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De Stelling van Amsterdam en de Hollandse Waterlinie worden
door de Fortenlandroute met elkaar verbonden, want bij Muiden,
Naarden en Weesp komen de waterlinies samen. Dit drukke,
maar magistrale landschap is een mooie mix van vestingsteden
en unieke natuur.

bestaat niet. Het is de grootste en
zwaarst versterkte vesting van de
Hollandse Waterlinie. Parkeer je fiets
en neem de tijd voor een bezoek
aan het Vestingmuseum of een
rondje over de imposante wallen.
Dan gaat het verder naar de Gooise
landgoederen bij Bikbergen. Via een
paar chique woonwijken bereik je
het Naardermeer, de mooiste natte
natuurparel in de Vechtstreek. De
volgende unieke pauzeplek dient
zich aan: paviljoen Uit & Meer
tegenover de ruïne van torenfort
Uitermeer. Dat levert energie
genoeg voor de laatste etappe,
langs de Vecht met een intermezzo
in de prachtige vesting van Weesp.
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Je begint de fietstocht met een
ommetje langs het Muiderslot en
de aanlegsteiger voor de boot naar
Forteiland Pampus. Het ommetje
hoort er vanzelfsprekend bij, want
Muiden is een unieke kasteelvesting.
Voorbij het Muizenfort verlaat je de
vesting en houd je de voormalige
Zuiderzeedijk aan. Eigenlijk was er
bij Muiderberg ook een Stellingfort
gepland. Dit Fort ‘Coehoorn’ moest
de verouderde vestingen van
Muiden en Weesp ondersteunen.
Het is er door het uitbreken van
de Eerste Wereldoorlog nooit
gekomen. Naarden Vesting is
natuurlijk het summum van de
vestingbouw in Nederland, mooier

Oud Valkeveen

Ankeveensche Plassen

START- EN EINDPUNT
Fietsknooppunt 16, rotonde Amsterdamsestraatweg-Weesperweg in Muiden.
Alternatief startpunt is station Weesp
ROUTE VIA KNOOPPUNTEN
16 – 17 – 18 – 33 – 78 – 79 – 35 –
34 – 49 – 48 – 47 – 45 – 44 – 16
Vanaf het startpunt eerst een rondje
naar het Muiderslot, via Amsterdamsestraat, Naarderstraat, Ton Kootsingel en Herengracht. Daarna bij
sluis linksaf richting knooppunt 17.
In Weesp gaat traject 44-16 over de
Stationsweg, onder het spoor door
LENGTE
35 km, inkorten: tot 26 km tussen
knooppunt 33 en 34 in Naarden
PARKEREN
Parkeerterrein P1, Maxisweg 1398
XD Muiden. Alternatief is P+R bij
station Weesp, Leeuwenveldseweg,
1382 LV Weesp

Fort Werk IV
FIETSVERHUUR
BUSSUM
Rijwielhandel Oldenburger, Stationsplein 2A, Weesp, www.olden-burger.nl

OPENBAAR VERVOER
Station Weesp
HORECA
•D
 iverse gelegenheden in Muiden,
Naarden en Weesp
• Fort H, Herengracht 119 Muiden,
www.forth.nl
• De Zeemeeuw, Zeeweg 1a
Muiderberg, www.zeemeeuw.net
• Gasterij Stadzigt, Meerkade 2
Naarden, www.gasterijstadzigt.nl
• Paviljoen Uit&Meer, Uitermeer 5
Weesp, www.uitenmeer.nl
TIP
Tripje vanaf Muiden naar Forteiland
Pampus, www.pampus.nl
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Vesting Naarden

Bezienswaardigheden
Je vindt de Fortenlandroute op internet, www.stellingvanamsterdam.nl.
Klik achtereenvolgens op Bezoek, Fietsen, Fortenlandroute. Je vindt hier
de link naar de fietstocht op www.route.nl, waar je de routebeschrijving
en een GPX kunt downloaden. We beschrijven hier enkele hoogtepunten in
de Stelling van Amsterdam én de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

FORTENLANDROUTE - 35 KM

FIETSROUTE

MUIDERSLOT EN MUIZENFORT
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Het was graaf Floris V die al rond
1280 bij de monding van de Vecht
het ‘Huys te Muyden’ liet bouwen.
Ook al is dit kasteel naderhand
nog gesloopt en herbouwd, het
imposante bouwwerk stond er al ver
voor de tijd van de waterlinies.
Toch was het beroemde Muiderslot
ook voor de Hollandse Waterlinie
en de Stelling van Amsterdam
een belangrijke schakel. Samen
met de Westbatterij op de andere
oever moesten de bastions van
het kasteel de haven beveiligen
tegen vijandelijke invallen vanaf de
Zuiderzee. In de gebouwen rond

het slot konden wel 350 soldaten
worden gehuisvest. In de loop van
de 19e eeuw kwam de legerleiding
tot de conclusie dat de vesting aan
de oostzijde versterkt moest worden
met kazematten en een extra fort:
Fort C. Doel: flankerend vuur over de
vestinggracht en frontaal vuur op de
Naardertrekvaart en de omliggende
wegen. De soldaten die er tijdens
de mobilisatie van 1939 gelegerd
waren droegen een muisgrijs
uniform. Zo kwam plaatselijk de
naam ‘Muizenfort’ in zwang.
Nu bevindt zich er een museum
over Muiden en een Toeristisch
Informatie Punt (TIP). www.fortc.nl

Muiderslot

NAARDEN VESTING

NAARDERMEER

Naarden geldt als hét schoolvoorbeeld voor de Nederlandse
vestingbouw en is door zijn
puntgave stervorm uniek in Europa.
Het stadje behoort tot de Oude
en Nieuwe Hollandse Waterlinie.
Naarden Vesting is in zijn geheel
rijksmonument. De geschiedenis
van de vestingstad is er een van
plunderingen en wederopbouw.
De Spanjaarden vermoordden in
1572 bijna alle inwoners en de
Fransen hebben er honderd jaar
later opnieuw huisgehouden. Na
deze tragische gebeurtenissen werd
door prins Willem III het initiatief
genomen voor de aanleg van de
hypermoderne vesting, met zes
bastions, een dubbele omwalling
en dubbele grachtengordel. Breng
een bezoek aan het Nederlands
Vestingmuseum om een goede
indruk van de vesting te krijgen,
www.vestingmuseum.nl.

Het Naardermeer is het oudste
Natuurmonument van Nederland.
Het protest van natuurliefhebbers
als de onderwijzer Jac. P. Thijsse
tegen het dumpen van afval in deze
‘waardeloze plas’ leidde in 1905
tot de oprichting van de Vereniging
Natuurmonumenten. In tegenstelling
tot veenplassen in de buurt is het
Naardermeer niet ontstaan door
turfwinning. Dat was niet rendabel
vanwege de klei in het veen.
Vanaf de 17e eeuw zijn meerdere
pogingen ondernomen het meer in
te polderen. Daarvan getuigen de
kaarsrechte vaarten in het gebied.
Het meer wordt nu beschermd
als Europees Natura 2000
natuurgebied. De randen bestaan
uit rietland en moersbos. De weiden
eromheen worden begraasd door
galloways en andere runderen.
Bovenal is het Naardermeer een
oase voor talloze broedvogels.
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