
Wandelen 
In het hart van de waterlinie kan je 
prachtig wandelen. Op de kaart aan 
de andere zijde vind je aantrekkelijke 
routes. Er is onderweg bijzonder veel 
te zien. Te voet herleven de tijden 
waarin de Nieuwe Hollandse waterlinie 
floreerde. Verscholen forten, open 
inundatievelden, stroomruggen, 
loopgraven, vlonderpaden, trekpontje 
en aarden wallen. Nergens anders dan 
in de Stelling van Honswijk kun je tijdens 
een korte wandeling zoveel van de 
waterlinie zien. Een kort rondje tussen 
Fort Honswijk en Fort WKU over de 
Gedekte Gemeenschapsweg is een  
op-en-top waterliniebeleving. Ook zijn 
er voldoende pleisterplaatsen om na 
een lange wandeling neer te strijken en 
te genieten van koffie met taart, lunch 
of diner en natuurlijk van het uitzicht.

DE STELLING
VAN HONSWIJK 
De Stelling van Honswijk op het  
Eiland van Schalkwijk in Houten is 
het hart van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie. Fort Honswijk vormt samen 
met Lunet aan de Snel, Werk aan  
de Korte Uitweg (Fort WKU), de 
Gedekte Gemeenschapsweg,  
Werk aan de Groene Weg, Werk aan de 
Waalse Wetering, het inundatiekanaal 
en de open schootsvelden een 
bijzonder waterlinielandschap dat  
nog vrijwel geheel intact is.  
De Stelling van Honswijk is een uniek 
openluchtmuseum. Ontdek het te  
voet, per fiets of per kano.

eilandvanschalkwijk.nl

Kanoën
De Waterlinie ontdekken vanaf het water 
kan op een ontspannen manier. Kanoën 
kan je in de Stelling van Honswijk naar 
hartenlust. Bij de Linielanding en Fort WKU 
zijn niet alleen kano’s te huur. Er is ook een 
echte kanoroute uitgezet. Al peddelend vaar 
je langs alle Waterlinie hoogtepunten. Een 
aanrader!

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

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

LINIEPONT
Het liniepontje is de verbinding tussen 
Werk aan het Spoel (Culemborg), Fort 
Everdingen (Vianen) en Werk aan de 
Groeneweg (Schalkwijk) voor wandelaars 
en fietsers. De pont wordt gerund door 
een groep gepassioneerde vrijwilligers, 
die je alles kan vertellen over de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie. Ideaal om per fiets of 
te voet de linie letterlijk te doorkruisen. 

In combinatie met de Liniepont zijn  
tal van leuke wandelrondjes te maken.  
Leuk voor jong en oud! De pont vaart van 
mei t/m september. Het maximum aantal 
passagiers is 12. Check voordat je op pad 
gaat altijd even het vaarschema.

uiterwaarde.nl

Fietsen
Fietsend val je op het Eiland van 
Schalkwijk van de ene verbazing in 
de andere. En uiteraard kan je met 
de fiets een groter waterliniegebied 
doorkruisen dan te voet. Een uitstapje  
met de Liniepont naar Fort Everdingen 
en Werk aan het Spoel is per fiets snel 
gemaakt. Zie de kaart aan de andere 
zijde voor de fietsknooppunten en 
maak je eigen route. 

Bebouwing

Verdedigingswerken
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Nieuwe Hollandse Waterlinie
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OVERNACHTEN
In het gebied van de Stelling van 
Honswijk kan je je ook langer dan een 
dag vermaken. Slapen in een Forthut of 
in je eigen tent op Fort WKU; hier staat 
de tijd even stil, niets hoeft en alles mag. 
In Helena Hoeve Logies overnacht je in 
een intiem appartement in het hart van 
Schalkwijk. Boerderij de Zalm herbergt 
een sfeervolle B&B en voor het echte 
comfort met een groter gezelschap 
is het Liniehuisje “aan de Snel” een 
aanrader!

• fortwku.nl 
• helenahoevelogies.nl
• boerderijdezalm.nl
• natuurhuisje.nl/vakantiehuisje/31347

Eten en drinken
Zowel Fort WKU als de Linielanding 
heeft een zonnig terras voor lunch en 
borrel. Pand Pannenkoek is geschikt 
voor de stevige trek. Bij eethuis Ster 
in de Kersentuin zijn de zelfgebakken 
taarten niet te versmaden en Jonkheer 
de Ram serveert naast mooi bier, een 
stoere, uiterst malse, biefstuk.

• fortwku.nl • pandpannenkoek.nl
• linielanding.nl • ster.nu  
• jonkheer-deram.nl
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Werk aan de Groeneweg
Op Werk aan de Groeneweg wandel 
je door voormalige loopgraven. De 
hoogstamfruitbomen dienden vroeger 
als camouflage voor de vijand en 
zorgen nu voor een bijzonder decor. Je 
kunt hier struinen, door een loopgraaf 
kruipen en verstoppertje spelen. Ook is 
er een speur- en beleefroute van circa 
2 km. met soldaat Vendrik als je gids.  
staatsbosbeheer.nl

Werk aan de Waalse Wetering
Werk aan de Waalse Wetering is 
tussen 1875 en 1878 gebouwd bij het 
dorp Tull en 't Waal. Dit fort had maar 
één doel: de oprukkende vijand via 
de Vuylkoopstroomrug tegenhouden. 
Werk aan de Waalse Wetering is vrij 
toegankelijk. Je hebt er prachtig uitzicht 
over het linielandschap. Het fort ligt vlak 
bij de Honswijkerplas waar je goed kunt 
zwemmen. staatsbosbeheer.nl

Lunet aan de Snel 
De Lunet is recent volledig 
gerestaureerd en omgetoverd tot 
‘Waterfort’. Scholieren krijgen hier een 
educatief programma op het gebied  
van water aangeboden. Lunet aan 
de Snel wordt tevens verhuurd voor 
vergaderingen en andere activiteiten. 
De buitenwal - met fantastisch 
uitzicht- is dagelijks toegankelijk voor 
wandelaars! waterfort.nl

ER OP UIT IN DE
STELLING VAN HONSWIJK

Linielanding 
Linielanding is dé toegangspoort tot 
de Nieuwe Hollandse Waterlinie en 
het Eiland van Schalkwijk. Het is de 
‘etalage’ voor het achterland. Op deze 
plek langs de snelweg A27 kan je 
terecht voor gezonde gerechten. Bij 
de linielanding kan je de auto makkelijk 
parkeren om vervolgens te voet, op 
de fiets of per kano het gebied te 
verkennen. linielanding.nl

Fort Honswijk
Fort Honswijk is één van de 
toonaangevende forten van de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie. De toren is van 
bijzondere architectonische waarde. 
Het fort is dagelijks toegankelijk voor 
wandelaars. Verschillende gebouwen 
zijn verhuurd aan (lokale) ondernemers, 
waaronder het gerestaureerde poort-
gebouw. Vrijwilligers van de stichting 
Honswijk-Everdingen organiseren 
elke 2e en 4e zondag van de maand 
rondleidingen. forthonswijk.eu

Fort WKU
Kom naar Fort WKU voor een kopje 
koffie na een fietstocht, een wandeling 
of voor een ‘groene’ vakantie in een tent 
of Forthut. Bij WKU kan je ook terecht 
voor een zakelijke bijeenkomst of een 
kookworkshop. Bij het fort werken 
professionals, vrijwilligers en mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
Door werkervaring op te doen proberen 
zij een weg (terug) te vinden in de 
maatschappij. fortwku.nl

Inundatiepolder Blokhoven
In de polder Blokhoven is een 
demonstratie-inundatieveld. Dit wordt 
bij extreem hoog water in gezet als 
waterberging om wateroverlast op het 
eiland van Schalkwijk te voorkomen. In 
een gebied ter grootte van 3,2 hectare 
kan zo’n 23.000 m3 water worden 
opgevangen. In de zomer wordt de 
polder twee keer per maand onder 
water gezet. Zo komt het fenomeen 
inundatie (land onder water zetten ter 
verdediging) voor bezoekers tot leven. 
www.hdsr.nl

ER OP UIT!
 in de Stelling van Honswijk

STELLING VAN 
HONSWIJK

HART VAN DE NIEUWE 
HOLLANDSE WATERLINIE
6 forten, museaal linielandschap, 

wandelen, fietsen, varen


