H@[[andsc

Watertlnle

:i.
..!:.

*eS'

.

à

fï\}

VAARTOCHT

':
Ï"t

kop koffie. Na de koffie lopen we nog een uurtje door het mooie
landschap rond de Linge, genietend van de frisse natuur met veel
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bloeiende bloemen in de bermen.
Een dag later varen we het Merwedekanaal af. Na de sluis bij
Vianen gaan we stuurboord uit. Een korte tijd varen we stroomopwaarts over de Lek en dan komen we bij het sluizencomplex
van Hagestein aan. Vanaf Hagestein l<unnen we lopend naar drie
forten, die vlak bij elkaar liggen. Ons oorspronkelijke plan was om
te ankeren en met de bijboot naar de kant te gaan. Maar nu we
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f*rt is in fiehruiik vocr recreatie

e dag is alweer voor een groot deel voorbij als we,

even ten noorden van Gorinchem, op ons gemak
de Linge optuffen. Het einddoel voor vandaag is
Asperen. De zon schijnt, het is een graadje of 25 en
de oevers zijn mals groen.
Voordat we vertrokl<en, hebben we met de waterkaart op schoot
een planning gemaakt. De Nieuwe Hollandse Waterlinie bestaat uit
een stelsel van ongeveer dertig forten en één week is veel te kort
om die allemaal aan te doen, dus we moesten een keuze maken.
Afvallers zijn forten die niet goed vanaf het vaarwater te bereiken
zijn (vooral rond Utrecht ligt een aantal forten vrij ver van het
water), of die we al eens hebben gezien, zoals Slot Loevestein. Op
de kaart hebben we gezien dat we toch nog regelmatig een aardige
wandeling moeten maken om bij sommige forten te komen. We
bereiden ons voor op een actieve vakantie.
Vanmorgen passeerden we, met het bij Werkendam gelegen Fort
Steurgat, het eerste fort van de Waterlinie. Fort Steurgat is een
aantal jaren geleden een 'wooneiland' met luxe appartementen
geworden, dus het is weinig oorspronkelijk meer.
Door het prachtige weer is het overal behoorlijk druk op het water.
Als we in Asperen aankomen, ligt de kade al vol. Gelukkig kunnen we langszij een groot schip. Fort Asperen ligt op slechts een
paar minuten lopen van de aanlegplaats. Samen met het ernaast
gelegen Lingesluizencomplex is dit fort een belangrijk onderdeel
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
Het leuke van Fort Asperen en omgeving is dat je hier nog heel
goed kunt zien hoe de Waterlinie werkte. I(ort gezegd was het
idee van de Waterlinie om, bij een aanval, grote delen land onder
water te zetten zodaÍ het ontoegankelijk werd (in militaire termen:
inundatie). Haaks op de Linge is de hoge Diefdijk in het vlakke
landschap aangelegd. Deze dijk is niet alleen een waterkering,
aangelegd om de westelijk gelegen Alblasserwaard en VijÍheerenlanden tegen hoog water te beschermen, maar tevens onderdeel
van de \Materlinie. Door de beide Lingesluizen te sluiten, en twee
zogeheten inundatiesluizen te openen, liep het water het land ten
oosten van de Diefdijk onder water. De aan weerszijden van de
Lingesluis liggende inundatiesluizen zljn anno 2008 nog steeds
aanwezig. Op 11 mei L940 zijn ze voor het laatst gebruikt. Fort
Asperen is tijdens ons bezoek helaas niet open (normaalgesproken wel tussen 1 mei en 1 oktober), maar we kunnen wel lekker
over de aarden wal klauteren. En het terras nodigt uit voor een
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hier varen, zien we dat je voor de sluis heel goed kunt aanleggen.
We zoeken een plekje tussen de pauzerende vrachtschepen. We
liggen aan een drijvende steiger, lekker comfortabel met een getijdenverschil van ongeveer één meter. Dat je bij het ankeren op het
afgedamde deel van de Lek (benedenstrooms van de stuw) goed op
de waterdiepte moet letten, wordt onderweg gedemonstreerd door
een onfortuinlijke watersporter. Zijn boot ligt als een gestrande
walvis op het droge.
Keurig kort geknipt

Via het sluizencomplex gaan we de wal op. Als eerste gaan we
naar het fort met de grappige naam 'Werk aan de I(orte Uitweg'.
De naam is nog leuker als je weet dat het fort aan de Lange Uitweg
ligt. In de zomer is het terrein van dit fort een minicamping. Op
het moment dat wij er zijn, klinkt het gehamer van een workshop
beeldhouwen over het veld. We besluiten tot een korte 'inspectie'
van het fort. Die inspectie wil zeggen dat de dames van mijn gezin,
languit in het hoge gras liggend, naar de voorbij drijvende wolken
kijken, terwijl ik me in 't zweet werk om foto's maken.
Direct naast het fort ligt nog steeds het inundatiekanaal, dat hier
aangelegd is omdat op deze plek geen natuurlijke waterloop
gebruikt kon worden om het land in een noodsituatie onder water
te zeïten. Langs dit kanaal lopen we naar het zuiden. Overal in
het landschap liggen kleine bunl<ers. Aan het uiteinde van het
kanaal treffen we Fort Honswijk, een van de weinige forten uit de
Waterlinie die nog in militair gebruik zijn. Hierdoor is het terrein
ontoegankelijk. Op de terugweg naar Hagestein komen we langs
het derde fort: Werk aan de Waalse Wetering. Dit fort ligt er strak
geschoren bij: het gras dat de aarden wal bedekt is keurig kort
geknipt. Er zou zo een peloton militairen op kunnen marcheren.
Het leuke van het bekijken van al die forten is dat ze allemaal een
andere sfeer hebben gekregen in de loop van de jaren. Het ene fort
ligt er overwoekerd bij, het andere fort is in gebruik voor recreatie.
Maar nergens is nog een kanon te zienl Wel levert een bezoekje
aan een fort vanaf de boot bijna altijd een lekkere wandeling op.
Een goede afwisseling: stukje varen, stukje lopen.
Terug bij de boot is het weer tijd om een stukje te varen, dus we
gooien los. Over de Lek varen we naar Vreeswijk, om te schutten
in de I(oninginnesluis. We overnachten in de passantenhaven van
het schippersdorp. Ook dit plaatsje herbergt een fort, toepasselijk
Fort Vreeswijk geheten. Een ochtendwandeling van ongeveer een
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kwartier leert dat het in gebruik is door de lokale oudheidkamer.
Fort Vreeswijk is niet erg oorspronkelijk meer. Maar het is wel een
bijzondere plek, zoais veel forten. Trouwens, hecl Vreeswijk is speciaal. Ook de oude dorpskern rond de oude sluis, die tegenwoordig
buiten gebruii< is, is erg mooi. Van de bal<ker-aan-de-oude-sluis
nemen we versc broodjes voor het ontbijt mee.
Tobbedansen

Nadat we allemaal gedoucht hebben, gooien we los. We varen een

klein stukje verder over het 'Merwedekanaal benoorden de Lekl
tot voor de Nieuwe Rijnhuizerbrug in Jutphaas. Vanaf de nabijge-
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gebi€d dai ondêr
wètêr ge:êl kon w0rdên

legen aanlegplaats lopen we naar Fort Jutphaas. Dit mooi in het
groen gelegen fort neemt een speciale plaats in ten opzichte van de
andere Íbrten. Fort Jutphaas is namelijk in gebruik door Wijnkooperij Trouvaille. Natuurlijk willen we even binnen kijken. Naast de
gebruikelijke voorraad flessen staan grote vaten opgesteld in het
binnenste van de kazerne. De wijnhandel importeert zelf rode wijn
'en vracl Hier in het fort wordt de wijn opgeslagen en gebotteld.
De enorm dil<l<e muren zorgen voor een constante lage temperatuur, het hele jaar door, die het fort erg geschikt maakt voor de
opslag van wijn. Menig Franse vigneron schijnt jaloers te zijn op
de ideale omstandigheden die in het fort heersen. Natuurlijk wil-
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len wij de in Fort futphaas gebottelde wijn wel eens proeven, dus
kopen we een fles rode wijn. En omdat het zulk heerlijk zomers
weer is, hebben we een uitstekende smoes om ook een fles rosé
mee te nemen. Aan het eind van de middag zitten we in het late
zonnetje in de kuip. We besluiten dat dit een geschikt moment is
om, in het kader van de Waterlinieroute, de rosé eens te proberen.
Je moet tenslotte weten waarover je schrijft...
De dag daarna verlaten we het Merwedekanaal en varen we voor
ongeveer drie kwartier over het Amsterdam-Rijnkanaal. Met een
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Doerak over deze waterweg varen geeft een compleet nieuwe inhoud aan het begrip 'tobbedanseni Hotsend en klotsend varen we
vlak langs de rechteroever. Op een gegeven moment worden we
ingehaald door een zeer diep geladen vrachtschip. De zuiging is zo
sterk dat we ten opzichte van de oever stil liggen, terwijl de motor
toch met 2.500 toeren draait. Dit is onder normale omstandigheden genoeg voor een snelheid van ongeveer 8 kilometer per uur!
We zijn dan ook blij als we bij Maarssen door het openstaande
sluisje de rust van de Vecht bereiken. Een groter contrast kan haast

niet. In Maarssen leggen we aan, want ook hier is een fort: Fort
Maarsseveen. We lopen er in een dik kwartier naar toe. Volgens
het jaartal in de gevel is het fort in 1881 gebouwd. Een aantal onderdelen van dit fort is ooit gesloopt, maar de toegangsbrug is nog
origineel. Het fort ligt er mooi bij, maar helaas is het gesloten.
We varen verder over de Vecht. Grappig idee eigenlijk: de Vecht
wordt meestal geassocieerd met de overbekende buitenhuizen uit
de Gouden Eeuw. Veel minder bekend is dat de rivier tot eigenlijk
niet zo heel lang geleden ook onderdeel van een verdedigingslinie
is geweest.

Fort Nieuwersluis, bewoond door een kolonie vleermuizen, laten we voor wat het is: in Nieuwersluis is nergens een plek om
fatsoenlijk aan te leggen. Vanaf Loenen is het fort overigens te
voet goed te bereiken, over het jaagpad langs de Vecht. Maar Fort
Nieuwersluis heeft bii Loenen wel een concurrent, want ook daar
ligt een fort: Fort Spion. Dit ligt op een kwartiertje lopen vanaf
Loenen, te midden van de Loosdrechtse Plassen. Het is in gebruik
als drukbezochte minicamping. Bovenop het fort staan een paar
tentjes in het gras. Bijzonder aan dit fort is dat je er het 'bomvrije
wachthuis' kan huren als vakantieverbliif.
Voor Pampus
Bij sluis 't Hemeltje schutten we in de richting van Hilversum. Na
een kilometer ligt Fort ICjkuit op de stuurboordoever. Als een van
de weinige forten van de Waterlinie ligt Fort I(jkuit goed zichtbaar
aan het vaarwater en van die eigenschap maken we danlóaar
gebruik om een foto van de varende boot met een fort op de achtergrond te maken. Gelukkig blijkt het onheilspellende bordje in de
wei, 'pas op voor de stierl loos alarm te zijn. Als de foto's gemaakt
zijn, varen we verder naar de plas de Wijde Blik waar we voor
anker gaan. Na een rustige nacht vervolgen we onze tocht. We
passeren nog een paar forten langs de Vecht, zoals bij Uitermeer
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waar het nogal gehavende Fort Uitermeer op de oever staat.
In Muiden schutten we door de Zeesluis, onder toeziend oog van
de vele terrasbezoekers, in de richting van het laatste fort van
de waterlinie: Fort Pampus. Op onze weg naar het open water
passeren we het overbekende Muiderslot, dat trouwens ook deel
uitmaakte van de Waterlinie. In een halfuurtje varen we, flink
stampend en buizend tegen de stevige noordenwind in, over het
IJmeer naar het forteiland Pampus. We zoeken een ligplaats aan
de binnenl<ant van de steiger en liggen eindelijk eens écht voor
pampus. Het fort is aangelegd op de ondiepte die hier in de VOCtijd al lag en de doorvaart naar het IJ blokkeerde. Je kunt er met
eigen boot naartoe, maar vanaf Muiden gaat er ook een pontje.
Behalve natuurlijk de ligging op een eiland, is het leuke van Fort
Pampus dat het toegankelijk is voor publiek. Eindelijk een fort
waar we in kunnen! Als we eenmaal binnen zijn,kiezen we voor
avontuur: het donkere gangetje links ziet er veel spannender uit
dan het helder verlichte gangetje rechts. Als blijkt dat het wel erg
donker is, en dat er spinnenwebben hangen, moet ik als vader
natuurlijk voorop (zo werkt de democratie in een gezin dat voor
driekwart uit vrouwen bestaat). Ik licht ons bij met het schermpje
van de digitale camera als zaklamp. "Bukken meiden, daar komt
weer een spinnenweb aanl"
In het fort ligt een uitgebreid stelsel van (gelukkig meestal goed
verlichte!) gangen en ruimtes. In elke ruimte hangt een bordje met
info over waarvoor dit vertrel< in gebruik was: als kantine bijvoorbeeld, voor het verblijfvan de manschappen ofvoor de opslag van
munitie. Op het moment dat wij Fort Pampus bezoeken (2007),

wordt het opgeknapt, maar dat moet in 2008 klaar zijn. Grote
delen van het fort staan in de steigers. Er wordt hard gewerkt,
kruiwagens vol puin worden door de gangen afgevoerd en vanaÍ
de steigers zijn metselaars druk bezig.
het haventje van Pampus zien we het allereerste kanon van
onze tocht langs de Waterlinie. Achter het kanon staat een jongetje. Hij gaat helemaal op in zijn spel. "En garde!" zegthijÍegen
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niemand in het bijzonder, "welkom op mijn pirateneiland!"
Later varen we verder, in de richting van Amsterdam. Langs mijn
neus weg zeg ik: "Rond Amsterdam ligt ook een hele hoop forten,
de Stelling van Amsterdam. Zullen we daar ook langs varen?"
Guusje kijkt me aan en zegt tactisch: "De volgende keer, pap." J.
Kiik ook oo www.fortenmaand.nl
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