De Vecht fortenfietsroute / fietsroute (45 km)
Stelling van Amsterdam

De Vecht fortenfietsroute
Fietsen vanaf Weesp langs Muiden, Muiderberg en de Ankeveense plassen.
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De Vecht fortenfietsroute / fietsroute (45 km)
Stelling van Amsterdam

Omschrijving
De Vecht fortenfietsroute leidt u vanaf Weesp langs Muiden, Muiderberg en de Ankeveense plassen.

Bezienswaardigheden
1 De Vechthoeve
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.
2 Fort H
Hier is een restaurant gevestigd.
3 Stenen beer met monnik
Opstaande gemetselde hindernis
4 De Grote Zeesluis
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.
5 De Krijgsman
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.
6 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.
7 Het Kasteel (Muiderslot)
“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.
8 Stenen beer met monnik
Opstaande gemetselde hindernis
9 Kazemat
Uit 1874.
10 Kazerne
De kazerne is gebouwd in 1867, thans in gebruik als raadhuis en bibliotheek.
11 Tankhindernis
In 1939/1940 gebouwd als onderdeel van de Vesting Holland.
12 Grenspaal
Grenspaal met de aanduiding O 11 (Departement van Oorlog).
13 Echobos
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.
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14 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.
15 Kazematten en groepsschuilplaatsen
Kazematten en groepsschuilplaatsen in het veld zijn gebouwd als onderdeel van de Vesting Holland omstreeks 1930.
16 Kazematten en groepsschuilplaatsen
Kazematten en groepsschuilplaatsen in het veld zijn gebouwd als onderdeel van de Vesting Holland omstreeks 1930.
17 Kazematten en groepsschuilplaatsen
Kazematten en groepsschuilplaatsen in het veld zijn gebouwd als onderdeel van de Vesting Holland omstreeks 1930.
18 Fort Coehoorn
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.
19 Kazematten en groepsschuilplaatsen
Kazematten en groepsschuilplaatsen in het veld zijn gebouwd als onderdeel van de Vesting Holland omstreeks 1930.
20 Kazematten en groepsschuilplaatsen
Kazematten en groepsschuilplaatsen in het veld zijn gebouwd als onderdeel van de Vesting Holland omstreeks 1930.
21 Kazematten en groepsschuilplaatsen
Kazematten en groepsschuilplaatsen in het veld zijn gebouwd als onderdeel van de Vesting Holland omstreeks 1930.
22 Mitrailleurkazemat
Mitrailleurkazemat uit 1933. Door zijn bomen een opmerkelijk duinlandschapje in de polder.
23 Kazematten en groepsschuilplaatsen
Kazematten en groepsschuilplaatsen in het veld zijn gebouwd als onderdeel van de Vesting Holland omstreeks 1930.
24 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.
25 Kerk
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.
26 Vuurlijn
De Vuurlijn, de huizen zijn van hout zodat deze snel gesloopt konden worden als de vesting in staat van verdediging
werd gebracht.
27 Stadhuis
Gebouwd in 1776, doet sterk denken aan het Paleis op de Dam in Amsterdam (voormalig stadhuis).

Forten in deze route
Fort aan de

Fort C (Muizenfort)
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Fort Uitermeer

Fort bij Nigtevecht

Fort bij Hinderdam
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Fort aan de

Fort C (Muizenfort)

Fort Uitermeer

Fort bij Nigtevecht

Fort bij Hinderdam

Ossenmarkt (Vesting

Muiden

Weesp

Abcoude

Nederhorst den Berg

Weesp)
Weesp

Activiteiten in deze route
19 jan t/m 31 dec

Audiotour in Nederlands Vestingmuseum
Het Nederlands Vestingmuseum
1 jan t/m 31 dec

Autopuzzeltocht Utrechtse Vecht route
Het Muizenfort
,
19 jan t/m 31 dec

Bezoek het Muiderslot
Rijksmuseum Muiderslot
,
19 jan t/m 31 dec

Bezoek het Vestingmuseum in Naarden
Het Nederlands Vestingmuseum
,,,,
19 jan t/m 31 dec

Bezoekerscentrum Muiden en Stelling
Het Muizenfort
,,

1

2

3

4

5

Fiets naar het noordwesten op het Stationsplein

Sla linksaf om op het Stationsplein te blijven

Flauwe bocht naar rechts om op het Stationsplein te blijven

Sla linksaf om op het Stationsplein te blijven

Sla rechtsaf richting het Stationsplein
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Routebeschrijving
1
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15

16

17

Fiets naar het noordwesten op het Stationsplein

Sla linksaf om op het Stationsplein te blijven

22 m (1 min.)

6 m (1 min.)

Flauwe bocht naar rechts om op het Stationsplein te blijven

56 m (1 min.)

Sla linksaf om op het Stationsplein te blijven

46 m (1 min.)

Sla rechtsaf richting het Stationsplein

25 m (1 min.)

Weg vervolgen naar het Stationsplein

56 m (1 min.)

Sla linksaf bij het Muiderhof

19 m (1 min.)

Sla rechtsaf richting de Stationsweg

56 m (1 min.)

Sla rechtsaf naar de Stationsweg

0,3 km (1 min.)

Sla linksaf naar de Hoogstraat

0,3 km (1 min.)

Sla linksaf naar de Lange Vechtbrug

30 m (1 min.)

Fiets naar het noordoosten op de Lange Vechtbrug, richting
de Ossenmarkt

34 m (1 min.)

Flauwe bocht naar rechts naar de Ossenmarkt

Flauwe bocht naar rechts richting de Lange Muiderweg

0,1 km (1 min.)

85 m (1 min.)

Sla linksaf naar de Lange Muiderweg

0,3 km (1 min.)

Fiets naar het oosten op de Lange Muiderweg, richting de
Reaalspolderweg

3,0 km (9 min.)

Sla linksaf

0,2 km (1 min.)
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34

35

Fiets naar het oosten, richting de Herengracht

34 m (1 min.)

Sla linksaf naar de Herengracht

0,1 km (1 min.)

Sla linksaf om op de Herengracht te blijven

0,3 km (1 min.)

Fiets naar het noordoosten op de Herengracht, richting de
23/de Sluisstraat
Sla linksaf naar de 23/de Sluisstraat

40 m (1 min.)

0,2 km (1 min.)

Sla rechtsaf naar de Burgemeester de Raadtsingel

32 m (1 min.)

Fiets naar het noordoosten op de Burgemeester de
Raadtsingel, richting het Kruitpad

0,2 km (1 min.)

Weg vervolgen naar de Constantijn Huygenslaan

0,2 km (1 min.)

Fiets naar het noorden op de Constantijn Huygenslaan,
richting de Brederodelaan

15 m (1 min.)

Sla rechtsaf naar de Brederodelaan

34 m (1 min.)

Sla linksaf

Flauwe bocht naar rechts

0,2 km (1 min.)

33 m (1 min.)

Fiets naar het zuidoosten, richting de Brederodelaan

0,4 km (1 min.)

Weg vervolgen naar de Zeestraat

0,2 km (1 min.)

Fiets naar het zuidwesten op de Zeestraat, richting de 23/de
Amsterdamsestraat
Sla linksaf naar de 23/de Amsterdamsestraat

Sla linksaf naar de Herengracht

Fiets naar het noordoosten op de Herengracht, richting de
Ossenmarkt
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8 m (1 min.)

0,1 km (1 min.)

61 m (1 min.)

0,1 km (1 min.)
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36

Fiets naar het noorden op de Herengracht, richting de
Ossenmarkt

0,1 km (1 min.)

37

Fiets naar het noorden op de Herengracht, richting de Ton
Kootsingel

0,1 km (1 min.)

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

Fiets naar het noorden op de Herengracht

52 m (1 min.)

Fiets naar het zuiden op de Herengracht, richting de Ton
Kootsingel

0,1 km (1 min.)

Sla linksaf naar de Ton Kootsingel

0,3 km (1 min.)

Sla linksaf naar de 23/de Noordpolderweg

0,3 km (1 min.)

Fiets naar het zuidoosten op de 23/de Noordpolderweg

18 m (1 min.)

Sla linksaf om op de 23/de Noordpolderweg te blijven

2,6 km (8 min.)

Houd links aan en rij door op de 23/de Dijkweg

0,1 km (1 min.)

Flauwe bocht naar links om op de 23/de Dijkweg te blijven

0,1 km (1 min.)

Fiets naar het zuidoosten op de 23/de Dijkweg

0,7 km (2 min.)

Fiets naar het zuidoosten op de 23/de Dijkweg, richting het
Kerkpad
Sla linksaf naar het Kerkpad

43 m (1 min.)

4 m (1 min.)

Flauwe bocht naar rechts om op het Kerkpad te blijven

0,3 km (1 min.)

Fiets naar het oosten op het Kerkpad, richting de Flevolaan

0,1 km (1 min.)

Weg vervolgen naar de Zeeweg

0,1 km (1 min.)

Weg vervolgen naar de 23/de Nienhuis Ruyskade

0,2 km (1 min.)

Sla rechtsaf naar het Waterkeringpad
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54

Fiets naar het zuiden op het Waterkeringpad, richting het
Schoutenpad

55

Fiets naar het zuidwesten op het Waterkeringpad, richting de
Erfgooierslaan

16 m (1 min.)

Sla rechtsaf naar de Erfgooierslaan

62 m (1 min.)

Sla linksaf naar de Willemslaan

20 m (1 min.)

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

Sla rechtsaf naar de Eikenlaan

Fiets naar het noordwesten op de Eikenlaan, richting de Brink

Sla linksaf naar de Brink

Sla rechtsaf om op de Brink te blijven

0,5 km (2 min.)

0,4 km (2 min.)

29 m (1 min.)

0,1 km (1 min.)

9 m (1 min.)

Sla linksaf naar de Googweg

0,5 km (2 min.)

Fiets naar het zuidwesten op de Googweg

0,1 km (1 min.)

Sla rechtsaf richting de Googweg

Sla linksaf naar de Googweg

Sla rechtsaf om op de Googweg te blijven

14 m (1 min.)

0,5 km (1 min.)

22 m (1 min.)

Weg vervolgen naar de Hakkelaarsbrug

0,1 km (1 min.)

Weg vervolgen naar De Goog

1,0 km (3 min.)

Fiets naar het zuidwesten op De Goog, richting de Meerkade

Sla linksaf naar de Meerkade

Sla rechtsaf om op de Meerkade te blijven
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51 m (1 min.)

0,7 km (2 min.)

38 m (1 min.)
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89

Fiets naar het zuidwesten op de Meerkade

Weg vervolgen naar het Visserijpad

Fiets naar het zuidwesten op het Visserijpad, richting de
Keverdijk
Sla linksaf naar de Keverdijk

Sla linksaf naar de 's-Gravelandseweg

71 m (1 min.)

0,8 km (2 min.)

64 m (1 min.)

1,3 km (4 min.)

70 m (1 min.)

Fiets naar het zuiden op de 's-Gravelandseweg, richting de
Kreugerlaan

0,3 km (1 min.)

Weg vervolgen naar de Kreugerlaan

1,9 km (6 min.)

Flauwe bocht naar links naar de Meerkade

34 m (1 min.)

Weg vervolgen naar de Melkmeent

1,5 km (4 min.)

Fiets naar het zuidoosten op de Melkmeent, richting de
Meerstraat

1,9 km (6 min.)

Weg vervolgen naar de Melkstraat

0,1 km (1 min.)

Fiets naar het zuidoosten op de Melkstraat, richting de Franse
Kampweg/de N236

0,1 km (1 min.)

Sla rechtsaf naar de Franse Kampweg/de N236

0,3 km (1 min.)

Fiets naar het westen op de Franse Kampweg/de N236,
richting de Hilversumse Meentweg

0,6 km (2 min.)

Sla linksaf naar het Noordereinde

0,1 km (1 min.)

Sla rechtsaf naar de Noordersluisbrug

50 m (1 min.)

Weg vervolgen naar de Stichtse Kade

0,4 km (1 min.)

Fiets naar het noordwesten op de Stichtse Kade, richting de
Barthold Ingellaan

1,5 km (5 min.)
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Sla linksaf naar de Stichts End

Fiets naar het zuidwesten op de Stichts End, richting de
Elisabeth de Walelaan

43 m (1 min.)

0,8 km (2 min.)

Sla rechtsaf naar het Bergse Pad

13 m (1 min.)

Flauwe bocht naar links om op het Bergse Pad te blijven

35 m (1 min.)

Fiets naar het noordwesten op het Bergse Pad, richting de
Googbrug

1,9 km (5 min.)

Sla linksaf naar het Googpad

0,6 km (2 min.)

Fiets naar het westen op het Googpad, richting de
Randweg/de N523

1,7 km (5 min.)

Sla rechtsaf naar de Randweg

0,2 km (1 min.)

Sla linksaf naar de Overmeerseweg

40 m (1 min.)

Sla rechtsaf naar de Slotlaan

19 m (1 min.)

Fiets naar het noorden op de Slotlaan

48 m (1 min.)

Sla rechtsaf om op de Slotlaan te blijven

0,4 km (1 min.)

Fiets naar het noorden op de Slotlaan, richting de
Overmeerseweg

0,3 km (1 min.)

Fiets naar het noorden op de Slotlaan, richting de Brilhoek

Sla linksaf naar de Brilhoek

Weg vervolgen naar het Juliana-Bernhardplein

8 m (1 min.)

0,1 km (1 min.)

63 m (1 min.)

Weg vervolgen naar de Torenweg

0,6 km (2 min.)

Fiets naar het westen op de Torenweg, richting de
Eilandseweg

0,3 km (1 min.)
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108

109

110

111

112

113

114

Sla rechtsaf naar de Eilandseweg

Fiets naar het oosten op de Eilandseweg

1,7 km (5 min.)

6 m (1 min.)

Neem de veerboot de Nigtevecht - Nederhorst Den Berg naar
Nigtevecht

60 m (2 min.)

Ga rechtdoor

22 m (1 min.)

Fiets naar het noorden, richting de Dorpsstraat

36 m (1 min.)

Sla rechtsaf naar de Dorpsstraat

Fiets naar het noordoosten op de Dorpsstraat, richting de
Oostzijdsestraat

0,2 km (1 min.)

80 m (1 min.)

Weg vervolgen naar de Klompweg

2,6 km (8 min.)

116

Fiets naar het oosten op de Klompweg, richting de Lage
Klompweg

0,8 km (2 min.)

117

Fiets naar het noordoosten op de Klompweg/de Lage
Klompweg

0,6 km (2 min.)

Sla rechtsaf om op de Klompweg/de Lage Klompweg te blijven

0,4 km (2 min.)

115

118

119

Sla linksaf naar de Utrechtseweg

17 m (1 min.)

120

Fiets naar het westen op de Utrechtseweg, richting de
Mr.J.C.B�hrmannlaan

1,3 km (4 min.)

121

Fiets naar het noordwesten op de Utrechtseweg, richting het
Diepenbroickpark

0,5 km (1 min.)

122

123

124

125

Sla rechtsaf naar de Nieuwstad

Fiets naar het noorden op de Nieuwstad, richting de
Achtergracht/de Wollenweversbuurt

38 m (1 min.)

0,3 km (1 min.)

Sla rechtsaf naar de Breedstraat

30 m (1 min.)

Weg vervolgen naar Het Grote Plein

24 m (1 min.)
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135
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139

140

141

142

143

Fiets naar het noordoosten op Het Grote Plein, richting de
Nieuwstraat

19 m (1 min.)

Sla linksaf naar de Nieuwstraat

48 m (1 min.)

Sla rechtsaf naar de Kerkstraat

14 m (1 min.)

Fiets naar het noordoosten op de Kerkstraat, richting de
Middenstraat

71 m (1 min.)

Sla rechtsaf om op de Kerkstraat te blijven

36 m (1 min.)

Fiets naar het noordoosten op de Kerkstraat, richting de
Hoogstraat

4 m (1 min.)

Sla linksaf naar de Hoogstraat

0,2 km (1 min.)

Sla rechtsaf naar de Stationsweg

0,3 km (1 min.)

Sla linksaf richting het Stationsplein

56 m (1 min.)

Sla linksaf richting het Stationsplein

19 m (1 min.)

Sla rechtsaf naar het Stationsplein

81 m (1 min.)

Flauwe bocht naar rechts om op het Stationsplein te blijven

46 m (1 min.)

Sla linksaf om op het Stationsplein te blijven

6 m (1 min.)

Flauwe bocht naar rechts om op het Stationsplein te blijven

56 m (1 min.)

Sla rechtsaf om op het Stationsplein te blijven

38 m (1 min.)

Fiets naar het noordoosten op het Stationsplein, richting de
Simon Vestdijkstraat

38 m (1 min.)

Sla linksaf om op het Stationsplein te blijven

16 m (1 min.)

Sla rechtsaf om op het Stationsplein te blijven
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Map data �2021
34 m (1 min.)

