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Aetsveldroute
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17e-eeuwse vesting Weesp binnen. 
Vanaf het pad aan de waterkant 
zie je de vestingwallen aan de 
overkant. Je zou denken dat het 
ronde Torenfort aan de Ossenmarkt 
ook al zo oud is, maar nee: dit 
goed verdedigbare bouwwerk met 
gracht staat er pas sinds 1860. 
Neem een kijkje bij het liniefort en 
de wallen van het forteiland. 

De wandeling gaat daarna over 
een rustig dijkweggetje langs 
de Vecht. Na dik drie kilometer 
kom je uit bij een paadje van 
Natuurmonumenten, dat je naar 
Fort Uitermeer brengt. Je steekt 

de fortgracht over en loopt de 
prachtige ruïne van het torenfort 
tegemoet. Ook hier geen beton, 
maar baksteen. Paviljoen Uit 
& Meer aan de Vecht is een 
top-pauzeplek. Dan volgt het 
zwakste stukje van de route: het 
fietspad langs de Gooilandseweg. 
Verderop ligt Fort bij Hinderdam 
midden in de Vecht, verscholen 
in het groen. Natuurmonumenten 
laat deze ruïne uit de 17e eeuw 
langzaam overwoekeren. Net 
voorbij Hinderdam begint de 
Aetsveldsweg. Het wandelen over 
deze oude weg voelt als een finale 
zo mooi. En ook het slot over de 
Weesper vestingwallen mag er zijn. 
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De omgeving van Weesp aan de Vecht is eigenlijk een 
opeenstapeling van militaire geschiedenis, want hier komen 
de Oude en de Nieuwe Hollandse Waterlinie én de Stelling van 
Amsterdam samen. Vierhonderd jaar krijgshistorie in één 
wandelroute, dat belooft wat! 
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START- EN EINDPUNT
Station Weesp, startpuntpaneel op 
het Stationsplein

ROUTE VIA KEUZEPUNTEN
83 – 82 – 81 – 65 – 66 – 63 – 64 
– 76 – 75 – 73 – 72 – 71 – 56 – 67 
– 68 – 69 – 65 – 81 – 82 – 83. 
In de Gooi en Vechtstreek wordt  
het wandelnetwerk eind 2018  
gerealiseerd. Tot die tijd ontbreken  
de keuzepuntpalen. De route is  
voorlopig nog aangegeven op 
zeskantige bordjes met groen  
opschrift ‘Aetsveldroute’

LENGTE
13,5 km

PARKEREN 
P+R parkeerterrein aan achterzijde 
station Weesp, Leeuwenveldseweg, 
1382 LV Weesp. Alternatief is par-
keerterrein aan de Ossenmarkt (de 
route is dan 12 km). 

OPENBAAR VERVOER
Station Weesp

HORECA
•  Diverse gelegenheden in centrum 

Weesp
•  Eeterij De Schalkse, Ossenmarkt 

12a Weesp, www.deschalkse.nl
•  Paviljoen Uit&Meer, Uitermeer 5, 

www.uitenmeer.nl



FORT UITERMEER
Al in 1589, tijdens de Tachtigjarige 
Oorlog, werd op deze plek 
een aarden schans aangelegd. 
Vanaf 1673 ging Uitermeer deel 
uitmaken van de Oude Hollandse 
Waterlinie en kwam er een sluis 
om het aangrenzende land te 
kunnen inunderen. De bomvrije 
toren werd pas in 1845 gebouwd 
als onderdeel van de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie. Het fort  
werd steeds meer opgetuigd en  
in 1913 werd het opgenomen in  
de Stelling van Amsterdam.  

In tijden van mobilisatie waren  
hier 175 soldaten gelegerd.
Plannen om het bakstenen 
bouwwerk te vervangen door een 
standaard Stellingfort zijn na de 
Eerste Wereldoorlog nooit meer 
uitgevoerd. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog is het fort door de 
Duitse bezetters als opslagplaats 
gebruikt. De brug en de sluis zijn 
begin 1945 vernield. Na de oorlog 
is geprobeerd het fort van binnenuit 
op te blazen, waardoor alleen de 
bakstenen buitenmuur en een paar 
tussenwanden overeind staan. 

AETSVELD
De Aetsveldsche Polder is 
de enige polder binnen de 
hoofdverdedigingslijn van de 
Stelling van Amsterdam die 
onderwater gezet kon worden. 
Dit om de inundaties aan te 
laten sluiten op de Vecht en het 
toenmalige Merwedekanaal. Tot 
zover het Stellingverhaal, want 
het Aetsveld is ook om een andere 
reden interessant. Vanaf Fort bij 
Hinderdam gaat de wandeling over 
een oud weggetje dwars door de 
polder, al is deze weg moeilijk aan 
het smalle graspad te herkennen. 
De Aetsveldseweg is een 
aardkundig monument. Historische 
documenten wijzen uit dat hier de 
laatmiddeleeuwse nederzetting 
‘Overaetwijs’ gelegen moet 
hebben. De nederzetting lag op een 
oeverwal van een veenstroompje 
dat bekend stond als de ‘Aetwisel’. 
Bij een opgraving in 1966 is zelfs 
aangetoond dat de oeverwallen in  
de prehistorie al bewoond waren.  
De aangetroffen sporen (houtskool-

plekken met verbrand bot, ijzeroer 
en aardewerk) konden worden 
gedateerd op 300-200 v. Chr.

VESTING WEESP
In de vesting van Weesp komen 
drie generaties verdedigingswerken 
samen. De Oude Hollandse 
Waterlinie is de oudste. De vesting 
zou na het Rampjaar 1672 
worden uitgebouwd, maar van 
de acht geplande bastions zijn er 
uiteindelijk slechts vier gerealiseerd. 
De andere vier zijn wel in het 
stratenpatroon herkenbaar. Het 
torenfort aan de Ossenmarkt is 
gebouwd als verdedigingswerk in 
de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 
Vanuit het fort moesten de 
Vechtoevers, de spoorlijn en de 
sluizen worden verdedigd.  
Weesp is door de eeuwen heen 
altijd een bloeiend handelsstadje 
geweest, bekend om zijn bier en 
brandewijn. En natuurlijk genoot 
Weesp bekendheid door de 
cacaofabriek van Van Houten  
aan de Oudegracht. 
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Bezienswaardigheden
Je vindt de Aetsveldroute ook op internet. Kijk voor meer 
informatie op www.forten.nl. Enkele hoogtepunten over de Stelling 
van Amsterdam bij Weesp komen hier aan bod. De route staat op 
www.stellingvanamsterdam.nl, klik achtereenvolgens op Bezoek, 
wandelen, Aetsveldroute. Je vindt de brochure bij de bijlagen. 
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