FEESTEN OF
VERGADEREN

Elkaar het ja-woord geven, een
jubileum of verjaardag vieren:
de historische gebouwen op de
fortterreinen zijn uitermate geschikt
voor uiteenlopende feestjes. De sfeer
is puur en robuust. Je kunt dineren aan
lange tafels onder de sterrenhemel,
borrelen bij vuurkorven of dansen
in een bomvrije kazerne. Ook voor
teambijeenkomsten en vergaderingen
zijn op verschillende forten bijzondere
ruimtes te huur.

Grootste geheim van Nederland
Midden in het landschap duiken ze plots
voor je op: de forten van de Nieuwe
Hollandse Waterlinie. Samen met dijken,
sluizen, kanalen en bunkers vormen zij
een ingenieus systeem dat ons land in
oorlogstijd moest beschermen tegen
vijandelijke troepen. Het is het grootste
verdedigingswerk van Nederland, maar
ligt verscholen in het landschap.
Daarom wordt de Nieuwe Hollandse
Waterlinie ook wel het grootste geheim
van Nederland genoemd. Ze is er wel,
maar je ziet haar (bijna) niet!

Te voet, op de fiets of per boot
Fiets van fort naar fort, volg een route per
kano of wandel door de velden die onder
water konden worden gezet. Veerpontjes,
zoals de Liniepont over de Lek, verbinden
de routes langs de forten met elkaar.
Maak kennis met het culturele erfgoed van
de Waterlinie en geniet van het gevarieerde
landschap van rivieren, akkers, bos en
houtsingels.

WATER ALS
BONDGENOOT
Nederland is beroemd om haar eeuwenlange strijd tegen het water. Minder bekend
is dat water ook een bondgenoot was.
In tijden van oorlog werd met opzet land
onder water gezet. Zo kon de vijand uit het
oosten worden tegengehouden. Een laagje
water van ongeveer vijftig centimeter was
voldoende: te diep voor soldaten, paarden
en voertuigen om doorheen te gaan, en te
ondiep voor boten om overheen te varen.

Bebouwing
Verdedigingswerken
Sluizen
Nieuwe Hollandse Waterlinie

Blijven slapen
Uitgerust wakker worden binnen
de dikke muren van een fort of
bunker. Kamperen in een tentje of
camper aan de fortgracht: van basic
tot super-de-luxe, in de waterlinie
vind je een gevarieerd aanbod aan
overnachtingsmogelijkheden.

Rivieren, kanalen
Inundatiegebied
Vijand

UNESCO
WERELDERFGOED

De Nieuwe Hollandse Waterlinie is uniek
in de wereld en is genomineerd voor
de status van UNESCO Werelderfgoed,
als uitbreiding op de Stelling van
Amsterdam. De Nieuwe Hollandse
Waterlinie is het grootste rijksmonument van Nederland; de Stelling van
Amsterdam is al Werelderfgoed sinds
1996. Beide verdedigingslinies zijn een
bezoek meer dan waard.

MUSEA EN
CULTUUR
Ontdek de Nieuwe Hollandse
Waterlinie
Lange tijd mocht er niet worden gebouwd
in het gebied dat onder water zou worden
gezet. Daardoor ontstond een open landschap van natuur, akkers en weilanden.
Op de fiets, wandelend of varend kun je,
met al je zintuigen, dit mooie gebied
ervaren. De forten zijn interessant door
hun historische waarde. Als je er eentje
bezoekt, wandel je de geschiedenis binnen
en is er van alles te beleven.

Met hun gewelfde ruimtes, oude
kruitkamers en begroeide wallen
vormen forten een authentiek
decor voor theatervoorstellingen,
filmvertoningen, concerten, tentoonstellingen en kunstmanifestaties.
De hele geschiedenis van de waterlinie
komt tot leven in het Waterliniemuseum op Fort bij Vechten.
Leuk voor jong en oud.

Voor fijnproevers
Zin om te ontspannen met een drankje
of hapje in een bijzondere omgeving?
Strijk neer op een mooi terras op een
van de vele forten of geniet van een
diner vol streekproducten. Elk fort
heeft zijn eigen specialiteit. Bestel een
picknickmand, schuif aan voor een
barbecue, ga bier of wijn proeven,
volg een kookworkshops of bezoek
een boerenmarkt.

1 Forteiland Pampus
Ga op ontdekking in de Pampus Xperience.
Met de veerdienst vanuit Muiden vaar je
ernaartoe. pampus.nl

9 Fort Spion
Wandel, fiets of vaar in het plassengebied en
overnacht in een remise, legertent of bomvrij
wachthuis. Er is ook een minicamping.

2 Muiderslot
Waan je in de middeleeuwen op dit
kasteel omgeven door een historische
pruimenboomgaard, siertuinen en 17deeeuwse vestingwallen. muiderslot.nl

10 Fort Nieuwersluis
Geniet elke zondag in de theetuin van
zelfgemaakte taarten en verse soep.
Of wandel het Ommetje Nieuwersluis
(7 km). fortnieuwersluis.nl

3 Vesting Muiden
Ontdek dit vestingstadje met een aantal
belangrijke gebouwen van de Waterlinie: de
Westbatterij, de Kazerne, Fort C (Museum
Vesting Muiden) en Fort H (restaurant).
muidenvesting.nl

11 Fort Maarsseveen
Kom helemaal tot rust op het terras van
de Cultuurcantine, een broedplaats voor
kunst en cultuur. Of ga op pad met de enige
polderwachter van Nederland.
c-fordt.nl

4 Vesting Weesp
Dwaal door deze historische vestingstad
en de ruim tweehonderd rijksmonumenten,
waaronder Torenfort aan de Ossenmarkt.
weesp.nl

12 Fort aan de Klop
Geniet op het terras of in
de brasserie, op slechts een
kwartier fietsen van hartje
Utrecht. Je kunt hier ook
vergaderen en overnachten.
fortaandeklop.com

5 Fort Uitermeer
Leg je (kano)boot aan in het haventje in de
Vecht en kom eten en drinken met uitzicht
op de torenruïne. uiteraarduitermeer.nl,
paviljoenuitenmeer.nl
7 Vesting Naarden
Schiet een echt kanon af in het Nederlands
Vestingmuseum. Dwaal rond in de
ondergrondse kazematten of maak een
vaartocht. vestingmuseum.nl,
vvvnaarden.nl
7 Fort Werk IV
Volg een creatieve of culinaire workshop
op dit fort aan de rand van Bussum, met
een unieke droge gracht. vernissage.nl,
fortwerk4.nl
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8 Fort Kijkuit
Bezoek het informatiepunt over de
geschiedenis van het fort en neem een kijkje
in de bijzondere natuur in de omgeving.
nm.nl/fortkijkuit

85 kilometer, 45 forten,
6 vestingen, 2 kastelen,
1815 start bouw

22 Fort Vreeswijk
Bezoek het Dorpshuis Fort Vreeswijk en de
diverse activiteiten voor zowel omwonenden
als recreanten. Ook zijn er ruimtes te huur.
fortvreeswijk.nl

25 Fort Honswijk
Kom voor natuur, cultuur en ondernemerschap naar Fort Honswijk.
Er zijn regelmatig rondleidingen en
leuke evenementen. forthonswijk.eu
26 Werk aan de Groeneweg
Wandel door deze infanteriestelling uit
de Eerste Wereldoorlog met een dubbele
loopgraaf, aarden wallen en grachten.
staatsbosbeheer.nl/forten
27 Fort Everdingen
Proef speciaalbieren
gebrouwen door
Duits & Lauret, of
overnacht op de
natuurcamping.
forteverdingen.com
28 Werk aan
het Spoel
Geniet van een
hamburger bij
restaurant
Caatje aan de
Lek. Of volg
een workshop
beeldhouwen.
Ook zijn er
regelmatig
activiteiten op
het gebied van
kunst en theater.
werkaanhetspoel.nl

13 Fort de Bilt
Ontdek het
Herinneringscentrum
voor de toekomst.
Scholieren leren hier
over vooroordelen,
diversiteit en pesten.
prodemos.nl/fortdebilt
14 Fort Hoofddijk
Verken de Botanische
Tuinen van de Universiteit
Utrecht met tropische
kassen, rotstuin,
thematuin en vlinderhof.
uu.nl/botanischetuinen

Het grootste geheim van Nederland!

32 Vesting Woudrichem
Ga terug in de tijd in Woudrichem.
Bezoek de Martinuskerk, het Visserijmuseum of ga eten in de Gevangenpoort.
woudrichem.nl/bezoekers
33 Slot Loevestein
Ontdek het verhaal van de Oude en Nieuwe
Hollandse Waterlinie in dit beroemde kasteel
van Hugo de Groot. slotloevestein.nl

35 Fort Giessen
Wandel door de loopgraaf van dit natuurfort of bezoek het educatiepark over de
Eerste Wereldoorlog.
29 GeoFort
Zoek je eigen weg op dit
fort dat in het teken staat
van kaarten en navigatie.
Er is een vleermuisspeurtuin
en het 3D Café. geofort.nl

16 Fort Rijnauwen
Wandel met de boswachter
over het terrein van het
grootste fort van de
waterlinie, en ontdek de bijzondere
planten en dieren. Toegankelijk tijdens
excursies. fortbijrijnauwen.nl

18 Fort bij ’t Hemeltje
Kraak de code en ontdek het fortgeheim.
De spionnenroute voert je met spannende
opdrachten over en door het fort.
staatsbosbeheer.nl/forten

DE NIEUWE
HOLLANDSE
WATERLINIE:

34 Batterij onder Poederoijen
Proef van de lokale en biologische
producten bij Brasserie de Buurman, binnen
in de herbouwde fortwachterswoning of
buiten op het terras. brasseriedebuurman.nl

15 Lunet IV
Kom lunchen in het restaurant
gerund door mensen met
een verstandelijke beperking.
Of bezoek de landwinkel.
fortlunet4.nl

17 Fort bij Vechten
Bezoek het Waterliniemuseum met
virtual reality, het inundatiespel en een
levensgrote maquette. Het fort is ook een
centraal gelegen locatie om te trouwen,
feesten of vergaderen. fortvechten.nl,
waterliniemuseum.nl

FEITEN EN
CIJFERS

19 De Batterijen
Geniet in het weekend van de natuur, op een
groot terras aan het water met speelplek
voor de kinderen. Open van april tot
oktober. fortdebatterijen.nl

20 Wijnfort Jutphaas
Kom wijn proeven op het heerlijke
terras. Ook zijn er kookworkshops en
bijzondere fortactiviteiten voor groepen.
wijnfortjutphaas.nl
21 Linielanding
Start je verkenning van het
waterlinielandschap op het Eiland van
Schalkwijk bij de Linielanding. Je kan hier
ook eten en vergaderen. linielanding.nl

23 Werk aan de Korte Uitweg (Fort WKU)
Kom lunchen in het theehuis, kamperen
op het natuurterrein of vergaderen in de
kazerne. Het fort is tevens startpunt voor de
kanoroute door het Eiland van Schalkwijk.
fortwku.nl
24 Lunet aan de Snel
Leer alles over water op dit fort dat recent is
gerenoveerd tot Waterfort. waterfort.nl

30 Fort Vuren
Slaap in een echte bunker,
B&B of fortlodge. In een
tentje of eenvoudige kamer
kan ook, want hier is voor
elk wat wils. Er is een
sfeervol terras en in
de toren zijn exposities.
fortvuren.nl
31 Vesting Gorinchem
Ontdek een van de punten van de
Vestingdriehoek in Gorinchem. Wandel
over de vestingwallen of pak de veerdienst.
vvvgorinchem.nl

36 Fort Altena
Start je wandel- of fietstocht op het snijpunt
van de Biesbosch en het Land van Heusden
en Altena. Vergeet niet te genieten van het
lekkers van de menukaart van Brasserie C.
Ook zakelijk kan je op dit fort terecht.
fortaltena.nl
37 Fort Bakkerskil
Word uitgerust wakker tussen de dikke
fortmuren van deze sfeervolle Bed
& Breakfast. Dat kan bijvoorbeeld in
de voormalige kruitkamer, remise of
officierskamer. fortbakkerskil.nl
38 Fort Pannerden
Ga op expeditie, trotseer de elementen
in een escape room, luister naar sterke
verhalen en geniet van een prachtig uitzicht.
fortpannerden.eu

Een compleet overzicht van de 45 forten is te vinden op nieuwehollandsewaterlinie.nl

