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De Stelling van Amsterdam ontving 
al twintig jaar geleden het predicaat 
UNESCO ‘Werelderfgoed’ en viert dit 
in 2016. De stelling mag zich meten 
met imposant erfgoed zoals de 
Chinese Muur en de piramides van 
Gizeh. Als alles goed gaat, komen 
beide linies in 2019 als geheel op 
de prestigieuze lijst van UNESCO te 
staan. Fortenringen rondom steden 
komen meer voor in de wereld, maar 

door de 
rol van 
water in 
het systeem 
zijn de Waterlinies 
in Nederland enig in hun soort. 
Ze vormen een groot en groots  
(internationaal) monument van 
water ingenieurschap en Hollandse 
vindingrijkheid.
www.forten.nl 

Trots op ons “Werelds” erfgoed
De Nieuwe Hollandse Waterlinie is genomineerd voor 
de UNESCO Werelderfgoedstatus, als uitbreiding van 
de Stelling van Amsterdam. 

luchtfoto’s van de Stelling van 
Amsterdam te zien, allen opgesteld 
in de droge gracht van het fort, men 
loopt daadwerkelijk een “rondje” 
Stelling. Op het buitenterrein van 
Fort Altena in Werkendam worden 
de vele luchtfoto’s van de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie tentoongesteld. 
www.fortenvanboven.nl 

Tijdens het Fortenfestival is de 
duo-fototentoonstelling “Forten 
van Boven” te bezichtigen. 
Verdedigingswerken in ons oeroude 
polderlandschap worden van bovenaf 
pas echt zichtbaar. Vanuit de lucht 
zie je de bijzondere vormen en uiterst 
strategische ligging. Op Forteiland 
Pampus bij Muiden zijn prachtige 



tember is er op Fort Waver-Amstel 
een Spaanse wijnproeverij. Stap 
op de boot en bezoek forteiland 
IJmuiden. In een rondleiding van 
zo’n anderhalf uur kom je alles te 
weten over het fort, het eiland en 
de bunkers. Op 4 september zijn de 
16 forten rondom Utrecht geopend, 
die je door middel van de fietsroute 
Stelling van Utrecht ook op de fiets 
aan kunt doen. Bezoek bijvoorbeeld 
de tentoonstelling ‘ontdek het ver- 
haal’ op Fort Maarsseveen. Beide 
weekenden kan je genieten van  
een openlucht dansvoor-
stelling bij de doorge-
zaagde bunker aan  
de Diefdijk.

Van vrijdag 2 t/m zondag 11 
september is het landschap van de 
waterlinies in Nederland het decor 
van het Fortenfestival. 

Kom genieten van theater, film, 
(beeldende) kunst en muziek.  
Op een aantal locaties in de 
Stelling van Amsterdam en Nieuwe 
Hollandse Waterlinie wordt een 
heuse buitenbioscoop ingericht.  
Op zaterdag 10 en zondag 11 
september staan de activiteiten op 
veel forten in het teken van het Open 
Monumenten Weekend. Ook forten 
die anders niet zijn opengesteld, zijn 
dan geopend voor publiek.
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Heerlijk onderuit zakken in het gras en ademloos 
wegdromen in een nieuw avontuur of drama. Kom 
naar de buitenbios! Voorafgaand aan de film kan je 
terecht voor een diner, tapasmenu of BBQ. 
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Een greep uit het programma
Zaterdag 10 september is het Open Monumentendag. Veel forten 
zijn dan open, waaronder de parel van de waterlinie Fort Honswijk. 
Ontdek de prachtige architectuur van dit grootste torenfort. 

Neem een kijkje in het militair 
museum van Fort aan den Ham 
(hier slaan ook de Romeinen hun 
kamp) op of het luchtoorlogmuseum 
in Fort Veldhuis. Ga mee met een 
rondleiding op Fort bij Abcoude en 
bescherm je oren bij het kanonschot. 
Test je smaakpupillen tijdens de 
ambachtelijke boerenmarkt bij Vroeg 
in Bunnik. Speel een potje boerengolf 
tussen de bunkers of breng een 
bezoek aan het Waterliniemuseum 

Fort bij Vechten. Luister op Fort 
’t Hemeltje naar mooie verhalen 
of ga op ontdekkingstocht met het 
spionnenspel. Verzamel 4 codes  
om de munitiekist te openen. Als 
dit lukt word je beloond met een 
verrassing. De vestingsteden van  
de waterlinies bieden ook volop 
vertier met een stadswandeling, 
het hap & trap arrangement of de 
stadsstenen speurtocht. 
www.fortenfestival.nl  

Forteiland Pampus organiseert het 
culturele festival Forte! Met theater, 
concerten en workshops op het gebied 
van kunst en cultuur. 

Zaterdag 3 september is er een 
speciale vaartocht over de Vecht 
van Torenfort Ossenmarkt via Fort 
Uitermeer naar het natuurfort 
Hinderdam; het ‘Jurassic Park’ 
onder de forten van de Stelling van 
Amsterdam! Op 3 september is er 
een tof programma op de Botanische 
Tuinen van Fort Hoofddijk. Geniet van 
planten uit de hele wereld, tropische 
vlinders in de kas, de rotsentuin en 
een speciale markt waar botanische 
bollen te koop zijn. Zondag 4 sep-Voorkom teleurstelling en reserveer van te voren kaarten op www.fortenfestival.nl 

Buitenbios

Datum Locatie Films Prijs

Vr 2 september Linielanding (Nieuwegein) Burnt € 7,50 (€ 5 voorverkoop)

Za 3 september Fort Markenbinnen 
Bunkerpad naast Vroeg (Bunnik)

Steve Jobs
The Revenant

€ 7,50 (+drankje)  
€ 5 (€ 4 voorverkoop)

Zo 4 september Fort Markenbinnen De 100-jarige man € 7,50 (+drankje)

Za 10 september Lunet a/d Snel (Schalkwijk) The Imitation Game € 10 


