
De slingerende dijkjes en half verscholen forten 

tussen Krommenie - Assendelft en Uitgeest - 

Heemskerk - Beverwijk waren in de vorige eeuw 

de hoofdverdedigingslinie van Amsterdam. Er 

hebben zich veel verschillende gebeurtenissen 

voorgedaan. Nederlandse dienstplichtigen 

oefenden voor de oorlog en deden van alles 

om de verveling te verdrijven. Duitse soldaten 

pleegden er oorlogsmisdaden, maar hielpen ook 

kinderen aan eten. 

de liniedijk
Het noordwestfront van de Stelling van Amsterdam

Leven langs 

Leven langs de liniedijk

Fort bij Krommeniedijk

Fort aan den Ham

Fort bij Veldhuis

Fort aan de St. Aagtendijk

Fort Zuidwijkermeer

Fort bij Velsen

Een deel van de boeren kreeg te maken met 

onder water gezet land, andere verdienden juist 

aan het onderhoud van de liniedijk.

Sommige gebeurtenissen haalden de krant. 

Andere werden vastgelegd op fotó s of van 

vader op dochter doorverteld. In dit boek zijn de 

mooiste fotó s en verhalen over grote en kleine 

gebeurtenissen bijeengebracht. Samen schetsen 

ze een beeld van wat zich in de omgeving van de 

forten en liniedijk heeft afgespeeld. 
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Persoonlijke verhalen laten het verleden van de Stelling van Amsterdam 

her leven. Fortwachters, soldaten, ondernemers en vrij willigers ver tellen 

over leven en werk op de forten vanaf de aanleg meer dan een eeuw 

geleden tot nu. In dit derde boek met stellingverhalen neemt Agnes de 

Boer u mee langs de forten en werken van het Noord front en het Zuider

zeefront.

De verhalen laten zien hoe de forten met hun tijd zijn meegegaan. Van 

een verdedigingslinie rond de hoofdstad is de Stelling van Amsterdam 

getrans    formeerd tot een landschappelijk en recreatief interessant ge

bied. De forten kregen functies als restaurant, wijn fort, plek voor avon

tuur  lijke evenementen en creatieve bedrijven en zelfs een sauna. Welke 

functie dan ook, de betrok ken  heid van de vertellers bij hun fort komt in 

alle verhalen terug.

•	Werk	aan	het	IJ	voor	Diemerdam

•	Fort	aan	het	Pampus

•	Werk	aan	het	IJ	op	het		

	 Vuurtoreneiland	voor	Durgerdam

•	Fort	bij	Edam

•	Fort	bij	Kwadijk

•	Fort	Benoorden	Purmerend
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Verhalen over de Stelling  
van Amsterdam

Agnes de Boer

	
KEERT	TERUG

•	Fort	aan	de	Nekkerweg

•	Fort	aan	de	Middenweg

•	Fort	aan	de	Jisperweg

•	Fort	bij	Spijkerboor

•	Fort	bij	Marken-Binnen

•	Fort	bij	Krommeniedijk

Kraijenhoff

 
DE STELLING
 Verhalen over het leven  
 op de forten

Agnes de Boer
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Herauten op

De forten, batterijen en vestingsteden in het Zuid- en Zuidoostfront van 

de Stelling van Amsterdam bevinden zich op het raakvlak met de Nieuwe 

Hollandse Waterlinie. Twee linies die de Hollandse steden verdedigden 

door onderwaterzetting van aaneengesloten laaggelegen gebieden. Per -

soonlijke verhalen geven een kijkje in het dagelijks leven en werk op de 

forten van de Stelling van Amsterdam: vanaf hun bouw omstreeks 1900 

tot de herbestemming van het Unesco Werelderfgoed.

In dit vierde en laatste boek met stellingverhalen laat Agnes de Boer u 

kennismaken met fortwachters, soldaten en buren van de forten en met 

beleidsmakers, ondernemers, vrijwilligers en architecten die vorm geven 

aan de toekomst van de Stelling van Amsterdam en haar forten: betrok-

ken verhalen over de forten van toen en nu.

• Vesting Muiden, Westbatterij,  

 Muizenfort en Gebouw H

• Vesting Weesp met Fort  

 aan de Ossenmarkt

• Hembrugterrein

• Graansilo Korthals Altes

• Fort Uitermeer

• Fort bij Hinderdam

• Fort bij Nigtevecht

• Fort Bijlmer

• Fort bij Abcoude

• Fort in de Botshol

• Fort aan de Winkel

• Fort bij Waver-Amstel

• Fort bij Uithoorn

• Fort aan de Drecht

• Fort bij de Kwakel

• Fort Coehoorn   
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DE STELLING
 Forten van toen en nu

Agnes de Boer

Forten, dijken, batterijen en sluizen vormen de in het land  schap zichtbare 

herinneringen aan de Stelling van Amsterdam, een verdedigingslinie rond 

de hoofdstad. Nadat de forten hun oor spronkelijke functie hadden ver

loren, zijn ze de afgelopen jaren herontdekt. Eerst door ‘forto  fielen’ en vrij

willigers, later door ondernemers en recreanten. De forten kregen nieuwe 

functies als kunst fort, kaasfort, bezoekerscentrum, wijnfort, avonturen   

fort, sauna, muziek  fort, openluchttheater of caféterras. 

In Leven op de Stelling, Forten van Toen en Nu staan de verhalen van de 

huidige gebruikers naast die van de bewakers uit de Koude Oorlog, de 

gemobi  li  seerde soldaten tijdens de Eerste en de Tweede Wereldoorlog en 

de nazaten van de fortwachters. Agnes de Boer neemt u mee langs de 

forten rond het Noordzeekanaal en die in de Sector Sloten. De ver halen 

laten zien hoe de forten met hun tijd zijn meegegaan.

• Fort bij Veldhuis

• Fort aan de St. Aagtendijk

• Fort bij Velsen

• Fort Zuidwijkermeer

• Fort bij IJmuiden

• Fort Benoorden Spaarndam

• Fort Bezuiden Spaarndam

• Fort bij de Liebrug

ISBN 978-90-78381-90-7

Leven op DE STELLIN
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Leven op

• Fort aan de Liede

• Fort aan het Schiphol

• Fort bij Vijfhuizen

• Fort bij Hoofddorp

• Fort bij Aalsmeer

• Fort bij Kudelstaart

• Munitiecomplex 1800 Roeden

                                                                                                                           
Tussen 2014 en 2019 verschenen bij Stichting Uitgeverij 
Noord-Holland vier boeken met persoonlijke verhalen over 
de Stelling van Amsterdam en haar 42 forten. Per front en 
sector werd het leven en werk op en rond de forten in beeld 
gebracht. Uit de reacties blijkt dat de boeken veel mensen 
leesplezier hebben verschaft en hen een levend beeld van dit 
unieke militaire werkstuk hebben gegeven. Vaak kwamen er 
nog nieuwe verhalen en beelden binnen, die helaas niet meer 

E R R AT U M
konden worden opgenomen. Maar ook werd melding gemaakt 
van ontbrekende bronnen, met name de website van René Ros 
https://www.stelling-amsterdam.nl  en een paar onjuistheden. 
Daarom is gekozen voor een erratum.

Het erratum staat vermeld op de website van:                                                                    
www.stellingverhalen.nl, www.stelling-amsterdam.nl en  
www.uitgeverijnoordholland.nl

Leven langs de Liniedijk (2014)     
Correctie
Op pagina 107, citaat bovenaan ‘21 april 194’,  
dat moet 21 april 1945 zijn.

Leven op de Stelling (2016)
Aanvulling literatuurverantwoording:
https://www.stelling-amsterdam.nl
https://www.nationaalarchief.nl
https://www.schiphol.nl/nl/jij-en-schiphol/pagina/ruim-100-
jaar-schiphol
https://www.haarlemmermeermuseum.nl/11-fort
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fort_aan_het_Schiphol
https://historischewerkgroepspaarndam.nl
https://noord-hollandsarchief.nl    
Correctie                                                                                                                                        
Op de achterflap ontbreekt in de opsomming Fort bij 
Penningsveer.

Kraijenhoff keert terug (2018)                                                                                     
Aanvulling literatuurverantwoording:                                                                                  
https://www.stelling-amsterdam.nl
https://onh.nl Oneindig Noord-Holland:
Correctie                                                                                                                                             
Helaas is het interview met Maartje Lenstra van der Ben,  
Fort bij Kwadijk, ongecorrigeerd geplaatst.     
Blz. 102: Maartje Lenstra-van der Ben is in 2012 overleden.
Blz. 103, 6e regel: Het betreft de woning van de familie Van 
der Ben (niet Lenstra). Dit was een stenen huis dat er al stond 
voordat het fort werd gebouwd, dus geen kringenwetwoning.
Blz. 103 onderaan: de ziekenbarak heeft nooit als zodanig 
dienstgedaan. 

Blz. 105, eerste regel derde alinea: Gezin Lenstra moet zijn Gezin 
Van der Ben.
Blz. 106, eerste regel laatste alinea: De fortwachterswoning die 
nu nog in Edam staat is niet de oude fortwachterswoning, maar 
een in 2001 nieuwgebouwd huis in dezelfde stijl als het oude 
huis. 
Blz. 106, laatste regels: de opa van Margreeth Lenstra-van der 
Ben is in 1971 het genoemde huis overleden, haar oma is daarna 
verhuisd en is niet in Kwadijk overleden.

Herauten op de Stelling (2019)                                                                                 
Aanvulling literatuurverantwoording:                                                                                   
http://www.vannigtevecht.nl/Nigtevecht/Fort-Nigtevecht/
fortindex.html
https://www.koninklijkhuis.nl/actueel/nieuws/2002/08/23/
hare-majesteit-de-koningin-bezoekt-integratieprojecten-in-
amsterdam                                                                                                 
https://www.stelling-amsterdam.nl
https://www.trouw.nl/nieuws/jaarlijks-vier-ton-zwart-
uitbetaald-voor-gladio~bb87009e
https://www.wanttoknow.nl/overige/mind-control/operatie-
gladio-tegen-eigen-volk
https://onh.nl/verhaal/fort-bij-uithoorn-alsof-er-zo-een-soldaat-
om-de-hoek-kan-komen
Dirk de Groot, Naslagwerk Fort Hinderdam, 2018
Correctie                                                                                                                                             
Blz. 4, het onderschrift van de foto is onvolledig en moet 
zijn: Met het boek ‘Herauten op de Stelling’ is de Stelling van 
Amsterdam literair rond. De fortenwaaier is een uitgave van de 
Stichting Stelling van Amsterdam. Het idee en de uitvoering zijn 
van Annie Breeuwsma.                                                                      
Blz. 91, onderschrift foto boven links: het is Jim Maste ipv Wim 
Maste.


