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MOOI LINIEDUO
BIJNA WERELDERFGOED?
OP DE PEDALEN
LANGS ALLE HIGHLIGHTS
HET GROEIT EN BLOEIT
OP EN ROND DE FORTEN

UNESCO

NOMINATIE

De Hollandse Waterlinies op de Werelderfgoedlijst.
Feit of ﬁctie? Binnenkort valt het besluit.

Michelinster
Wordt de nominatie toegekend, dan
staan de Stelling van Amsterdam en de
Nieuwe Hollandse Waterlinie samen op

de Werelderfgoedlijst als de ‘Hollandse
Waterlinies’. Deze status levert veel
voordelen op. Allereerst internationale erkenning van het unieke Nederlandse erfgoed, vergelijkbaar met een
Michelinster voor restaurants. Daarnaast is het een goede stimulans voor
het toerisme. Minstens zo belangrijk is
dat Nederland zich hiermee verplicht
tot de bescherming, het behoud en de
ontwikkeling van de waterlinies, zodat
volgende generaties er ook van kunnen
genieten.

Holland en Amsterdam
Waarom is uitbreiding met de Nieuwe
Hollandse Waterlinie interessant voor
UNESCO? De Stelling van Amsterdam
staat toch al op de erfgoedlijst sinds
1996? Dat klopt, maar samen vormen
ze een mooi duo. Ze zijn verwant aan
elkaar, maar ook verschillend.
Eerst de verschillen, zoals de ligging:
de Nieuwe Hollandse Waterlinie strekt
zich uit van het IJsselmeer tot de Bies-

BEIDE WATERLINIES ZIJN
UNIEK. SAMEN VORMEN ZE
EEN MOOI DUO
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bosch, terwijl de Stelling in een grote
cirkel om Amsterdam ligt.
Ze beschermden allebei een ander
gebied. De Nieuwe Hollandse Waterlinie
verdedigde de vesting Holland – het economisch en bestuurlijk hart van Nederland. De Stelling werd zeventig jaar
later gebouwd, speciaal om Amsterdam
te verdedigen. Als de Nieuwe Hollandse
Waterlinie zou vallen, konden het leger,
de regering en het staatshoofd zich
alsnog terugtrekken in onze hoofdstad.
En er is nog een verschil: de militaire
werken van de Nieuwe Hollandse
Waterlinie zijn opgetrokken uit baksteen, die van de Stelling uit beton.

Baksteen versus beton
Toen de forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie werden gebouwd
tussen 1815 en 1870, was baksteen de
norm. Maar met de uitvinding van de
brisantgranaat in 1885 bleken zelfs
de dikste bakstenen niet opgewassen
tegen dit verwoestende explosief. De
bouw van Fort bij Abcoude, het eerste
fort van de Stelling, was net in volle
gang. Het roer moest om: de forten rond
Amsterdam zouden van beton worden
vervaardigd.
Omdat er in de Europese architectuur

© MARTIN VAN LOKVEN

Het is een bijzonder jaar voor de Hollandse Waterlinies. Dit najaar wordt
bekend of de Nieuwe Hollandse Waterlinie – als uitbreiding op de Stelling van
Amsterdam – op de UNESCO Werelderfgoedlijst wordt geplaatst. In 1972 werd
deze bekende erfgoedlijst in het leven
geroepen door UNESCO, de culturele
organisatie van de Verenigde Naties.
Er bestaan drie soorten erfgoed: cultureel-, natuurlijk erfgoed en een combinatie van beiden. Elk jaar worden er
monumenten toegevoegd aan de lijst:
unieke en onvervangbare erfgoederen
die van waarde zijn voor de hele wereld.
Inmiddels zijn het ruim 1100 monumenten in 167 landen; van de Chinese
Muur tot de molens op Kinderdijk. Het
Koninkrijk der Nederlanden heeft tien
werelderfgoederen.
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WERELDERFGOED
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WORDT
NEDERLANDS
ERFGOED STRAKS
WERELDERFGOED?

weinig gebouwen bestaan van ongewapend beton, zijn de forten van de
Stelling in bouwkundig opzicht van
grote historische waarde. Ze laten de
overgang zien van bakstenen bouwwerken naar sterkere staal- en betonconstructies.

Strenge eisen
Naast deze verschillen hebben beide
linies ook veel overeenkomsten. Een
systeem van sluizen, dijken, kanalen,
rivieren en gemalen in combinatie met
hoogteverschillen in het land zorgde
ervoor dat polders onder water konden
worden gezet en de vijand op afstand
bleef. De Hollandse Waterlinies zijn
uniek op basis van de volgende drie
hoofdkenmerken: strategisch gebruik
van het landschap, slim watermanagement en militaire versterkingen.
UNESCO noemt dit de 'Outstanding
Universal Value'. De Stelling van
Amsterdam kreeg op basis van deze
unieke waarde de Werelderfgoedstatus
in 1996. Nederland stelt nu voor om de
Nieuwe Hollandse Waterlinie hieraan
toe te voegen waardoor het verhaal van
deze unieke waarde nog beter kan worden verteld. Binnenkort wordt bekend
of UNESCO het hiermee eens is. •
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UNESCOKERNWAARDEN
De Hollandse Waterlinies zijn om drie redenen
genomineerd voor de UNESCO Werelderfgoedlijst.

WATERMANAGEMENT

Als je het niet weet, dan zie je het
niet. Maar wie goed kijkt, ontdekt
iets opvallends in het linielandschap. Langs de Stelling van
Amsterdam is het terrein, in een
gordel rond de hoofdstad, vol reliëf.
Dankzij hoogtes en laagtes en de
aanleg van dijken, was het mogelijk om het gebied te inunderen.
De Nieuwe Hollandse Waterlinie –
van Weesp tot Werkendam –
markeert eveneens de grens tussen
hoog en laag land. Maar ook die
van een dichter bebouwde (veilige) kant en een open (onveilige)
zijde. Voor het behoud van een vrij
schootsveld mocht er ten oosten
van de hele Nieuwe Hollandse
Waterlinie niet worden gebouwd.
Je kunt het goed zien in het landschap, zeker nu je weet waar je op
moet letten.
IV

MILITAIRE WERKEN
Op zwakke plekken, zogeheten
‘accessen’, moesten militaire
versterkingen de waterlinie verdedigen. Denk aan een fort, batterij
(klein fort), kazemat (bomvrije
ruimte met schietgaten) of groepsschuilplaats (onderkomen voor
soldaten). Deze objecten bevonden
zich op hoger gelegen delen in het
landschap die droog zouden blijven bij inundatie. Maar ze werden
ook aangelegd op strategische
plekken waar wegen, spoorlijnen
en rivieren elkaar kruisten. Hoe
imposant deze militaire werken
ook zijn, voor UNESCO zijn ze
minder belangrijk. Forten en
bunkers zijn immers niet uniek in
de wereld. Dat neemt niet weg dat
deze robuuste monumenten zeer
indrukwekkend zijn, vooral van
dichtbij.
STELLINGVANAMSTERDAM.NL

POP-UP RESTAURANT STERKWATER
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STRATEGISCH
LANDSCHAP

In het strategische landschap ligt
een ingenieus stelsel van sluizen,
kanalen, dijken en dammen waarmee het lager gelegen land in tijden
van nood onder water kon worden gezet. Inundatie. Een slimme
manier om de vijand op veilige
afstand te houden. De techniek van
inunderen is in de loop van de tijd
steeds verﬁjnder en vernuftiger
geworden. Dijken en kades konden
het water keren. Inundatiekanalen
regelden het watertransport. Sluizen, dammen, duikers en gemalen
zorgden ervoor dat het water tot
kniehoogte zou stijgen. Te diep
voor man en paard, te ondiep voor
boten. Samen vormen de Stelling
van Amsterdam en de Nieuwe
Hollandse Waterlinie een complex
en tegelijkertijd briljant watermanagementsysteem, dat nergens
anders in de wereld bestaat.

Eten aan lange tafels in een spannende historische
omgeving: bij SterkWater beleef je een bijzondere
culinaire avond. Het reizende restaurant slaat op verschillende plekken langs de Nieuwe Hollandse Waterlinie en Stelling van Amsterdam zijn kampement op.
Elke keer wordt het menu – vol streekproducten – aan-
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gepast aan de desbetreffende locatie. De linies en
forten komen tot leven in gerechten en sterke verhalen.
Pierre et les Optimistes spelen swingende gypsy jazz.
SterkWater was eerder op Fort Lunet II en Fort bij
Abcoude en reist verder langs de linies. Op de website
sterkwater.nl staan de komende edities.

V

Pak de ﬁets en trap van de Stelling naar de Linie of
andersom. Een of meer dagen eropuit, alles is mogelijk.

Uit & Meer kunt laven aan een hapje en
drankje met uitzicht op de rivier. De volgende stop is vlakbij: het vestingstadje
Weesp. Dat zijn dus heel veel highlights
in relatief weinig ﬁetskilometers.

stad ligt het Waterliniemuseum, waar je
alles te weten komt over de waterlinies.
Rustige weggetjes brengen je naar de
Plofsluis – die echt kon ontploffen – en
het historische Vreeswijk.

Muiden: een must

Lek, Linge en Waal

Een extra dag in Muiden is een must,
want er is veel te zien. Leuk weetje:
Muiden maakt deel uit van beide waterlinies. Slenter door de oude straatjes en
kijk vanaf het terras naar de boten die
de sluis in- en uitvaren. In het Muiderslot ga je terug naar de tijd van Graaf
Floris V. Stap op de boot naar het onbewoonde Forteiland Pampus en laat je
rondleiden door een gids. Tijd over? Ga
langs bij het bezoekerscentrum in Fort
C. Gefeliciteerd, nu heb je alle bezienswaardigheden van Muiden gezien.

In het stroomgebied van de Lek kom je
tijd te kort: een buitenexpositie op Fort
Honswijk, een theetuin bij Werk aan de
Korte Uitweg en een bierbrouwerij bij
Fort Everdingen. Via de Diefdijklinie
ﬁets je het kleinschalige landschap van
de lieﬂijke Linge in. Groot is het contrast met de brede en snelstromende
Waal. Bezoek Slot Loevestein, maak een
lus door het Brabantse land en vaar met
het veer naar Gorinchem, waardig eindpunt van deze ﬁetsroute. •

VI

Je start in Abcoude en eindigt na 242
kilometer in Gorinchem. Tip: laat de
auto thuis en pak de trein, want je ﬁetst
van station naar station. Maak je de
tocht op eigen gelegenheid? Lees dan
de tips voor leuke overnachtingsadressen en horecagelegenheden onderweg.
Kamperen op een fortterrein of luxe
overnachten in een fort, de keus is aan
jou. Boek je een kant-en-klaar arrangement, dan zijn overnachtingen en bagagevervoer voor je geregeld. Weinig tijd?
Kies dan voor één dagetappe. Download

de kaart en gps-track op waterlinieﬁetsroute.nl.

Eerst kom je langs Fort Abcoude: het
oudste vestingwerk van de Stelling,
opgetrokken uit baksteen. Langs het
riviertje het Gein ﬁets je door open weides naar Fort Nigtevecht: een oase in
de natuur. Het fort fungeert als gedenkplaats, maar je kunt er ook neerstrijken
voor een kop kofﬁe of thee.
Via de Vecht rijd je naar Fort Uitermeer,
waar je je op het terras van Paviljoen
STELLINGVANAMSTERDAM.NL

HAPPEN & TRAPPEN
Liever één dag op pad? Ga dan
eens happen en trappen. Het
concept is eenvoudig én lekker. Kies een route, reserveer
en meld je bij de start. Je krijgt
een routebeschrijving mee en
dan begint het grote genieten.
Eerst koffie met gebak, dan
een stukje ﬁetsen. Al snel is
het tijd voor een voorgerecht.
Bij de volgende stops krijg
je respectievelijk een kop
soep, een hoofdgerecht en
een nagerecht, telkens in een
ander restaurant.
Drie tips voor een waterliniearrangement (40-50 km):
- Waterlinie ﬁets-experience;
zie hieronder.
- Langs Linge en Waterlinie;
vanaf vestingstad Gorinchem langs de Linge naar
Fort Asperen.
- Beleef de Biesbosch; vanaf
Fort Bakkerskil door de
Biesbosch met Biesbosch
MuseumEiland.

WATERLINIE
FIETS-EXPERIENCE

Highlights langs de Stelling

NIEUWEHOLLANDSEWATERLINIE.NL
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Praktisch
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Vijf vrije dagen zijn al genoeg voor een
ﬁetsvakantie langs de Hollandse Waterlinies. Via deze langeafstandsﬁetsroute
ontdek je zowel de forten, de sluizen
en de vestingen van de Stelling van
Amsterdam als die van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Stel je al ﬁetsend voor
hoe het land onder water gezet kon worden om het rijke westen onbereikbaar
te maken voor de vijand. De Stelling ligt
rond Amsterdam, de Nieuwe Hollandse
Waterlinie strekt zich uit van Muiden tot
de Biesbosch. Al ﬁetsend ontdek je het
verhaal van beide linies.

Voorbij de oude vesting Naarden, onderdeel van de Hollandse Waterlinie, ﬁets
je door het prachtige plassengebied.
Als je op zoek bent naar een bijzondere
kampeerplek, zet dan je tent op bij Fort
Spion. Of rijd verder door de polders
naar het kampeerterrein bij Fort aan
de Klop, in het (noorden van) de stad
Utrecht. Ten zuiden van de provincie-
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Vechtplassen
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FIETSEN
LANGS DE LINIES

Fiets langs forten, sluizen en
loopgraven van de Nieuwe
Hollandse Waterlinie. Start bij
het Waterliniemuseum op
Fort Vechten en smul onderweg van vijf verschillende
gerechten (47 km).
Reserveren via happenentrappen.nl/waterlinie.
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Fort bij Veld

Fort bezuiden Spaarndam
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Haarlem

IJmeer

Vuurtoreneiland

Forteiland Pampus
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Kunstfort bij Vijfhuizen

Lekker eten, een museumpje pakken of overnachten
op een fort. De linies bruisen, dus maak je keuze.
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Fort Pannerden
(40 km)

Leerdam

Li n

KunstFort Asperen

Vesting Gorinchem
Fort Vuren
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4
B&B Fort Bakkerskil

GeoFort
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1. Overnachten op Fort Resort
Beemster in een luxe kamer of
suite, ingericht door een interieurdesigner en met een prachtig uitzicht
over de fortgracht. Hier kun je
logeren combineren met ontspannen
in de spa & wellness.
2. Wandel, ﬁets of vaar in het plassengebied en overnacht op Fort Spion
in een remise, legertent of bomvrij
wachthuis. Er is ook een minicamping.
3. Fort Vuren is een echte trekpleister
aan de rivier de Waal. Slaap in een
echte bunker, B&B, tent of fortlodge.
Voor een hapje en drankje kan je
terecht in de Fortwachterij met
knusse huiskamer.
4. Op B&B Fort Bakkerskil kun je
overnachten in de voormalige kruitkamer, de ziekenboeg of ofﬁcierskamer. Met ontbijt en lunch op een
sfeervol terras.

1. Fort bezuiden Spaarndam
herbergt Café Terras Fort Zuid.
Drink een drankje op het terras aan
het water, smul van een BBQ op een
zomerse avond, of vaar een stukje
met de fortsloep.
2. Fort bij Hoofddorp is net geopend
na een langdurige restauratie.
Restaurant Vis aan de Linie
presenteert de lekkerste vis uit de
Nederlandse wateren. In de winkel
bestel je een visje ‘to go’, of haal je
een picknick voor in het fortpark.
3. Restaurant Céline op Fort Jutphaas is een ﬁne dining restaurant
voor lunch en diner met een mooi
terras aan het water.
4. Batterij onder Poederoijen is
omgetoverd tot Brasserie De
Buurman. Proef van de lokale en
biologische producten, binnen in de
fortwachterswoning of buiten op het
terras.

1. Bekijk de eigentijdse tentoonstelling
van het unieke luchtoorlogsmuseum
‘ARG 1940-1945’ op Fort bij Veldhuis. Aangrijpende verhalen brengen de WOII-historie tot leven.
2. Waan je in de middeleeuwen op
kasteel Muiderslot, omgeven door
17de-eeuwse siertuinen en vestingwallen. Ontdek de boeiende geschiedenis over water als vriend en vijand
in het ondergrondse Waterschild.
3. Op Fort Nieuwersluis is een
museum over het gebruik van
het fort tijdens de Koude Oorlog.
Bezoek diverse ruimtes van de commandopost of ervaar met een hooren-zie-spel (hoorspel mét kijken) hoe
een oefening van de Bescherming
Bevolking verliep.
4. Fort Honswijk is een groot
openluchtmuseum. Bezichtig de
permanente buiten-expositie; via
22 doeken reis je langs de forten en
(inundatie)werken van Houten tot
Culemborg. Voor kinderen is er een
leuke en leerzame speurtocht.

Vesting Woudrichem

Gorinchem

ven-M erwede
Bo
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KIJK VOOR ACTUELE OPENINGSTIJDEN
OP STELLINGVANAMSTERDAM.NL EN
NIEUWEHOLLANDSEWATERLINIE.NL
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Muiderslot in Muiden

BELEEF 3X DE VESTINGDRIEHOEK

Gorinchem

Loevestein

Woudrichem

Vroeger vormde het middeleeuwse
stadje een vrijwel onneembare
vesting voor de vijand. Nog steeds
ademt Gorinchem met zijn wallen,
bastions en kanonnen een en al
historie. De Vestingwandeling van
5 kilometer doet alle highlights aan,
van Tolhuis tot Dalempoort.
Te koop bij de VVV voor 3 euro.

Voordat Slot Loevestein, gebouwd
in de 14de eeuw, onderdeel was van
de Hollandse Waterlinie, fungeerde
het onder meer als staatsgevangenis. Rechtsgeleerde en schrijver
Hugo de Groot zat er gevangen. In
1621 wist hij op miraculeuze wijze
te ontsnappen door zich in een
boekenkist te verschuilen.

Goed om te weten: inwoners van
Woudrichem noemen hun stadje
liever ‘Woerkum’. Heb je de oude
gevels al gezien? En de gezellige
haven? Dan is het tijd voor Brasserie Zus. Zet je tanden in een vers
broodje of een salade. Overnachten
in Kazemat Zus, een echte kruitkelder, kan ook. Gegarandeerd stil.
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Met het veer van Riveer hop je in de zomer heen-en-weer over de Waal tussen Gorinchem, Woudrichem en Slot
Loevestein. Samen vormen ze de Vestingdriehoek, belangrijke schakel in de Hollandse Waterlinie. Ooit beducht
door de vijand, nu in trek voor een dagje uit. Met een dagkaart kun je zo vaak overvaren als je maar wilt.

Check de
vaartijden
op riveer.nl.

BELEEF 3X DE FORTENLANDROUTE
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Ontdek al ﬁetsend de forten van de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Met de Fortenlandroute (38 km) raak je niet uitgekeken, want onderweg zie je behalve forten ook mooie natuurgebieden en
oude vestingstadjes zoals Muiden, Naarden en Weesp. Pak de ﬁets, geniet en beleef de linies.

De Dalempoort in Gorinchem.

X
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Muiden

Naarden

Weesp

Eerst kom je langs Fort C, waar
Bezoekerscentrum Vesting Muiden
is gehuisvest. Snuffel rond bij de
VVV en laat je in het museum informeren over alle ins en outs van
beide waterlinies. In Fort C, ofwel
Muizenfort, vind je ook escaperoom
De Cryptograaf. Spannend uitje na
aﬂoop van de ﬁetstocht.

Naarden staat met zijn stadspoorten, vestinggracht en dubbele
muren bol van de historie. Stal je
ﬁets, slenter door de straatjes en
bezoek de 15de-eeuwse Grote Kerk,
midden in de vesting. Kijk omhoog,
verwonder je over de prachtige
plafondschilderingen of beklim de
toren. ‘s Zomers elke dag open.

Voordat je Weesp inrijdt, kom je
langs Fort Uitermeer. Pauzeren op
deze fantastische plek is een must.
Terwijl je uitkijkt op de Vecht kun je
in Paviljoen Uit & Meer genieten van
een drankje, een lekker stuk taart
of een heerlijke lunch. Een plek,
midden in de natuur, die je niet snel
vergeet.

NIEUWEHOLLANDSEWATERLINIE.NL

XI

NATUUR
LANGS DE LINIES

Hoewel de forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van
Amsterdam zijn aangelegd als strategisch bolwerk, gebeurde er in de loop
der tijd iets wat niemand had kunnen
bedenken: toen het leger vertrok, kwam
er prachtige natuur voor in de plaats.
“De biodiversiteit van het linielandschap was een onbedoeld neveneffect”,
laat Tineke Harlaar weten. De boswachter van Staatsbosbeheer heeft diverse
natuurgebieden in de provincie Utrecht
onder haar hoede. En daar liggen ook
de forten van de Hollandse Waterlinies.

Toen soldaten de waterlinies verlieten, transformeerden
forten in natuurparels. Boswachter Tineke Harlaar vertelt.

Kleine eilandjes
Tineke legt uit hoe die biodiversiteit is
ontstaan. “De forten werden aangelegd
in lager gelegen land van veen en klei.
Omdat de forten hoog en droog moesten
liggen, werd tijdens de bouw veel zand
aangevoerd. In de buurt van een rivier
gebruikte men ook klei als verhoging.”
Door die verschillende bodemsoorten
ontstond er een gevarieerde vegetatie.
“Zand geeft immers een andere ondergroei dan klei of veen”, zegt Tineke.
“Ook het verschil in hoog-laag, natdroog en schaduw-donker droeg bij aan
een speciaal klimaat voor plant en dier.
Toen de forten hun militaire functie
verloren, veranderden ze in geïsoleerde
eilandjes waar dieren en planten zich in
alle rust konden ontwikkelen.”

een alg. Omdat korstmossen houden
van zandgrond, bomen en bakstenen,
gedijen ze goed op en rond de forten. En
het leuke is, je ziet korstmos alleen als
je weet dat het bestaat.” Bij Fort Edam
groeien er zo’n 18 soorten en bij Fort
Ruigenhoek maar liefst 99. “De opvallendste soort is dooiermos, met van
die gele vlekken; iedereen herkent dit.
Maar wie heeft er ooit gehoord van licht
muggestrontjesmos, stofﬁg schorssteeltje of kleine kalksteenwrat?”
badger

Dassenfamilie
In en rond de forten leven ook bijzondere dieren. Tineke vertelt enthousiast over een dassenfamilie die zich
heeft gesetteld bij Fort Rijnauwen.
“De dassen komen van de Utrechtse
Heuvelrug en breiden zich vanuit het
fort verder uit naar Amelisweerd. Hun
hoofdvoedsel, regenwormen, vinden
ze in het lager gelegen land. Dassen
maken graag ondergrondse burchten
en daar hebben ze hoger gelegen land
voor nodig. Een fort is voor hen dus een
ideale locatie.”
Dassen vormen een uitzondering, maar
vleermuizen vind je vrijwel in ieder
fort. “Ze hebben behoefte aan stille en
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koele ruimtes. Een fort is voor hen de
perfecte plek om in te overwinteren. En
het fortterrein gebruiken ze graag als
kraamkamer en foerageerplek.”

Grote diversiteit
Tineke wil tot slot nog het Waterliniepad benoemen. “Als je dit pad loopt,
dan kom je door veel laaggelegen gebieden met plassen, sloten en rivieren.
Omdat je ook hoger en droger gelegen
landschappen aandoet, zie je onderweg
een grote verscheidenheid aan landschappen. En dat zorgt er weer voor
dat je er veel verschillende planten- en
diersoorten kunt tegenkomen. In het
linielandschap is de afgelopen honderd
jaar veel veranderd, maar langs het
Waterliniepad vind je gelukkig nog
steeds veel gebieden waar de natuur
vrijwel onaangetast is.”

KORTINGSACTIE WATERLINIEPAD

Dooiermos
Het hart van een boswachter gaat sneller kloppen als je begint over planten
en dieren. Zo ook dat van Tineke als ze
vertelt over de begroeiing rondom de
forten. “Korstmos is echt een buitengewoon verschijnsel. Eigenlijk is het een
samenwerking tussen een schimmel en
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DAG SOLDATEN,
WELKOM NATUUR!

Het Waterliniepad is 350 km wandelplezier en volgt
de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse
Waterlinie. Dit Lange-Afstand-Wandelpad loopt van
Volendam naar Dordrecht langs forten, vestingen,
sluizen, kanalen en prachtige natuur. Bestel de gids
tot 1 november 2020 met korting voor € 17
(normaal € 22,85) via webshop.wandelnet.nl,
gebruik de couponcode Hollandse Waterlinies.
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TIPS VOOR JONG & OUD

WATERLINIEMUSEUM:
LEUK ÉN LEERZAAM
In dit museum in Bunnik kom je alles te weten over de
verdedigende kracht van water en de Romeinse geschiedenis van het fortterrein. Zeker doen: de virtuele parachutesprong die je zo’n honderd meter in de lucht brengt, en de
speurtocht Het Avontuur van Fort bij Vechten. Rondom
het fort zijn er veel speelmogelijkheden, alsook verschillende wandelingen met weetjes en opdrachten. Eind 2019
is het Waterliniemuseum verkozen tot meest kindvriendelijke museum van Utrecht. waterliniemuseum.nl

FORTENFESTIVAL
Elk jaar wordt in de nazomer het Fortenfestival georganiseerd. Een meerdaags evenement met een hoofdrol voor de
forten, vestingsteden, kastelen en bunkers van de tien waterXIV
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Fort K’IJK en is een van
de bezoekerscentra van
de Stelling van Amsterdam. In een audiotour
nemen de stemmen van
de bos- en fortwachter je
mee op een interactieve
reis door de natuur en
het landschap van deze
verdedigingslinie. Er is
een knusse theeschenkerij (ook met kofﬁe). Rond
het fort liggen uitgestrekte weilanden waar
vele vogelsoorten zich
thuis voelen. fortkijk.nl

WAPENS EN
MUNITIE IN
HEMBRUG
MUSEUM
Het Hembrug Museum
vertelt het verhaal van
de wapen- en munitiefabriek die vanaf het eind
van de 19de eeuw tot 2003
op het Hembrugterrein
in Zaandam gevestigd
was. Het was het militaire logistieke hart van
de Stelling van Amsterdam. Wandel langs de
foto-expositie Schot in
de Roos. Combineer je
museumbezoek met een
rondleiding over het terrein of drink wat in Lab44. hembrugmuseum.nl

linies die Nederland rijk is. In 2020 vindt het festival plaats
van zaterdag 5 t/m zondag 13 september. In deze periode
zijn er op en rond de forten allerlei activiteiten voor jong en
oud: festivals, buitenﬁlms, theatervoorstellingen, kunsttentoonstellingen, workshops en rondleidingen. Uiteraard kun
STELLINGVANAMSTERDAM.NL

Vijf verdiepingen onder de aarde, met een
prachtig uitzicht vanaf het dak: dit fort is
uniek. Voor elke leeftijd is hier wat leuks te
doen. Zoals Expeditie Pannerden (vanaf 4
jaar) waarin je het geheim van soldaat Willem
ontdekt. Of de escaperoom in de donkere
gangen van het fort (vanaf 12 jaar, reserveren
is nodig). Ook is er, voor alle leeftijden, een
audiotour vol boeiende fortverhalen.
fortpannerden.eu

FAMILIEPRET OP
FORTEILAND PAMPUS
Alleen al de reis ernaartoe is een feestje: met
de boot vanuit Muiden of Amsterdam naar
dit onbewoonde eiland midden in het IJmeer.
De multimediale en interactieve tentoonstelling in het fort, Het Verhaal van Pampus,
vertelt de rijke historie van het eiland. Die
gaat terug tot de VOC-tijd, toen schepen op
weg naar de Oost voor Pampus kwamen te
liggen. Niet te missen is Het geheime Wapen
van Amsterdam, een route met boeiende
informatie over de Stelling van Amsterdam.
Hoogtepunt: de virtuele ballonvaart die je
honderd jaar terug in de tijd werpt, en je over
de forten, batterijen, dijken en sluizen van dit
werelderfgoed laat vliegen. pampus.nl
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NATUUR
BELEVEN OP
FORT K’IJK

IN HET RIVIERENLANDSCHAP:
FORT PANNERDEN

je overal wat eten en drinken, de terrassen zijn geopend.
Vooral wandelend of op de ﬁets is het linielandschap op z’n
mooist. Of huur een bootje en geniet vanaf het water van het
prachtige linielandschap. Zaterdag 12 en zondag 13 september staat het festival in het teken van het Open Monumenten
NIEUWEHOLLANDSEWATERLINIE.NL
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WATERLINIE
WANDELTOCHT
Dit wandelevenement
werd in 2019 voor het
eerst georganiseerd en
was meteen een groot
succes. Zet je wandelschoenen dus alvast
maar klaar en noteer
zaterdag 31 oktober 2020
in je agenda, want dan
is het weer tijd om het
Utrechtse waterlinielandschap te verkennen. Er
zijn vijf routes door stad
en natuur die in lengte
variëren. Bijzonder is
dat je bij daglicht begint
en in de avond eindigt;
de forten zijn dan fraai
uitgelicht. Onderweg is
er muziek, straattheater
en eten en drinken. Door
mee te lopen steun je ook
nog eens het Diabetes
Fonds.
waterliniewandeltocht.nl

Weekend. De meeste forten die normaal gesproken gesloten
zijn, openen dan hun deuren voor het publiek. Kijk voor de
volledige programmering op fortenfestival.nl.
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GEPOST OP

INSTAGRAM
De mooiste waterliniefoto’s
van onze Instavolgers
@jurjen66
Voor de verbreding van het Lekkanaal is
deze kazemat in Nieuwegein verplaatst en
in een gekantelde positie neergezet.

@sandraengels73

@dreamyourtrip

@Boswachter_eveline

Fort bij Nigtevecht heeft een terras en een

De toren van Fort Everdingen vanuit de

Verborgen in de Beemster ligt het groot-

gedenkplaats, waar overledenen herdacht

lucht. Hier worden nu biervaten opgesla-

ste fort van de Stelling van Amsterdam:

kunnen worden.

gen van bierbrouwer Duits & Lauret.

Fort bij Spijkerboor.

@life.through.the.seasons

@j01anda

@dutchdroneviews

Bij Fort aan de Drecht ervaar je het

Deze Rijkshulpschutsluis, vooral bekend

Fort Pannerden ligt prachtig gelegen op

linielandschap met de fortgracht en

als Spuisluis, is nu een van de schilderach-

een landpunt bij de splitsing van Rijn,

verstilde natuur.

tigste plekjes van het dorp Vreeswijk.

Waal en Pannerdensch Kanaal.
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