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wandelen en
fietsen op de
Stelling

verdediging
is de beste
aanval

fort als
podium en
inspiratiebron

geniet en
ontspan op
de Stelling

6 routes langs
werelderfgoed

Water
als wapen

Kunstenaars op
de Stelling

Onthaasten als
sleutelwoord
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NATUUR OP DE STELLING
GROENE OASE VOOR
PLANTEN EN DIEREN

4

'WE ZIJN
TROTS DAT DE
STELLING ER NOG
IS EN STEEDS
M E E R B E Z O E K E RE NS '
WEET TE TREKK

boswachter op
de forten

30

MARIAN VAN WEERT
gedenkplaats
Fort bij Nigtevecht

26
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AANVAL EN VERDEDIGING
HOLLANDS WATERBOUWKUNDIG VERNUFT

BELEEF, GENIET
EN ONTSPAN
ONTHAASTEN IS SLEUTELWOORD

IN DIT
NUMMER

Joke Geldhof

PORTRETTEN

gedeputeerde
Provincie
Noord-Holland:
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BRIAN BOSWIJK
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STELLINGKIDS
MAAK JE EIGEN ZAADBOM

woont en werkt op
Vuurtoreneiland

19

KUNST & CULTUUR
FORT ALS PODIUM EN
INSPIRATIEBRON

ROUTES
6	Rondje Zuidoostbeemster
10 Rondje
Haarlemmermeer
14 Varen rond
Krommeniedijk
20	Fortenroute
Over het ij
24	Vechtroute
28	Het fortenpad
Uithoorn
31 nog meer routes
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ZIPPORA ELDERS
directeur
Kunstfort

OVERZICHTSKAART
EN ROUTES
STELLING VAN AMSTERDAM
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STELLING VAN
AMSTERDAM
WERELDERFGOED
UNIEK VOOR NU
EN LATER

STELLING VAN AMSTERDAM
BRILJANT
VERDEDIGINGSSYSTEEM
VALT IN HET WATER
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JEROEN ENGELHART
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STELLING VAN AMSTERDAM

BRILJANT
VERDEDIGINGSSYSTEEM
VALT IN HET WATER
HOE VERDEDIG JE DE HOOFDSTAD AMSTERDAM MET
ZO MIN MOGELIJK MANSCHAPPEN?
CORNELIS KRAYENHOFF BEDENKT
IN HET PRILLE BEGIN VAN DE NEGENTIENDE EEUW
DE OPLOSSING. EEN SPITSVONDIGE OPLOSSING,
UNIEK IN DE WERELD EN BOVENDIEN STRAK OP MAAT
GEMAAKT VOOR DIT LAAGGELEGEN LAND.

p zo’n twintig kilometer afstand van
de stad wordt tussen 1881 en 1914
rondom Amsterdam een 135 kilometer
lange ring aangelegd van forten, batterijen, dijken, sluizen, dammen, kanalen, kaden, kazernes, kruitfabrieken en magazijnen. Met als doel om bij naderend gevaar
het gebied binnen de verdedigingslinie te
beschermen door het buitengebied onder
water te zetten (inundatie).

O

Een laagje water van veertig centimeter
diep, zo berekent Krayenhoff, is genoeg
om de vijand te weren. Te diep en te
zompig om te paard doorheen te waden,
en te ondiep voor schepen. Op de aan- en
afvoerplaatsen, de kwetsbare plekken in
de stelling, verrijzen 46 forten en kleinere
batterijen, voorzien van compleet ingerichte kazernes en voorraadmagazijnen.
Het resultaat is een ingenieus en supermodern waterbouwkundig verdedigingssysteem dat wereldwijd respect afdwingt.

Binnen de ring zouden de regering en
het leger in oorlogstijd hun werk kunnen
voortzetten. Kortom, aan alles is gedacht.
Behalve aan de komst van de vijand vanuit
de lucht. Kort na de voltooiing van de
Stelling van Amsterdam, een miljoenenproject, wordt het systeem ingehaald door
de moderne techniek.
Nu, na ruim 100 jaar is de verdedigingslinie een harmonieus en vertrouwd
onderdeel van het Noord-Hollandse landschap. Alsof het nooit anders is geweest.
Met de aanwijzing door UNESCO werd het
bijzondere karakter erkend en kreeg de
provincie Noord-Holland de opdracht tot
behoud en ontwikkeling van dit unieke
monument. Het resultaat is een grote,
groene cirkel rondom Amsterdam met
46 forten en batterijen, met veel recreatieve mogelijkheden.

WERELDERFGOED

DE STELLING
VAN AMSTERDAM
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Poterne - ondergrondse,
bomvrije verbindingsgang.

www.fortresortbeemster.nl

DROOGMAKERIJ
DE BEEMSTER

Zuidoostbeemster

UNESCO
WERELDERFGOED
Zuiddijk

ddi
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START

n

landbouwgrond beginnen.
Er werden wegen aangelegd,
sloten gegraven en prachtige
stolpboerderijen gebouwd.
Dat alles gebeurde volgens een
ordelijk en strak geometrisch
patroon. Aan deze verkaveling
en inrichting heeft De Beemster zijn roem te danken.

ië

In 1612 viel De Beemster droog
en kon de inrichting van de
polder met zijn vruchtbare

Zui

ed

In de 17e eeuw werd het plan
opgevat om het binnenwater
De Beemster droog te leggen.
Om het woeste meer kwam
een stevige dijk en er werd een
ringvaart gegraven. Vervolgens
begonnen de windmolens met
het leegpompen van het meer.

n
Ve

Deze wandeltocht door Werelderfgoed Droogmakerij De
Beemster biedt cultuur, historie
en natuur. Forten, stoere
stolpboerderijen en vooral
het typische Noord-Hollandse
landschap maken een bezoek
aan De Beemster de moeite
waard. Vanaf het NS station
Purmerend wandel je naar
Zuidoostbeemster. De Beemster
is in 1612 door 43 windmolens
drooggemalen en is net als de
Stelling van Amsterdam opgenomen op de werelderfgoedlijst
van UNESCO.
Fort aan de Middenweg is niet
geopend voor publiek.

FO R T EN T A A

Zuidd

Achter de betonnen muren van
Fort aan de Nekkerweg gaat een
luxe wellness resort schuil met
heerlijke sauna’s, een spa en
twee restaurants. Waar vroeger
de manschappen sliepen, zijn
nu hotelkamers.
Het Poterne restaurant is dagelijks geopend. Bij mooi weer is
het lounge terras geopend.

WERELDERFGOED

START- EINDPUNT:
NS-STATION PURMEREND

FO R T EN T A A

Purmerend

L

Neck

Fort - Een fort is een militair
gebouw of kampement dat is
ingericht om een eenheid
militairen te herbergen en
geschikt zich te verdedigen tegen
vijandelijke aanvallen.
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Vuurtoreneiland

DE STELLING IS EEN MONUMENT
VAN WERELDFORMAAT, KLAAR OM
DE BEZOEKERS TE VERRASSEN OP
BIJZONDERE LOCATIES EN ONDER
TE DOMPELEN IN DE BEELDSCHONE
NATUUR, PRACHTIGE RESTAURANTS
EN ONTSPANNEN WELLNESS.
GENIET VAN GOED ETEN, SAMENZIJN
MET VRIENDEN, SPORTIEVE ACTIVITEITEN EN ULTIEM RELAXEN.
DE STELLING VAN AMSTERDAM
PAST PRIMA IN EEN DAGJE-UIT
OF WEEKENDJE WEG DICHTBIJ DE
HOOFDSTAD.

Fort Resort
Beemster
Voor optimale ontspanning
breng je een bezoek aan dit
eco-chique wellness resort. In
de karakteristieke sfeer van
het fort ervaar je wellness zoals
het bedoeld is. Ontspan bij het
haardvuur in de kelosauna.
Neem een duik in de natuurlijke zwemvijver en rust uit
in een hangmat op het zandstrand. Het wellness restaurant
serveert (h)eerlijke gerechten
en gezonde smoothies.
Wil je nog niet weg?
In de oude manschaplokalen
slaap je in Werelderfgoed!
WWW.FORTRESORTBEEMSTER.NL

De avonden op Vuurtoreneiland zijn lang en intiem.
Uitgebreid eten, staren naar
de horizon, tijd om te onthaasten en van de ruimte
te genieten. Gerechten zijn
traditioneel bereid, met noeste
arbeid en eigen handen.
Fermenteren, pekelen, wecken,
inmaken, roken en roosteren.
Met warmte van open vuur en
een houtgestookte oven.
WWW.VUURTORENEILAND.NL

Forteiland IJmuiden
In de zomer kun je op het fort
terecht voor een avontuurlijke
doedag voor het hele gezin.
Onderzoek alle uithoeken van
het forteiland, maak een vrije
val bij de Power Fan en ervaar
hoe soldaten vroeger het eiland
verdedigden. Hongerig van alle
activiteiten? In de keuken van
het fort bakken de kinderen
hun eigen pannenkoek.
WWW.AVONTUURLIJKFORTEILAND.NL
WWW.FORTEILANDIJMUIDEN.COM

oit meerde hij er met zijn
zeilboot aan en klom met zijn
vriendin stiekem over het hek van
het mysterieuze Vuurtoreneiland.
Mocht niet, maar deze plek met
munitiebunkers en een oude
kazerne was voor Brian Boswijk
onweerstaanbaar. De zeilliefhebber kon toen nog niet voorzien
dat die vriendin zijn vrouw zou
worden en het eiland hun woonen werkplek.

O

Sinds 2013 runt Brian samen met
compagnon Sander Overeinder
een bijzonder restaurant op het
eiland. Brian: ‘Eten bij Vuurtoreneiland is geen gewoon avondje
uit maar meer een avontuurlijke
minivakantie. Met een historische boot varen we onze gasten
naar Vuurtoreneiland. Eenmaal
op het eiland is er tijd om het
eiland, de natuur en het fort te
ontdekken. In de lente en zomer
eten we in het zomerrestaurant,
een transparante glazen kas,
beschut tegen wind en regen.
Eten in en van de natuur. Als het
kouder wordt, verplaatsen we ons
naar het winterrestaurant in het
gerestaureerde fort. Hier zoeken
we de intimiteit en warmte op,
met een haardvuur en een deken.’

WERELDERFGOED
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WERELDSE FORTEN

Brian
Boswijk

'ETEN OP
VUURTORENEILAND
IS EEN
AVONTUUrLIJKE
MINIVAKANTIE'’
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FORT BIJ
VIJFHUIZEN

FORT BIJ
HOOFDDORP

De Haarlemmermeer is een
polder van rechte lijnen.
Dwars door deze rechtlijnigheid breekt de Geniedijk.
Deze fietstocht door de voormalige droogmakerij voert
over de Geniedijk, door
recreatiegebieden en langs
maar liefst vier forten en een
battterij van de Stelling van
Amsterdam.

d

Nog even geduld… Vanaf 2018
kun je in dit fort genieten van
theater en lekker eten.
Maar eerst wordt het fort
gerestaureerd.
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www.crash40-45.nl
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FORT BIJ
HEEMSTEDE
Fort bij Heemstede is nooit als
fort gerealiseerd, het bleef bij
een aarden verdedigingswerk
met gracht. Nu zijn de acht
bunkers de meest in het oog
springende objecten uit de
militaire geschiedenis.
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In het CRASH Luchtoorlog- en
Verzetsmuseum worden verhalen verteld over vliegtuigen
en vliegeniers die tijdens de
Tweede Wereldoorlog zijn
neergestort. Wrakdelen maken
de geschiedenis van de bemanningen voelbaar en tastbaar.
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www.kunstfort.nl

Ri

4

d

ad

BATTERIJ
AAN DE
SLOTERWEG

Pa

Liniep

STELLING VAN AMSTERDAM

Geniedijk - Een geniedijk is
een dijk, meestal waterkerend,
die in opdracht van de genie
en betaald door het Ministerie
van Oorlog werd aangelegd.
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Het Kunstfort toont werken
van (inter-)nationale kunstenaars. De werken in de buitenruimte van het fort gaan een
relatie aan met de omgeving.
Reken dus op kunst op onverwachte plekjes, half verstopt
in de natuur, de natuurwetten
trotserend of te beluisteren via
een app.
Bij restaurant ’t Fort kun je
terecht voor koffie en lunch.
Bij mooi weer is het terras
geopend.
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STELLING VAN AMSTERDAM

Maak je
eigen
zaadbom
Veel mensen vinden bijen eng omdat ze
kunnen steken. Maar wist je dat bijen heel
belangrijk zijn? Ze vliegen van bloem naar
bloem en zorgen zo voor de bestuiving van
fruit. Eén bijenvolk bestaat uit 50.000 bijen
en kan op een dag een hele appelboomgaard
bestuiven!
Het gaat helaas niet goed met de bij. Maar
gelukkig kan jij daar iets aan doen.
Je kunt de bij helpen door zaadbommetjes te
maken. Je hebt het volgende nodig: zaaigrond,
klei, water en zaadmengsels. Als ze klaar zijn

kun je ze op een kaal stukje grond gooien. Een
paar maanden later groeien er dan hopelijk
allemaal bloemen.

Alle forten hebben een bomvrij
hoofdgebouw dat je vanaf de
weg kunt zien. Dat noemen we
de keelzijde van een fort. In het
hoofdgebouw zijn de slaapzalen,
de keuken en de verblijven van

FRONTWAL

de officieren. In de kazemat
stonden kanonnen.
Het front, de voorkant, van de
forten is groen en vaak goed
verstopt in het landschap, dit
is de kant waar de vijand werd

OBSERVATIEKOEPEL

verwacht. Hier vind je ook de
hefkoepelgebouwen met een
kanon.
TIP: Bezoek zelf een paar
forten en ontdek de verschillen!

POTERNE

HEFKOEPEL

ZAADBOMMEN MAKEN DOE JE ZO:
1. Meng de klei met wat van de grond.
2. Voeg er wat water bij zodat het goed
kneedbaar wordt.
3. Meng het zaad erdoorheen.
4. Rol er mooie bolletjes van.
5. Laat ze een paar dagen drogen
(niet in de zon).

VERSPERRING

FRONT

KORTE
ZIJFRONT

KEEL

Bijenmuseum
in Kunstfort
Vijfhuizen
Wil je meer weten over bijen?
Ga dan naar het bijenmuseum
in het Kunstfort bij Vijfhuizen.
WWW.KUNSTFORT.NL

HOOFDGEBOUW

KORTE
ZIJFRONT
TERRE-PLEIN

GRACHT

KEELKAZEMAT

FRONTWACHTERSWONING

BERGLOODS

WERELDERFGOED

HELP DE BIJ
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Fort - Een fort is een militair
gebouw of kampement dat is
ingericht om een eenheid
militairen te herbergen en
geschikt zich te verdedigen tegen
vijandelijke aanvallen.


Buiten
Crommenije
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BELEVINGSFORT
EN THEESCHENKERIJ
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KANO OF SUP HUREN?
www.kanoverhuurdeaker.nl
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Krommenie

IN 2017 OPENT HIER EEN INTERACTIEF
BELEVINGSFORT VOOR GROOT EN KLEIN.
LAAT JE INSPIREREN DOOR NATUUR,
LANDSCHAP EN CULTUURHISTORIE VAN
DE STELLING VAN AMSTERDAM. HET
FORT EN DE THEESCHENKERIJ ZIJN
ZEVEN DAGEN PER WEEK OPEN.
WWW.STELLINGVANAMSTERDAM.NL

Tussen Alkmaar en Haarlem
ligt het recreatiegebied Alkmaarder- en Uitgeestermeer.
Hier kan men zwemmen,
zeilen en kanoën, maar ook
fietsen en wandelen in een waterrijk polderlandschap. In het
gebied liggen maar liefst drie
forten die allemaal door water
met elkaar verbonden zijn. De
kano is de ideale manier om het
gebied te ontdekken. Tijdens
de vaartocht zijn verschillende
onderdelen van de Stelling van
Amsterdam zichtbaar.
Een deel van het gebied mag
tijdens het broedseizoen (1 april
t/m 15 juni) niet betreden en
bevaren worden.

FORT BIJ
MARKENBINNEN
Hier kun je een kinderpartijtje
vieren of een groot evenement organiseren. Het fort is
incidenteel te bezoeken tijdens
activiteiten.
www.fort-treffelijk.nl

FORT AAN
DEN HAM
Ga honderd jaar terug in de tijd
en ervaar het soldatenleven in
dit historisch ingerichte fort.
Doe mee aan een rondleiding of
speurtocht, bekijk het authentieke militair radio- en communicatiemateriaal en geniet van
de prachtige natuur.
www.fortaandenham.nl

KANOVERHUUR
KANO-OPSTAPPLAATS
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)

WERELDERFGOED

MARKEN BINNEN
UITGEEST

VAREN ROND
KROMMENIEDIJK
kanovaren

wandelen fietsroutes
RONDJE
ZUIDOOST
BEEMSTER
10 KM
PAGINA 6-7

RONDJE
HAARLEMMERMEER
02

VAREN ROND
KROMMENIEDIJK
03

DIVERSE AFSTANDEN
PAGINA 14-15

03

01

35 KM
PAGINA 10-11

FORTENROUTE
OVER HET IJ
04

37 KM
PAGINA 20-21

WERELDERFGOED
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VECHt
ROUTE
05

45 KM
PAGINA 24-25

HET FORTENPAD
UITHOORN
06

8 KM
PAGINA 28-29

06

FORTEN EN BATTERIJEN
INUNDATIESLUIZEN / DAMSLUIZEN
INUNDATIEVELDEN
HUIDIGE BEBOUWING
HOOFDVERDEDIGINGSLIJN
VERBINDING NAAR FORTEILAND
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ZIPPORA
ELDERS

'Niet alleen de
plek is uniek
ook het samenbrengen van
kunst en militair
erfgoed is
bijzonder'’

e betonnen verdedigingswerken met hun gewelfde
ruimtes, dikke muren, poterne en kazematten zijn met
grote regelmaat het podium
voor muziek, theater, tentoonstellingen en workshops.
Het fort is daarbij niet alleen
een podium, maar veelal ook
inspiratiebron.
Er valt veel moois te zien en

D

KUNST EN
CULTUUR
OP DE
STELLING
FORT ALS PODIUM
EN INSPIRATIEBRON

beleven op de forten, zowel
binnen als buiten de muren.
Pak de fiets en stop onderweg
voor een hedendaagse kunstexpositie, geniet van een
concert of leer meer over de
historie van de Stelling in
één van de bezoekerscentra.
En natuurlijk worden er veel
leuke evenementen
georganiseerd op de Stelling.

ippora Elders, directeur van
het Kunstfort bij Vijfhuizen,
werkte eerder als curator bij
onder andere Foam en het Stedelijk Museum in Amsterdam.
‘Het fort heeft zoiets poëtisch.
Aan de voorkant sluit het een
breed ‘acces’, één van de zwakste
plekken van de Stelling. Met de
hoofdstad in mijn rug denk ik:
Veel Amsterdammers hebben
geen idee wat er aan de randen
van de stad gebeurt. Nu sta ik in
de verdedigingslinie én aan de
toegangspoort.’
Met veel enthousiasme buigt ze
zich over de tentoonstellingen.
‘Niet alleen de plek is uniek, ook
het samenbrengen van kunst
en militair erfgoed is bijzonder.
Internationale kunstenaars
vinden het hier fantastisch: zo’n
illuster defensiesysteem, het
watermanagement, het typisch
Hollandse polderlandschap. Het
is geweldig om in deze prachtige
omgeving beeldende kunst te tonen. Een bezoek kan ik iedereen
aanraden!’

WERELDERFGOED

STELLING VAN AMSTERDAM

Z

Kunstfort bij
Vijfhuizen

Muziekfort
aan de Sint
Aagtendijk

FORT BIJ
Nigtevecht

Het Kunstfort organiseert
binnen én buiten de robuuste
muren van het fort jaarlijks
drie grote kunsttentoonstellingen en de tweejaarlijkse
Ringbiënnale.

Het Muziekfort is een
cultureel centrum buiten
het centrum van Beverwijk.
Voor muziek in de breedste
zin van het woord en voor
fotografie, kunst, cultuur en
exposities.

Het fort functioneert als
gedenkplaats waar nabestaanden een overleden
dierbare kunnen gedenken.
Er worden exposities en
workshops georganiseerd.

WWW.KUNSTFORT.NL

WWW.MUZIEKFORT.NL

WWW.FORTNIGTEVECHT.NL
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KRINGWET
BOERDERIJ
DE ZEEHOEVE

Zeeburgerdijk

3

Ontdek de natuur bij de stad en
laat je verrassen tijdens deze
bijzondere fortenfietstocht. De
route voert door polders, over
dijkjes, langs water, stedelijke
gebieden, gezellige terrasjes en
twee kustbatterijen. De kustbatterijen bij Durgerdam en bij
Diemerdam moesten samen
met het Fort aan het Pampus de
toegang tot Amsterdam vanuit
de Zuiderzee afsluiten.
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FORT
DIEMERDAM

VUURTORENEILAND

Ooit gebouwd om de vijand op
afstand te houden nodigt deze
unieke plek nu uit tot genieten
in het groen. Midden in het
groen bij Fort Diemerdam ligt
horecagelegenheid Paviljoen
Puur, een aanrader voor een
lunch of spetterend feest. Op
het terrein zijn een smalspoorbaantje, munitiemagazijn en
een geschutsopstelling te zien.
Aan de voet van de dijk ligt de
gerestaureerde, houten kringwetboerderij ‘De Zeehoeve’.

Kustbatterij Durgerdam, of
Vuurtoreneiland, is een uniek
stukje natuur in Amsterdam.
In een ruig landschap vind je
loslopende dieren, zeldzame
flora, het fort en Amsterdams’
enige vuurtoren. Vuurtoreneiland is alleen per boot te
bereiken.
Op Vuurtoreneiland eet je in de
lente en zomer in het zomerrestaurant, een transparante
glazen kas. In de koudere maanden wordt er gegeten in fort.

Batterij - Samenvoeging van
een aantal stukken geschut in
één organisatie.

54

www.vuurtoreneiland.nl
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BIJZONDERE
NATUUR
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STELLING
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Fort bij Hinderdam is een
door begroeiing overwoekerd
eilandje in een van de vele
bochten van de kronkelende
rivier de Vecht. Door zijn
geïsoleerde positie is het
forteiland een veilig leefgebied
voor bijzondere flora en fauna,
zoals het zeldzame zomerklokje, verschillende soorten
vleermuizen en de ijsvogel.
Het forteiland is alleen tijdens
speciale excursies toegankelijk
voor publiek.

Fort bij
Krommeniedijk
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Inundatie - Onderwaterzetting waarmee een
vijand op afstand wordt
gehouden.

JEROEN ENGELHART

Fort bij
Hinderdam

WWW.STELLINGVANAMSTERDAM.NL
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'Ik heb wel eens
een kwartier
naar spelende
jonge vosjes
staan kijken
achter EEn
van onze forten'’

23

OP DE FORTEN EN DIJKEN VAN DE
STELLING VAN AMSTERDAM ZIJN
BIJZONDERE PLANTEN EN DIEREN
TE VINDEN. DIT KOMT DOORDAT ZE
ZIJN AANGELEGD MET DUINZAND
MET EEN TOPLAAG VAN KLEI.
DE SCHRALE, GRAZIGE, KRUIDENRIJKE VEGETATIE TREKT VEEL INSECTEN
AAN DIE OP HUN BEURT WEER ALS
VOEDSEL DIENEN VOOR VOGELS OF
AMFIBIEËN.

Eén keer per jaar komt de
geschiedenis tot leven. In het
vroege voorjaar zet men een
deel van de polder onder water.
Zo is de inundatie, het ‘principe’ achter de Stelling van
Amsterdam, opeens zichtbaar.
Er komen grote groepen goudplevieren, kieviten, grutto’s,
eenden en ganzen op af.
WWW.STELLINGVANAMSTERDAM.NL

eroen Engelhart is boswachter
bij Landschap Noord-Holland
en heeft vier forten in beheer.
‘Ik heb wel eens een kwartier
naar spelende jonge vosjes staan
kijken achter één van onze forten.
Ze hadden mij niet in de gaten.
Het is er ook zo rustig. Daar
geniet ik enorm van. Boeiend
is ook hoe de natuur langzaam
maar zeker de fortterreinen in
beslag neemt. Neem nu ons Fort
Zuidwijkermeer, dat is een ware
oase in een verder agrarische
polder. In de herfst komen daar
wolken vinken, kepen en putters
af op de distels en bessenstruiken.
Machtig om te zien.’

J

‘Ik ken mensen die de Stelling
van Amsterdam een mislukking
en een grote vergissing noemen.
Hij is immers nooit gebruikt.
Maar bijzonder is natuurlijk hoe
mensen toen dachten en water
strategisch inzetten. Verbazingwekkend hoe ze met de hand
zware forten bouwden in die natte polders. Een enorme operatie.
Daar kunnen wij alleen maar met
bewondering naar kijken.’

WERELDERFGOED
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WERELDSE FORTEN
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DE NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE
EN DE STELLING VAN AMSTERDAM HOPEN
VANAF 2019 SAMEN OP TE KUNNEN
TREKKEN ALS ÉÉN UNESCO WERELDERFGOED.
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Aan de rand van Weesp ligt
Fort aan de Ossenmarkt in
de slotgracht. Het Historisch
Maatschap organiseert rondleidingen door en boottochten
van en naar het fort. Het voormalige genieterrein herbergt
een tuinwinkel en de houten
artillerieloods uit 1877 is in
gebruik als expositieruimte.
www.stellingvanamsterdam.nl
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Gelegen aan de Vecht en met
een geweldig uitzicht op het
gerestaureerde fort staat een
prachtige horecagelegenheid.
Restaurant Uit & Meer is een
heerlijke pleisterplaats.
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Lage Klompweg

www.restaurantuitenmeer.nl
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Nigtevecht
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Genie - Een onderdeel van
het leger dat als taak heeft
verdedigingswerken te
bouwen. De naam is afgeleid
van het Franse woord
ingenieur.
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Deze prachtige groene route
door de Vechtstreek voert langs
kraakheldere plassen, slootjes
en verscheidene verdedigingswerken. Maak een pitsop bij
een fort of neem een duik in
een van de oude veenplassen.
De forten langs deze route zijn
zowel onderdeel van de Stelling
van Amsterdam als de Nieuwe
Hollandse Waterlinie.
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GOOI EN VECHTSTREEK

DE NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE IS
EEN VERDEDIGINGSLINIE VAN DE VESTING
HOLLAND EN IS AANGELEGD IN DE 19E EN
20E EEUW. DEZE WATERLINIE LOOPT VAN
VESTING MUIDEN TOT FORT STEURGAT IN
DE BIESBOSCH.
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FORT AAN DE
OSSENMARKT

Ankeveensepad

Bomvrij - Het door
metselwerk, beton of
grondlaag bestand zijn
van een gebouw tegen
geschutsvuur.
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VECHT
ROUTE
fietsroute 45km
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VESTING MUIDEN
De vesting bestaat uit het
Muizenfort, remises, het
Muiderslot, restaurant Fort H
en een grote bomvrije kazerne.
Het Muiderslot is een echte
middeleeuwse waterburcht:
een vierkant kasteel met een
ophaalbrug, torens en kantelen.
In de voormalige munitieopslagplaats is nu Brasserie
& Wijnbar Fort H gevestigd.
Hier kunt je dagelijks terecht
voor de lekkerste wijnen,
lunch en diner.
www.muiderslot.nl
www.fortH.nl
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WERELDSE FORTEN

STELLING VAN AMSTERDAM

FORT BIJ
VELDHUIS
Het Luchtoorlogmuseum
in Fort bij Veldhuis
herbergt vliegtuigwrakken
en bommen uit de Tweede
Wereldoorlog en wordt
beheerd door de stichting
Aircraft Recovery Group
1940-1945.

de Stelling geen rol van betekenis meer. Wel
zette de Duitse bezetter delen van de Stelling
onder water om de geallieerde opmars te vertragen. Na de bevrijding in 1945 werden sommige
forten gebruikt als gevangenis. Tijdens de Koude
Oorlog werden de forten vooral gebruikt als
opslagplaats. Veel forten en batterijen hebben
een andere bestemming gekregen.

AANVAL &
VERDEDIGING

H O L LA N D S
WAT E R B O U W K U N D IG
V E R N U FT
WERELDERFGOED

p de Stelling van Amsterdam komen oorlogsverhalen tot leven en duik je in de Nederlandse militaire geschiedenis. De Stelling is een
staaltje Hollands waterbouwkundig vernuft
van onderwaterzettingen en een ingenieus
logistiek systeem. Tijdens de Eerste Wereldoorlog stonden er duizenden soldaten paraat bij
de forten van de Stelling, maar de vijand kwam
niet. Tijdens de Tweede Wereldoorlog speelde

O

WWW.ARG1940-1945.NL

FORT AAN
DEN HAM
Fort aan den Ham is een
militair museum met
nadruk op de Mobilisatietijd 1914-1918 toen onder
dreiging van de eerste
Wereldoorlog alle forten
in Nederland door het
leger bemand waren en
Nederland paraat was.
WWW.FORTAANDENHAM.NL

Helden op de Stelling
otograaf Geert Snoeijer bezocht een fort en
was verkocht. Hij raakte geïnteresseerd in
de verhalen van de mensen op de forten. De
verhalen van de ondernemers die de forten een
nieuwe bestemming gaven, van de dienstweigeraar die in het fort gedetineerd werd, van
de boswachter en de bezoekers. Zijn pakkende
beelden vertellen het verhaal van deze helden.
Helden op de Stelling is een reizende expositie
en doet steeds een ander fort aan.

F
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DE KWAKEL
UITHOORN

HET FORTENPAD
UITHOORN
wandelroute 8km
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Fort bij De Kwakel is een groene oase. Op het forteiland met
de fortgracht rondom bevindt
zich Bar Het Fort, een heerlijke
plek voor een versnapering.
Bij Het Fort kan in de winter
geschaatst worden. Zomers is er
een terras met beachvolleybalveld op het Terreplein.
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Terreplein – Open binnenruimte van een fort

WERELDERFGOED

Het

www.barhetfort.nl
Het Fortenpad voert door een
schitterend Hollands landschap
van polders, rietkragen en een
jaagpad langs de rivier. Vanaf
Fort bij De Kwakel wandel je
het inundatiegebied binnen.
Langs de Drecht vervolgt de
route naar Fort aan de Drecht,
door de buitenwijken van
Uithoorn en eindigt tenslotte
via de Vuurlinie in De Kwakel.
Met recht een Fortenpad!

Vuur
lijn

STELLING VAN AMSTERDAM

FORT BIJ
DE KWAKEL

FORT AAN
DE DRECHT
Op de plek waar de Amstel
ontspringt, ligt Fort aan de
Drecht. In het fort is de Stelling
op verschillende manieren
te beleven. Geniet van een
pannenkoek Kazemat in het
Pannenkoekenfort of van een
wijnproeverij bij het Wijngenootschap. Er worden creatieve
cursussen gegeven en er zijn
regelmatig evenementen.
www.fortaandedrecht.nl

'Vaak hoor ik
bezoekers zeggen
dat het fort binnen
veel lichter is dan
andere forten en
dat er sereniteit
heerst,,dat is een
mooi compliment'’
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WERELDSE FORTEN

MARIAN
VAN WEERT

Colofon
Uitgave
Programmabureau
Stelling van Amsterdam,
provincie Noord-Holland

Uitgever
Angeli Poulssen/CultureBase

Eindredactie

MEER
ER VALT NOG VEEL
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E
D
P
O
N
E
V
E
L
E
B
E
T
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GA EENS OP PAD M
VAN DEZE ROUTES.

Miska Aksular/CultureBase
Provincie Noord-Holland

Tekst-en beeldredactie
Miska Aksular/CultureBase
Angeli Poulssen/CultureBase
Iris Georgiades & Carine Vleerbos/

‘Hoe mooi is het dat een plek die
ooit gebouwd is voor bulderend
wapengekletter nu een stilteplek
is, waar je een dierbare kunt gedenken? Niet dat er ooit gevochten is, het fort heeft de bijnaam
‘Niks te Vechten’. Uiteindelijk
vlogen de eerste vliegtuigen over
en was het hele idee van de Stelling als verdedigingswerk naar de
vaantjes.
Fort Nigtevecht is nu een plaats
voor nabestaanden om te gedenken, een Gedenkplaats. Hier kan
de as van een dierbare worden
verstrooid, een urn worden geplaatst, een gedenkteken worden
opgericht of enkel een kaarsje gebrand. Een plaats voor exposities,
workshops, af en toe een concert
of enkel en alleen een kopje koffie
of thee in alle rust. Een stilteplek,
waar fluitende vogels, zoemende
bijen en ruisende bomen het voor
het zeggen hebben. Een vredige
rust om in vrede te rusten.’

Leonie Wijsman/
Cultuurcompagnie Noord-Holland,
Tekstbureau Zonneveld & Thöne,
Beautiful Minds

BEELD
Fotografie: Jan Aukes,
Ruud Karstens, Geert Snoeijer,

En route met je mobiel
AbelLife is een route app met wandel- en fietsroutes
door heel Nederland en ook langs de Stelling van
Amsterdam. Er zijn ondermeer routes langs
Fort aan de Drecht, Fort bij Edam,
Fort aan de Nekkerweg en Fort bij Vijfhuizen.

Kenneth Stamp, e.a.
illustratie: Lex Tempelman

WWW.ABELLIFE.NL

Ontwerp en OPMAAK
Beautiful Minds

Oplage
10.000 exemplaren
Wereldse Forten wordt u aange-

Happen en Trappen
Happen en Trappen heeft de lekkerste fietstochten
van Nederland en België. Een dag lang fietsen door een
prachtige omgeving en heerlijk eten bij vijf verschillende restaurants. Route 131 gaat langs de Stelling.

boden door Programmabureau
Stelling van Amsterdam, provincie

WWW.HAPPENENTRAPPEN.NL

Noord-Holland

StellingTour
De routes op deze kaarten zijn met de grootst
mogelijke zorgvuldigheid tot stand gekomen.
De Provincie Noord-Holland kan echter niet garanderen dat alle informatie op de kaarten 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 kaarten.

De StellingTour is een digitale rondleiding voor
mobiel of tablet. In korte films, animaties,
re-enactments, historische foto's, en verhalen komt
het verleden tot leven.
WWW.STELLINGTOUR.NL

WERELDERFGOED

STELLING VAN AMSTERDAM

Provincie Noord-Holland,

Wereldse Forten is een uitgave
van Programmabureau
Stelling van Amsterdam
van de provincie Noord-Holland
De Stelling van Amsterdam is een
135 kilometer groene cirkel rond
Amsterdam met 46 forten en
batterijen, liniedijken en sluizen
met oneindig veel recreatieve
mogelijkheden.
Je kunt er wandelen, fietsen, varen
en heerlijk eten. Er is kunst
en cultuur, wellness en ook
voor kinderen valt er veel
te beleven.

www stellingvanamsterdam.nl

