam te beschermen tegen
vijandelijke legers, tegenwoordig vormen
ze een eersteklas toeristische attractie. In
mijn woonplaats Uithoorn bevindt zich het
Fort aan de Drecht, dat als vertrekpunt van
mijn tocht zal dienen. Op mijn fietscomputer heb ik het gpx-bestand van de route
gedownload, rustig fiets ik naar het aan de
rivier de Amstel gelegen fort. Hoewel ik
al tien jaar in Uithoorn woon, neem ik nu
voor het eerst de tijd om het fort beter te
bekijken. Voor het hoofdgebouw bevindt
zich een pantserstand, die uniek is in de
Stelling van Amsterdam. Deze schuilplaats
van beton en zandzakken biedt ruimte aan
twee mitrailleurs en wordt afgedekt door
een staalplaat van 20 centimeter dik. De
pantserstand had als doel de damsluis in
de Amsteldijk te verdedigen. De populieren
langs de fortgracht zijn gesnoeid, zodat
je goed kunt zien hoe de polder met licht
geschut kon worden bestreken. Vandaag de
dag gaat het er gelukkig vredelievender aan
toe. In het Fort aan de Drecht zit onder
meer een pannenkoekenrestaurant. Je kunt
je er ook voor een paar honderd euro in de
echt laten verbinden.

Stelling van Amsterdam. Op 15 tot 20 kilometer
afstand van de hoofdstad liggen ze te pronken
in grazige weiden; tweeënveertig forten, vier
batterijen, een kasteelvesting, twee vestingsteden en een grote hoeveelheid dijken en sluizen.
De Stelling is een historisch monument voor
Nederland en staat sinds 1996 op de UNESCO
Werelderfgoedlijst. stellingvanamsterdam.nl
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Het is de hoogste tijd om aan mijn tocht
over 170 kilometer te beginnen, anders ben
ik niet voor donker thuis. Ik sla rechtsaf
en volg de loop van de rivier de Amstel.
Het fietspad op de dijk heet De Vuurlijn
en voert rechtstreeks naar het pittoresk
gesitueerde Fort bij Kudelstaart. Achter dit
fort ligt een jachthaven met wat zeilboten,
waar ik even stop om bij een kraantje mijn
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bidon te vullen. Op een informatiebord
lees ik dat de Stelling van Amsterdam
tussen 1880 en 1914 werd gebouwd in
opdracht van het Departement van Oorlog.
De verdedigingslinie is ruim 135 kilometer
lang, alle onderdelen bevinden zich op een
afstand van drie kilometer van elkaar en
zijn verbonden door dijken.
Hollandser kun je het niet krijgen. Het
landschap dat ik op mijn racefiets doorkruis, bestaat uit dijken, polders, rivieren
en meren, zoals de Mooie Nel bij Spaarnwoude. De architecten die de Stelling van
Amsterdam ontwierpen, hebben optimaal
gebruikgemaakt van de natuurlijke omstandigheden. Een onvervalst staaltje Hollands
waterbouwkundig vernuft: met een
ingenieus systeem werd het land rondom
de linie tijdens een vijandelijke aanval onderwater gezet met behulp van sluizen en
gemalen. De regering zetelde ook aan het
begin van de 20e eeuw in Den Haag, maar
het was de wens van de hoge heren om
Amsterdam tot het allerlaatst te verdedigen
tegen vijandelijke legers. De hoofdstad was
de aangewezen plek als laatste wijkplaats
voor regering en landmacht. Wat natuurlijk
alles te maken had met het economische
belang en het internationale prestige van
Amsterdam.
In Fort Liebrug bij Haarlemmerliede is
kunstenaar Paul van Zijp aanwezig. Hij is
in zijn atelier aan het werk, maar als ik aanklop, nodigt hij me meteen uit om een kop
koffie met hem te drinken. Van Zijp vertelt
dat hij sinds 2009 zijn eigen werkplaats en
galerie heeft in Fort Liebrug. Hij koos voor
deze locatie, omdat hij er een inspirerende
plek in zag om zijn geometrische kunst en
meubelstukken te ontwerpen. De catacomben van het fort ademen een majestueuze
rust, zijn werkplaats is ruim en van alle
moderne gemakken voorzien. En wat fijn
is voor fietsers: de buurman van Van Zijp
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is een fietsenhandelaar die ook reparaties
uitvoert. Als ik vraag of Van Zijp nog meer
buren heeft, wijst hij met een grijns op de
tientallen schapen die vredig grazen rondom het fort.
Ik vervolg mijn tocht in noordelijke
richting, bij Spaarndam steek ik met de
veerpont het Noordzeekanaal over. Aan
de overzijde koop ik een blikje cola bij een
mobiele cafetaria. Tot mijn geluk vind ik
er ook een vrije picknicktafel, waar ik in
het zonnetje geniet van vers stokbrood met
salami en brie. Uitziend over het Noordzeekanaal begrijp ik waarom dat natte en
drassige Noord-Holland zo goed te verdedigen was. Een waterlinie was een relatief
goedkoop verdedigingsmechanisme, omdat
men met weinig manschappen en kleine

forten een groot gebied kon verdedigen.
Als de vijand te dichtbij kwam, draaide je
de sluizen open en bezorgde hem gewoon
een paar natte voeten. Paarden, zwaar
materieel, artillerie: alles liep vast in het
waterland. En omdat het niveau van het
water niet hoger werd dan twintig centimeter, kon de vijand ook geen boten inzetten.
De waterwegen van vrijwel heel West-Nederland werden gebruikt om water naar de
Stelling te brengen. Zeesluizen openzetten
was geen optie, omdat zout water de landbouw schade zou hebben toegebracht.
De forten langs de route rijgen zich in
hoog tempo aaneen, ik stap overal even af
om de magie van de geschiedenis op me
te laten inwerken. Wat opvalt, is dat alle
forten in nieuwstaat verkeren. De houten

wachthuisjes zijn geschilderd in oorspronkelijke kleuren, de catacomben zijn fris
witgepleisterd. Met een beetje fantasie zou
je hier zo een soldaat in uniformjas met
Ronde van Vlaanderen 2018
tressen, slobkousen en beenwindsels
kunnen tegenkomen.
De Stelling was niet alleen een verdedigingssysteem, maar ook een overlevingssysteem. Binnen de Stelling woonde een
bevolking van ongeveer tweehonderdduizend zielen, aangevuld met meer dan
honderdduizend soldaten. Dat betekende
dat er voorzieningen nodig waren voor
voeding, energie en militaire voorraden.
Het uitgangspunt was dat de Stelling gedurende minstens zes maanden verdedigd
moest kunnen worden. Dit in de hoop dat
in die tijdspanne het politieke of militaire
tij zou keren of een bevriende mogendheid
te hulp zou schieten.
Zover is het nooit gekomen. De onderdelen van de Stelling van Amsterdam liggen
er anno 2021 niet alleen vredig bij, ze
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zíjn het ook. Oorlogshandelingen
werden er namelijk nooit voltrokken.
Wel werden de Nederlandse troepen
bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog gemobiliseerd. Op vrijdag
31 juli 1914 werden pamfletten aangeplakt op openbare gebouwen, een
paar dagen later werden de forten
bevolkt door tienduizend gevechtsklare soldaten. Het was een spannende tijd. Hoewel we neutraal waren,
was het maar de vraag of Nederland
buiten de conflicten kon blijven.
Het water in de boezems en sloten
werd zo hoog mogelijk opgestuwd,
zodat het land snel onderwater gezet
kon worden. Maar omdat concrete dreiging uitbleef, begonnen de
soldaten zich te vervelen. En toen in
het voorjaar van 1916 duidelijk werd
dat Nederland buiten de oorlog zou
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blijven, mochten de meeste soldaten
op lang verlof.
Met volle teugen heb ik genoten van
mijn fietstocht langs de Stelling van
Amsterdam. Al snel begon ik het
landschap met andere ogen te bezien.
Niet als idyllische landbouwgrond
met schapen en molens, maar als
strategisch landschap met een briljant inundatiesysteem. De fietstocht
gaat van Beverwijk, Uitgeest, Purmerend, Edam en Durgerdam richting
Muiden, overal langs die verdedigingslijn heeft het militante deel van
onze voorvaderen sporen nagelaten.
Sluizen, kanalen, grachten, akkers en
dijken als toppunt van militair vernuft. De Nederlandse leeuw mocht
doorgaans vredig slapen, maar als het
moest, kon hij zijn tanden laten zien.

De Ronde van
de Stelling van Amsterdam

De fietstocht, die oorspronkelijk Rondje Stelling heette, werd
in 2012 in het leven geroepen door onder meer UWTC Uithoorn.
Sinds 2018 is ook RTC Hoofddorp actief voor deze tocht. Le
Champion heeft het concept in 2021 overgenomen en werkt
samen met de UWTC Uithoorn, die de start/finish bij UWTC
Uithoorn doet, en RTC Hoofddorp, die de verzorgingspost bij Fort
Hoofddorp op zich neemt.
Tijdens de Ronde van de Stelling van Amsterdam fiets je over de
oude verdedigingslinie van Amsterdam, die al 25 jaar op de Unesco Werelderfgoed lijst staat. De routes gaan door kenmerkend
strategisch landschap en langs watermanagementsystemen
en militaire werken, erfgoed van wereldformaat. Deelnemers
kunnen het unieke verhaal ontdekken van een eeuw Nederlands
militair waterbeheer en vestingbouw.
Het goede doel van het event is het Landschap Noord-Holland.
Partner is de Provincie Noord-Holland.
Datum: Zondag 22 augustus
Startlocaties: Uitgeest (25, 65, 120 en 170 kilometer) en Uithoorn (70, 120 en 170 kilometer).
Start inschrijving staat gepland voor maandag 31 mei.
rondevandestellingvanamsterdam.nl

