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6 Restauratielezing
Altijd al meer willen weten over restauratie van een fort? Stadsherstel heeft al 60 jaar
restauratie ervaring. Volg de website van stadsherstel voor deze bijzondere lezing,
www.stadsherstel.nl.

7 Kunst expositie provinciehuis vanaf 9 december
In Paviljoen Welgelegen zetelt sinds 1930 de zetel van het bestuur van de provincie
Noord-Holland. Tussen 2007 en 2009 werd het paviljoen schitterend gerestaureerd. In de
expositieruimte is er ruimte voor hedendaagse kunst naast de historische tentoonstelling.
Vanaf 9 december zal de tentoonstelling het verhaal van de Stelling vertellen op geheel
eigen wijze.

ETEN EN DRINKEN

Culinair genieten op verschillende forten tijdens diverse momenten in het voorjaar of de
zomer.

HISTORIE
Handhaven van vrede en Veiligheid, www.militairweekendhembrug.nl.

2 Informatiepunt Fort Resort Beemster
In de geschutskoepel van Fort Resort Beemster zal dit jaar het informatiepunt Stelling van
Amsterdam openen. Dit informatiepunt is een belevingscentrum waarin het Stelling- en
Nieuwe Hollandse Waterlinie-verhaal wordt verteld vanuit verschillende belevingen.

3 Boek Zuidwestkant Stelling
In het najaar lanceert beeldend schrijfster Agnes de Boer het boek over de Stelling van
Amsterdam de forten in het verdedigingsgebied van het Noordzeekanaal en de sector
Sloten, kortweg van Kanaal tot Kudelstaart. Het boek vertelt de verhalen over het leven
op en rond de Stelling van Amsterdam.

4 Opening nieuw Bezoekerscentrum Krommeniedijk 7 december
Fort bij Krommeniedijk krijgt er een functie bij; bezoekerscentrum. In dit officiële bezoekerscentrum blijft de inundatie in maart een belangrijke activiteit. Het bezoekerscentrum maakt
samen met het woontrainingscentrum voor autistische jongeren onderdeel uit van Fort bij
Krommeniedijk. Op 7 december staat een feestelijke opening van het bezoekerscentrum
gepland. Medio mei 2017 zal het woontrainingscentrum open gaan.

EN MEER...
Werelderfgoedweekeinde 11 en 12 juni

Ontdek en beleef wat de tien door UNESCO erkende Nederlandse werelderfgoederen zo
uniek maken in de wereld tijdens het Werelderfgoedweekend op 11 en 12 juni.

Fortenfestival

www.stellingvanamsterdam.nl

Feest mee op verschillende locaties van de Stelling en andere waterlinies en geniet van
kunst, muziek, film en andere activiteiten!
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Stelling van Amsterdam, 20 jaar UNESCO
Werelderfgoed, uniek voor nu en later

2016 is een feestelijk jaar voor de Stelling van Amsterdam. De Stelling van Amsterdam is een
ingenieus systeem van 135 kilometer lang, bestaand uit dijken, sluizen, dammen en maar liefst
46 forten en batterijen. Sinds 1996 staat deze kringstelling op de UNESCO Werelderfgoedlijst.
De provincie Noord-Holland is trots dat deze groene ring rondom Amsterdam is behouden.

Dit jaar vieren we 20 jaar UNESCO Werelderfgoed en dit ziet u terug in de 20 verschillende
activiteiten en meer. Voor meer informatie: www.stellingvanamsterdam.nl

W

Het resultaat is een ingenieus en supermodern waterbouwkundig verdedigingssysteem dat wereldwijd respect afdwingt. Binnen in 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 miljoenen-project, wordt het
systeem ingehaald door de tijd/moderne techniek.

•

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.

NDIAL

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. Op zo’n twintig kilometer afstand
van de stad wordt vanaf 1881 tot 1914 rondom Amsterdam een 135 kilometer
tellende 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).

MO

Briljant verdedigingssysteem valt in het water

E

Wat is de Stelling van Amsterdam en hoe werkt dit systeem?

N

Nu, na ruim 100 vredige jaren 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 de opdracht tot behoud en ontwikkeling van dit unieke
monument. En 20 jaar later is het resultaat een grote, groene cirkel rondom
Amsterdam met 46 forten en batterijen, met veel recreatieve mogelijkheden.
In 2016 vieren we dat de verdedigings- en waterlinie Stelling van Amsterdam
al 20 jaar de status van UNESCO Werelderfgoed heeft.

Voor meer informatie:

NAAR BUITEN
Publieksaftrap 20 jaar Unesco:
1 Inundatie
Fort bij Krommeniedijk, Uitgeest 12 en 13 maart
Eind februari laat het Landschap Noord-Holland de weilanden rondom Fort Bij Krommeniedijk onder water lopen (inundatie). Tegenwoordig niet om de vijand tegen te houden maar
om vogels te trekken. Een schitterend kijkspel voor iedereen die een unieke natuurbelevenis
wil meemaken. Tijdens de open dagen op 12 en 13 maart kunt u in het fort terecht. De
vrijwilligers van Landschap Noord-Holland vertellen u meer over de inundatie en de
bijzondere weidevogels. En er zijn rondleidingen door het gehele fort.

2 Flower Festival Fort bij Kudelstaart 18 en 19 juni
1 Kazerne Vuurtoreneiland vanaf mei

Beleef een kleurrijk weekend vol bloemen en planten, muziek en lekker eten tijdens
Aalsmeer Flower Festival bij Fort bij Kudelstaart.

SPORTIEF

2 Proef de Linie

2 Rondje Stelling 3 september

1 Opening Wandelpad tussen de Witte Dame en Fort bij Abcoude 21 april
Donderdag 21 april wordt het nieuwe wandelpad naar Fort bij Abcoude feestelijk geopend.
Het pad loopt van station Abcoude via bed & breakfast de Witte Dame naar Fort bij
Abcoude. Iedereen is uitgenodigd om de festiviteiten rondom het toeristisch Overstap Punt
in Abcoude bij te wonen.

1 Militair Weekend Hembrug 7 en 8 mei
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Vuurtoreneiland biedt sinds enige jaren een bijzonder restaurant. Op dit kleine eiland in
het IJsselmeer staat een gietijzeren vuurtoren, een kazerne en een kas. De kazerne is in de
afgelopen maanden gerestaureerd. De kas was het afgelopen zomerseizoen een grote hit
als unieke locatie om te dineren. Dit kan weer vanaf mei. www.vuurtoreneiland.nl.

Lustrum! Voor de 5e keer fietsen langs de forten, over de dijkjes en de stellingbrug.
De afstanden van dit fiets toertocht evenement in de groene kring van de Stelling van
Amsterdam variëren van 25 tot 170 kilometer. Inschrijven kan vanaf 1 mei 2016,
zie voor meer informatie www.rondjestelling.nl.

3 Sloepenrace Muiden Pampus Muiden 5 en 6 november
Een fantastisch tweedaags evenement waar vanuit Muiden om Pampus wordt gevaren en
weer terug naar Muiden, zie voor meer informatie www.muidenpampusmuiden.nl.

KUNST EN CULTUUR

1 Opening Fortenseizoen inclusief Start Restauratie Krommeniedijk 15 april
Thema van het Fortenseizoen is Werelds Erfgoed. Samen met de Nieuwe Hollandse Waterlinie begint het fortenseizoen met allerlei activiteiten op verschillende forten. Vanaf maart is
het programma te lezen op www.stellingvanamsterdam.nl.

2 Gedenkplaats Fort bij Nigtevecht vanaf 5 juni
In Fort bij Nigtevecht is een unieke gedenkplaats in ontwikkeling. De gedenkplaats richt zich
op asbestemming na crematie, Dit kan middels asverstrooiing en/of het plaatsen van een
gedenkteken. Vanaf 5 juni is dit mogelijk in het fort. Zie website www.fortnigtevecht.nl.

3 Popconcert Aagtendijk
Hoe, wat en waar, nog een volledige verrassing, volg social media voor meer informatie
www.stichtingfortpop.nl.

4 Uitmarkt 26-28 augustus
Ook wij vieren dé aftrap van het nieuwe culturele seizoen met een paviljoen met activiteiten
op en rond het Museumplein. In het erfgoedpaviljoen van de provincie Noord-Holland
tonen we de culturele parels van de Stelling van Amsterdam.

5 Tentoonstelling Amsterdam Museum vanaf september
In het begin van deze eeuw werd besloten dat er een vliegveld binnen de Stelling moest
komen zodat het leger zich kon terugtrekken. Nu vieren we dat Schiphol 100 jaar bestaat
op de oorspronkelijke plek van Fort Schiphol. Een van de eerste forten van de Stelling.
Bezoek de tentoonstelling in het Amsterdam Museum vanaf september 2016.

D

Stelling van Amsterdam, 20 jaar UNESCO
Werelderfgoed, uniek voor nu en later

2016 is een feestelijk jaar voor de Stelling van Amsterdam. De Stelling van Amsterdam is een
ingenieus systeem van 135 kilometer lang, bestaand uit dijken, sluizen, dammen en maar liefst
46 forten en batterijen. Sinds 1996 staat deze kringstelling op de UNESCO Werelderfgoedlijst.
De provincie Noord-Holland is trots dat deze groene ring rondom Amsterdam is behouden.
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Dit jaar vieren we 20 jaar UNESCO Werelderfgoed en dit ziet u terug in de 20 verschillende
activiteiten en meer. Voor meer informatie: www.stellingvanamsterdam.nl
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NAAR BUITEN
20 jaar Unesco:
1 Publieksaftrap
Inundatie Fort bij Krommeniedijk, Uitgeest 12 en 13 maart

Eind februari laat het Landschap Noord-Holland de weilanden rondom Fort Bij Krommeniedijk onder water lopen (inundatie). Tegenwoordig niet om de vijand tegen te houden maar
om vogels te trekken. Een schitterend kijkspel voor iedereen die een unieke natuurbelevenis
wil meemaken. Tijdens de open dagen op 12 en 13 maart kunt u in het fort terecht. De
vrijwilligers van Landschap Noord-Holland vertellen u meer over de inundatie en de
bijzondere weidevogels. En er zijn rondleidingen door het gehele fort.

2 Flower Festival Fort bij Kudelstaart 18 en 19 juni

Beleef een kleurrijk weekend vol bloemen en planten, muziek en lekker eten tijdens
Aalsmeer Flower Festival bij Fort bij Kudelstaart.

SPORTIEF

1 Opening Wandelpad tussen de Witte Dame en Fort bij Abcoude 21 april

Donderdag 21 april wordt het nieuwe wandelpad naar Fort bij Abcoude feestelijk geopend.
Het pad loopt van station Abcoude via bed & breakfast de Witte Dame naar Fort bij
Abcoude. Iedereen is uitgenodigd om de festiviteiten rondom het toeristisch Overstap Punt
in Abcoude bij te wonen.

2 Rondje Stelling 3 september

Lustrum! Voor de 5e keer fietsen langs de forten, over de dijkjes en de stellingbrug.
De afstanden van dit fiets toertocht evenement in de groene kring van de Stelling van
Amsterdam variëren van 25 tot 170 kilometer. Inschrijven kan vanaf 1 mei 2016,
zie voor meer informatie www.rondjestelling.nl.

3 Sloepenrace Muiden Pampus Muiden 5 en 6 november

Een fantastisch tweedaags evenement waar vanuit Muiden om Pampus wordt gevaren en
weer terug naar Muiden, zie voor meer informatie www.muidenpampusmuiden.nl.

KUNST EN CULTUUR

1 Opening Fortenseizoen inclusief Start Restauratie Krommeniedijk 15 april

Thema van het Fortenseizoen is Werelds Erfgoed. Samen met de Nieuwe Hollandse Waterlinie begint het fortenseizoen met allerlei activiteiten op verschillende forten. Vanaf maart is
het programma te lezen op www.stellingvanamsterdam.nl.

2 Gedenkplaats Fort bij Nigtevecht vanaf 5 juni

In Fort bij Nigtevecht is een unieke gedenkplaats in ontwikkeling. De gedenkplaats richt zich
op asbestemming na crematie, Dit kan middels asverstrooiing en/of het plaatsen van een
gedenkteken. Vanaf 5 juni is dit mogelijk in het fort. Zie website www.fortnigtevecht.nl.

3 Popconcert Aagtendijk

Hoe, wat en waar, nog een volledige verrassing, volg social media voor meer informatie
www.stichtingfortpop.nl.

4 Uitmarkt 26-28 augustus

Ook wij vieren dé aftrap van het nieuwe culturele seizoen met een paviljoen met activiteiten
op en rond het Museumplein. In het erfgoedpaviljoen van de provincie Noord-Holland
tonen we de culturele parels van de Stelling van Amsterdam.

5 Tentoonstelling Amsterdam Museum vanaf september

In het begin van deze eeuw werd besloten dat er een vliegveld binnen de Stelling moest
komen zodat het leger zich kon terugtrekken. Nu vieren we dat Schiphol 100 jaar bestaat
op de oorspronkelijke plek van Fort Schiphol. Een van de eerste forten van de Stelling.
Bezoek de tentoonstelling in het Amsterdam Museum vanaf september 2016.

6 Restauratielezing

Altijd al meer willen weten over restauratie van een fort? Stadsherstel heeft al 60 jaar
restauratie ervaring. Volg de website van stadsherstel voor deze bijzondere lezing,
www.stadsherstel.nl.

7 Kunst expositie provinciehuis vanaf 9 december

In Paviljoen Welgelegen zetelt sinds 1930 de zetel van het bestuur van de provincie
Noord-Holland. Tussen 2007 en 2009 werd het paviljoen schitterend gerestaureerd. In de
expositieruimte is er ruimte voor hedendaagse kunst naast de historische tentoonstelling.
Vanaf 9 december zal de tentoonstelling het verhaal van de Stelling vertellen op geheel
eigen wijze.

ETEN EN DRINKEN

1 Kazerne Vuurtoreneiland vanaf mei

Vuurtoreneiland biedt sinds enige jaren een bijzonder restaurant. Op dit kleine eiland in
het IJsselmeer staat een gietijzeren vuurtoren, een kazerne en een kas. De kazerne is in de
afgelopen maanden gerestaureerd. De kas was het afgelopen zomerseizoen een grote hit
als unieke locatie om te dineren. Dit kan weer vanaf mei. www.vuurtoreneiland.nl.

2 Proef de Linie

Culinair genieten op verschillende forten tijdens diverse momenten in het voorjaar of de
zomer.

HISTORIE

1 Militair Weekend Hembrug 7 en 8 mei

Handhaven van vrede en Veiligheid, www.militairweekendhembrug.nl.

2 Informatiepunt Fort Resort Beemster

In de geschutskoepel van Fort Resort Beemster zal dit jaar het informatiepunt Stelling van
Amsterdam openen. Dit informatiepunt is een belevingscentrum waarin het Stelling- en
Nieuwe Hollandse Waterlinie-verhaal wordt verteld vanuit verschillende belevingen.

3 Boek Zuidwestkant Stelling

In het najaar lanceert beeldend schrijfster Agnes de Boer het boek over de Stelling van
Amsterdam de forten in het verdedigingsgebied van het Noordzeekanaal en de sector
Sloten, kortweg van Kanaal tot Kudelstaart. Het boek vertelt de verhalen over het leven
op en rond de Stelling van Amsterdam.

4 Opening nieuw Bezoekerscentrum Krommeniedijk 7 december

Fort bij Krommeniedijk krijgt er een functie bij; bezoekerscentrum. In dit officiële bezoekerscentrum blijft de inundatie in maart een belangrijke activiteit. Het bezoekerscentrum maakt
samen met het woontrainingscentrum voor autistische jongeren onderdeel uit van Fort bij
Krommeniedijk. Op 7 december staat een feestelijke opening van het bezoekerscentrum
gepland. Medio mei 2017 zal het woontrainingscentrum open gaan.

EN MEER...
Werelderfgoedweekeinde 11 en 12 juni

Ontdek en beleef wat de tien door UNESCO erkende Nederlandse werelderfgoederen zo
uniek maken in de wereld tijdens het Werelderfgoedweekend op 11 en 12 juni.

Fortenfestival

Feest mee op verschillende locaties van de Stelling en andere waterlinies en geniet van
kunst, muziek, film en andere activiteiten!

Wat is de Stelling van Amsterdam en hoe werkt dit systeem?

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. Op zo’n twintig kilometer afstand
van de stad wordt vanaf 1881 tot 1914 rondom Amsterdam een 135 kilometer
tellende 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).
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 in 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 miljoenen-project, wordt het
systeem ingehaald door de tijd/moderne techniek.
Nu, na ruim 100 vredige jaren 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 de opdracht tot behoud en ontwikkeling van dit unieke
monument. En 20 jaar later is het resultaat een grote, groene cirkel rondom
Amsterdam met 46 forten en batterijen, met veel recreatieve mogelijkheden.
In 2016 vieren we dat de verdedigings- en waterlinie Stelling van Amsterdam
al 20 jaar de status van UNESCO Werelderfgoed heeft.
Voor meer informatie:

www.stellingvanamsterdam.nl

