
Een project van de historische 
kringen in de gemeente Stichtse Vecht

Dwars door onze gemeente loopt 

-van Noord naar Zuid- de Nieuwe 

Hollandse Waterlinie. Dit unieke 

verdedigingswerk uit de 19de 

eeuw is in totaal 85 kilometer lang 

en bestaat uit twee kastelen, 47 

forten, zes vestingen, honderden 

groepsschuilplaatsen, kazemat-

ten en vele waterbouwkundige 

werken. Door een ingenieus wa-

terbeheersysteem kon circa 500 

km2 land (30  tot 50 cm) snel on-

der water gezet worden. Hierdoor 

werd het land onbegaanbaar en 

was het water te ondiep om te 

kunnen varen. Zo werd de vijand 

op afstand gehouden.

Sinds 1999 staat de Nieuwe Hollandse Waterlinie op de landelijke politieke 

agenda en in 2014 heeft het Rijk het programma overgedragen aan vier 

betrokken provincies. Het doel is om in 2020  het predicaat UNESCO werel-

derfgoed te ontvangen als uitbreiding op ‘de stelling van Amsterdam’.

De circa 28 kilometer lange 

oostelijke Vechtoever die 

door onze gemeente loopt, 

is onderdeel van de hoofd-

verdedigingslijn. Ten oosten 

van deze lijn ligt het land dat 

onderwater gezet kon wor-

den waarbij op strategische 

posities militaire versterkin-

gen werden aangebracht. 

Nieuwersluis is één van de 

zes vestingen en verder 

liggen er binnen onze ge-

meentgrenzen drie forten, 

enkele kazematten, vele 

groepsschuilplaatsen en tal 

van sluizen en duikers. 

Er is veel te vertellen en te laten zien. Dat doen de drie historische krin-

gen twee jaar lang door het schrijven van artikelen in hun eigen pero-

dieken en middels lezingen in hun eigen omgeving. Een heel bijzondere 

lezing zal in het voorjaar van 2020 georganiseerd worden op Nyenrode 

met als spreker de welbekende emiritus hoogleraar Herman Pleij.

Daarnaast zullen er op de site van 

Weerbaar Water met regelmaat 

nieuwe fi lmpjes verschijnen over 

de Waterlinie. 

We doen ons best om naast het 

al bestaande scholenproject voor 

basisscholen ook een project te 

ontwikkelen met en voor middel-

bare scholen in de omgeving.

In het najaar van 2019 zal door 

de heer Douwe Koen, groot ken-

ner van de Waterlinie, een boek 

uitgebracht worden dat specifi ek 

gaat over de Waterlinie binnen de 

gemeente Stichtse Vecht. 

Een echte klapper tenslotte be-

looft het symposium in juni 2020 

te worden. Daarvoor slaan de drie 

historische kringen de handen in-

een en werken hiervoor samen met in ieder geval de gemeente Stichtse 

Vecht en de provincie Utrecht.
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Voorlopige agenda:

Januari 2019

DE VERHALEN
Voor exacte data, tijden en locaties: www.weerbaarwater.nl

Rondtrekkende expositie ‘Water als Wapen’ januari 2019

Lezingen Nieuwe Hollandse Waterlinie voorjaar 2019

Excursies diverse Kringen voorjaar 2019

Theatervoorstelling september 2019

Scholenproject  schooljaar 2018/2019 en 2019/2020

Fotowedstrijd najaar 2019

Presentatie boek Douwe Koen                                             najaar 2019

Lezing Nyenrode  april 2020

Symposium juni 2020

MEER VERHALEN EN BEELDEN

Meer informatie: www.weerbaarwater.nl



Niets leuker dan zelf zien, doen en beleven. Wat dat betreft zijn de forten 

de meest herkenbare elementen van de Waterlinie. In onze gemeente zijn 

Fort Nieuwersluis en Het Werk Maarsseveen de moeite van een bezoek 

waard. Vlak buiten de gemeentegrenzen zijn dat de forten Aan de Klop, 

De Spion, Kijkuit, De Gagel en Hinderdam. En nog iets verder weg ligt, bij 

Bunnik, het fort Vechten waarin het Waterliniemuseum gevestigd is.

De echte Waterlinie bestaat natuurlijk uit de Loosdrechtse en Loender-

veense Plassen en al het land daaromheen wat onder water gezet (geïn-

undeerd) kon worden. Dat kon o.a. via verschillende inlaatkanalen zoals 

het Tienhovenskanaal, de Nedereinsdevaart en de Klopvaart, waarbij 

de Vecht ‘de hoofdwaterleiding’ was. Helaas is er nu geen stuk land wat 

‘even snel ’ onder water 

gezet kan worden, om op 

die manier de werking van 

de waterlinie in praktijk te 

kunnen ervaren, maar wat 

niet is kan nog komen.

De Nieuwe Hollandse Waterlinie 
in de gemeente Stichtse Vecht
Het is uniek, het is prachtig en het moet behouden blijven. De Nieuwe 

Hollandse Waterlinie is een schitterend aaneengesloten natuurgebied én 

heel bijzonder historisch militair erfgoed. 

Wat is een Waterlinie?
Dat is een fl ink stuk aaneengesloten land dat zo’n 50 cm onder wa-

ter gezet kan worden (inundatie) waardoor het onbegaanbaar wordt 

voor een oprukkend leger, zeker met zijn zware kanonnen. Het water 

is bovendien te ondiep om te kunnen bevaren. De zwakkere punten 

in zo’n linie worden extra bewaakt door forten en andere versterkin-

gen. Sinds de uitvinding van het vliegtuig heeft  een waterlinie bijna 

geen nut meer.

Maar liefst 28 van de in totaal 85 

km lange Waterlinie ligt in de ge-

meente Stichtse Vecht. Dit gebied 

valt voor een groot deel samen 

met de geliefde plassen die direct 

ten oosten van de zegepralende 

Vecht liggen. Zodoende is Sticht-

se Vecht, midden tussen het druk-

ke Amsterdam en Utrecht, een 

oase van  tastbare rust, natuur en  

historie. Een gebied waar je meer 

waardering voor krijgt  wanneer 

je je ook bewust  bent van haar 

historische functies.

Wij, de historische kringen van 

Loenen, Breukelen en Maarssen, 

gaan jou de komende twee jaar 

op vele verschillende manieren 

meenemen door alle aspecten van dit deel van de Nieuwe Hollandse Wa-

terlinie. Dat doen we onder de naam ‘Weerbaar Water’. In deze fl yer geven 

we jou alvast een indruk van wat je te wachten staat. Natuurlijk hebben 

we daarnaast ook onze eigen website weerbaarwater.nl. Op deze site 

kun je op ieder moment nagaan wat er in jouw directe omgeving te zien, 

te doen en te beleven is, met voor de echte liefhebbers veel achtergrond-

informatie over deze heel bijzondere historie.

Het hele gebied is goed te bezoeken met de fi ets of te voet. Er zijn 

meerdere fi etstochten en wandelingen, zoals de Waterlinie fi etstocht 

‘Rondje Vecht’ van 43 km. Sommige plekjes kun je zelfs met een boot-

je bezoeken. De drie historische kringen organiseren in deze periode 

voor hun leden excursies door het gebied. Een reden te meer om nu lid 

te worden van een Historische Kring!

Daarnaast is er nog een speciale, 

door de verschillende dorpen en 

kernen rondtrekkende, exposi-

tie die nog meer inzicht geeft en 

een fl ink deel van ‘het verhaal’ 

vertelt.

Rondom open monumentendag 

2019 zal er op diverse locaties 

een theatervoorstelling gehou-

den worden. Deze voorstelling 

wordt speciaal voor Weerbaar 

Water gemaakt door de theater-

groep Maarssen ’32. 

Tenslotte organiseert de Foto- en Videoclub Loenen een fotowedstrijd 

rond Weerbaar Water. Voor actuele informatie: www.weerbaarwater.nl

WEERBAAR WATER! ZIEN, DOEN EN BELEVEN


