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Ontdek het zelf!

WONDERLIJK LANDSCHAP 
TUSSEN DE FORTEN

NOMINATIE

WERELDERFGOED
UNESCO

TROTS OP ONS “WERELDS“ ERFGOED 

De Nieuwe Hollandse Waterlinie 
is het grootste Rijksmonument 
van Nederland en de Stelling  
van Amsterdam is al sinds 1996 
door de UNESCO erkend als 
uniek en van groot belang om  
te behouden. 

Naar verwachting zullen beide linies  
in 2019 als geheel bestempeld worden  
als UNESCO Werelderfgoed en zal 
hun naam prijken op de Wereld- 
erfgoedlijst naast o.a. de Chinese Muur. 
En terecht. Want nergens ter wereld 
vind je zo’n groot gebied waarin water 
ooit als bondgenoot fungeerde.

BEZOEKERSINFORMATIE
Kijk op mooilinieland.nl voor meer informatie over activiteiten en routes. Voor 
een aantal activiteiten is reserveren noodzakelijk.

NATUUR EN LANDSCHAP IN DE HOOFDROL! 

Komt dat zien.
In de afgelopen jaren wisten steeds 
meer bezoekers de forten te vinden. 
Het tussenliggende linielandschap 
is minder bekend. Prachtige open 
en groene gebieden, laag liggende 
polders die opzettelijk onder water 
gezet konden worden door de 
aanwezigheid van talloze sluizen, 
dijken en kanalen. 

De boeiende getuigen van water- 
ingenieurschap en vindingrijkheid zijn  
nog steeds in het land terug te 
vinden. Daarom organiseren 

Natuurmonumenten, Staatsbos-
beheer, Landschap Noord-Holland  
en Stichting Liniebreed Ondernemen 
op 17 en 18 juni ‘Mooi Linieland’.  
Met forten als schakels én 
startpunten om het wonderlijke 
strategische landschap te ontdekken.  
Alles aan elkaar verbonden, je ziet  
het eigenlijk pas als je het weet.  
Ga op pad en ontdek het zelf. 

WONDERLIJK LANDSCHAP 
TUSSEN DE FORTEN



Fort Rijnauwen 
heeft een bomvol 
programma. 
Vleermuizen spotten 
in de vroege ochtend, 
een fietsexcursie, 
rondleidingen voor 
volwassenen én 
kinderen en in de 
avond opera. Wandel 
via het bunkerpad 
naar Fort Vechten 
en bezoek het 
Waterliniemuseum. 

Kom naar de doe-buitendag op Werk 
aan de Korte Uitweg, doe mee aan 
de Linieloop langs Fort Honswijk of 
wandel de belevingsroute tussen 
de loopgraven van Werk aan de 
Groeneweg. Pak de Liniepont en vaar 
over naar Werk aan het Spoel voor 
een rondleiding en de Fortenfair. 

Ga op een dagexcursie door het 
linielandschap tussen GeoFort en 
Fort Asperen, inclusief lunch en 
een korte kanotocht. Download de 
Fietsroute app van de Diefdijklinie. 
Op het GeoFort kan je op pad met 
de batdetectors en spelen in de 
vleermuisspeeltuin. Batterij aan 
de Meerdijk en de loopgraaf zijn 
opengesteld. Kunstfort Asperen heeft 
live muziek, een speurtocht voor 
kinderen en workshops sunprints 
van de natuur. Gidsen nemen je mee 
rondom het fort.

De Batterijen Brakel en Poederoijen 
zijn speciaal voor Mooi Linieland 
open en bereikbaar via een bijzondere 
pendeldienst: paard & wagen én 
elektrische golfkarretjes. Op Brakel is 
een natuurexpeditie rondom het fort 
voor kinderen. Op Poederoijen is horeca 
aanwezig en een oplaadpunt voor 
elektrische fietsen. De moeite waard! 

MOOI LINIELAND!

ZOVEEL KEUZE, wij helpen je een handje… 
Ontdek het Beemster fortenland 
en wandel of fiets over de liniedijk 
van Fort Spijkerboor naar Fort bij 
Edam, waar je kunt deelnemen 
aan de excursie Kriebelbeestjes. 
Leer alles over natuur & landschap 
van de Stelling van Amsterdam in 
het bezoekerscentrum op Fort bij 
Krommeniedijk. Ga op excursie 

bij (Muziek)Fort aan de Sint 
Aagtendijk en proef de linie op Fort 
Zuidwijkermeer met wijn en kaas.

Op Fort bij Abcoude is het OERRR-
spannend. Kom rondstruinen  
met de boswachter. Wandel van 
Abcoude naar Fort Nigtevecht via het 
Liniepad. Op Fort Nieuwersluis vind je 
de tentoonstelling Forten van Boven 
met immense luchtfoto’s van de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie. Wandel 
het ommetje Nieuwersluis of pak de 
fiets naar Fort bij Tienhoven, voor 
deze gelegenheid via een pontonbrug 
toegankelijk. De polderwachter staat 
klaar om met jou het linielandschap 
in te trekken. 

Op zaterdag 17 en zondag 18 juni staat het landschap in 
de waterlinies centraal tijdens Mooi Linieland. Verken het 
linielandschap met geheimzinnige militaire bolwerken en 
prachtige natuur. Fietsend, wandelend of varend. Ga mee op een 
spannende expeditie, kruip in een bunker, spot vleermuizen of 
ijsvogels en nog veel meer. Leuk voor jong en oud! 


