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DE PADEN OP DE LANEN IN ETC.  

Dit is mijn vierde verhaal over LAW of lange afstand wandelen. Alles wat je daarover zou 

willen weten is te vinden in het verhaal “Saus” over het Pieterpad uit 2021 of bij meer 

serieuze bronnen (Zie “Links”) 

Onder het motto “Zandzakken voor de deur” is deze keer het 

Waterliniepad (LAW17) aan de beurt. Da’s 347 kilometer van 

Volendam naar Dordrecht. Of 401 naar Bergen op Zoom. LAW 

leidt altijd tot verwarring. Daar zal de komende weken nog 

wel het een en ander over worden geschreven. Net als het 

verhaal over de Trackvogel wordt het geschreven als blog op 

de website KoolTiel. De etappes zijn in volgorde beschreven, 

de chronologische volgorde wijkt daar iets van af. 

En verder: dit is fictie, los gebaseerd op de werkelijkheid. We nemen dan ook geen enkele 

verantwoording voor de juistheid en feitelijkheid van de route. Alleen die kilometers. Die 

staan in de bijlage en zijn echt gelopen  

NOORD-HOLLAND 

ETAPPE 1: VOLENDAM – HALFWEG, 9 JUNI 

Het is weer vroeg op. En de routine is weg. Als ik om 5:25 bijna bij het station ben mis ik de 
telefoon, met de route en de reis apps. 

Om 5:34 scheurt de auto de stations 
parkeerplaats op. Krap twee minuten om hem 
neer te zetten en in te checken. Vandaag 
daarom zonder vrij reizen dag. 

Verder is het OV vandaag vertraagd, maar 
rond een uur of half acht zet de bus me af in 
Volendam. Als je dat goed doet stop je precies 
bij de start van LAW17. Dat is niet gelukt, ik 
eindig in het midden van het dorp. 

 

De 
routeprogramma’s brengen me snel van de depart 
fictif naar de depart réel. Daarbij passeer je het 
onvolprezen voetbalstadion van FC Volendam en 
de nodige naambordjes op de huizen. Het gerucht 
gaat dat “echt” Volendam een incestueuze kliek is. 
Het aantal keren dat de namen Jonk, Schilder, Tol, 
Smit en Kwakman op de voordeuren prijkt spreekt 
dit niet tegen. 

https://www.kooltiel.nl/categorie-kooltiel/categorie-reizen/saus-nederland-2021/
https://www.kooltiel.nl/categorie-kooltiel/categorie-natuur-dagtochten/de-wandeldaar/


WATERLINIEPAD 2022 4 

 

Verder is het nog steeds vroeg. En dat maakt het eerste stuk best 
lollig. Naast palingsound leeft Volendam op twee dingen: het 
verleden als vissersdorp, en toerisme. Die twee dingen worden 
krachtig verenigd in de hoofdstraat waar je om het andere huis 
gefotografeerd kan worden in traditionele kleding. Vooral Duitsers 
willen graag als/met Frau Antje op de foto. 

Het lollige van dit moment is dat er wat medewandelaars actief zijn, 
maar verder nog niemand. 

De borden die je aanmoedigen om je om te kleden staren nog zinloos 
voor zich uit en de rondvaartbootjes dobberen werkeloos in de 
haven. Hier en daar gaan de eerste winkels open, maar kopers voor 
klompen, molentjes en “real Dutch cheese” zijn nog in geen velden of 
wegen te bekennen. 

Door het gebrek aan een toeristische menigte kan je wel op je gemak 
genieten van de oude houten huisjes en het uitzicht op het Markermeer. 

Volendam mag zich sinds 2009 het meest extreem rechtse dorp van Nederland noemen, 
wat, naast arriverende toeristen, een goed argument is om het dorp versneld te verlaten. 
Toegegeven, de beelden van de Volendamse voorvaderen zijn het fotograferen waard. 

De dijk brengt je soepel van 
Volendam naar Edam. Nou ja 
soepel, het is duidelijk dat ik 
twee maanden niet heb 
gelopen door andere reizen, 
maar het is te doen. 

De houten lintbebouwing is 
tijdens het Trekvogelpad 
uitgebreid bewonderd, en ook 
hier kan je je hart ook weer 
ophalen.  
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Opmerkelijk is “Street art” in het Markermeer. Er drijft 

een hoofd met een hoed en een sigaar       

Op de grens van Edam, bij de haven, verlaat je het 
Markermeer en ga je westelijk richting centrum van het 
dorp en naar Purmerend. 

Achteraf blijkt dat ik deze route beter moet 
voorbereiden. Het heet niet voor niets het 
Waterliniepad, dus overal zijn forten en waterwerken te vinden. De Unesco heeft de linie 
niet voor niets op de Werelderfgoed lijst gezet. Daar dient dus aandacht aan besteed te 
worden.  

En zo mis ik als eerste het Fort bij Edam. 
Het ligt aan de noordkant van het dorp. In 
mijn verdediging, daar ligt ook de 
gerestaureerde oude schutsluit waar 
vroeger de boten doorgingen naar de 
Zuiderzee. Op het moment dat ik er naar 
toe loop zijn ze net een oude zeilboot aan 
het schutten, en dat is minstens zo leuk als 
een oud fort, zeker als je dan ook nog over 
de oude bruggetjes moet om je route te 
vervolgen. 

Zodra je uit beeld van de voormalige 
Zuiderzee bent kom je de eerste 
Noord-Hollandse stolpboerderijen 
tegen. Indien goed onderhouden is dit 
wel mijn favoriete type met mooie 
gevels en rietbedekking. 

De route gaat dwars door het centrum. 
Er is zelfs een speciale bocht langs 
leuke oude huizen. En er is een 
opengebroken weg en veel borden, 
dus helaas vallen de mooie huizen in 
de zelfde orde als Fort Edam. Ik geloof 
ze op hun woord dat het er is. 

Dat geldt ook voor de kaas trouwens. 

Toeristisch komt Edam niet verder dan een 2e 
plaats na Volendam, maar wel met een 
eerbiedwaardige prestatie. Zo staan er op 
diverse plaatsen nepkazen te pronk, maar het 
kan bijna niet missen dat het echte product 
hier ook te koop is. 

Daarna volgt een heel lang stuk door de polder 
en door Kwadijk. Het hoogtepunt van Kwadijk 
is letterlijk en figuurlijk de watertoren. 
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Ook is er een rustpunt. Tijdens eerdere wandelingen 
heb ik ze al veel gezien. Het is meestal een open 
schuur met de mogelijkheid om via zelfbediening 
koffie te tappen. Het senseoapparaat kijkt me 
dreigend aan dus hou ik het bij wat meegebracht eten 
en een flesje appelsap.  

Aan het eind van 
“het verloren eind” 
van Kwadijk zou 
een volgend fort 
moeten liggen, het 
fort ten Noorden 
van Purmerend. 
Jammer, helaas, 
ook niet gezien. 

En dan gaat het de bocht om langs de rand van 
Purmerend en de Beemster in. Tegenwoordig tel je niet meer mee als je niet je eigen vlag 
hebt. Ook de VVV van de Beemster is zich hier van bewust.  

In het kader van “Fun with Flags” tonen we hier dan 
ook de Beemster primaire vierkleur. 

Verder besteed ik er weinig aandacht aan, want het 
weer verslechtert razensnel. Tegen de tijd dat de 
route de snelweg over is en eindigt in Halfweg regent 
het hard. Het is dan nog bijna een half uur wachten 
op de bus naar Alkmaar en de trein naar huis. Maar 
ik kan zeggen dat ik een fort heb gezien. Als is het uit mijn ooghoek en in de regen, ik heb het 
gezien! 

ETAPPE 2: HALFWEG – KROMMENIE-ASSENDELFT, 15 JUNI 

De tweede etappe is goed voorbereid. Helaas zal blijken dat dit verder geen betekenis heeft. 
De trein en bus brengen me in een 
verheugend tempo terug naar 
Halfweg. 

Na de blik van vorige keer is het nu 
tijd om in de stralende zon opnieuw 
te kijken. Het voormalige fort is 
omgebouwd tot hotel “Resort 
Beemster” maar met veel toelichting 
over de stelling van Amsterdam en 
Unesco. 

Dan gaat de route in rechte lijn naar 
het Noord-Hollands kanaal, om daar 
vele kilometers langs te lopen. En dus 
ook langs de Beemster. 
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Er komt nog veel info over “de waterlinie” in dit verhaal, maar het basisprincipe is al te zien 
op de foto hier boven. Als je de sluizen in de dijk open zet loopt het Noord-Hollands kanaal 
leeg, en de polder vol. Als je dan op wat ondiepere plaatsen een fort neerzet om “de vijand” 
op de platte bek te slaan dan heb je een behoorlijke verdedigingslinie. 

De forten en waterwerken zijn nu nog vooral te herkennen aan de hoge en dichte begroeiing 
in het landschap. Sluizen zijn makkelijker te herkennen, als was het alleen maar omdat die 
voor een deel nog functioneel zijn om de Beemster droog te houden. In het stuk zijn twee 

voormalige forten: Fort aan de Middenweg en Fort aan de Jispersluis. Natuurmonumenten 
heeft er een stevig hek omheen gezet en 
onvriendelijke bordjes. 

Daarnaast lijkt er nog een vesting, maar dat 
blijkt een naturisten camping. Bij de ingang staat 
een groot waarschuwingsbord tegen teken. Je 
moet wat voor je hobby overhebben. En verder 
overtreffen de hekken die van 
Natuurmonumenten, dus kunnen we helaas 
geen details geven over deze vesting. 
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Net tegen de tijd dat het kanaal links en de polder rechts dreigt te gaan vervelen word je 
uitgenodigd om een hek over te klimmen en het weiland in te gaan. 

Deze binnendoorroute brengt je bij fort vier van vandaag, Fort Spijkerboor. Het ligt op de 
kruising van het Trekvogelpad en het Waterliniepad. Net als ik er ben, word ik gebeld en mis 
ik het bordje “loop om het fort”. Daardoor kom ik bij een open hek en bordjes van 
Natuurmonumenten met de tekst dat het buiten openingstijden verboden toegang is. 

Er kan uitsluitend geconstateerd worden dat: 

 Het hek open staat. 
 Een ordentelijk bord met openingstijden niet in zicht is. 
 Iedere argumentatie om geen kijkje te nemen daarmee duidelijk ontbreekt. 

Geheel volgens verwachting gaat dit 
maar beperkt goed. De 
onderhoudsploeg vertelt me dat het 
fort alleen zondag open is en ik dus 
mag opzouten. Op mijn beurt vertel ik 
dat we lid zijn van de vereniging met 
de hekjes en de borden. En dus kan ik 
op mijn gemak het geheel 
fotograferen voor de wandeling wordt 
vervolgd naar Jan Hop en de 
Herenkamer. 

Bij een Waterliniepad kan het niet 
missen: je komt langs rivieren en kanalen. Bij Spijkerboor kan je voor €1 oversteken met het 
Pontje Jan Hop1. Dat brengt je tot voor de deur van de Herenkamer, een café uit ten minste 
de 18e eeuw. De plaats voor een goede koffie en iets te eten. Althans, in het verleden, nu is 

het permanent gesloten      

Maar er staat nog een bankje voor het gebouw en omdat er niemand is om te vertellen dat 
meegenomen etenswaren niet genuttigd mogen worden is dit de plek voor de lunch. En 
goed voorbeeld doet goed volgen, dus in no time zitten er meerdere mensen. 

Daarna, ach, wat verder te zeggen, via de route mag je langs de Knollendammervaart 
sjokken over de Starnmeerduik naar West Knollendam. Vervelend? Nee, niet echt, maar 
toch….. recent heb ik via de Oudelandsedijk de Knollendammervaart afgelopen naar Oost 
Knollendam. Ja, dat is aan de overkant van de sloot. 

Sterker nog, voorbij Starnmeer mag je van West- naar Oostknollendam. Daar ligt het 
fameuze Molletjesveer waar een pontje je naar de polders in Oost brengt en daarmee naar 
het eind van de etappe. Daarbij passeer je als extra bonus 
het Fort aan de Krommeniedijk! 

Jaren zijn wij naar Noord-Holland noord gereden en hebben 
we ons vrolijk gemaakt over de naam Molletjesveer. In mijn 
gedachte is er plek voor enorme molshopen die door 

 
1 Tijdens diensttijden, zie Trekvogelpad verhaal 
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nijvere veerlieden tegen een geringe bijdrage met elkaar worden verbonden. 

De werkelijk is hard. Er is een verkeersbord voor een zebra voor katten, en die moeten de 
molletjes hebben verjaagd, want er is er geen een te zien. 

Ernstiger is dat dit ook voor de pont geldt. Dat 
is niet helemaal waar, hij ligt aan de overkant, 
waar ik vandaag niet aanland2, want hij is uit 
de vaart. Aangegeven door een rood-wit lint 
en een alternatieve route pijl voor “het pad”. 

Dit alternatief leidt in strakke lijn langs de 
Noordervaart richting Krommenie. En hoewel 
het prachtige bermen heeft die vol in bloei staan is het weer lang sjokken langs het water 
met hier en daar zicht op wat woonboten en een gemaal. 

In de verte staat de 
schoorsteen van de 
Forbo fabriek met de 
drie kenmerkende 
kleurige ringen. 

Tegen de tijd dat ik daar 
ben, wordt besloten dat 
het mooi is voor 
vandaag. Gewoon bij de 
schoorsteen rechtsaf en 
op naar station 
Krommenie – Assendelft. 
Nu de horeca vandaag 
permanent gesloten of 
onbereikbaar blijkt stap 
ik een benzinestation 
binnen voor een koud 

drankje. En passant vraag ik direct maar even of het nog ver is naar het station. De bediende 
zegt dat het op nog geen 10 minuten is, gewoon het fietspad volgen.  

In lijn met de rest van de tocht is er geen fietspad, maar in de berm is goed te lopen en na 
een tijdje kan ik de weg over naar een fietspad dat in de buurt van het station komt. 
Inmiddels heb ik meer gelopen dan gepland. Even los van die verkeerde trein is het daarna 
op het gemak in de trein hangen tot Tiel-Passewaaij wordt omgeroepen. 

ETAPPE 3 & 4: KROMMENIE/ASSENDELFT –  HAARLEM SPAARNWOUDE, 23 JUNI 

Het moet te doen zijn. Een dubbel etappe naar Spaarnwoude. De eerste trein uit Tiel 
Passewaaij geeft ook direct de beste aansluiting, al blijft het een uur en drie kwartier voor je 
op het perron staat waar ik vorige keer ben geëindigd. 

Na een paar honderd meter dringt een van de essenties van het OV tot me door: uitchecken. 
En zo ga ik vanochtend twee keer van start. 

 
2 Ontken het maar niet, in je hoofd begint Drs. P te zingen. 
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Verder blijkt dat je vanuit het station best een stukje om moet lopen voor dat je op de route 
zit. De sloten in de nieuwe wijken maken doorsteken onmogelijk, maar uiteindelijk kom je in 
het natuurgebied Ham en Crommenije van Staatsbosbeheer en vandaar wordt het een 
mooie wandeling, te beginnen met een boerderij uit 1788. 

Inmiddels heb ik besloten te gaan voor 
een variant op het gezegde “in het veen 
kijkt men niet op een turfje meer of 
minder”. De variant is: “Bij een 
waterlinietocht kijkt men niet op een 
fort meer of minder”. In de bijlage is een 
overzicht van alle forten van de stelling 
van Amsterdam opgenomen, zodat 
iedereen die dat wel leuk vindt op zoek 
kan naar de hele reeks. 

Deze wandeling is het Fort aan den Ham 
de eerste die in het oog springt. Het is, 
zoals de meeste forten, niet erg 

opzienbarend. 

Misschien is het tijd om iets over deze betonmassa’s te zeggen. Als was het alleen maar een 
vooroordeel. De belangstelling van de Amsterdammer in het algemeen en adellijke 
huisjesmelkers in het bijzonder voor de omgeving neemt recht evenredig af met de afstand 
tot de PC Hooftstraat. Grofweg nadert de belangstelling tot nul bij het bereiken van de 
Zuider3- of Noordzee of de grote rivieren. 

Noordelijk eindigt de wereld van de Amsterdammer in de Beemster, want daar houden ze 
koeien en die geven kaas. Daar boven is het West-Friesland dus sowieso buitenland. 

Met die instelling werd eind 19e eeuw bedacht om een reeks dijken en forten aan te leggen. 
Die moesten er voor zorgen dat ten tijde van oorlog en bezetting de winkels aan de PC Hooft 
ongestoord hun waar konden blijven slijten. Daarbij werd besloten dat een afstand van 15 
tot 20 kilometer 
vanaf het centrum 
genoeg was. 

Nu moet het 
technisch mogelijk 
zijn om een muur on 
de hele stad te 
bouwen, maar heel 
praktisch is het niet. 
Vooral niet omdat 
net in 1839 de eerste 
stoomtram in 
gebruik was 
genomen en dan is 

 
3 Mogelijk denk je dat dit nu IJsselmeer is, maar Amsterdammers geloven niet in die complottheorie. 
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zo’n vestingmuur toch een ergernis en onnodige onderbreking van de reis. En dus is de, toch 
nog 135 kilometer lange, linie op ruim 40 plaatsen onderbroken.  

Maar wel steeds met een stevig fort voor het geval iemand het shopping genot van de 
hoofdstedeling bedreigt. 

Fort op den Ham zat niet in de 
oorspronkelijke plannen en is 
in het eerste decennium van 
de 19e eeuw opgeleverd. Nu is 
het een kunstfort. Wat dat 
inhoudt wordt niet duidelijk, 
want ze zijn alleen op zondag 
open. 

Een grote opslagplaats voor 
kruit is een risicofactor in zo’n 
fort. Hier is dat opgelost door 
het speciale kruitmagazijn bij 
den Dam, dat nu stevig wordt 

bewaakt door schapen. 

Voor we doorgaan naar het volgende fort eerst even wat anders. We houden van vliegen en 
vakanties die daardoor mogelijk worden, ook al zijn we ons bewust van de milieueffecten 
van de luchtvaart. En we weten al jaren van de protesten van omwonende tegen het vliegen. 

Tijdens het lopen zie en hoor je bijna permanent de vliegtuigen die vertrekken en landen 
van/op Schiphol. Lollig voor een dag, maar als ik hier zou wonen zou lidmaatschap van 
protestcomité “Vlieg op” een optie zijn. 

Ondertussen is de wandeling voortgezet tot Veldhuis: groot-, klein- en fort Veldhuis. De 
eerste twee zijn boerderijen. 
Het fort is de plek voor een 
kofferbakmarkt en een 
museum met militaria. Op 
zondag, nu niet! 

In de dijk zelf vind ik de 
eerste van de 
aangekondigde kazematten 
(met de vraag hoeveel ik er 
heb gemist). Het is een mooi 
woord: kazematten. Ik zie 
dan een enorme strijd voor 
me waarbij wordt gegooid met Beemster- en Edammer kazen. En hoewel voedsel verspillend 
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is dat een tamelijk vreedzame manier om te matten. De werkelijkheid stelt teleur: het is een 
betonnen bunker met schietgaten. 

4  

Fort aan de Sint Aagtendijk is het 
volgende fort. Deze luchtfoto laat het 
basismodel zien: breed met ringgracht en 
een ophaalbrug. Daar zijn maar een paar 
variaties op. Er zijn er een paar met twee 
verdiepingen, maar de meeste bestaan uit 
één laag. Hek er voor en bomen er om 
heen en je ziet er in praktijk nauwelijks 
iets van. Omdat het werelderfgoed is zijn 
er vervolgens ook veel beperkingen om er 
“leuke dingen” mee te doen. 

Dit fort is uiterlijk niet boeiender dan veel 
anderen. Maar schijn bedriegt, naast de 
gebruikelijke borden met de uitleg van 
Unesco en de Stelling van Amsterdam 

staat er een interessante aankondiging. 

Door de dikke muren kan je er de meest 
afschuwelijke trashmetal spelen zonder dat de 
schapen op de dijk er wakker van worden. In dit 
fort zijn de nodige oefenruimtes voor groepen 
ingericht. 

Straten heten hier “Waterlinie”, “Vuurlinie” of 
gewoon “Linie”. Als wandelaar weet je dan dat je 
goed zit. 

Het is even opletten, anders 
loopt je er voorbij, maar je 
passeert ook de Damsluis. Tussen 
1865 en 1876 is een deel van het 
IJ drooggelegd, in combinatie 
met het graven van het 

Noordzeekanaal. Hierdoor ontstond de Zuidwijkermeer. De Damsluis 
is van belang om dit de polder weer vol te zetten als met aan het 
waterlinieën slaat. 

Vlak bij het fort zit nog een buizerd op wacht! 

 
4 Foto gemaakt door Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
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Met het graven van het Noorzeekanaal en het doorsnijden van de linie was natuurlijk een 
extra fort nodig. Inmiddels zal de creativiteit van de naamgeving wel geland zijn, het handelt 
zich om Fort Zuidwijkermeer. Dit fort wordt goed 
gebruikt. Het heeft een restaurant met onduidelijke 
openingstijden, maar wordt verder vooral gebruikt 
om kaas te bewaren. Door de dikke muren is er een 
constante binnentemperatuur. Vandaag is het 
Kaasfort mijn favoriet!  

Hierna volgt een lang stuk langs het Noordzeekanaal 
dat zeker niet verkeerd is. Zo is de Natuuroever 
Buitenhuizen waar je allerlei watervogels kan zien. In 

de verte, 
aan de 
andere 
kant van de sloot ligt Beverwijk. 

Uiteindelijk kom je uit bij Veer Buitenhuizen. Het 
is een serieuze pont van het GVB (OV 
Amsterdam). Als voetpadder mag je gratis over en 
kan je aan beide zijden van het Noordzeekanaal 
terecht bij goed functionerende horeca. Verder is 
er niets, wat voor het eind van een etappe 

teleurstellend is. 

Na een broodje kroket 
begint daarom de 2e etappe 
van vandaag. Via een paar 
bruggen kom je langs het 
Spaarne in het 
natuurgebied 
Spaarnwoude. Met zo’n 
natuurgebied moet je 
natuurlijk wat nuttigs 
kunnen doen. Vandaag is 
dat wel heel duidelijk!  

Verder moet ik denken aan 
een Saudi-Arabiër, die ik 
ooit eens gesproken heb tijdens een congres. Hij vertelde dat er een mythe is dat zijn land 

wordt omgeven door zee, maar dat door de hoge hekken en enorme 
huizen niemand zeker weet dat die er is, al gaat het gerucht dat 
iemand een gaatje in zo’n hek heeft geboord en heeft bevestigd dat 
er iets blauws te zien was. 

De bouw hier is vergelijkbaar, evenals de mentaliteit. 

Het is dus niet het meest vriendelijke deel van de route. Ook het 
Fort benoorden Spaarnwoude helpt niet op dit punt.  
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Erger nog, vandaag krijgt het de prijs voor het meest onvriendelijke fort. 

Dit wordt ten dele 
goedgemaakt door 
“Mooie Nel”. Dit is een 
natuurgebied met veel 
weide- en watervogels. 
Er staat een oude 
dementerende vrouw 
met een verrekijker 
naar de vogels te 
krijgen. 

Ze is heel vriendelijk en 
legt me in recordtempo drie keer uit dat haar vader predikant was en dat zij als een van de 
zes kinderen regelmatig mee mocht het land in als hij weer ergens sprak. Ook besluit ze met 
me mee te wandelen naar Spaarndam waar ze woont. Onderweg zien we nog wat andere 
oorlogsbouwsels: de Duitsers hebben er ook wat bunkers geplant. Door het gesprek met de 
vrouw mis ik een extra lusje door het dorp en daarmee “de positie bij Spaarndam”, maar van 
dat veen en die turf had ik al uitgelegd. 

Verder is Spaarndam een leuk 
plaatje om doorheen te lopen, met 
leuke sluizen en oude huizen en 
kerkjes. 

Via Haarlemerliede gaat de tocht 
dan naar het station Haarlem – 
Spaarnwoude. Helaas is mijn kaart 
niet best, je kan hier door de polder 
naar het station, maar de route 
stuurt je langs een oninteressante 
autoweg. 

Wel kom je langs het laatste fort 
van vandaag. Dit fort bij de Liebrug 
biedt onderdak aan een groot aantal kleine bedrijfjes en is een schoolvoorbeeld voor een 
goed gebruik van de oude waterlinie. 

Feitelijk moet ik nu nog een klein stukje 
door om etappe 2 van vandaag af te 
maken. Maar dan sta ik weer op een 
punt waar geen openbaar vervoer te 
vinden is. De wandeling van vandaag 
eindigt hier op het station. 

De NS doet vandaag niet aan 
schoolvoorbeeld. Met uitvallende en 
onaangekondigde treinen is het een 
verassingtocht waarbij ik laat thuis kom. 
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ETAPPE 5 & 6: SPAARNWOUDE – HOOFDDORP - UITHOORN, 28 JUNI 

Soms vraag je je af wat er mis gaat. 
Lang speuren op internet levert me 
geen mogelijkheden om weg te 
komen uit het mogelijke eindpunt van 
vandaag, Uithoorn. De eerste etappe, 
Haarlemmerliede – Hoofddorp is met 
iets meer dan 12 kilometer nauwelijks 
de moeite om te gaan reizen. 
Aalsmeer heeft een busstation, en dus 
besluit ik daar maar eens heen te 
lopen en dan verder te zien. 

De tocht begint al goed, direct in Tiel 
zie ik al hazen en ooievaars in de weilanden.  

Al snel na het verlaten langs het station Spaarnwoude loop je langs het water door de 
polder. Het is een mooie omgeving, waarbij het alleen jammer is dat er Noord-Hollanders 
zijn. Tijdens de LAW wandelingen 
heb ik vooral de oostelijke 
provincies en Utrecht gehad en, 
met uitzondering van Gennip5, kom 
je overal aardige mensen tegen. 
We hebben er gewoond, we 
hebben er vrienden, maar voor 
vriendelijke mensen moet je niet in 
Noord-Holland zijn. Groeten doen 
ze nooit6 en als er geen duidelijk 
voetpad is proberen ze van je 
sokken te rijden, waarbij de fiets 
een veel gebruikt aanvalswapen is. 

Gelukkig gaat de tocht al snel over een graspad waarbij een enkele crosser voorbij denderd, 
maar hier wel op een vriendelijk 
niveau.  

Zo langs het water en de weilanden 
bereik je Vijfhuizen. Eigenlijk zou het 
Vijfhuizen-en-tig-woonboten moeten 
heten. Het dorp doet er met borden 
alles aan om de vaarsnelheid ter plekke 
terug te brengen tot wandelsnelheid, 
zodat de woonbootbewoners rustig en 
vooral zonder deining hun koffie 
kunnen drinken. 

 
5 Zie het verhaal Saus LAW9.2. 
6 Oké en die ene uitzondering vragen we om een handtekening       
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Verder heeft Vijfhuizen het 
Fort bij, jawel, Vijfhuizen. 

Deze betonbak is omgedoopt 
tot het Kunstfort. Leuk voor 
kunstenaars, maar daar houdt 
het niet op, er is ook een 
restaurant. Leuk voor 
wandelaars die wat later 
komen, want nu is het nog 
dicht. 

Vijfhuizen ligt in de 
Haarlemmermeer en hier vind 
je een van uitgebreidste 
onderdelen van stelling van Amsterdam. Drie 
forten en meerdere kazematten en 
damsluizen, verbonden door een kilometers 
lange Geniedijk . Enfin, de details zie je in het 
infoblok hiernaast. 

De vraag in deze tijd van bezuiniging is hoe je 
zo’n dijk nu op dagelijkse basis in orde houdt. 

Hoe zorg je er voor dat het gras niet een 
meter hoog staat en een verwoede strijd met 
andere planten levert om de beste plek. En 
hoe voorkom je dat het werelderfgoed 
verdwijnt achter en onder bramen? Je zou 
zeggen mooi werkgelegenheidsproject, maar 
als gezegd we leven in een tijd van 
bezuinigen, wat wordt gecombineerd met 
een tekort aan werkkrachten. Het antwoord 
op de vraag is verrassend simpel. Je zet er 
schapen en koeien op. Die zorgen er voor dat 
het gras kort blijft en dat de verbeten 
Noordhollandse fietsers hun tempo moeten 
matigen. Want welliswaar zijn er 
wildroosters die voorkomen dat de dieren 
uitbreken en optrekken richting Haarlem, 
maar verder mogen ze overal op de Geniedijk 
komen en daar maken ze ook ernstig gebruik 

van. Op 
de 
volgende 
pagina 
wat 

voorbeelden. 
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Dan valt in de Haarlemmermeer ineens 
deze heuvel met vreemde contstructie op. 
Het kost even moeite maar de herinnering 
komt terug. Hier zijn we in 2002 naar de 
Floriade geweest. Het is nu een parkgebied 
waar het goed duiken is en waar het festival 
Mysteryland wordt gehouden. 

Verder is het vooral de Geniedijk afsjouwen, 
en, hoewel dit een wandeling langs de 
waterlinie is, is dit toch een gemiste kans. 

Links en rechts liggen aardige parken en zijn er 
voetveren die een afwisselendere wandeling 
mogelijk maken. Op basis van de routekaart 
sla je dat allemaal over omdat de kaart die ik 
heb niet gedetailleerd genoeg is om hier te 
variëren. Gelukkig wordt niet de volle 135 
kilometer van de Geniedijk afgelegd en is er 
onderweg best nog wel wat te zien. Zo is er 
een stuk waar men een reeks iepenvariaten 
heeft aangeplant. En laten we wel wezen, hoe 
mooi is de naam flapperiep?  

En zo kom je richting einde van deze 
etappe bij het Fort bij Hoofddorp, 
dat is omgedoopt tot Fort Noxx met 
een restaurant dat een groot ander 
deel van de week geopend is. 

Zo in de tweede helft van de 
ochtend komen de honden- en 
kinderuitlaters tevoorschijn. En 
hoewel je ook voor hen lucht bent, 
vormen ze een prima vertraging 
voor de (race)fietsers op de route. 

Hoofddorp zelf wordt in hoog tempo 
genomen, maar een stukje stad met 
moderne nieuwbouw is een leuke 
afwisseling van wat je op de route 
allemaal tegenkomt aan 19e eeuws 
beton. 

Na Hoofddorp kom je al snel weer bij de 
Geniedijk. Zo langzamerhand komt de 
vraag naar boven of alles wat voor de 
waterlinie is aangelegd nog bestaat. Het 
antwoord is nee, als zijn van sommige 
onderdelen nog wel resten te vinden. 
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Wat je in ieder geval niet meer tegenkomt is het Fort bij Schiphol. Dat was oorspronkelijk 
van baksteen gebouwd, maar dat is niet heel erg moderne munitieproof. Bovendien hadden 
twee broers, Orville en Wilbur aangetoond dat het mogelijk was te vliegen. En omdat je 
nooit voorzichtig genoeg kan zijn werd besloten alvast twee inrichtingen voor militaire 
vliegtuigen te maken: Vliegkamp Schiphol en Marinevliegkamp Schellingwoude.  

Wat daarvan terecht gekomen is merk je als je via de Kick Pruijsbrug de 14 banen van de A4 
oversteekt: alles in de verte is Schiphol. 
Het oorspronkelijke fort is letterlijk met 
de grond gelijkgemaakt. Door de A4 is 
ook een stuk uit de Geniedijk gehapt.Met 
een betonnenmuur met met daarin groot 
én in relief de kreet “stelling” doet men 
een zinloze poging het voortrazend 
verkeer duidelijk te maken dat men 
serieus erfgoed passeert. 

Alleen de vele vliegtuigen zijn hier niet 
te missen. 

Rond Rozenburg wordt de Geniedijk 
weer opgepakt tot het enorme Fort bij 
Aalsmeer, met een museum & open 
op zondag.  

Dan is het door Aalsmeerderbrug, met 
een leuk park met veel bloemen, en 
de weg naar de brug bij Aalsmeer. 
Aalsmeer is bekend van bloemen en 
studio’s, toch ben ik er nooit geweest 
en heb er ook absoluut geen beeld bij. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Fort_aan_het_Schiphol
https://nl.wikipedia.org/wiki/Marinevliegkamp_Schellingwoude
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Mijn verwachting is veel weilanden met bollen en Aziaten. En zo blijkt maar dat je nooit op je 
vooroordelen af moet gaan. 

Aalsmeer zou zomaar afkomstig kunnen zijn van water waar men paling vangt/ving. En dat 
water blijkt er genoeg te zijn. Overal loop je langs kanalen en meren. 

En er is horeca die ook buiten de 
zondag open is. Tijd dus voor lunch. 
Het gevoel overheerst dat ik best 
nog wel een stuk verder kan. Dus 
nog maar een keer het net op om te 
kijken of ik echt niet uit Uithoorn 
weg kan komen. Waar het gisteren 
mis ging krijg ik nu in beeld dat 
Uithoorn een heus busstation heeft. 
Daarmee valt het besluit naar de 
eindplaats van de etappe te lopen. 
Maar niet naar het eindpunt van de 
etappe, wat weer op een onmogelijk 

punt net buiten het plaatsje ligt. 

Over dit laatste stuk valt weinig 
meer te vertellen dan dat het een 
vrij drukke weg met weinig 
aardigheid voor een wandelaar. Wel 
passeer je een aardig oud kerkhof 
en het plaatsje Kudelstaart. En dat 
de Noordhollandse fietsende jeugd 
me voor rotte vis uitmaakt omdat ik 
besta. 

Desondanks stap ik even over drieën 
tevreden in een bus die me naar 

Amsterdam-Zuid en vervolgens naar huis brengt. 

De volgende etappe gaat naar een volgende provincie, Noord-Holland heb ik gehad. 

UTRECHT  

ETAPPE 7 & 8: UITHOORN – ABCOUDE - WEESP, 6 JULI 

De start is niet soepel. In Wadenoijen wordt 
de trein stigezet omdat een persoon voor de 
trein probeert te springen. Door een 
oplettende machinist gaat dat niet door, 
maar de politie komt er aan te pas om de 
verwarde vrouw op te pakken. De 
conducteur, die ik ken uit de periode dat ik 
dagelijks reisde vertelt me dat de machinist 
in Utrecht van de trein wordt gehaald. Het is 
een enorme belasting voor die mensen.  
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De reis gaat door naar Amsterdam Zuid, 
met de opmerkelijke architectuur rond 
het station. Van daar is het nog 40 
minuten met de bus naar het startpunt: 
het opengebroken busstation van 
Uithoorn. 

Van daar moet de route worden 
opgepikt. Om nog een fort te zien moet 
ik eigenlijk een stuk terug, maar ik ga er 
blind van uit dat er vandaag nog wel 
ergens een staat. Ik loop aan de grens 
van het plaatsje op tegen de Amstel, die je een heel eind moet volgen. Prachtige rivier, zo in 
de ochtend zon. Alleen de verkeerssituatie is onhandig. Men rijdt hard op de dijk en vissers 
zijn van mening dat een voetpad een uitstekende parkeerplaats is en dat je de hengels er 
prima overheen kan leggen. Dus mag je als wandelaar opletten dat je niet alsnog plat 
gereden wordt. 

Het enige bouwwerk dat verband houdt 
met de waterhuishouding is de 120 meter 
lange uitstroomgoot van gemaal 
Noorderlegmeer. Niet iets waar je 
busladingen toeristen ziet; sterker nog 
iedereen raast er aan voorbij, maar het is 
al oud (1884) en nog steeds functioneel. 
Niet veel later kan je bij Nessersluis met 
een pont de rivier over (kosten: € 0,55) 
waardoor je in Utrecht komt en het 
eerste fort in beeld krijgt, dat van Amstel-

Waver (1907). De omschrijving roemt dit fort om de originele elementen en idem inrchting 
maar het is verhuurd aan een wijnhandel, en dus ernstig gesloten.  

Verder valt op dat de wereld in Utrecht snel mooier wordt. De polders zijn fantastisch met 
reigers, ooievaars en een buizerd en heel veel vee. Ook de wandelaars en fietsers zijn een 
stuk relaxter, 
en groeten 
bijna zonder 
uitzondering. 
De uitzondering 
wordt gevormd 
door mannen 
op een 
racefiets. Nu de 
Tour de France 
is begonnen 
zijn ze extra 
fanatiek. In hun 
poging om “net 
echt” te zijn 



WATERLINIEPAD 2022 22 

 

schreeuwen en wijzen ze fanatiek op alles wat een gevaar zou kunnen vormen. Het is goed 
voor de lachspieren en draagt mogelijk bij tot de verkeersveiligheid.  

Het fort ligt aan het riviertje de 
Waver dat je volgt tot je de de 
weilanden in draait. Althans nu, in 
het voorseizoen is dit gebied als 
vogelbroedplaats gesloten. Langs 
deze graswandeling zie je Fort in de 
Botshol, het mooiste fort van de 
Waterlinie dat nooit gebouwd is. Wel 
zijn de wallen van het fort en de 
ringgracht aangelegd. Die zijn nog 
helemaal gaaf en overdekt met gras 
en bomen. 

Verder lijkt het een 
gebied voor 
loslopend vee waar 
niemand in 
geïnteresseerd is. 
Zelfs het comité tot 
het plaatsen van 
borden bij de 
Waterlinie kan zich 
niet druk maken over 
dit net-niet-fort. 

Het polderlandschap met veel water is prachtig om te doorkruisen, waarbij er overal wel wat 
te zien is. Een van die dingen is een oorlogsmonument voor een neergestort vliegtuig. Nu 
zijn er veel van die gedenktekens langs de wandelroutes, maar dit is de eerste keer dat het 
een neergestortte Duitse Juncker uit 1941 is. Normaal zijn de monumenten alleen voor de 
geallieerden opgericht. 

Bijna hadden ze voor mij ook een 
steentje neer mogen leggen, want 
een automobilist pakt een grasrand 
om een groep fietsters te passeren en 
gaat er van uit dat ik wel in de sloot 
spring. Gelukkig kan ik ter plekke 
springen zonder nat de worden. De 
vrouwen schelden op de automoblist 
en zwaaien naar mij. 

Het blijkt dat ik met mijn sprongetje 
voor een bord van 
Natuurmonumenten sta met daarop 
de tekst “Welkom in Botshol”. In dit 
gebied probeert men een 

oorsponkelijke laagveen te herstellen. Het is een prachtig gebied met een hele mooie flora. 
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Het landschap wordt doorsneden door een aantal sloten waar je met houten bruggetjes 
overheen kan. Ondertussen zie je veel rietzangers, putters, mussen en kwikstaarten. Het 
gebied grenst aan de Vinkeveense plassen en is zonder meer het mooiste deel van de LAW 
tot nu toe.  

Na de Vinkeveense plassen is het tijd voor 
het Fort voor de Winkel. Nu zie je noch een 
fort, noch een winkel. Maar er is iets dat met 
wat fantasie een slotgracht zou kunnen zijn. 
Nader onderzoek leert dat de Winkel de 
naam van het riviertje is, en dat men 
marginaal verder gekomen is dan bij het Fort 
in de Botshol. Hier zijn de aarde wallen weer 
geëgaliseerd en is het een camping voor 
militairen. Waarom die niet op een grote 
mensen camping mogen is me niet duidelijk, 
maar als naturisten hun eigen campingfort 
mogen, wie ben ik dan om den armee hetzelfde te ontzeggen? 

Wat verderop staat 
weer een bord met 
een verhaal over een 
kasteel. Het gaat om 
Kasteel Abcoude. We 
kunnen niet anders 
dan vaststellen dan 
dat de neerwaartse 
lijn van forten van 
vandaag tot nu toe 
zich tot de nullijn 
voortzet. Het kasteel, 
dat voor het eerst in 
1274 wordt 
genoemd, is in 1672 
in de fik gestoken 
door de Fransen, die 

daarna ook Abcoude zelf hebben 
platgebrand. In het midden van de 
18e eeuw is het opgekalefaterd, maar 
daarna weer vervallen tot het in 
1860 is gesloopt. Een later herbouw 
ging dezelfde weg en nu rest er 
alleen nog een bord met een QR 
code waardoor je kan zien hoe het 
weiland er in het verleden uitzag. (en 
3 links) 

https://www.youtube.com/watch?v=wVTBhaD0sZw&ab_channel=AbcouderSlot
https://www.youtube.com/watch?v=ccs-EOIoSaM&t=14s&ab_channel=AbcouderSlot
https://www.youtube.com/watch?v=wVTBhaD0sZw&ab_channel=AbcouderSlot
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Dit toeristsich hoogtepunt levert nauwelijks vertraging zodat ik even later Abcoude en de 
snackbar op het dorpsplein binnen; tijd voor de lunch.  

Het centrum ken ik, het is een aardig 
plaatsje, maar je bent er ook zo weer 
doorheen. Langs het riviertje de Angstel 
loop je snel naar “het Visfort”. Het fort 
uit 1885 was het prototype voor de 
latere forten vertellen de 
informatiebronnen. Dat zal, maar nu is 
het onder beheer van 
Natuurmonumenten en dus dicht, met 
de tekst dat, als het hek dicht is, het 
ook verboden toegang is. En een kanon 
om deze tekst kracht bij te zetten. 

Dat wil niet zeggen dat het de naam Visfort 
niet waarmaakt. Vele vissers zitten er bij het 
mooie weer te hengelen in de slotgracht.  

Buiten Abcoude is het weer polder met 
molens, koeien en paarden en veel 
watervogels. En een bord naar Fort Nigtevecht 
met de aanduiding dat er koffie, thee en snacks 
zijn en dat het een gedenkplaats is. Dat beloofd 

natuurlijk wat.  

De versterking buiten het fort is slecht 
zichtbaar en ligt midden in een weiland, 
maar ziet er stevig uit. 

Bij de weg naar het Fort hangen de vlaggen 
vrolijk te wapperen en wordt nog eens 
benaderd dat dit een gedenkplaats is.  

Tot mijn grote ergernis en frustratie kom ik 
er achter dat het gedenken hier slaat op “gedenk de openingstijden te controleren”. Want 

naast zakelijk verhuur blijkt dat de opening 
alleen in het weekend en dan alleen in de 
middag te zijn. 

Aan de andere kant van het rondje rond Fort 
Nigtevecht staat weer zo’n blij koffiebord. Ik leg 

hem maar even plat      

Vandaar steek je het Amsterdam-Waal kanaal 
over en kom je langs de Vecht met de enorme 
landhuizen. 
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In tegenstelling tot het Pieterpad zie je hier eigenlijk geen andere LAW-ers.  

Nu wordt ik voorbij gelopen door iemand die duidelijk wel het pad loopt. Inmiddels heb ik 
het geleerd: de ander loopt altijd 
harder. 

Harder wil echter niet zeggen dat ze 
opkunnen tegen mijn constante 
snelheid. Na een uurtje haal ik haar in 
en nadat we bij Hinderham de 
Vechtoever verruilen voor een tocht 
door de weilanden blijft ze steeds 
verder achter. 

Bij het binnenlopen van Weesp is ze 
uit beeld verdwenen.  

Weesp is een prachtige vestingsstad met een stervormig centrum met forten. Dat heb ik al 
geleerd tijdens het trekvogelpad, hoewel het toen donker was door de vroege start en late 
aankomst. Volgende keer niet twee maar een etappe, deze 32,5 was wel genoeg en dan 
bekijk ik deze stad grondiger. 

NOORD-HOLLAND 

ETAPPE 9: WEESP – BUSSUM-NAARDEN, 14 JULI 

De treinverbinding naar Utrecht ligt er uit, en dus begint de dag met een rit naar station 
Naarden-Bussum. Het is nog zo vroeg dat de witte wieven over de velden zweven en zelfs zo 
vroeg dat de trein naar Weesp nog via daltarief kan. 

Daarbij is het wachten op de trein helemaal niet vervelend. Naarden-Bussem is geopend in 
1874, en het huidige gebouw dateert uit 
1926. Daarmee is het een van de oudste 
stations uit het land. Dat blijkt uit de 
prachtige kubistische architectuur en de 
mooie details, zoals het bord voor de 
wachtkamer.  

Uit eerdere etappes mag blijken dat 
de Waterlinie er was om Nederland te 
beschermen, maar vooral Amsterdam. 
Om die reden heeft de ring om 
Amsterdam een aparte status en, naar 
ik aanneem, meer geld gekregen. Deze 
ring in de Waterlinie heet dan ook “de 
Stelling van Amsterdam”. 

Onderdeel van “de Stelling” is het fort 
aan de Ossenmarkt uit 1854, een 
groot rond gevaarte binnen de vesting 
van de stad. Prachtig om te zien en nu 
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in gebruik als winkel en expositieruimte, ten minste, als je later je bed uit komt. 

De vesting heeft de stad verder maar een keer geholpen toen ze op de Pruisen konden 
schieten, maar uiteindelijk is Weesp recent ingelijfd bij de gemeente Amsterdam. Dat is 
trouwens goed te horen. De halsbandparkieten die zich hebben gevestigd in de hoofdstad 
komen ook hier schreeuwend langs. 

Verder komen hier een aantal LAW routes samen: het Floris V-
, het Trekvogel-, het De stelling van Amsterdam- en het 
Waterliniepad, met even verderop nog het Zuiderzeepad.  

De onderhoudsploeg is daar bovenop vaag in de 
bewegwijzering. 

Zo wordt het waterliniepad zowel als LAW (rood/wit) of als 
streekpad (geel/wit) aangeduid, maar soms staat er alleen de 
LAW aanduiding voor de stelling. Denkend aan Noord-Holland 
is dat een stukje prikkeldraad in het rood/wit. Verder heeft de 
stelling de status van streekpad (SP9), en zou dus geel/rood 
moeten zijn. 
Maar dat past 

natuurlijk niet bij een hoofdstedelijke status 

     . 

Dit alles vraagt er om dat het mis gaat. En 
dat doet het dan ook. Ergens zit er een 
extra lusje richting Muiden en die mis ik 
prompt. 

Hierdoor lijkt de wandeling wel heel erg op 
Etappe 8 van het Trekvogelpad. Daarbij gaat 
weer een stuk langs de woonboten aan de 
Vecht waar men wanhopig, maar wel met 
humor probeert het verkeer te bewegen tot fatsoenlijke snelheden.  

Maar dit is leuker omdat je naar het Naardermeer veel meer door de weilanden gaat en het 
rond het meer nu veel droger is. En er loopt een tijdje een pauw voor me uit. Als extra 
beloning is het bezoekerscentrum van Natuur-monumenten aan het Naardermeer deze keer 
wel open. Ze blijken veel aandacht te 
besteden aan Jac. P. Thijsse en aan het 

bereiden van 
goede koffie. Het is 
goed lid te zijn van 
deze club.  

Na het meer loop 
je al vrij snel 
Naarden binnen. 
Even als de vertrekplaats is het een vestigingsplaats. Daarbij is deze 
wel veel uitgebreider en mooier. Er is een museum, dat gewoon 
open is. En als je dan toch al een museum jaarkaart hebt….. 
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Zo in de zon is het al prachtig om over de heuvels van het fort en langs de kazematten te 

lopen. De gangen in het fort, met de enorme dikke muren zijn indrukwekkend, en op een 

zomerse dag als vandaag zeker de koelste! Bovendien is er veel info over de waterlinie. 

Daarna pak je de vesting twee keer, een keer via de binnenbocht langs het Arsenaal en een 

keer om de hele vesting heen.  

Dan is het uitlopen naar station Naarden-Bussum waar de parkeerzuil beweert dat ik niet 

kan uitrijden omdat ik niet binnen ben gekomen. Via de praatknop leg ik het probleem voor 

met de mededeling dat ik, ondanks dat ik niet ben binnengekomen, toch voor een slagboom 

sta. Ze lossen het voor me op. 

Er is nog voldoende tijd over, 

dus gaat de tocht richting 

Muiden om de gemiste 

kilometers alsnog te pakken. 

Dat wordt een mislukking. Ik 

zie het Muiderslot, en parkeer 

naast het Muizenslot. Maar 

daar stopt het. Het is heel 

druk en de gemeente heeft 

bedacht dat betaald parkeren 

alleen contactloos via een app 

kan. Wel, niet in de 

brandende zon! De teller staat op > 20 km, dus voor vandaag is het mooi geweest. 
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ETAPPE 9 EXTRA: MUIDEN, 25 JULI 

Toch zit het missen van Muiden me niet lekker. Nu Nelleke weer conditie moet opbouwen 
en graag afstanden rond de vijf km wil lopen is het een plan het missende stukje van de 
etappe samen te lopen. Op die manier is het ook extra leuk. 

Nelleke overwint de parkeerautomaat, ondanks dat deze ernstig tegenstribbelt. Daarna kan 
ik tonen dat wandelingen 
anders gaan dan gepland. 
We hebben de route nog 
niet gevonden of er is een 
weg opengebroken. 
Discussie met de 
wegwerkers levert op dat 
we er langs zouden mogen, 
maar het is hobbelig en 
smal, niet iets om te 
proberen met een 
genezende ruggenwervel. 
Gelukkig hebben we goede 
routeprogramma’s, dus met 
een klein bochtje komen we 

op de dijk langs de (voormalige zee-)haven van het plaatsje. 

In 1427 is aan de havenmond een versterking gebouwd waarmee men kon schieten op de 
piraat. Na een reeks ver- en herbouwingen is in 1852 op deze plek dit torenfort neergezet. Je 
zou zeggen, gelet op alle de namen van alle eerdere forten, dat dit het fort aan Muiden zou 
moeten zijn. Ene Floris V heeft in 1296 aan de overkant van de haven een Muiderslot 
(ver/ge)bouwd, en dat leidt tot verwarring. 

Het torenfort heeft nu de naam Westbatterij, 
en is onderdeel van de Waterlinie, het was 
samen met de twee andere torenforten 
verouderd bij oplevering. Maar in 
tegenstelling tot de meerderheid van de 
forten gebeurt er hier wel wat. 

Om het kasteel lopen verklede mensen, 
waarbij met name Gandalf overtuigend de 
Middeleeuwen vertegenwoordigt. 

Bij de Westbatterij wapperen vier de vlaggen 
van de luchtwelpen. Nader onderzoek leert 
dat dit de zeeverkenners van scouting zijn. 
En zo kan ik in twee zinnen al mijn 
vooroordelen over deze minimilitairen weer kwijt. 

Muiden is een duidelijke vesting plaats met ravelijnen, dijken, bunkers, een inundatiedijk en 
kanonnen. Eenmaal terug op de dijk rond de Westbatterij kunnen we uitkijken over de 
voormalige Zuiderzee, met daarin hier en daar een eilandje. 
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Voor Nelleke het moment om te 
fotograferen dat ik voor Pampus lig. 

Nu kan iedereen dat beweren, dat 
dit zo is, daarom is de telelens er 
even opgeschroefd om helder te 
maken dat het hier echt om een 
eiland gaat. Dit eiland is kunstmatig 
en aangelegd voor het Fort aan het 
Pampus. Ook hier: zinloos ding dat 
alleen een tijdje is gebruikt voor de 
opslag van afgekeurde munitie. 
Maar, omdat het deel van het 

werelderfgoed is, is het nu opgeknapt en kan je er in de zomer met een pontje heen.  

Wij lopen terug langs het centrum en de sluizen, waar het tijd is voor koffie en lunch. Daarbij 
is het niet verkeerd om in dit gebied om je heen te kijken en te genieten van het oude stadje 
en het grote aantal medetoeristen (en van een kauwtje dat mosterd jat). 

Daarna vervolgen7 we het waterliniepad richting de 
volgende vesting, het al genoemde Muiderslot. Hier 
geldt: museumjaarkaart trekken en genieten. Nelleke is 
nog niet sterk in het nemen van allerlei trappen, dus we 
doen maar een deel van het interieur.  

Het is interessant dat hier niet alleen aandacht voor de 
militaire aspecten van het kasteel is, maar ook veel 
aandacht voor de Muiderkring.  

  

 
7 Althans, we doen een redelijke poging. 
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Zo is de werkkamer van P.C. Hooft ingericht en hangt er een 
herdenkingssteen aan hem aan de muur op de binnenplaats. 

De bloementuin slaan we in ieder geval niet over. Er staan veel 
inheemse planten, maar ook prachtig bloeiende artisjokken. 

En er is een beeld van het 
vrouwelijke lid van de 
Muiderkring, Maria 
Tesselschade. 

Een jochie wil weten waar de 
ridders zijn. Ik stel voor dat die 
aan het buitenspelen zijn, 
maar dat hun harnassen thuis 
zijn en dat hij die mooi kan 
bekijken. De begeleidend 
grootouder vindt dat te slap 
en stapt naar een expert. Het 
antwoord “al meer dan vijf 
eeuwen dood” wachten we niet af. 

Vanaf het slot kan je eenvoudig de Waterlinieroute 
vervolgen over de muren van de vesting. We doen dat een tijdje, en draaien dan van de dijk 
af het dorp in. 

We zijn op dat moment nog niet klaar met de elementen die verwijzen naar het vesting 
karakter. Allereerst gaat die wandeling over de wallen van de ravelijn, langs een kanon en 
plekken waar ze nog meer kanonnen hadden kunnen plaatsen. 
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Daarna, in het dorp, komen we bij een 
kazerne uit 1874, die ook wel Fort D 
wordt genoemd. 

Hier werden de officieren etc 
gehuisvest in de 2e helft van de 19e 
eeuw, toen Muiden een zeer serieus 
onderdeel van de Waterlinie en de 
Stelling van Amsterdam was. 

Nu is het een rijksmonument met 
wisselende doelen. 

Achter de kazerne ligt het Muizenfort. 

Bij dit bolwerk heb ik tijdens de 
oorspronkelijke wandeling de moed 
opgegeven, nu is het tijd voor revanche. 

Dit fort is een caponnière op de ravelijn. 
Dat kan natuurlijk geen normaal mens 
onthouden en geen Noord-Hollander 
uitspreken. En dus heet het nu 
Muizenfort. Voor die naam zijn twee 
verklaringen: 

 De schietgaten van het fort lijken 
op muizenholletjes volgens 
sommigen. Nu kan je een schaap kwijt in de gaten, dus ik geloof er niet zo in of: 

 Het is genoemd naar het grijze uniform van de infanteristen die dit fort bewaakten 
en generatie na generatie 
wachtten op de vijand die 
over de Naardertrekvaart of 
via de Zuiderzee zouden 
aanvallen. 

Dat laatste gebeurde niet, al 
hebben 
de 
Duiters 
het in 
WOII 
zonder 
slag of 
stoot 

ingenomen en weer over gegeven. 

In het Muizenfort is nu onder meer VVV en info over de Waterlinie, 
heel vaak open en absoluut leuk om even binnen te lopen als je LAW 
17 aan het lopen bent. 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Caponni%C3%A8re
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ravelijn
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ETAPPE 10: NAARDEN-BUSSUM – NEDERHORST DEN BERG, 20 JULI 

Gisteren was het de warmste dag van het jaar met in Limburg een top van 39,5oC. Vandaag 
lijkt het koeler met grotere regenkans, dus de auto brengt me al vroeg naar de finishplaats, 
die ik door de duikentochten goed ken. Vandaar is het de bus naar Weesp en de trein naar 
Naarden-Bussum, een spoorlijn dwars door het Naardermeer. 

Het is nog maar net dag; hier en daar kijkt een ooievaar lodderig 
van de snelwegverlichting naar beneden. 

Vandaag ben ik natuurlijk een prutser in vergelijking met de 
“echte” wandelaars, want nu start de 38 daagse van Nijmegen 
met duizenden mensen die 50 kilometer willen lopen. In de loop 
van de dag blijkt dat dit stimulerend werkt, er zijn veel meer 
wandelaars op deze route dan normaal. 

Verder is overal te zien dat de boeren boos zijn. Een boze boer 
hangt de Nederlandse vlag ondersteboven en rond Nederhorst 
hebben ze voor alle zekerheid aan iedere lantaarn een vlag 
geknoopt, waaronder die bij de bushalte. 

Vanuit het station is het in het begin vooral 
Bussum uit lopen, daarna zit je vrijwel 
onmiddellijk in het natuurmonument het 
Naardermeer. Deze route gaat door het zuidelijk 
deel van het gebied, wat nieuw voor me is. Ook 
hier wordt de vegetatie in toom gehouden door 
de inzet van grote grazers, maar in tegenstelling 
tot de vorige etappe hebben die de schaduw 
direct opgezocht. Dus waar het de vorige etappe 
nog nodig was om een stare down te houden met 

een dikbil die vierkant op de weg stond, is het nu 
eenvoudig om te lopen. De plassen zijn wat verder van 
het pad verwijderd, maar naast de gebruikelijke reigers 
zijn er lepelaars en brandganzen te zien. En er staat van 
alles in de bloei, zaad en vrucht. Hoogtepunt? De eerste 

bramen zijn rijp! 

Nu is dit het waterliniepad, dus daar 
moeten we ergens langs komen. Oude 
Duitse bunkers staan er genoeg, maar 
hoe zit het met het werelderfgoed? 

Wel, op de grens van Bussum en het 
Naardermeer liggen de 2 forten. 

 
8 Door de hitte is 1 dag afgelast. 
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Maar van het Hamerfort en Ericafort is in 
het voorbijgaan niet meer te zien dan een 
slotgracht en een begroeide heuvel. Ze 
liggen langs de Karnemelksloot en waren 
voor de bewaking van de inundatiesluis. 
Die kwam al langs tijdens het trekvogelpad 
en is in goede staat, maar weinig 
spectaculair. Nee, het spectakelstuk van 
deze etappe is het Uitermeerfort. Hier is 
men al sinds 1589 aan het bewaken, wat 
uiteindelijk heeft geleid tot een torenfort 
van twee etages. Daar zijn er drie van in 
ons land, waarvan het fort aan de 
Ossenmarkt en de Westbatterij al in de vorige etappes langskwamen. 

Dit fort is opmerkelijk. Er zijn 
verscheidene pogingen gedaan om 
het voor iets zinvols te gebruiken, 
maar de eindconclusie was dat het 
groot en lomp was en eigenlijk alleen 
geschikt als ruïne. De vraag is dan 
hoe maak je een ruïne? Het 
antwoord is van een mooie 
simpelheid. Je dempt de slotgracht, 
je schoffelt alles plat en eindig het 
feestje met het opblazen van het 
hoofdgebouw. Zo geschiedde in 
1954, waarbij men één ding over het 

hoofd zag. Deze gebouwen zijn gebouwd om weestand te bieden tegen dingen die krachtig 
BOEM doen. En hoewel de etage en binnenkant instortte bleef de buitenkant gewoon staan. 

Als éénjarige was ik te jong om de gebeurtenis echt mee te krijgen, maar ik stel me zo voor 
dat men teleurgesteld is vertrokken onder het motto “de rest is aan de tand des tijds”. 

En toen werd het werelderfgoed. Freek de 
Jonge heeft ooit eens gezegd “Ze zijn er een 
nieuw vervallen fort aan het bouwen9”. Dat 
is hier niet helemaal waar, maar de resten 
zijn geconserveerd, er staan nieuwe hekken 
om en de slotgracht is opnieuw 
uitgegraven. En zo, op de grens van de 
Vecht en het Uitermeer staat het er lollig 
bij. Bovendien is er horeca10 en lopen er 
wandelroutes langs. Opmerkelijk is een 
houten constructie voor het fort, opgericht 
voor de huiszwaluw. 

 
9 Neerlands Hoop, Weerzien in Panama, Whisky” 
10 Nee, niet voor 11 uur 
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Ondertussen is de wind stevig 
aangewakkerd. Richting Nederhorst is 
daardoor heel duidelijk dat de boeren 
sinds vanochtend niet gekalmeerd zijn.  

Na een klein minder interessant stuk via 
een drukke N weg kom je langs de Vecht. 

Leuke uitzichten met veel schepen en 
woonboten. En ook een prima bankje 
voor een vroege lunch. 

Voor de recreatievaart geldt dat, als deze 
boten al eigendom van agrariërs zijn, 
het in dit geval wel handelt om 
tevreden mensen. Hun vlag laat in 
ieder geval niets aan onduidelijkheid 
over. Even voor de bebouwde kom van 
Nederhorst draai je de Goolweg in. Een 
plek waar ik al heel lang kom om te 
duiken. 

De weg naast de parkeerplaats voor 
duikers is een bekend wandelpad, 
alleen heb ik dat nog nooit 
geprobeerd. Het blijkt dat je de hele 

Spiegelplas en Blijkpolderplas rond kan 
lopen zonder dat je veel van het water 
ziet. Wel kan je regelmatig een blik 
werpen op de Ankeveense plassen aan de 
andere kant van de weg. 

Er staat zo veel in bloei, zals groot 
springzaad en kattenstaart, dat het 
helemaal niet vervelend is dat het water 
niet erg in beeld is. 

Als de plas bijna is rondgelopen komt je 
bij de parkkeerplaats die wordt gebruikt 
om aan de Blijkpolder-kant te duiken. 

Een aantal duikers heeft zich net omgekleed 
dus een mooi moment om eens naar de 
conditie van de plas te vragen. Die blijkt op 
dit moment prima en kan dus ook weer op 
de te doen lijst. 

Wat rest is een korte stukje naar de auto die 
in het centrum geparkeerd staat. Het is nog 
geen middag. Toch was deze kortste 
wandeling tot nu toe zeker de moeite waard. 
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UTRECHT 

ETAPPE 11: NEDERHORST DEN BERG – MAARSSEN, 8 AUGUSTUS 

Met de auto rijd je in ongeveer 50 
minuten naar het vertrekpunt van 
vandaag, zoals in de vorige etappe is 
gebleken. Met OV is het een krappe 
twee uur. Maar van de finishplaats 
terug naar de start is ook drie keer 
niets, en dus wordt het de trein van 
05:36 naar Utrecht CS. Van daar 
door naar Amsterdam-Arena waar 
het Ajax Stadion boven de 
gebouwen uitkijkt. 

Dan met de bus naar Weesp en van 
daar met een volgende bus naar het vertrekpunt. 

Nederhorst den Berg uitlopen gaat redelijk pijnloos. Een vrouw wil weten waarom ik de 
buurt fotografeer, maar reageert 
heel positief als ik over LAW begin. 
Een volgende scheldt me van een 
dijkje af, omdat ze van mening is 
dat dit privé is omdat hun 
woonboot er ligt. Ze heeft een 
tuinslang en het is vroeg, dus we 
gaan maar niet in discussie. 

De wandeling gaat langs de Vecht, 
die onderweg verbreedt. Dit stuk, 
de Nes, is uitermate fraai en direct 
een van de weinige hoogtepunten 
van vandaag. 

De gids meldt dat je forten kunt zien als je omloopt. Nu heb je enig fanatisme nodig om dit 
pad te lopen, maar het mijne is 
niet zo groot dat ik heel veel 
meters maak voor een 
volgende betonnen bak. De 
verbazing is dan ook groot als 
er even voor Vreeland een bord 
staat met Fort Kijkuit. Op dat 
bord staat ook dat het van 
Natuurmonumenten is, maar 
vooral valt het woord 
“Welkom” op. En ja, er is een 
hek, maar dat staat open. Tijd 
om een kijkje te nemen.  
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Direct achter het hek staat een 
natuurmonumenter 
natuurmonumentale dingen te 
doen met een tractor. Ik ga er 
van uit dat hij als neventaak 
heeft om wandelaars van het 
terrein te wijzen, met een 
knikje naar de trekker om 
discussies kort te sluiten. Maar 
niets er van. 

Ik word vriendelijk gegroet! 
Hoewel het nog te vroeg is 
voor horeca kan je het hele 

terrein rondlopen en het uitzichtpunt beklimmen. Vanaf het uitzichtpunt heb je een mooie 
blik op de polder “de wijde blik” en op de molen naast het fort. 

De flora is fantastisch en hoewel het fort een betonnen bak blijft is duidelijk dat 
Natuurmonumenten er een goed ingericht kantoor heeft ondergebracht. Kortom een fort 
wat aangeraden kan worden. 

Daarna is het via Vreeland en 
Loenen aan de Vecht verder 
richting Nieuwersluis. In 
theorie een mooie wandeling 
langs de Vecht. En toegeven, 
soms kan je een klein stukje 
langs het jaagpad en van tijd 
tot tijd kan je een blik werpen 
op een al-dan-niet 
megalomaan langhuis. Vaak is 
het uitzicht als op de foto. 

Waarbij de heg soms is 
vervangen door een muur of 
een hek. 

De fietsers zijn wel steeds in beeld. Op enig moment staat er zelfs een groep van een stuk of 
30 65+ Duitsers de weg te blokkeren omdat ze opvoedkundig worden toegesproken door 
een professioneel recratiebegeleidster. De vraag is hoe je daar langs moet. De enige optie 
blijkt er tussendoor. En dan maar goed, dus met een stevig “Morgen Alle!” stap ik in de 
groep. Je zou mogen verwachten dat ze allen naar de begeleidster staan te luisteren. Maar 
uit alle kelen klinkt tegelijk “MORGEN” in hoog Duits. We hebben het naar ons zin. 

In Nieuwersluis wordt het meer open en kan je verder om je heen kijken. Het gebouw dat 
het meest opvalt is een gebouw dat onder auspicien van Willem III in 1877 is neergezet. 

Voor mij is dit het gebouw waar dienstweigeraars die niet werden erkend of wilden 
meewerken werden opgesloten, dus een plaats waar enige dreiging van is uitgegaan. 

Het staat strak in de lak maar ook met een opmerkelijk stevig hek en nogal wat mensen in 
uniform. 
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Nu is dienstweigeren een ding 
van het verleden en heeft het als 
vrouwengevangenis een nieuwe 
bestemming. 

Tussen Nieuwersluis en Breukelen 
is er meer zicht op de Vecht en 
daarmee is het ook het wandelen 
een stuk leuker: veel 
recreatievaart en veel landhuizen 
en hotels. 

Daarna draai je de polder in om 
een stuk langs de Loosdrechtse 

plassen te lopen. Helaas blijkt de ene kant afgezet met loodsen en de andere kant met een 
hek en metershoog riet. En als je er 
tussendoor kan kijken zie je water dat 
wordt afgedekt met bootjes. 

Wat wel een 
glimlach bij me 
oproept is de 

reklame voor een uitbreiding van de 
laatste rage, het suppen. Ik probeer me 
voor te stellen dat er een yoga matje 
mee moet voor de downward dog 
position. Suppend! 

Maar verder is het in Scheendijk vooral vervelend lopen langs een overmaat aan 
geparkeerde auto’s. Gelukkig word je buiten het gat de polder in geleid en kan je heerlijk 
over een dijk met schapen (boze) zwanen en purperreigers lopen. Het is een 
waterleidinggebied dat uitkomt bij Fort Tienhoven. Van alle oplossingen wat je met een 
overbodig Fort kan doen heeft men hier de simpelste maar effectieve methode gevonden. 
Het gebied is teruggegeven aan de natuur en die groeit welig op de hevels en langs de 
slotgracht. 

De tocht eindigt zoals hij begon, langs de Vecht, maar nu in Maarssen. En het moet gezegd 
worden, het is het mooiste deel van de wandeling langs de rivier. De oever is welliswaar een 
camping voor bootjes, maar er is goed 
uitzicht en er zijn prachtige gebouwen. 
Na een aantal huizen met de naam 
Vechtlust en een openluchtzwembad 
met de naam Zwemlust staat hier de 
Goudenstein. Poenerig? Jazeker, maar 
omgebouwd tot een museum. 

Daarna is het een aardige laatste bocht 
door het centrum naar het station aan 
de andere kant van het Amsterdam 
Waal kanaal. 
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ETAPPE 12: MAARSEN – UTRECHT, 1 AUGUSTUS 

De werkzaamheden aan het OV duren 
voort, en dus begint de etappe met 
een rit naar Hoograven. Ook hier blijkt 
de gemeente Utrecht sterk in het 
zaaien van parkeermeters, zodat de 
auto ergens achter in de wijk 
geparkeerd wordt. Van daar is het 
lopen naar station Vaartsche Rijn en 
dan met de trein naar Maarssen. Het 
spoor is hier strak langs het 
Amsterdam - Rijn Waal kanaal 
aangelegd. Logisch, maar het betekent 
nogal wat extra meters om van het station, over het kanaal, naar het begin van de etappe te 
komen. 

En zo ben je al een eind aan het wandelen voor je rond Maarssen het poldergebied inloopt. 
Al direct stuit je op het eerste fort. Het wordt een hele reeks vandaag, op de volgende twee 
pagina’s staan ze bij elkaar, dat scheelt tijd en geeft overzicht. 

Hier handelt het zich om Fort 
Maarsseveen, dat later op de dag 
opengaat en wordt gebruikt voor allerlei 
culturele activiteiten, wat ook door het 
hek goed te zien is. 

Even verderop draai je helemaal de 
graslanden van de polder in. Met op de 
hoek van de verharde weg en de 

polderpaden andermaal kunst en wel een die hier zeer toepassellijk is. 

Hier heb ik 51 jaar geleden mijn 
eerste duik gemaakt, waarbij 
“Maarsseveen” staat voor één 
plas met de vage notie dat er nog 
wat water is. Nu wordt duidelijk 
dat het meervoud “plassen” 
terecht is. Je loopt langs een 
grote hoeveelheid meren en 
meertjes (en bramen) voor je 
langs de grote recreatieplas 
komt. Daarna is het verder door 
de weilanden richting Oud-Zuilen. 
Een speciale plaats, omdat zowel 
wij als mijn ouders er zijn getrouwd. Voor ik daar ben, is het tijd voor onvervalst 
jeugdsentiment. 

  

https://nieuwehollandsewaterlinie.nl/forten/fort-maarsseveen/


WATERLINIEPAD 2022 40 

 

  



WATERLINIEPAD 2022 41 

 

De weg gaat via een smal fietspad tussen Oud-Zuilen en “de Wilgenplassen”, een volgend 
deel van het Utrechtse en Noord-Hollandse plassengebied. Halverwege dat pad staat een 
tweetal molens. 

Mijn vader was, lang voor ik werd 
geboren, huisschilder. Een van de 
plekken waar hij heeft staan te 
kwasten waren deze twee molens, 
die verantwoordelijk zijn voor de 
waterhuishouding in dit gebied. 
De inschatting is dat ze in de 
afgelopen 80 jaar zeker tien keer 
zijn overgeschilderd, maar voor 
mij zal dit altijd het wondere werk 
van mijn vader zijn, waar ik heel blij van word. 
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Het eerste waar je in Oud-Zuilen 
tegenop loopt is, volgens een bord, 
de Bijzondere Begraafplaats uit 1782, 
een van de eerste begraafplaatsen los 
van een kerk. Altijd aardig om even te 
bekijken en een reeks oude Utrechtse 
geslachten te zien. Bij de ingang lijkt 
een bijzondere plek ingeruimt voor 
het graf van F.C. Donders, een 
befaamd oogheelkundige. In 1921 
werd een beeld voor hem op het 
Janskerkhof geplaatst, een plek waar 
we een eindeloos aantal malen zijn 
langsgekomen in onze Utrechtse 
jaren. 

In Oud-Zuylen mis ik het voormalige stadhuis, maar kom, helaas net voor openingstijd, langs 
Slot Zuylen. Het is een van de oudste kastelen van het land en werd al in de 13e eeuw 
genoemd. Sindsdien is het een kwestie van afbreken en opbouwen met allerlei fraaie details. 

De slangenmuur van 120 meter is wel 
heel bijzonder. 

De wandeling gaat verder richting en 
langs de Vecht, waarbij je langs nog een 
reeks historische gebouwen komt. 

Met Overvecht als achtergrond passeer 
ik nog een zwerm ooievaars. Op de foto 
is maar een deel te zien.  

Het is even leuk, maar dan staat er een 
volgend richtingbord naar Fort aan de 
Klop. We hebben Overvecht gebouwd 

zien worden en in mijn geest zijn er een reeks singels gegraven om het lollig te houden. 
Misschien is dat ook wel zo, maar een van de vaarten blijkt al heel oud. Samen met de 
klopdijk stamt het uit de 12e eeuw en diende om het veen af te wateren. Later heeft het een 
upgrade gehad om functioneel onderdeel van de waterlinie te worden. 

Al sinds 1629 is hier een 
verdedigingswerk, 
oorsponkelijk bedoeld tegen de 
Spanjaarden. In 1819 is het als 
een van de eerste toegevoegd 
aan de nieuwe waterlinie. Nu 
heeft het een publieke functie 
waar men een meer dan 
uitstekende koffie serveert! 
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De klopvaart loopt langs de grens 
van Overvecht richting fort de 
Gagel. Het is een 
stadsnatuurgebied en prima 
wandelen. Fort de Gagel wordt op 
dit moment omgebouwd tot een 
moderne inrichting voor horeca en 
beweert de mooiste locatie van 
Utrecht te worden. We zullen zien, 
ze doen hun best. 

Na fort de Gagel gaat de wandeling 
weer diep de polder in. Het aardige 

is dat ik dit stuk vorig jaar met Esther en Nelleke heb gelopen en toen ook heel mooi vond. 
Alleen is het aantal Duitse 
bunkers in deze omgeving 
talrijk, en zo lelijk dat zelfs de 
forten er mooi van worden. 

Het volgende fort heeft als 
formele naam “Het Fort op de 
Ruigenhoeksedijk”. Nu 
eigendom van 
Staatsbosbeheer, dat ook heel 
goed is in het plaatsen van 
hekken en borden, maar wel 
excursies organiseert. 

Hierna is het doorlopen naar 
Groenekan en daar onder de A1 door richting Fort Blauwkapel. Deze wijkt in alle opzichten 
af van alles wat er tot nu toe op het LAW lag. Het fort is open, en binnen de muren is het 
gewoon een klein dorp met onbetaalbare woningen, een kerkje en hier en daar elementen 
van een fort, waaronder een anti-tank versperring. 

Naast de slotgracht en de wallen is het wachthuisje misschien wel het meest karakteristieke 
als je door Blauwkapel loopt. 

Eenmaal in Utrecht kom je 
langs Fort Voordorp. Daar ziet 
het er bedrijvig uit, maar aan 
het hek zit een ferm bord 
“Alleen voor genodigden”. 
Achter het hek zit wel een 
toegankelijk barretje met de 
naam “Koffie bij Maria” voor 
zalige koffie. Origineel, maar 
als ongenodigde loop ik door. 

Daarna wordt het uitsluitend 
wandelen op bekend terrein. 

https://forten.nl/forten/fort-ruigenhoek/
https://nieuwehollandsewaterlinie.nl/tankversperring-fort-blauwkapel/
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Dat is trouwens niet helemaal waar. Het 
pad loopt langs de A27 en rond het pad 
heeft zich in de loop der jaren flink wat 
natuur ontwikkeld. Er is zelfs een 
onderdoorgang voor wild. 

Na een tijdje buigt de route af en ga je 
langs het Rosarium naar het 
Wilhelminapark en de plek waar ik ben 
geboren. Die kliniek is weg, dus geen 
ruimte voor sentiment. Wel is er een 
bunker die nu wordt gebruikt voor 

exposities, maar dat geloof ik op dit 
moment wel. 

Formeel zit de etappe er op, en ben ik al 
begonnen aan de volgende. Maar het 
wordt tijd om er een eind aan te maken 
en dus neem ik een alternatieve route 
naar de auto. Daardoor volgt er een 
echt stadsgedeelte over de Adriaan van 
Ostadelaan. Daarbij passeer je, na het 
stadion van Volendam en de Johan 
Cruiff Arena stadion drie van het 

waterliniepad, Stadion Galgewaard. Wie 
de omgeving niet kent loopt nu 
waarschijnlijk door de stad naar 
Hoograven. 

Uit het verleden weet ik dat je aan het 
eind van de van Ostadelaan langs de 
Krommerijn onder de A27 door kan. Dan 
eindig je weer in het groen en kom je 
langs niet minder dan vier forten, te 
weten Lunetten 1, 2, 3 & 4. 

Eén is weer dat bekende verhaal met dat 
hek en die borden. Twee wordt verbouwd 
door “Ad Hoc” maar onduidelijk is 
waarom. Drie ligt aan de andere kant van 
het spoor en wordt nu Fort Kakola 
genoemd. Plek voor padvinders en 
buitenschoolse opvang. Vier is gewoon 
open, met restaurant en fietsenmakerij, 
alles met mensen met een beperking die 
uitgesproken klantgericht zijn en me met 
veel enthousiame een ijsje verkopen. Dan 
is het nog maar een paar meter naar de 
auto. 
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ETAPPE EXTRA: UITHOF, 27 JULI  

Je zou zeggen dat de route alle forten tussen Volendam en Dordrecht toont, of ten minste 
het hek van deze forten.  

Toch is dat niet het geval. Niet heel erg, want bijzonder opwindend zijn ze meestal niet. 
Maar er zijn uitzonderingen. Daarom een extra etappe naar Ford Hoofddijk in Utrecht. 

Dit fort kwam in 1879 gereed met de bedoeling dat het boven het water van de linie zouden 
blijven uitsteken als de polders blank werden gezet. Vanuit dit fort kon men samen schieten 
met de forten Voordorp en Rijnauwen. 

Uit eerdere delen van dit verhaal mag blijken dat hier sprake is van werelderfgoed, maar ook 
van bakken steen en beton waar men eigenlijk geen raad mee weet. 

Bij fort Hoofddijk kwam defensie in 1963 op het brijante idee het aan de universiteit te 
geven. Daar hadden ze 
net bedacht dat een 
echte universitaire 
campus wel wat had en 
was er begonnen met de 
bouw van de Uithof. 

Toen wij er begin 70-er 
jaren studeerden was het 
permanent pendelen met 
de fiets tussen de stad en 
de moderne univeritaire 
gebouwen in de Uithof. 
We hebben geen clou of defensie een idee had wat de RUU met de vier resterende 
gebouwen en het terrein van het fort ging doen, maar al tijdens de studie maakten we 
kennis met de uitwerking. 
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De kassen en de tuin van het Botanisch Laboratorium in het centrum waren zo 
langzamerhand wat sneu voor 
een echte universiteit. Wel had 
de RUU het arboretum in 
Doorn in het bezit gekregen, 
maar voor universitair 
onderwijs lag dat net teveel uit 
de route. Dus was er behoefte 
aan een nieuwe botanische 
tuin en wat is er nu mooier dan 
een zinloos fort met veel grond 
er om heen? 

Tijdens de studie keken we 
vooral naar de planten in de 
systeemtuin (die we uit ons hoofd moesten kennen), en namen het gebouw voor lief. Dat 
het ging om gebouwen en niet om een gebouw is in ieder geval nooit to mij doorgedrongen. 

Nu het fort dus buiten het Waterliniepad valt besluiten Nelleke en tot die extra (korte) 
etappe om te kijken of het 
een terecht besluit is deze 
plek over te slaan in deze 
LAW 

We wandelen langs de 
gebouwen waar we hebben 
gestudeerd en die nu totaal 
worden gerenoveerd. De 
leukste “nieuwe” is Casa 
Confetti waar dochterlief 
nog heeft gewoond tijdens 
de studie. Daarna sta je zo 

voor het fort. Er staat een groot hek omheen. Op zich geeft dat al een vertrouwd 
Waterliniepad gevoel. 

Ook een duidelijk informatiebord, dat uitlegt dat het fort deel van de linie is, ontbreekt niet. 
Het belangrijkste, en daar wijken ze af, is dat het fort 7 dagen per week open is. Gratis voor 
museumjaarkaarthouders. 

Dus het pleidooi om, bij een wijziging van de route, fort Hoofddijk op te nemen in etappe 13 
willen we hier graag maken. 

De plattegrond11 laat duidelijk de standaard struktuur van het fort zien. Een heuvel, 
omgeven door een slotgracht. En daarmee begint direct de aanleg van de tuin. De 
vestinggracht biedt ruimte aan veel planten, iets wat in eerdere etappes ook al was 
opgevallen, het omringende water is vaak het mooiste van een fort. 

Hier heeft men wat extra Nederlandse flora toegevoegd, waardoor je direct een mooi 
gevarieerd deel van de tuin hebt. 

 
11 Overgenomen van de website van de tuin, zie link 
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Met wat extra slootjes kan je dan ook nog poeltjes, ondiep water en verlanding laten 
ontwikkelen. 

Dat trekt dan weer allerlei insecten, waaronder veel vlinders. En er zitten kikkers. 

Maar minstens zo briljant is wat men met de gebouwen heeft gedaan. Het grootste gebouw, 
gebouw A, ziet er uit als al die andere forten onderweg. De bovenkant is bedekt en de 
voorkant geeft toegang tot de ruimten voor de zeer uitgebreide onderhoudsploeg en hun 
materiaal. Gewoon een functionele toepassing van een bestaande structuur. Maar zoals in 
Naarden al duidelijk is geworden: de gebouwen zijn lomp en vooral heel stevig. Die kan je 

dus ingraven, met veel en 
zwaar materiaal, zonder dat je 
het risico loopt dat de zaak in 
elkaar stort.  

Zolang er ergens een deur is 
waardoor je nog naar binnen kan is het fort nog bruikbaar voor onderzoeksdinstituten die 
weinig tot geen licht nodig hebben en wel een maximale afscherming van de omgeving. 

https://www.uu.nl/sites/default/files/A3%20Flyer%20plattegrondLC%20DEF.pdf
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Waarschijnlijk realiseren weinig 
bezoekers zich dat de rotstuin, 
die links van gebouw A op de 
foto staat, een vergelijkbaar 
gebouw is, overdekt met 
stenen en schitterende 
rotsplanten. 

Een ander gebouw is goeddeels 
verdwenen onder veenblokken 
die een ondergrond bieden 
voor weer een hele andere 
vegetatie. 

Sinds ons afstuderen is er veel 
veranderd aan de tuin. Allereerst zijn de sytematische vakken die wij in ons hoofd moesten 

stampen aangepast aan 
de laatste evolutionaire 
inzichten, die ook nu weer 
letterlijk op de schop 
gaan. 

Verder wordt de tuin 
permanent uitgebreid. 
Daarbij wordt bijzonder 
goed gewerkt aan het 
geven van voorlichting 
aan het publiek dat 
massaal door de tuin 
zwerft. 

Een onderdeel daarvan 
zijn de kassen. Elders in de wereld staan grotere en mooier, maar hier deze zijn zeker de 
moeite waard met veel epifyten, 
orchideën en vleesetende planten. In 
de kassen zit een hoekje dat voor ons 
heel veel nostalgie herbergt. 

Er is altijd strijd om budgetten, en 
hoewel het voor buitenstanders lijkt 
of er nooit wat verandert, kunnen 
hele instituten zomaar verdwijnen als 
ze niet relevant meer worden 
gevonden. Onze prof, Frits Jonker, was 
van mening dat een museum een 
perfect verdedigingsmiddel was tegen 
het opheffen van “zijn” afdeling.  

Hij slaagde er in om een 
verbindingshal tussen twee transistoria te “veroveren” voor een museum met fossiele 
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planten. Wij hadden het 
genoegen bij de opening van de 
verder vrij marginale 
verzameling te zijn. Het gebouw 
waar wij toen studeerden staat 
leeg en wordt gerenoveerd, en 
het museum is daar weg. Maar 
daarmee niet verdwenen. Het 
staat nu in een hoek van de kas, 
waar het is aangevuld met 
exemplaren van de 
houtverzameling en kasten vol 
met potten met plantenresten. 

Het stelt nog steeds niet veel voor, en Nelleke wordt wat verdrietig van het tentoongetelde 
hout, omdat ze weet hoe groot de hele verzameling in de 70-er jaren was. De vraag is dan of 
de truc van Frits heeft gewerkt? Zijn lab is nu opgegaan in “Geo-Siences” maar de site van de 

de RUU meldt dat het 
laboratorium van Palynologie 
nu een der grootste en meest 
gerespecteerde ter wereld is. 

Je kan, zeker in deze tijd van 
het jaar, uren in de tuin 
doorbrengen. Daarbij leg je 
ongemerkt toch een paar 
kilometer af. Waarbij hier een 
daar nog een ingang naar het 
oude complex te zien is. 

Gelukkig is er bij de aanleg van 
de tuin ook gedacht aan een 
klein terras voor koffie en 

snacks, zodat we in alle opzichten 
voldaan de tuin verlaten.  

De uitbreidingen waaraan wordt 
gewerkt zijn een goede aanleiding 
om de komende jaren nog eens 
terug te komen. 

Na een wandeling als deze is er 
voldoende aanleiding om een 
extra pagina op te nemen met de 
planten van de tuin. 

https://www.uu.nl/en/organisation/faculty-of-geosciences/laboratories-and-collaboration/labs-and-facilities/geolab/facilities/palynology-lab
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ETAPPE 13 & 14: UTRECHT – NIEUWEGEIN, 2 AUGUSTUS 

Met de NS reis app en 9292 puzzel ik me suf hoe je tussen Nieuwgein zuid en het 
Wilhelminapark in Utrecht kan reizen en 
waar je de auto ergens moet laten. Het 
eindigt met de conclusie dat ik naar de finish 
rijd en daar wel zie. 

Winkelcentrum Hoogzandveld blijkt een 
enorme gratis parkeerplaats te hebben en 
ligt naast het eindstation van de sneltram. 
Die laat nog even op zich wachten, zodat ik 
de lijn kan bestuderen. Deze blijkt direct naar 
een punt tussen het Wilhelminapark en 
Zwembad de Krommerijn te lopen. En zo lost het probleem zich vanzelf op. 

De wandeling begint met plekken waar ik hele goede herinneringen aan heb (Zwembad 
Krommerijn), maar ook zeer matige (afrijden bij ’t Tolhuis). 

De laatste is onherkenbaar verbouwd al staat het bord met toltarieven uit 1831 er nog. Ik 
heb geen runderbeest bij me en 
spaar dus op de vroege ochtend 1,5 
cent uit! 

Daarna is het de bossen van 
Rhijnauwen en Amelisweerd in. 
Jaren heb ik hier getraind en 
gewandeld, maar om de een of 
andere reden zijn we daarbij nooit 
bewust langs fort Rhijnauwen 
gekomen. Enfin, bekende verhaal: 
bord, hek, bezoek op afspraak. 

Opmerkelijk bij dit fort is dat ze er 
net voor WOII een extra ring met 
loopgraven en bunkers om het fort 
is aangelegd. Dit groepsnest wordt 
nu streng bewaakt door een kudde 
schapen, verder is het best leuk 
lopen. 

Daarmee hebben we direct al twee 
van de Waterlinie bijzonderheden 
gehad. Op de volgende pagina zijn 

er direct maar acht afgebeeld, dan hebben we dat maar gehad. 

De wandeling gaat verder langs de Kromme Rijn. Leuk wandelen met op diverse plaatsen 
borden met interessante informatie. Zo staat er een bord met de mededeling dat de 
boerenhofstede in 2002 boerderij van het jaar was. Helaas was de verkiezing geen 
doorslaand succes en is men er mee gestopt. Maar toegegeven, deze is fraai. 

 

https://www.staatsbosbeheer.nl/uit-in-de-natuur/ontdek-fort-bij-rijnauwen
https://www.utrechtseboerderijen.nl/25-jaar-boerderij-van-het-jaar
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Wat verderop staat het Theehuis van 
Rhijnauwen (dicht) en Kasteel 
Rhijnauwen. 

Hoewel het landgoed uit de 13e eeuw 
stamt is het landhuis uit de 18e eeuw. 

Het wordt gebruikt als jeugdherberg, 
en is zelfs de oudste jeugdherberg 
van het land. 

Even later komt een eind aan de 
wandeling langs de rivier en buigt de 
weg af naar Bunnik/Vechten. 

 

In de weilanden hebben de 
Duitsers in WOII een absolute 
overmaat aan bunkers gestort. 

In plaats van mooie dingen met 
betonzagen en springstoffen te 
doen heeft men er het 
“Bunkerpad” ingericht met een 
“leuke” speurtocht, internet 
links, rijmelarij en infoborden. 
Het mag duidelijk zijn dat ik het 
de overtreffende trap van 
“lilluk” vind en me in hoog 
tempo naar de andere kant van 
het weiland begeef. 

 
Op dit moment moet er even een geluid van protest klinken. Op de oversteek plaats naar 
Vechten staat een uitspanning met aan alle kanten grote borden met de naam: “Vroeg!”. Nu 
is het even na 9 uur, dus een mooi moment voor een espresso. Helaas maakt “Vroeg!” de 
naam voor geen meter waar. Met mij lopen vele teleurgestelden verder. 

De volgende stop is Fort Vechten. Ook hier kom ik voor 
openinstijd. Deels is dat jammer, want in dit fort is de grote 
Waterlinie tentoonstelling gevestigd. Nu hebben we die eerder 
bezocht, maar herhaling zou leuk geweest zijn. Het terrein is 
volledig toegangkelijk. Onze tocht kruist het Klompenpad 
Slagmaat dat de volledige wallen van het fort neemt. Ook zonder 
dat is er genoeg te zien. Zo kan je in het museum zien en een 
goed overzicht krijgen van de waterlinie aan de hand van het 
model dat op een binnenplaats staat. Jammer dat het model (nog 
steeds) niet werkt. Het zou leuk zijn de linie in praktijk te zien. 

https://klompenpaden.nl/klompenpad/slagmaatpad/
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Naast Fort Vechten ligt 
een veel oudere 
vesting, Castello 
Fectium. De route gaat 
over dit terrein en wie 
meer wil weten van 
deze oude Romeinse 
garnizoensvesting kan 
terecht bij Romeinse 
Limes, waar ze onder 
meer reconstructies 
tonen waar we hier een 
afbeelding van hebben 
“geleend”. 

Je kruist hier een ander 
LAW, het Romeinse Limespad, wat ook maar eens op de to-do lijst moet. 

Even verderop ligt 
Fort aan ’t Hemeltje. 
Met de strak blauwe 
lucht lijkt dat logica. 
Erg uitdagend ziet 
het er verder niet 
uit, dus foto, bocht 
om en door! 

Met een wandeling 
langs de Laagravense 
plassen en een groot 
aantal maneges en 
paardenpensions 
eindigt de etappe bij 

industrieterrein Laaggraven. Maar 
vandaag is weer een dubbel, dus langs 
water en prachtig bloeiende bermen 
gaat de tocht naar de Batterijen aan 
de Overeindseweg. Het gebied ziet er 
uitgebreid uit, en ik moet er dwars 
doorheen. Helaas is er een 
onderbreking waar men aan 
restauratiewerkvaamheden werkt en 
waar niet langs te komen is. Het valt 
op dat onderbrekingen van 
wandelroutes geen aanleiding zijn om 
wandelaars wijzer te maken. Wandelnet heeft weliswaar een document met wijzigingen 
voor iedere route, maar deze staat er niet in. Met wat gepuzzel lukt het toch om op de brug 
over het Amsterdam etc. kanaal en langs de Plofsluis te komen en daar een bankje te 
bereiken waar kan worden geluncht.  

https://secondlandscape.com/?page_id=383
https://secondlandscape.com/?page_id=383
https://www.wandelnet.nl/wandelroute/407/Romeinse-Limespad/overzicht


WATERLINIEPAD 2022 55 

 

De Plofsluis is een wonderbaarlijk ding, zelfs voor waterlinie begrippen. Het bestaat uit een 
aantal hangende containers die gevuld kunnen worden met zand en grind om vervolgens in 
het kanaal te donderen en de waterweg af te sluiten. Nu dient het volgens de borden voor 
de opslag van chemisch materiaal. 

In het oude Jutphaas staan weer een 
Fort (jawel, Jutphaas) en Kasteel 
Rijnhuizen. Het laatste heeft een 
lange historie met niet al te lang 
geleden een erfgenaam die de hele 
handel heeft plat laten gooien en 
weer optrekken omdat dit simpeler 
leek dan onderhoudt. 

De route langs het Merwedekanaal is 
saai. Het enige dat nog enig plezier 
geeft is dat de recreatiebootjes in de 
file liggen. 

Bij het St. Anthoniusziekenhuis wordt het wandelen weer aangenamer door het park dat we 
net even te goed kennen door een groot aantal ziekenhuisbezoeken. Met kinderboerderij, 

ooievaars en een molen blijft het een leuk 
stuk om door te trekken. Helaas is men bij 
Jack’s Grillhouse met vakantie. Daar was ik 
graag nog even gestopt. 

Maar ik heb een telefoontje van Nelleke 
gehad dat ons koffiezetapparaat is 
gereanimeerd, dus het laatste stuk door 
een parklandschap wordt in redelijk tempo 
afgelegd. 

Er zitten nog steeds mooie stukje in en er 
staat een watertoren die opmerkelijk is. 
Maar het is ook een stuk door de 
nieuwbouwwijk van Nieuwegein Zuid, het 
oude Vreeswijk. Goed gebouwd, maar 
absoluut niet boeiend om te lopen. De 
wandeling eindigt bij de auto aan het eind 

van de 
sneltramlijn. Dat is 
even voor het eind 
van de 2e etappe.  

Maar wandelen of een goed 
koffiezetapparaat, dat is 
geen keuze. Dat laatste stuk 
doen we wel bij de start van 
de wandeling naar 
Culemborg.  
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ETAPPE 15: NIEUWEGEIN – CULEMBORG, 12 AUGUSTUS 

Het wordt extreem warm, 
maar een wandeling van net 
even over de 15 km lijkt goed 
haalbaar voor de 
middaghitte. En dus gaat de 
rit met de trein en den 
sneltram naar het punt waar 
de vorige etappe eindigde. 

Van daar loop de route eerst 
door de oude kern van 
Vreeswijk, waar het raadhuis 
inmiddels is omgebouwd tot 
restaurant. Het is een start 
die de moeite waard is. 

Fort bij Vreeswijk is het eerste 
fort van vandaag. Het ligt veilig 
aan de andere kant van het 
water, maar het is goed te zien 
dat het terrein wordt gebruikt en 
toegankelijk is voor het publiek. 
Op het terrein is het dorpshuis 
van Vreeswijk te vinden. 

Daarna passeer je het 
Schuttevaerpad, dat zich 
afficheert als natuurgebied en de 
plaats waar niet de peilschaal 
staat. Dank denk je, oké, die is er 
dus niet, maar de VVV heeft er 

een bordje aan gewijd. Nadat we tijdens het pad tot nu toe diverse sluizen zijn gepasseerd is 
het nu tijd voor de 
Beatrixsluizen. Het is een 
beste tippel om daar omheen 
te gaan. Niet erg, want ze zijn 
zeer indrukwekkend met de 
grote binnenvaartschepen 
die er geschut worden. Het 
waterpeil in de Rijn is op dit 
moment historisch laag, dus 
het op- en neer klotsen van 
boten is een prestatie. 
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Daarna gaat het mis. De wandelgids 
beschrijft een kazemat die met 
moeite is verplaats. 
Verbazingwekkend, want als je toch 
in zo’n blok beton aan het hakken 
ben kan je hem net zo goed direct 
opruimen. Maar goed, hij ligt er, dus 
je maakt er een fotootje van. Altijd 
leuk zo met de A2 op de achtergrond. 
Wat wel opvalt is dat de rood-witte 
route markering ontbreekt. Nu is dat 
niet onmiddellijk verontrustend, de 
Wandelnet site waarschuwt dat er veel wordt vernield en/of weggehaald. Als ik dan toch de 
routeapp er bij pak blijkt dat ze de kazemat wel hebben omschreven, maar dat de route 
afbuigt voor je het lelijks in beeld krijgt. 

Eenmaal onder de A2 door 
wordt het overzichtelijker, je 
verdwijnt de polder in richting 
Tull en ’t Waal. Mooi stuk, veel 
bloeiende dotters en wilde peen 
en verschillende reigersoorten, 
roofvogels en Vlaamse gaaien. 

Het aantal routebordjes blijft 
onder de maat, en zo wordt er 
weer een afslag gemist. Onder 
het motto “bij een volgende 
afslag pik ik de route vast wel 
weer op” wordt de tocht 

vervolgd en daardoor kom je wel langs “Het Werk aan de Waalse Wetering”. Dit fort is 
publiek toegankelijk, en je kan er zelfs opkimmen om uit te kijken. 

Na T&’t W volgt het Werk aan de 
Korte Uitweg en de Lunet aan de 
Snel. Het eerste (Fort WKU) is een 
natuurcamping en een restaurant dat 
wordt bemenst door mensen met 
een beperking, maar ook met een 
uitstekende bediening. Inmiddels is 
het heet en is het prettig wat te 
kunnen drinken. 

De weg langs het inundatiekanaal en 
de Lunet is heel mooi, maar de 
suggestie dat je er op kan klimmen 
en mooi uitkijken komt bij temperaturen > 30 oC niet in aanmerking 

En dan nog zitten we niet aan het maximale aantal forten van vandaag. 
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Tegen de tijd dat de Lek 
in zicht komt staat je 
voor Fort Honsdijk. Het 
heeft een afwijkende 
bouw met onder meer 
een rondtoren en je kan 
het hele gebied 
probleemloos 
doorkruisen (het kanon is 
afgeplakt). 

Buiten het fort begint het 
laatste stuk richting 
Culemborg. Ook hier kan je door de uiterwaarden met zicht op de wel zeer smalle rivier. 

Dat houd ik een tijdje 
vol, maar dan wordt het 
toch wel heel heet en 
stoffig en is over de weg 
lopen prettiger. 

En dan gaat het opnieuw 
mis. Dicht bij de 
spoorbrug naar 
Culemborg staat een 
duidelijke richtingwijzer 
de uiterwaarden in, 
maar ook een bord 

“gestremd”. Dat slaat op de pont die dankzij laag water uit de vaart is. Netto effect is dat ik 

weer een stukkie omloop, maar wel een grote groep lepelaar en een ooievaar spot. 

Daarna is het uitlopen tot de pont die je naar Gelderland brengt. 

Dan is het alleen nog 
naar het station. Trein 
net weg, volgende 
uitgevallen en de wandel 
teller staat inmiddels op 
22,8. Leuk gewandeld 
vandaag, maar de 
planning is toch niet wat 
ik vooraf bedacht had. 

Maar goed, Utrecht zit er 
op! 
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GELDERLAND 

ETAPPE 16: CULEMBORG – ASPEREN, 16 AUGUSTUS 

Tiel – Geldermalsen ligt er weer uit. Dus met de auto naar Geldermalsen en van daar naar de 

startplaats Culemborg, waar dochterlief corona heeft, dus geen koffie      

De zon komt op als de wandeling begint richting de Lek. 

We hebben eerder langs en door de Goiberdingwaard gewandeld, maar nu het zo vroeg is 
zitten er veel vogels vlak bij de dijk.  

Net als bij de vorige etappe lepelaars 
maar ook vier soorten reigers en 
verschillende ganzensoorten. De 
laatsten zijn weer aan het oefenen 
voor de trek. De jonge dieren wordt 
met veel herrie geleerd om in een V te 
vliegen. Ook zwanen, meerkoeten en 
eenden soorten zijn er volop. 

Kleinere soorten zijn minder in beeld. 
Wat zwaluwen en kieviten. Als je de 
polder zelf in gaat kom je ongetwijfeld 
allerlei zangers tegen, maar ik ben 

maar net begonnen. 

De dag begint direct met de eerste twee forten. En met de constatering dat Gelderland 
anders omgaat met de Forten dan Noord-Holland en dat ze voor lopen op Utrecht. 

Hier wordt steeds gekeken naar opties om er iets mee te doen, als was het alleen maar 
geven van informatie. 
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Het “Werk aan het Spoel” 
heeft prima horeca, maar 
niet voor zeven uur. Wel zijn 
er ten minste drie goed 
aangegeven wandelroutes. 
Naast LAW17 is er het Jan 
Blankenpad, genoemd naar 
een waterloopkundige die 
zich met dit gebied heeft 
beziggehouden en het 
Goiberdingerpad, een 
klompenpad dat lang parallel 
met onze route loopt. 

Ter hoogte van het Werk 
gaat de tocht diep de polder in. Op de vroege ochtend zijn er best veel wandelaars, maar 

verder is het stil en is het alleen maar genieten van het 
polderlandschap en de natuur. 

Daarbij maken zich wat fazanten uit de voeten (voor 
opvliegen is het duidelijk nog te vroeg) 

Uiteindelijk kom je bij Fort Everdingen. De GPX route 
gaat om het fort, de pijlen leiden naar het fort. Het is 
een “kopie” van Honsdijk, en wordt gebruikt als 
camping, bierfort en winkel. Binnen het fort zijn al snel 
de pijlen verdwenen, en omdat ik me niet kan 
herinneren hoe we dit in het verleden hebben gedaan 

ga ik er uiteindelijk op dezelfde plek uit, waarna ik het fort alsnog rondloop om via een 
andere weg terug te keren naar naar het Werk aan het Spoel. Daar gaat de route, evenals 
het klompenpad en een streekpad de polder in. 

Rond Culemborg waren er in 
alle vroegte al de nodige 
wandelaars. Gelukkig nu niet 
meer, want het pad is 0,8 
persoon breed en zeiknat. 

Na een paar kilometer wordt 
het marginaal beter. 
Marginaal, want het wordt 
droger en breder, maar nog 
steeds is de route sterk 
overgroeid. 

In dit stuk vind ik de muis. Nu 
zou je zeggen je ziet wel 
meer, en dat klopt, maar 
deze muis is met de familie in een plastic deksel terecht gekomen. De anderen zijn inmiddels 

http://www.janblankenpad.nl/
http://www.janblankenpad.nl/
https://klompenpaden.nl/klompenpad/goilberdingerpad/
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bezweken, maar deze muis probeert uit alle macht tegen de gladde want op te lopen. Maar 
die is te glad. 

Het lijkt me geen manier om dood te 
gaan, dus hou ik het deksel op zijn 
kant. En zowaar, muis is weg! 

Door nog veel meer polder en over 
de A2 kom je uiteindelijk uit bij de 
Diefdijk. Oorspronkelijk was het de 
Diefwech, maar aan beide zijden van 
die weg kreeg men regelmatig last 
van natte voeten en dus werd 
besloten de weg wat te verhogen. 
Dat was in 1284 en sindsdien is er 

regelmatig in nieuw laagje zand toegevoegd todat er nu een dijk ligt van waaraf je neer kan 
kijken op beide polders. Deze Diefdijk brengt je langs de doorgezaagde bunker. 

Daarbij komen vragen naar boven 
als wat is dat, waarom is dat en wie 
heeft dat bedacht. Als antwoord op 
de eerste vraag is hier een foto. De 
rest blijft vaag, maar er is een link. 

Wat hier mooi aan is? Wel, je kan er 
van de Diefdijk af, en langs het 
water lopen waar honderden 
watervogels vliegen en dobberen. 

Het pad loopt hier tussendoor en 
langs en is regelmatig zo overgroeid 
dat je moet gokken waar je ergens 
de bush in moet om de weg te vervolgen. Wie dat niet wil moet absoluut niet aan LAW 
beginnen.  

Richting Asperen kom je weer op de 
Diefdijk, nu parallel aan het 
Rhenoijschepad . Daar loopt een 
man die de route in de andere 
richting loopt. Hij heeft duidelijk 
meer ervaring dan ik, en hij 
onderhoudt zelfs een etappe van het 
Trekvogelpad. Hij vertelt me dat 
Gorichem – Vuren waardeloos is, 
omdat de dijk is afgeloten. We gaan 
het meemaken. 

De dijk gaat langs de Linge naar 
Asperen, waar ernstig hard wordt gereden. Maar naast oppassen is het een mooi gebied en 
met dit mooie weer schiet je behoorlijk op. Dat gaat goed tot Kaatjes Theehuis, want laten 
we wel wezen, wie loop nu aan zo’n theehuis voorbij?  

https://forten.nl/forten/doorgezaagde-bunker/
https://klompenpaden.nl/klompenpad/rhenoijschepad/
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Daarna is het uitlopen tot het centrum en met de buurtbus terug naar Geldermalsen. Mooie 
route, ook al is de route aanduiding slecht. 

ETAPPE 17: ASPEREN – VUREN (LEERDAM –  GORINCHEM), 20 AUGUSTUS 

Je kan met OV naar Asperen, maar dat kost veel tijd. 
Veel sneller is het om naar Leerdam te reizen en de 
etappe daar te starten. Leerdam blijkt ook een 
ommuurd centrum te hebben en een deel van de 
wandeling door het centrum en over de Linge is niet 
verkeerd. Daarbij is overal te merken dat de stad nog 
steeds teert op hun geschiedenis van glasblazen. 

Dat “niet verkeerd” geldt ook voor de wandeling langs 
het Galgenwiel, een klein natuurgebied bij Asperen. 

Je begint 
langs de 
Lingedijk, 
maar 
krijgt al 
gauw de 
mogelijk-
heid om af te dalen naar de weilanden. In het 
begin met overstap trapjes en route markering. 
Daarbij kom je weer langs veel schapen en 

bunkers. In een ervan is een frame aangebracht met een brievenbus met een nee/ja sticker 
en deurbellen voor B. Unker en P. Unker. Dit soort kunst met een kleine k is altijd goed voor 
een glimlach. 

Die glimlach verdwijnt als de route is afgezet en dikke lagen brandnetels de enig optie lijken 
om onderaan de dijk te blijven. Dus dan maar naar boven, maar daar heeft een boer 
kennelijk de schurft aan wandelaars want hij heeft met tie-rips, een extra hek en 
prikkeldraad het heel lastig gemaakt om over het hek te klimmen. Nu blijkt het prikkeldraad 
vrij eenvoudig los te maken en het hek met een paar gerichte trappen opzij te schuiven, dus 
uiteindelijk valt er met de nodige moeite overheen te komen. In dit geval doe ik geen moeite 
de barrière te herstellen. 

Daarna is het vooral zwerven in de omgeving van de Linge, waarbij je consequent in de 
Betuwe blijft. 

https://struingids.nl/parels-aan-de-linge/
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Dan staat er ineens een kudde schapen op het pad, en er is geen wildrooster in zicht.  

En zo ben je aan het schapen drijven voor je er erg in hebt. Maar tot mijn genoegen blijkt het 
“een schaap over de dam” te werken en in groepjes verdwijnen ze in het weiland, waarna 
het alleen nog een kwestie van hek sluiten is. 

Langs de dijk staan de nodige 
bunkers. De schaduw daarvan is 
vooral populair bij het vee. 

Rond Vogelswerf begint het pad 
parallel te lopen met het 
Vurensche Polderpad, en omdat 
de routemarkering weer zuigt is 
dat een aardig hulpmiddel. 

Daarbij steek je nog een keer de 
Betuwelijn en de A15 over en 
verder is het een mooie 
polderwandeling naar fort 
Vuren. De man die ik de vorige 

etappe heb gesproken heeft niets te veel gezegd. Even voor het 
fort staan grote reeksen dreigende borden over afsluiting, 
dijkverhoging en gevaar door trilling. Toch lijk het fort 
bereikbaar en staat er ergens iets over horeca. Dus gewoon 
langs de borden naar de Waal.  

Het blijkt een serieus fort met een groot hek en serieuze 
waarschuwingen als het om gedrag gaat. Maar de geur van 
koffie komt je tegemoet en daar ik een shirt, geen hond en een 
telefoon in mijn zak heb waag ik het er op. Korte samenvatting: 
vriendelijke mensen, uitstekende lunch.  

Fort Vuren is dus een aanrader. Er wegkomen is helaas een 
ding. Zeker nu de dijk is afgesloten is er zeker geen OV. Maar ik 
ben bereid om te testen hoe afgesloten afgesloten is. Dat blijkt 

https://klompenpaden.nl/klompenpad/vurensche-polderpad/
http://qr.spgs.nl/YjHsA
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mee te vallen. Er wordt gefietst en gewandeld met mooi zicht op de druk bevaren Waal en 
op de werkzaamheden aan de dijk. 

Na een lange tijd sta je in 
Gorinchem en heb je de 
eerste kilometers van de 
volgende etappe gehad. 
Onderweg heb ik nog wat 
fietsers overtuigd dat de 
borden door een 
meerderheid van 
wandelaars en fietser 
worden genegeerd, wat tot 

veel dankbaarheid leidt      . 

Gorinchem zelf is een 

mooie vestingstad, waar 

nu ook nog de 

munitiebunker is ingericht als tentoonstellingsruimte. 

Met wat rondwandelen over de vestingswallen en door het oude centrum kom je op een 
aangename manier bij het station. Deze dag was dus niet “uit het boekje” maar zeker de 
moeite. 

NOORD-BRABANT 

ETAPPE 18 & 19: WOUDRICHEM – SLEEUWIJK TOL – WEST, 23 AUGUSTUS 

Gisteren heeft Kim me meegesleept naar een tentoonstelling over water. Niet heel boeiend, 
maar het was in Slot Loevestein en dat pas goed in dit pad. 

Iets te goed zelfs, want 
vandaag staat Woudrichem 
weer op de planning. Met 
openbaar vervoer is er 
redelijk te komen en daarna 
is het vrij eenvoudig de 
route tussen Maas en Waal 
te volgen. Het weer is 
onveranderlijk heet, maar 
met een vroege start kom je 
een eind. De mensen zijn in 
dit gebied uitgesproken 
vriendelijk, zelfs een 
meerderheid van de 
scholieren groet me. 

Op het meest noordelijke 
deel van de route word je de polder langs de rivier ingestuurd, die je kilometers deelt met 
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grote en hele grote grazers. Die vinden het zo heet dat ze je alleen lodderig en vol onbegrip 
aankijken. 

En zo sta je na een paar uur weer in 
Loevestein. Met een museum jaarkaart is 
het de plek om een kop koffie te scoren. 

Oorspronkelijk had ik er een paar uur 
gepland, maar nu is het snel door naar 
Woudrichem, wat net zo’n 
vestigingsplaats blijkt als 
Gorinchem, maar iets 
kleiner. Je komt er met 
een heel klein pontje.  

In het oude centrum 
staat Jacoba van Beieren hautain voor zich uit te kijken. 

Verder blijkt dat het verleden van het plaatsje vooral gebaseerd is op 
visvangst in de rivieren in de buurt, en daar zijn er genoeg van. 

Nu Vuren – Gorinchem in 
de vorige route is 
gelopen is het wel een 
uitdaging om nog een 
stukje verder te lopen. 
Daarbij kom je langs de uitlopers van de 
Biesbosch en het plaatje Oudendijk. Dat is 
helemaal in waterthema aangekleed voor 
een lokaal feest. En de route aanduiding 
deugd niet, zodat ik een stuk verkeerd 
loop. Dat kost me een fort, maar ach. Bij 
het busstation bij de snelweg Sleeuwijk 

bedenk ik dat het wel heel heet is en dat je maar moet afwachten waneer je weer OV vindt. 
Dus pak ik de bus naar Gorinchem en de trein naar Geldermalsen. 

Vandaar met de auto naar huis.  

Zo langzamerhand mag wel worden gemeld dat ons huis aan een van de werken van de 
waterlinie ligt. 

Het innundatiekanaal 
achter het huis is 
aangelegd tussen 
1881 en 1886. Het 
verbindt Waal en 
Linge en is daarmee 
een serieus 
onderdeel van de 
waterlinie. 

Het waterliniepad begint zijn eind te naderen! 

https://rijksmonumenten.nl/monument/532489/inundatiekanaal-tiel/tiel/
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ZUID-HOLLAND 

ETAPPE 20 & 21: TOL – WEST - STEURGAT –  DORDRECHT, 25 AUGUSTUS 

Het belooft vandaag weer > 30o te worden. Geen probleem als je vroeg 
gaat lopen. De snelste verbinding zorgt er voor dat je om 7:30 in Tol-
Oost in Sleeuwijk staat. Daar mag je direct een eerste beslissing nemen. 
De route gaat via Steurgat, om precies te zijn via een pontje over het 
watertje het Steurgat, dat op de Nieuwe Merwede uitkomt. Dat ligt in 
het hart van de bijbel-belt. Dus niet op zondag, niet buiten de vakanties 
en niet op onchristelijke tijden. Wie voor tien uur naar de andere oever 
wil moet gaan zwemmen. En dus valt het besluit om via Werkendam 
over de brug te gaan. Niet de meest aantrekkelijke route, maar er staan aanduidingen met 
“variant” dus men is zich er van bewust dan een beetje een heiden ook op tijden loopt die 
de Heere niet welgevallig zijn. 

Het is niet de fraaiste route, maar je kan 
goed doorlopen, dus ver voor negenen 
sta ik aan het begin van de Biesbosch. 
Van daar valt de route het beste te 
omschrijven als “loop de Biesbosch 
door”. Dat gaat overwegend goed, al 
zijn ook hier de routeaanduidingen niet 
overal geweldig. 

Dit natuurgebied is een Nationaal Park 
een zoetwater estuarium met meren, 
kreken en eilandjes. Die laatsten zijn 

verbonden door bruggen, vaak in de vorm van betonnen platen. 

Op landelijk niveau is er deze zomer een fors waterprobleem. Door de langdurige droogte is 
het waterpeil overal enorm gedaald. Dat geldt ook zeker voor de Biesbosch waar grote 
vlaktes zijn drooggevallen en veel watervogels zich hebben teruggetrokken in de resterende 
plassen. Kluten en kieviten 
hebben minder moeite met de 
droge delen waar nog best 
wat eten te vinden is. 

En als we het dan toch over 
eten hebben: zo in de 
nazomer staat er al veel in 
zaad en honderden zwaluwen 
vliegen tussen de grote 
schermbloemen om zich vol te 
eten. 

Maar nog niet alles staat in 
zaad, op de volgende pagina 
een steekproef uit de flora die 
je tijdens het lopen ziet. 

https://www.ivn.nl/nationale-parken/nationaal-park-de-biesbosch?gclid=CjwKCAjwgaeYBhBAEiwAvMgp2lx0VPmDGOLGsP06stzQO4za4C4_vWiUT3bXRofmG1pUJX_OF331xhoCaXQQAvD_BwE
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De tocht door de Biesbosch 
brengt je bij het museum van 
het nationale park. Het ziet er 
wonderbaarlijk uit. Ze hebben 
een aantal geschakelde 
gebouwen aan de wegkant 
volledig laten overwoekeren. 
Alleen de ruime opening met 
de aankondiging “museum” is 
vrijgehouden. 

Binnen moet je even 

wapperen met de museumjaarkaart, maar dan kan 
je ook genieten van een mooie tentoonstelling over 
het ontstaan van de Biesbosch en het verbouwen 
van biezen en riet en de uiteindelijke omvorming van 
het zoetwatergetijdengebied in een natuurgebied. 
Daarbij is veel aandacht voor de bever en de ijsvogel, 
die uitgebreid in het gebied voorkomen en de steur, 
waarvan men hoopt dat die weer terugkeert. 

De tentoonstelling gaat ook over de Elizabethsvloed 
en de deltawerken. Uiteindelijk eindigt het buiten 
achter het museum met wat beelden en een model 
van getijdenwerking.  

In de tentoonstelling zitten (te) veel links (zie 
tekstblok). Een er van is huize Merwede bij 
Dordrecht. Na eerdere reconstructies in dit verslag 
mag een plaatje niet ontbreken. 

Daarna kan je ook nog een rondvaart maken, maar 
dat kost nu te veel tijd (maar een paar dagen later 
doe ik het met Nelleke alsnog, met foto en extra 
pagina als bewijs). 

  

 In musea is altijd sprake van trends. Op dit 

moment is de toepassing van de QR-code er 

één. Je spaart ruimte en biedt toch informatie. 

Daarin kan je te ver gaan. Zo verwijst dit 

museum onder meer naar: 

• Huis ter Merwede 

• Wiki: Hoekse en kabeljauwse twisten 

• Wiki - Deltaprogramma 

• St. Elizabeths vloed (1421) 

• Schrikkelijke Watervloed (1530) 

• Historie Rijkswaterstaat 

• 100 jaar Zuiderzeewet 

• KNMI stormwaarschuwing 

• 1953 Watersnoodramp 

• Trugkieke Deltaplan 

• Hoogwaterjournaal (2022) 

• Waterschappen 

• Dijken voor beginners 

• Venlo en hoog water 

• Ondertekening Deltawet 

• Overstroom ik? 

• Kunnen de dijken echt breken? 

• Gortdroog Nederland (2018) 

• Storm Ciara 2020 

• Strategische Verkenningen RWS 

• Ontwerpen 2300 

• Geleuter van WNL 

• Meedenken met RWS 

https://www.youtube.com/watch?v=_exFOR4lYIo&t=17s
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoekse_en_Kabeljauwse_twisten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Deltaprogramma#Deltaprogramma_2011
https://www.youtube.com/watch?v=cwwu6Mj28NM
https://www.youtube.com/watch?v=hbpia4PBv3g&list=OLAK5uy_lT1T73k101SZP0HLIJqHkK2gGuM6San14&index=2
https://www.rijkswaterstaat.nl/over-ons/onze-organisatie/onze-historie
https://www.youtube.com/watch?v=i_n2rQHFZKg
https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/uitleg/geschiedenis-stormwaarschuwingen
https://www.youtube.com/watch?v=989FqRRNPws
https://www.youtube.com/watch?v=6NmwmDNsRK4
https://www.youtube.com/watch?v=LME57_NfADI
https://www.youtube.com/watch?v=mvTg105Y3qw&t=56s
https://www.hwbp.nl/kennisbank/dijkenboek
https://www.youtube.com/watch?v=CwG9FOLGHEU&ab_channel=NLPO
https://www.deltaprogramma.nl/documenten/videos/2011/12/19/ondertekening-deltawet
https://overstroomik.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=LUghN0Cj14w
https://www.youtube.com/watch?v=ek0YTGeWm7s&ab_channel=NOSop3
https://www.youtube.com/watch?v=PVHf8zGqPPY&ab_channel=NOSJeugdjournaal
https://www.rijkswaterstaat.nl/over-ons/onze-organisatie/veranderen-voor-de-toekomst/strategische-verkenningen
https://www.blauwekamerezine.nl/ezine-2019-8/
https://www.youtube.com/watch?v=3cLoICCGP24&ab_channel=WNL
https://www.rijkswaterstaat.nl/over-ons/contact/meedenken-met-rijkswaterstaat
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Daarna is het via de Pannekoekwandeling (een korte route bij het museum) langzaam de 
Biesbosch uit richting Dordrecht. 

De etappe eindigt bij de Pont over de Merwede. Een 
serieuze veerpont en helemaal zwart. Dat is niet 
heel handig met temperaturen boven de 30oC, dus 
pompt men water uit de rivier om het metaal te 
koelen en daardoor te voorkomen dat het staal van 
de boot zo heet wordt dat-ie het niet meer doet. 

Onder zo’n straal water kan je ook een hoed houden 
en zo kan ik weer een tijdje gekoeld vooruit. 

Dat blijkt harder nodig dan verwacht. Aan de andere 
kant staat wel een bushalte, maar daar vermeldt de 
dienstregeling “uren geleden” en “over een paar 
uur” vervoer. Daarmee valt het besluit, vandaag is 
de laatste dag van het Waterlinie avontuur. 

Helaas valt het laatste stuk wat tegen. 
Het spreekwoord “Hoe dichter bij 
Dordt, hoe rotter het wordt” is 
misschien wat overdreven, maar heel 
opwindend is de polder niet, op een 
klein moment na. Dat is het moment 
dat een koe door een droog gevallen 
slot ontsnapt aan het weiland en de 
politie en een voorbijganger de koe 
proberen terug te drijven. Dat lukt tot aan de sloot, maar daarna wordt het tobben, want je 

tilt zo’n beest er niet even overheen.   

Er verzamelt zich een groep toeschouwers, 
maar ik wacht het verder niet af. Het is heet 
en toch 12 km meer dan gepland. 

En op het allerlaatste moment heeft de 
route aanduiding me te pakken: er staat een 

bordje richting NS. Dat wordt nog een keer 
herhaald, en daarna zoek je het maar uit. Een 
stomvervelende wandeling langs het spoor. 
Maar het station in het centrum wordt 
gehaald en zo wordt dit LAW op de juiste 
plaats afgerond. Op naar de volgende….  
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BIJLAGEN 

DE ROUTE EN AFSTANDEN 

 

Waterliniepad LAW 17 Totaal gelopen km: 383,6   

Totalen in KM 346,9 366,8 16,8 

Etappe Van - Naar in KM & link Afstand planning Afstand Reëel Ommetje 

1 Volendam - Halfweg 19,1 19,4 1,4 

2 Halfweg - Krommenie 19,8 21,1 1,4 

3 Krommenie - Veer Buitenhuizen 12,8     

4 Veer Buitenhuizen -Haarlemmerliede 13,8 30,1 1,4 

5 Haarlemmerliede - Hoofddorp 12,2     

6 Hoofddorp - Uithoorn 17,1 29,3   

7 Uithoorn - Abcoude 
17,1     

8 Abcoude - Weesp 13,2 32,5   

9 Weesp - Naarden-Bussum 
23,6 21,7 4,8 

10 Naarden-Bussum - Nederhorst den Berg 16,7 17,5   

11 Nederhorst den Berg - Maarssen 19,7 21,5 1,4 

12 Maarssen - Utrecht 
19,8  0,9 

13 Utrecht - Nieuwegein 12,7  30 4,1 

14 Nieuwegein - Laagraven - Nieuwgein 14,7 22,9   

15 Nieuwegein - Culemborg 15,4 22,8 1,4 

16 Culemborg - Asperen 19,3 23   

17 Asperen - Fort Vuren 14 25   

18 Fort Vuren - Woudrichem 20 18,1   

19 Woudrichem - Steurgat 18,9     

20 Steurgat - Veer Nieuwe Merwede 14,1     

21 Veer Nieuw Merwede - Dordrecht 12,9 31,9   

Nog te lopen -19,9 366,8 16,8 

  = dubbele etappe          Te lopen reëel: 0     

https://www.wandelnet.nl/wandelroute/850/Waterliniepad-etappe-01
https://www.wandelnet.nl/wandelroute/849/Waterliniepad-etappe-02
https://www.wandelnet.nl/wandelroute/848/Waterliniepad-etappe-03
https://www.wandelnet.nl/wandelroute/847/Waterliniepad-etappe-04
https://www.wandelnet.nl/wandelroute/846/Waterliniepad-etappe-05
https://www.wandelnet.nl/wandelroute/845/Waterliniepad-etappe-06
https://www.wandelnet.nl/wandelroute/844/Waterliniepad-etappe-07
https://www.wandelnet.nl/wandelroute/843/Waterliniepad-etappe-08
https://www.wandelnet.nl/wandelroute/842/Waterliniepad-etappe-09
https://www.wandelnet.nl/wandelroute/841/Waterliniepad-etappe-10
https://www.wandelnet.nl/wandelroute/840/Waterliniepad-etappe-11
https://www.wandelnet.nl/wandelroute/839/Waterliniepad-etappe-12
https://www.wandelnet.nl/wandelroute/838/Waterliniepad-etappe-13
https://www.wandelnet.nl/wandelroute/837/Waterliniepad-etappe-14
https://www.wandelnet.nl/wandelroute/836/Waterliniepad-etappe-15
https://www.wandelnet.nl/wandelroute/835/Waterliniepad-etappe-16
https://www.wandelnet.nl/wandelroute/834/Waterliniepad-etappe-17
https://www.wandelnet.nl/wandelroute/833/Waterliniepad-etappe-18
https://www.wandelnet.nl/wandelroute/832/Waterliniepad-etappe-19
https://www.wandelnet.nl/wandelroute/831/Waterliniepad-etappe-20
https://www.wandelnet.nl/wandelroute/830/Waterliniepad-etappe-21


WATERLINIEPAD 2022 72 

 

OVERZICHTEN FORTEN GEOGRAFISCH 
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DE LINKS 

 Waterliniepad, op de site van 
Wandelnet 

 Wijzigingen op het Waterliniepad 
 Waterliniepad volgens Wikipedia 
 Waterliniepad volgens “De nieuwe 

Hollandse Waterlinie” 
 Waterliniepad volgens Wandelen 
 Pieterpad volgens Wikipedia 
 Klompenpaden, de site 
 Wandelnet, de site 
 Saus, over Pieterpad en LAW, op 

KoolTiel 
 En alles over forten, en dan vooral wat dit verhaal niet verteld is te vinden op een site 

over, jawel, forten.  
 En wie nog meer wil wandelen langs de waterlinie, er is een aparte site. 

https://www.wandelnet.nl/wandelroute/830/Waterliniepad-etappe-21/overzicht
https://www.wandelnet.nl/l/library/download/41413/Routewijzigingen+Waterliniepad+1e+druk+%282019%29.pdf.pdf?format=save_to_disk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Waterliniepad
https://nieuwehollandsewaterlinie.nl/route/waterliniepad/
https://nieuwehollandsewaterlinie.nl/route/waterliniepad/
https://www.wandel.nl/routes/nieuw-waterliniepad-langs-forten-en-vestingstadjes/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pieterpad
https://klompenpaden.nl/klompenpad/harsloerpad/
https://www.wandelnet.nl/
https://www.kooltiel.nl/categorie-kooltiel/categorie-reizen/saus-nederland-2021/
https://forten.nl/
https://oudehollandsewaterlinie.nl/

