
grote zilverreiger zijn er regelmatig te vinden. Er wordt in 
2014 een vlonderpad door het gebiedje aangelegd.

3
 Werk aan de Waalse Wetering

 Dit Werk is gebouwd in 18751878 en omvat een bomvrije 
remise en een fortwachterswoning. Het werk was in 
noodgevallen geschikt voor de huisvesting van maximaal 
95 manschappen. Het fort is vrij toegankelijk en je kunt er 
genieten van een wijds panorama van het linielandschap. 

4
 Werk aan de Korte Uitweg

 Dit werk werd tussen 18761879 gerealiseerd als onder
steuning van fort Honswijk. Hiermee konden de manschap
pen de noordelijke Lekdijk verdedigen. Het werk heeft 
een bomvrije kazerne, een opslagloods en een munitie
magazijn. Er is een kleine expositie over de waterlinie en 
er kan gekampeerd worden. Bij het theehuis op dit fort kun 
je van woensdag t/m zondag terecht voor een hapje en 
drankje. Dit theehuis worden gerund door Reinaerde, een 
organisatie die hiervoor mensen met een beperking inzet.

5
 Gedekte Gemeenschapsweg

 Deze weg verbindt Fort Honswijk met het Werk aan de 
Korte Uitweg. Dit is de enige nog complete verbindingsweg 
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Achter de aarden 
wal konden militairen zichzelf en hun materieel ongezien 
verplaatsen. In de wal zitten verscheidene betonnen 
groepsschuilplaatsen. 
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Voor meer informatie:

VVV Wandelroute 

Rondje Linielanding 10 en16 km

langs de forten op het Eiland van Schalkwijk

VVV Kromme Rijnstreek
Markt 24, 3961 BC Wijk bij Duurstede
tel. 0343 575 995
www.vvvkrommerijnstreek.nl
info@vvvkrommerijnstreek.nl
www.forten.nl
www.staatsbosbeheer.nl

Werk aan de Waalse Wetering

6
 Fort Honswijk en Lunet de Snel

 De toren van fort Honswijk (gebouwd tussen 1841 en 
1848) is de oudste en grootste van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie. De functie van Fort Honswijk was om de vijand 
de doortocht over de Lekdijk te verhinderen en om in 
samenwerking met Fort Everdingen de Lek af te grendelen. 
Nu het forttererrein al lang niet meer gebruikt wordt zijn 
vleermuizen de nieuwe bewoners. Het fort krijgt in de 
nabije toekomst een nieuwe bestemming waardoor het 
toegankelijk wordt voor het publiek. 

 Lunet de Snel diende als aanvulling op Fort Honswijk. 
Vanuit dit kleine verdedigingswerk kon een stuk Lekdijk 
onder schot worden genomen dat vanuit het fort een ‘dode 
hoek’ was. Het fort is nog niet toegankelijk. Het krijgt de 
komende jaren een nieuwe functie en wordt op onderdelen 
gerestaureerd.

Verdronken bos

Fort Honswijk
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Rondje Linielanding
Via deze wandelroute loop je over het Eiland van Schalkwijk 
en verken je een deel van de Hollandse Waterlinie. De 
Waterlinie was een oude verdedigingslinie tussen Muiden 
en de Biesbosch.  Water was het verdedigingswapen. Als 
de vijand eraan kwam, konden stroken weiland onder water 
gezet worden (inundatie). Het land werd daardoor moeilijk 
begaanbaar. De linie deed dienst van 1815 tot ongeveer 
1940. Door hoogteverschillen in het landschap, bijvoorbeeld 
bij rivieren en dijken, bleven sommige gronden droog en dus 
bereikbaar. Deze kwetsbare delen van de Waterlinie werden 
onder schot gehouden vanuit forten. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog, toen de Duitsers over de onder water gezette 
gebieden vlogen, bleek dat de linie zijn verdedigingswaarde 
grotendeels had verloren. Tegenwoordig heeft de Hollandse 
Waterlinie een nieuwe functie. Het is nu een prachtig gebied, 
waarin je de geschiedenis volop kunt beleven. Ontdek het zelf!

Het wandelrondje is bewegwijzerd via de wandelknooppunt
nummers 80 en 90 (zie op de kaart) en heeft een lengte van 
10 km. De routeverlenger heeft een lengte van 6 kilometer 
en is gemarkeerd met geelroodgele stickers met het 
opschrift “Natuurpad.” De route is grotendeels onverhard en 
kan modderig zijn. De horeca bij de Linielanding heeft ruime 
openingstijden. De theetuin in Tull en ’t Waal is beperkt geopend. 

Routepunten
1

 Linielanding

 De Linielanding is voor bezoekers dé plek waar zij parkeren 
en vervolgens te voet, per fiets of kano het waterliniegebied 
verkennen. Vanaf deze plaats start een aantal mooie 
wandelingen en fietsroutes naar het Eiland van Schalkwijk 
en het monumentale Vreeswijk. Vergeet niet eerst te 
genieten van de streekproducten bij Hajé Restaurants.

2
 Verdronken bos

 Het verdronken bos heeft niet altijd onder water gestaan. 
Het is een onderdeel van het waterbergingsgebied wat 
ruim 10 jaar geleden is aangelegd  om in tijden van veel 
neerslag water te kunnen bergen. Watervogels zoals de 

Rondje Linielanding 10 en 16 kilometer

Via deze wandelroute verken je een deel van de Hollandse Waterlinie bij Schalkwijk.


