KANOROUTES FORTEN
WEST LAAG HOLLAND
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Regels bij het kanovaren

Legenda

• Honden mogen bij uitstapplaatsen niet aan land.

Stierop route (10,5 km)
variant
Crommenije route (9,5 km)
variant
Woudpolder route (8,5 km)
variant
Uitgeestermeer route (5,5 km)
Busch en Dam & Krommenie route (5 km)

• Passeer vissers, hun fuiken en netten op ruime afstand als
ook muskusrattenvallen.

Gebied Natuurbeschermingswet

• Vaar altijd rechts.
• Geef voorrang aan beroepsvaart en zeilers.
• Hinder geen anderen.
• Spaar de natuur zoals rietoevers en verstoor geen dieren.
• Ga alleen aan land op daarvoor bestemde uitstapplaatsen.

• Neem afval mee naar huis.
• Het reservaatsgebied mag tijdens het broedseizoen
(1 april t/m 15 juni) niet betreden en bevaren worden.

www.stellingvanamsterdam.nl
jh_flyerA4_kanorouteSVA.indd 1

17-06-14 12:00

KANOROUTES FORTEN
WEST LAAG HOLLAND
Stelling van Amsterdam
De Stelling is een 135 kilometerlange verdedigingslinie. Deze groene
ring rond Amsterdam bestaat uit 46 forten en batterijen, die rond
1900 werd aangelegd om de hoofdstad bij vijandelijke aanvallen te
kunnen verdedigen. De Stelling is een staaltje Hollands waterbouw
kundig vernuft van onderwaterzettingen en een ingenieus logistiek
systeem. Tijdens de twee Wereldoorlogen werd de Stelling wel in
staat van verdediging gebracht, maar er hoefde nooit daadwerkelijk
gevochten te worden. De Stelling is een historisch monument voor
Nederland en staat sinds 1996 op de werelderfgoedlijst van
UNESCO. Veel van de forten en batterijen worden hergebruikt en
hebben nu een andere bestemming gekregen. Voor meer informatie
over de Stelling van Amsterdam: zie de website www.
stellingvanamsterdam.nl

Kanoroutes rond Krommeniedijk
Het Fort bij Krommeniedijk behoort bij het UNESCO werelderfgoed
Stelling van Amsterdam. Als Nederland zou worden aangevallen kon
de polder buiten de ring onder water worden gezet (inundatie). Op
plaatsen waar de Stelling werd doorkruist door (vaar)wegen
(accessen) werd een fort gebouwd ter extra verdediging. Tijdens het
kanoën zijn hier nog verschillende onderdelen van de Stelling van
Amsterdam zichtbaar. De weilanden rondom Fort bij Krommeniedijk
zijn rijk aan weidevogels. Het gebied rond het fort wordt in het
vroege voorjaar voor een deel onder water gezet. Voor
openingstijden en evenementen zie de website
http://www.fortbijkrommeniedijk.nl/

Attentie!
Het reservaat gebied mag tijdens het broedseizoen (1 april t/m 15
juni) niet betreden en bevaren worden.

Disclaimer
De routes op deze kaart zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid
tot stand gekomen. De Provincie Noord-Holland kan echter niet
garanderen dat alle informatie op de kaart te allen tijde correct,
compleet of actueel is en blijft. De provincie Noord-Holland
aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade, van welke
aard ook, die het direct of indirecte gevolg is van handelingen of
beslissingen die gebaseerd zijn op informatie op deze kaart.
Daarnaast is de provincie Noord-Holland is niet aansprakelijk voor
verlies, diefstal en/of schade aan privé eigendommen.
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