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Nederland is beroemd om zijn strijd tegen het water. Maar wist je dat we honderden
jaren geleden water ook heel slim gebruikten om de oorlog te winnen van de
Fransen, Engelsen en Duitsers? Dat gebeurde in Noord- en Zuid-Holland tussen
Muiden en Gorinchem bij de Hollandse Waterlinie. Door land onder water te zetten
konden vijandige legers niet verder trekken. Prins Willem III was de eerste die deze
tactiek gebruikte. Volg zijn spoor en ontdek hoe leuk de Hollandse Waterlinie is!

Het bijzondere van de Hollandse Waterlinie is
dat je hem niet ziet als je het niet weet. Alleen op
oude landkaarten is aangegeven welke delen van
de polders ooit onder water stonden. Maar kijk je
goed langs de route, dan vind je wel degelijk de
vestingsteden, forten en bruggen. En op tientallen plaatsen hoor je het verhaal achter de legers
langs de linie. Ideaal voor een dagje uit, maar
ook voor een vakantie: je kunt namelijk bijna de
hele route wandelen of fietsen en onderweg zijn
er volop plaatsen om te kamperen!

Stoer museum
Laat je door prins Maurits zelf vertellen waarom
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hij de Oude Hollandse Waterlinie bedacht, in
het splinternieuwe Waterliniemuseum. Dit is
gevestigd in een van de grootste forten van de
linie, Fort bij Vechten. Op de binnenplaats staat
een 50 meter lange maquette van de Nieuwe
Hollandse Waterlinie, die regelmatig onder water gezet wordt zodat je kunt zien hoe het werkt.
Zet je in het museum de Virtual Reality bril op
dan vlieg je over de échte waterlinie in bedrijf.
En prins Maurits, maar ook gewone mensen,
vertellen in de interactieve tentoonstelling wat
de Hollandse Waterlinie voor hen betekende.
Bijvoorbeeld de boerin die in Rampjaar 1672
haar land onder water zag verdwijnen.

Oude en Nieuwe

Hollandse
Waterlinie

De Oude en Nieuwe Hollandse Waterlinie
volgen grotendeels dezelfde route, van
Muiden tot Gorinchem. De Oude Hollandse
Waterlinie is bedacht in 1589 door prins
Maurits, en officieel gebruikt in Rampjaar
1672 door stadhouder Willem III, toen
Nederland van meerdere kanten werd
aangevallen. Bij de Oude Hollandse Waterlinie lag de nadruk op het onder water
zetten van het land. Kenmerkend waren de
elf vestingsteden langs de linie, waar de
bevolking veilig kon wonen, onder meer
Muiden, Weesp, Oudewater, Schoonhoven
en Woerden. In 1815 werd besloten niet
alleen te vertrouwen op het water, maar
ook forten te bouwen van waaruit soldaten
konden opereren. Deze Nieuwe Hollandse Waterlinie werd iets verlegd naar het
oosten, waardoor ook Utrecht binnen de
verdedigingslinie viel. De Nieuwe Hollandse Waterlinie bestaat uit meer dan vijftig
forten en vijf vestingsteden.

Beleef de historie
In september kun je je helemaal onderdompelen
in de tijd van het ontstaan van de Oude Hollandse Waterlinie. Dan is het namelijk Prinsenmaand,
met volop activiteiten. Zo geeft prins Willem III in
vol ornaat persoonlijk het startsein voor Haastrecht Klassiek, een oldtimertocht op Open Monumentendag. De mode uit die tijd kun je die dag
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bekijken in een modeshow uit de Gouden Eeuw
in theater Concordia. Ook sfeervol is ‘Licht op de
Linie’, waarin Nieuwpoort en Schoonhoven, vestingsteden tegenover elkaar aan de Lek, sprookjesachtig worden uitgelicht. Op zaterdagen in
september kun je met een gids mee voor een
vestingwandeling in de schemering. Houd je van
muziek, dan mag je zeker de speciale voorstelling
‘Een Groene Harts’ droom’ niet missen. Geïnspireerd op het bekende stuk van Shakespeare met
voor ieder wat wils, van opera tot rap en dance.

tip:

op ontdekdewaterlinie.nl vind je alle
activiteiten van de Prinsenmaand.

Bijzondere stadjes
De elf vestingsteden van de Oude Hollandse Waterlinie zijn vrijwel allemaal versterkt volgens een
militair concept uit de Gouden Eeuw. Met vestingwallen, poorten, bastions en arsenalen moesten
zij burgers en belangrijke zaken als
bruggen en sluizen beschermen.
In Woudrichem, Gorinchem,

Leerdam, Nieuwpoort, Schoonhoven, Oudewater, Woerden, Nieuwersluis, Weesp, Naarden en
Muiden is dat tot op de dag van vandaag terug te
zien. Alle stadjes zijn de moeite van het bekijken
waard en je kunt een bezoek combineren met leuke andere activiteiten. Zo is Oudewater bekend als
Heksenstad. De weegschaal waar vroeger heksen
op werden gewogen staat er nog. Op 24 en 25 juni
is er Heksenfestijn met braderie en optredens, en
op verschillende zaterdagen in juni is er de familievoorstelling ‘Antje de sprookjesheks’. In glasstad
Leerdam moet je juist weer in september zijn, tijdens de Glasdagen van 9 tot en met 11 september.

Kastelen bezoeken
Langs de Hollandse Waterlinie liggen ook verschillende kastelen. Die zijn niet speciaal gebouwd
voor de linie, maar hielpen natuurlijk wel bij de verdediging van het land. Bijvoorbeeld het Muiderslot in het noorden van de linie, het best bewaarde
middeleeuwse kasteel van Nederland. Sinds een
paar jaar heeft het kasteel een speciaal Waterschild-paviljoen waarin je de rol van het kasteel in
de waterlinie kunt zien. Het ligt gedeeltelijk onder
de grond, wat het bezoek een bijzondere ervaring
maakt. Helemaal in het zuiden wordt de waterlinie
gesloten door Slot Loevestein, beroemd vanwege
de ontsnapping van Hugo de Groot in zijn boekenkist. Aan Slot Loevestein werden verschillende
verdedigingswerken toegevoegd in het kader van
de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Die geven het
kasteel nog steeds de sfeer van een 19de eeuws
soldatendorp. In de interactieve presentatie ‘1000
bommen en granaten’ ontdek je alles over het
leven van de soldaten en gevangenen in de tijd
van de Hollandse Waterlinie.

“Op 24 en 25 juni
is er ‘Heksenfestijn’
in Oudewater”

De natuur in
De waterlinies liggen in een oer-Hollands landschap waar het heerlijk wandelen en fietsen is.
Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een historische
themaroute. Zo is de Rampjaarroute te fietsen,
waar je op verschillende plekken langs de weg
kunt lezen wat de Republiek der Zeven Nederlanden in 1672 moest doorstaan met aanvallen
vanuit alle kanten. Wil je meer weten van de
techniek achter het onder water zetten? Dan
kun je 23 juni of 21 september mee met een
zeven kilometer lange waterwandeling vanuit
gemaal Haastrecht. Daar hoor je juist alles over
de overgang van oude naar nieuwe waterlinie in
1815. En natuurlijk is het ook leuk om de forten te
verkennen. Sommigen zijn volledig overwoekerd,
anderen nog in gebruik als kantoor of restaurant
of verklaard tot natuurgebied. Fort Werk IV bij
Bussum, Werk aan de Waalse Wetering bij Vianen
en de ‘doorgezaagde bunker’ bij Leerdam kun

je op eigen houtje verkennen. Op onder meer
Fort Kijkuit, Fort Rijnauwen en Fort Ruigenhoek
zijn er rondleidingen van Natuurmonumenten
of Staatsbosbeheer. Bijzondere planten vind je
op Fort Hoofddijk in de Botanische Tuinen van
Universiteit Utrecht. En kun je er geen genoeg
van krijgen dan kun je ook slapen op een fort:
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Fort Spion in het water bij Breukelen is een kleine
natuurcamping (alleen voor tenten)!

Kaartlezen en schatzoeken
Zijn jouw kinderen ontdekkingsreizigers? Dan is
GeoFort in Herwijnen wat voor hen. Forteiland
Fort bij de Nieuwe Steeg is omgetoverd in een
bijzonder doe-museum met
activiteiten die leuk zijn voor
kleinere kinderen en tieners.
Alles op Geofort staat in het
teken van kaarten en navigatie.
Natuurlijk met voor de hand
liggende dingen als doolhoven
(onder andere eentje op geur)
en schatzoeken. Maar ook
moderne techniek als ‘Powers
of Ten’ waarmee je uitzoomt van
je kleine teen tot de verste ster
in het heelal. In de spannende
donkere gangen van het fort
kun je testen hoe makkelijk je
gedesoriënteerd raakt. Ook is
het fort nagebouwd in het computerspel Minecraft, en kun je
met de lift naar het middelpunt
van de aarde. Voor de kleintjes is
er de Vleermuis speurtuin van Staatsbosbeheer
en buiten op het forteiland kunnen de kinderen
lekker klimmen en klauteren.

tip:

meer info? Op ontdekdewaterlinie.nl en
hollandsewaterlinie.nl lees je alles over
dit onderwerp!
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