Kruip in de huid van je voorouders en ervaar de
spanning van een boerengezin wiens land onder
water wordt gezet via de korte historische speelfilm
‘De Zondvloed’. (vanaf voorjaar 2020).

Smullen van het Waterlinieland, stop bij een
kaasboerderij, fruit- en kruidenkwekerij of
landwinkel. Of stap af bij de vele terrasjes en
restaurantjes onderweg. Liever zelf je liniemaaltijd
bij elkaar plukken of eten uit een picknickmand,
ook dat kan!

PROEVEN | van het Waterlinieland

VOELEN | film
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Zweef als een vogel boven de Waterlinie en verwonder je
hoe de linie als een groen blauwe slinger door het Groene
Hart slingert. De dronevideo ‘Waterlinie in Vogelvlucht’
brengt dit ingenieuze verdedigingssysteem in beeld
(vanaf voorjaar 2020) en volgt deze fietsroute.

ZIEN | dronevideo

Tijdens het rampjaar 1672 doorkruisen Adriaan
Claasz (boerenzoon) en Henrick van Wegen
(boodschapper) de Oude Hollandse
Waterlinie. Allebei zijn ze op zoek naar
prins Willem III, op wie alle Hollanders
hun laatste hoop hebben gevestigd.
De Fransen hebben bijna heel de
Republiek onder de voet gelopen.
Nu is Holland aan de beurt. Zij volgen
daarbij een deel van deze fietsroute.
Hun avonturen zijn te beluisteren
via 11 luisterverhalen vastgelegd in
audiotours.

LUISTEREN | audiotours

Overnachten in de Waterlinie! In een vestingstadje of
in het ommeland dat onder
water werd gezet.
Er zijn volop mogelijkheden
om te overnachten: hotels,
B&B, groepsaccommodatie,
vakantiehuizen en
campings. Je kunt er ook
voor kiezen om met zijn allen
te slapen op de boerderij of
een trektocht te maken over
oude dijken en kades met je
tentje.

MAAK ER EEN KORTE
VAKANTIE VAN!
Laat je onderdompelen in de Waterlinie en bezoek
één van de vele vestingstadjes, boek een Waterlinie
arrangement en laat je verrassen door de vele boeiende
lokale linieverhalen tijdens een storytellingtour of
optreden van Wouter van de Waterlinie.

BELEVEN | storytellingtour

DE LANGE AFSTANDSFIETSROUTE DOOR DE OUDE HOLLANDSE WATERLINIE IS MEER DAN FIETSEN ALLEEN.
LAAT JE ONDERDOMPELEN EN GENIET VAN DE LINIE MET AL JE ZINTUIGEN.

BELEVING
Rampjaar 1672, het volk is redeloos, radeloos, reddeloos.
De hoop is gevestigd op Willem!III. De Oude Hollandse
Waterlinie wordt in werking gesteld. Boerenland gaat onder
water. Er ontstaat een eindeloze watervlakte tussen Holland en
de Fransen. Minder bekend is dat de Fransen ook dijken doorstaken om de Hollanders een koekje van eigen deeg te geven.
Herontdek de Oude Hollandse Waterlinie
op de fiets. Er is een lange afstandsfietsroute uitgezet van maar liefst 120 km.
Meer fietsen? Je kunt kiezen uit meer dan
8 kortere Waterlinie Fietsroutes.
Onderweg kom je langs linie-elementen:
6 vestingsteden, 4 inundaties/dijkdoorgravingen, 3 publiekstrekkers en 7 forten/
schans/posten.

TOTALE

WEETJES EN IDEETJES

FIETSEN LANGS DE
OUDE HOLLANDSE
WATERLINIE

SCHATBEWAARDER
VAN HOLLAND
MET EEN SPANNENDE GEVECHTSHISTORIE

De spannendste waterlinie van Nederland was ooit de
meest succesvolle linie van Nederland. Nu vormt de
Oude Hollandse Waterlinie een prachtig en uniek
cultureel watererfgoed met vestingsteden, molens en
gemalen, bruggen, sluizen en waterkeringen. De moeite
waard om te bezoeken, beleven en beheren.

Ruim

12fi0etspklemzier!

Pak de fiets en geniet van meer dan 120 km Waterlinie
fietsplezier. Rust lekker uit op een van de vele terrasjes
of in een landelijke B&B. Leuk om te combineren met
Slot Loevestein, Fort Wierickerschans of het Muiderslot.
Langs deze verhalende linieroute met meer dan
50 afstappunten is van alles te beleven.
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COLOFON
Mede mogelijk gemaakt door:

Er kan ook volop gerecreëerd worden met
meer dan 40 afstappunten (struinpunten)
en 3 publiekstrekkers.

Liever wandelen? Kies uit meer dan
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of ga voor de Lange Afstand Wandelroute
Oude Hollandse Waterlinie.

• struinenenvorsen.nl • oudehollandsewaterlinie.nl • forten.nl
• groenehart.nl • nederlandfietsland.nl • routesinutrecht.nl
• inschoonhoven.nl/ontdek-schoonhoven/vestingstad-v1

Gek van verhalen? Je kunt je hart ophalen,
want er is heel veel geschreven over deze
spannende gevechtsgeschiedenis met meer
dan 20 linieverhalen (vorspunten).

7 waterlinie wandelroutes/ommetjes

Voor eventuele onjuistheden en onvolkomenheden wordt door de uitgever geen aansprakelijkheid aanvaard. Niets uit
deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk vermenigvuldigd of gepubliceerd worden zonder toestemming van de uitgever.

fietsknooppunten
smartphoneproof
40 afstappunten
20 linieverhalen
dronebeelden
15 linie-elementen

Fietsroutekaart
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