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Van de andere stelling is
het Fort aan d en Hoe k van
Holl and te bekijken. Dit in
1889 opgeleverde bouwwerk
diende de toen net gegraven

~~e~wTh:~~::9ïte~:~:;
het het Kustverde:rigingsmu
seum. Tot en met november
elk eerste weekeinde van de
maan d geopend : op zat erd ag
van 10 tot 16 uur en op zon-

:e~ ;~inl~et~;:nd~~'j~K ~~
au gustus zijn er bovendien

~:i!ee~dbftd~l~fi~~kA:an~
Holland , te l. : 0 ] 747-82456 .

Van de vijf forten rond de
marinehavens tad is Kijk.

~:ti:;~~a~:~gpu~i!ek.ni~~
en met 3 juli is er elke zonda g
om 12 en 14 uur ee n rondl ei
ding. Van 5 juli tot en met 4

~~~1i:i~~g~~n0% '1i,0~i~fg
en 15 uur en van din sdag tot
en met donderdag om 12 en
14 uu r. Wel is er ee n zogehe
ten Napo leon wande lroute

~~~aW:s~~:~,~:~~~hD~;:
route is verkrijgbaar bij de
VVV Den Helder, tel.: 02230 
255 44 .

~e~~~kS~~ki~~~tl ié~:~ns~~
en is op afspraak te bezoeken

~a~~J~t~~~:töit~~r~:&O~n de
Tot en met oktober is er elke
zondag een boottoch t naar het
fort-e iland Pampus. Vertrek is
om 15 uur vanuit Almere-Ha
ven . Reserveren bij VW Alme
re-Haven, tel.: 038-5348088.
Fort Veldhuis aan de Genie
weg! Commlinicatieweg West
te Heemskerk is van mei tot en
met september 's zondags ge
opend van 10 tot 17 uur.
Een beschrijving van de route
langs de Stelling van Amster
dam is verk rijgbaar bij de
VW's en ANWB- kantoren in
Noord-Hoüand .

gska me rs te zien, die later
zijn verbouwd tot cellen . En
de san ita ire ru imte s, waar
volgens goed milit a ir gebruik
de wasbakken en wc-pott en
in slagorde staan opgesteld .
Dan sta an we, voor we er erg
in hebben , weer buiten. De
rondleiding heeft niet lan ger
dan een uur geduu rd, maar
op de een of andere manier
hebben we nu het gevoel alles
te weten wat er van forten te
weten valt en dat we boven
dien de pare l in de kroon van
de Stelling Amsterdam heb-
ben gezien.

Weide land
Als we onze tocht door de

bomvrije gangen vervolgen
komen we inee ns buite n, ach
ter een bors twering . Vand aar
hebben we een pracht ig uit 
zicht op het krui spu nt van

w~t:r:e~:nk~~~~~~;noD~
Rijp, een plaatsj e dat een
paar kilometer ten noorden
van Spijkerboor ligt . Verder
eindeloos weideland, door
sneden door kaarsrecht e slo
ten en wegen , en hier en da ar

eep:i~~lf:::~~~r~~en tijd om
te mijmeren . We moeten te-

r~~ ~a~~lt~;n~o~~~nd~~a~i
fiepen, en vervo lgens een
tr ap op naar de bovenverd ie
ping van het fort . Daa r krij
gen we nog even de legerin -

tember zijn er rondleidingen
op woens dag om 10.30 uu r,
zaterdag om 13.30 uur en
zondag om 10.30 en 13.30
uu r; aa nmelden bij VVV
Zeist , te l: 03404 - 19164 of
18277 . Het fort werd tu ssen
1867 en 1870 gebouwd en
was het grootste en duu rst e
van zijn tijd . Honderd stuk
ken geschut en ongeveer 550
solda ten kon het herbergen.

Rijnauwen is teven s een
van de 20 forte n die kunnen
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Ut recht se deel van de Nieu
we Hollandse Waterlinie. De
beschri jving daarvan is ver
krijgbaar bij de 'betere' boek
handel.

Ander s dan de Nieuwe Hol
la ndse Wat er linie war en de
Ste lli ng va n Den Held e r
en de Ste lli n g va n de mono
den van d e Maas en _va n

~~w~~~n~l~~~:~~~ ~i;
over de Noordzee kwam en
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Stelling van Den Helder
kwam van Keizer Napo leon ,
toen die het hier voor het zeg
gen had . Het Gibral tar van
het Noorde n moest het vol
gens hem worden.

boor, de geschuts koepel met
de twee puntgave kanonnen
van de Duitse firma Krupp .
.,[n deze sta at zijn ze Uniek
op de wereld", verz ekert
Prij s. De beide kanonnen, de
nikkelst alen pantserkoepel
en al het gietijzer erond er,
wegen samen 60.000 kilo. Te
zwaar om te slopen vonden de
Duitse bezette rs . Daar door is
dit geschut het enige dat de
oorlogsjar en heeft overleefd.

tITRE eHT - Je zou bijna
zeggen dat de 19de eeuwse
st rategen hier te lan de alleen
Noord- en Zuid-Holland de
moeite van het verde digen
waard vonde n . Wan t bijna al 
le forten, lin ies en stellingen
die ze bouwden lagen in en
rond die twee provincies .

Het belangrijkste verdedi
gin gsste lsel van die dagen
was de Nieuwe Holland se
Water linie, die liep va n Naar
den en Muid en, langs de
Vecht . de Oostk ant van de
sta d Utr echt en de Lek, na ar
de Merw ede. Veel forten va n
die lini e, die tussen 1815 en
1885 werd aa ngel egd, had
den de vorm van een twee of

~~~e~~~~i~~~~~~ ~r::;
metselwerk en werden om
ri ngd door wallen en grac h
ten. Fort As pe ren , niet ver
van Leerdam, is da ar een
voorbee ld van. Dat is boven-

~~nv:nd:me~ew;~~~f:nzr~
Waterli nie die is te bezichti 
gen (van 12 juni tot en met 4
sept em ber, van dinsdag tot
en met zondag geopen d van
10 tot 18 uur) .

Ee n and er fort dat toegan 
kelijk is Rij nauwen bij Bun 
nik . Van april tot en met sep-

tuurmonumente n. zijn op ge
zette t ijden te bezichtigen.

ne~~sda:~~e k:Ûe ~~~~~
van Fort Spijkerboor naar
een lege ru imte . Hij stampt
met zijn voet op de betonnen
vloer. "Hieronder bevindt
zich een wate rta nk van
30.000 liter . Verderop is er
nog zo een, en dan is er ook
nog een reservoir van 60 .000
liter." Dan wijst hij naar een
grote tekenin g op een van de
muren : "Wat is dat?" Rem
brand ts Sta almeeste rs , we
ten we toevallig. " En die daar
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door iemand die hier na de
oorlog gevangen heeft geze
te n."

Ook elders in het gebouw
zijn een paar wanden met te-

:i\l o nullle n t keni ngen versie rd. De meeste
zijn stereotype plaat jes van

ci;~~~~lioh:~~::~~~~ ~:~~~:~ biik s:~~~~~::~:
van Amst erd am tot monu - meisjes in klederdracht en de
ment verklaard en heeft de .zonneb loemen van Van Gogh .
ANWB in sa menwerking met . In het kap elletje in een va n
Toer-in Noord-Holland een de zijgangen zijn de voorste l
route langs de linie uitgezet. lingen natuurlij k religieus.
De meeste fort en zijn, net als De geboorte van Jezus op de
vroeger, verboden terrein. Al- ene en het Laa tste Avond 
leen Fort Veldhui s bij Heems- maal op de andere muu r.
kerk, Pampus in het IJ en Even late r komen we bij

~rij~:~~~:~rJe5~;VN~: ~:~ t~zd~e~~:sd~~ ~;ijk:~

leger dien en . Mocht de vijand
andere ste llingen , zoals de
Hollandse Waterlinie, onder

~:nvri~~o~ie~ t~nn~~~ ~~=:
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dan 40 forten en het onde r
water zet ten van het omlig
gende land , zouden daarvoor
zorgen.

De ironi e wil dat toen de
ste lling na meer dan 30 jaar
bouwen haar voltooiing na 
derde, de Eerste Were ldoor
log uitbrak en die bewees·al
snel dat dit soort verdedi-

~!d:e~~h~lTocr:~ h~~
nog tot de ja ren '60 duren
voor al le forten officieel wa
ren opgeh even als vesting
werk .

Id yllisch
Het fort hee ft inderd aa d

iets idyllisch , zoals het daar
ligt tegen de ringdij k, vlak bij

r~lk:~:ai~rkeetr:~t:~:
rin gvaart en de Knollend am
merva art elkaar ontmoeten.
Van af de dijk gezien is het
nie t meer dan groene heuvel,
omgeven met een gracht en

~:r ~~o~t~Cd~~r;~i~i
van het achter liggen1: land.
Overal bloeien madeli efjes en
paardebloemen en er graast
zelfs een kudde schapen op de

~~l~f' :;~~t e:~e~~~:~
d~~~ei~t~~~~~de~ev~~u~~lt
er onder ligt .

va~P,~:eS~llrn~~~~tt:;t~~~
dam' . Deze 135 kilometer

~n~a:fd:~igi~~:~iniinr~ij~
van oorlog als laats te bol
werk voor het Nederlandse

• Vanaf de
dijk gezien
lijkt FortSpij
kerboor een
lieflijk heu
vellie, maar
aan de ach 
terkant, de
zogeheten
keelzijde.
verraadt het
zIjn ware
aard. FOTO
ROBERT lANTOS.

maar liefst 48 soorte n. Prij s
is er van overtuigd dat het ge
vede rde volkje weet dat het
fort voor men sen altijd verbo
den terrein is geweest , want

:;~ :~~~~iut~kt~li;~l~~::~
masse hierheen.

OVERAL In Noord
en Zuid-Holland en
ook In Utrecht lig
gen nog 19de
eeuwse verdedI
gingswerken. Hun
militaire funktie
zijn ze Inmiddels
kwijt. Ze hebben
nu vooral een land
schappelijke, eco
log ische en histori
sche betekenis.
Spijkerboor, een
van de 42 forten
van de 135 kilome
ter lange Stelling
van Amsterdam
ilustreert dat.

vaneen
betonnen
veste
door ANNE JONGSTRA

SPIJ KERBOOR
Volgens het echtpaar
Prij s is Spijkerboor het
mooiste plekje van de
Beems ter. En dan bedoe
len ze natuurlijk voora l
dat fort . waa r ze a l 24
jaar op passen en waar
ze elk st eentje en kabel
tje wete n te liggen . Ee n
prachtig stukje werk is
dat , zeker als je bedenk t
dat ze het indert ijd gro
te ndeels zonder die
prachtige machines en
werk tuigen moesten
doen die wij nu zo van 
zelfsprekend vinden.

J e kun t er ook het verleden
nog een beetje proeven . De
sfeer van '14-'18, toen hier
316 solda ten geleger d waren
die allemaal van tijd tot tijd
wacht liepen , een tu kje de
den , de maaltijd gebruikten,
na ar het toile t gingen, corvee
deden, en bovenal , zich ver 
veelden . Maar ook van de ja 
ren na de Eers te Wereld oor
log toen Fort Spijkerboor een
gevangenis was, en vlak na
de Tweede Wereld oorlog toen

:ro::~~~~B~:~ i:::: ~Pf~:
di ë-weigeraars.

Niet alleen het betonn en

~~~~7u~rh~; :~h~:~~'lIe~
fort is gebouwd op zand dat
van elde rs is aangevo erd.
Vand aar dat hier planten
groeien die je op het omli~-

~~~~rsv~:ll:~dz~\~t:kt~~ed
thuis bij het fort . De Vogel
werkgroe p Beemster telde er
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D ·De Stelling van Amsterdam moest als laatste bolwerk

e dienen wanneer andere linies in handen van de vijand wa-
ren gevallen. De route van de ANWB en Toer- in Noord -Hol·
land voert lang s een groot aantal van de forten van deze
stelling.
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