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Fortenfestival – festivals, buitenfilms, theater op de 
forten en waterlinies   

1 – 9 september 2018 

  

Nederland telt 10 waterlinies met meer dan 150 forten en een ingenieus systeem van 
dijken en sluizen. Verdedigingslinies die de vijand tegenhielden door het opzettelijk onder 
water zetten van het linielandschap. Van zaterdag 1 tot en met zondag 9 september staan 
de poorten van deze veelal verborgen forten open voor publiek. Met festivals, buitenfilms, 
theater, tentoonstellingen, rondleidingen en natuurlijk heerlijk eten en drinken op de 
prachtigste locaties. Verleng de zomer, kom naar het Fortenfestival! www.fortenfestival.nl 
  

 
  

Wandelen en fietsen 

Ontdek al fietsend of wandelen het linielandschap. Op de fiets of tijdens een wandeling zie je 

zo veel meer! Van tankversperringen, bunkers, limietpalen tot beersluizen en geschutskoepels. 

De waterlinies zijn veelal verrassend groen en prachtig stil. Lange tijd mocht het 

linielandschap niet worden bebouwd en kon de natuur zijn vrije gang 

gaan. www.forten.nl/routes   

  
European Fortress Day september 2018 

Nederland is niet het enige land met forten en verdedigingslinies. Overal in Europa staan 

forten, bunkers, kastelen en vestingsteden. Dit jaar slaan wij de handen ineen en vieren wij 

gezamenlijk voor het eerst een Europese Fortendag in september. In Nederland is dat op 

zaterdag 8 september tijdens Open Monumentendag. European Fortress Day wordt mogelijk 

gemaakt door European Federation of Fortified Sites (EFFORTS) en Stichting Liniebreed 

Ondernemen. 

www.europeanfortressday.nl 
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Water als bondgenoot 
Nederland is beroemd om haar eeuwenlange strijd tegen het water. Minder bekend is dat water ook een 

bondgenoot was. Het strategische landschap vormt de basis van beide linies. Voor het ongetrainde oog is dit 
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landschap onzichtbaar, maar het was van levensbelang voor de werking van de linies. De ontwerpers van de 

waterlinies maakten handig gebruik van de omgeving. Zij maakten van het landschap een wapen. De 

hoofdverdedigingslijn loopt als een ruggengraat door het landschap. Rondom de forten mocht (bijna) niet 

gebouwd worden. Dit waren de zogenaamde ‘verboden kringen’. Zo werd het waarnemings- en schootsveld 

vrijgehouden. In dat strategische landschap is het complexe maar briljante watermanagementsysteem ingebed. 

Overal langs de verdedigingslijn zijn nog de sluizen, kanalen, inlaten, grachten en dijken zichtbaar die gebruikt 

werden om de polders voor de verdedigingslijn te inunderen. Naast bestaande sluizen of dijken zijn er ook 

enkele ‘militaire’ sluizen bijgebouwd. Vanuit de grote rivieren en de Zuiderzee (later het IJsselmeer) werd in 

verschillende fasen water naar de polders verplaatst die geïnundeerd (onder water gezet) werden via negen 

inundatiekommen. Deze gebieden waren tussen de 3 en 5 kilometer breed, zodat er niet overheen geschoten kon 

worden. De kommen werden tot ongeveer 40 centimeter (kniehoogte) onder water gezet, om zo het landschap in 

een moeras te veranderen. Te diep om met een leger doorheen te gaan, niet diep genoeg om er overheen te varen. 
  
Stichting Liniebreed Ondernemen 
Stichting Liniebreed Ondernemen (SLO) is de grootste forten- en waterliniestichting van Nederland en heeft als 

doel te zorgen voor een duurzame, maatschappelijke en economische benutting van Waterlinies en hun forten in 

Nederland. De stichting vormt de verbinding tussen het culturele erfgoed (de forten), overheden en de 

ondernemers die op en rond de forten opereren. SLO staat voor netwerk, advies, initiatief en innovatie voor en 

door diverse actoren in de Waterlinies. Ze zet zich in voor productontwikkeling en de organisatie van bijzondere 

liniebrede culturele evenementen met prachtig fortenerfgoed als decor. Daarnaast biedt SLO haar achterban 

services op het gebied van marketing, publiciteit, centrale inkoop en biedt zij toegang tot een gepassioneerd 

ondernemersnetwerk. SLO beweegt op het snijvlak van markt en overheid en stimuleert nieuw ondernemerschap 

waar publiek en privaat letterlijk hand in hand gaan. 
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