
in de natuur kamperen en genieten van een hapje en een drankje 
in het sfeervolle theehuis. Een ideale plek om te relaxen na een 
mooie wandeling of fietstocht. Het werd gebouwd tussen 1876 
en 1879 en heeft een bomvrije kazerne, een opslagloods en een 
munitiemagazijn.

5
 Gedekte Gemeenschapsweg

Deze weg verbindt Fort Honswijk met het Werk aan de Korte Uit-
weg. 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.
 

6
 Fort Honswijk

Neem een kijkje op het fort en dwaal rond op het terrein met het 
imposante torenfort en de andere rijksmonumentale gebouwen. In 
het gebouw naast de toren kun je tegen een kleine vergoeding zelf 
een kopje thee of koffie zetten en gebruik maken van het toilet.

7
 Fort Lunet aan de Snel

Het Lunet aan de Snel (1845-1846) is een verdedigingswerk 300 
meter ten noorden van Fort Honswijk. Vanuit deze aarden wal 
kon een aanval op Fort Honswijk vanuit het noordoosten worden 
weerstaan. In dit fort wordt op afspraak de bijzondere rol van 
water in onze samenleving water over het voetlicht gebracht. De 
buitenwal van het fort is dagelijks open voor wandelaars.

8
 Inundatiekanaal

Tussen Lunet aan de Snel en Werk aan de Korte Uitweg loop je 
over een smal pad langs het inundatiekanaal. Inunderen betekent 
land expres onder water zetten. Bij Fort Honswijk was een inunda-
tiesluis. Als deze sluis open werd gezet liep het water van de rivier 
de Lek het inundatiekanaal in en werd de omliggende polder onder 
water gezet. Binnen enkele dagen stond het water kniehoog. 

Zo kon de vijand niet over het water varen of erdoorheen lopen. De 
inundatiesluis ten oosten van Fort Honswijk is bij de dijkverzwaring 
in de jaren 80 onder de dijk terecht gekomen en helaas niet meer 
te zien. Langs de oostkant van het inundatiekanaal is een natuur-
vriendelijke oever. Het waterschap heeft deze aangelegd om de 
waterkwaliteit van het kanaal te verbeteren en de biodiversiteit in 
het gebied te vergroten.

9
 Inundatiegebied polder Blokhoven

Heb je nog wat tijd over, ga dan bij gemaal Blokhoven even rechtsaf 
richting het vlakbij gelegen inundatiegebied in de polder Blokhoven. 
Dit gebied is aangelegd om bij hevige regenval wateroverlast in 

Schalkwijk te voorkomen en kan 23.000 m3 water opvangen. Dit is 
ongeveer evenveel als tien Olympische zwembaden! In de zomer 
wordt het tweemaal per maand onder water gezet, zodat het prin-
cipe van ‘inundatie’ (land onder water zetten) van de waterlinie voor 
bezoekers tot leven komt. Langs de randen van de plas en de ver-
brede watergangen zijn natuurvriendelijke oevers aangelegd. Bij de 
stuw is een vispassage, zodat vissen de stuw ook stroomopwaarts 
kunnen passeren. Er zijn wandelpaden, bankjes, een trekpontje en 
een 80 meter lang vlonderpad.

10
 Honswijkerplas

De Honswijkerplas is een mooie en grote zwemplas in de uiter-
waarden van de Lek. Bij de plas is een speelweide met verschillen-
de speeltoestellen en picknickweides en ruime zandstranden en 
grasoevers om te kunnen zonnen en te luieren.

11
 NH Kerk Tull en ’t Waal 

Vermoedelijk werd deze kerk in de eerste helft van de veertiende 
eeuw gesticht als dochterkerk van Tull. De oudste vermelding van 
een parochie ’t Waal dateert uit 1348. In de jaren 1778 -1779 werd 
de kerk ingrijpend verbouwd. Het schip van de kerk werd groten-
deels vernieuwd en onder een nieuwe kap gebracht. In 1927 kwam 
de huidige, driezijdige gesloten consistorie, waarvan de kap op 
gelijke hoogte met die van het schip werd gebracht.

Het Inundatiekanaal

Gedekte Gemeenschapsweg

FORT HONSWIJK
Fort Honswijk is één van de toonaangevende forten van de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie. De toren van fort Honswijk is de 
oudste en grootste van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en is 
een architectonisch hoogstandje. De functie van Fort Honswijk 
was om de vijand de doortocht over de Lekdijk te verhinderen 
en om samen met het aan de andere zijde van de rivier gelegen 
Fort Everdingen de Lek af te grendelen. 

Terras aan het water bij Linielanding
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3
 Werk aan de Waalse Wetering

Dit Werk is gebouwd tussen 1875 en 1878 met een bomvrije remi-
se en een fortwachterswoning en was in noodgevallen geschikt 
voor maximaal 95 manschappen. Het fort is vrij toegankelijk, 
geniet er van een mooi wijds panorama van het linielandschap!

4
 Werk aan de Korte Uitweg

Daar waar de ijsvogel over het water scheert en je het gras kunt 
horen ruisen, vind je Fort WKU. Dit kleine verdedigingswerk ten 
zuiden van Schalkwijk is een bijzondere plek. Je kunt hier midden 

Het verdronken bos

Een rondje Linielanding heeft veel te bieden! Tijdens tien kilometer 
wandelplezier krijg je een mooi beeld van het militair erfgoed in dit 
gebied. Op het Eiland van Schalkwijk bijvoorbeeld is het histori-
sche landschap van de Nieuwe Hollandse Waterlinie bijzonder 
goed bewaard gebleven en volop beleefbaar. 

Laat je dus verrassen door forten, het verdronken bos, groeps-
schuilplaatsen, inundatiekanaal en een gedekte weg! Samen 
vormden deze elementen een ingenieus systeem dat Nederland 
beschermde tegen vijandelijke troepen. Door het land zo’n vijftig 
centimeter onder water te zetten werd het onbegaanbaar voor 
soldaten en te ondiep voor boten. 

Ontdek ons oer-Hollandse verdedigingssysteem
Wandel je mee om dit oer-Hollandse verdedigingssysteem uit de 
19e en 20e eeuw te ontdekken? Startplaats is de TOP Linielanding 
bij Hajé Restaurants langs de A27 bij Nieuwgein. Je wandelt vooral 
over onverharde paden die modderig kunnen zijn, dus trek goede 
schoenen aan! De route gaat via wandelknooppunten met num-
mers die op het kaartje staan. 

Routepunten
1

 Linielanding
De TOP Linielanding is dé plek waar je kunt parkeren en vervolgens 
te voet, per fiets of kano het waterliniegebied gaat verkennen. 
Vanaf deze plaats start een aantal mooie wandelingen en fietsrou-
tes over het Eiland van Schalkwijk. Ook kun je een wandeling maken 
richting historisch Vreeswijk. Vergeet niet eerst te genieten van de 
gezonde en lekkere gerechten bij Hajé Restaurants.

2
 Verdronken bos

Het verdronken bos heeft niet altijd onder water gestaan. Het is 
ruim 10 jaar geleden aangelegd om in tijden van veel neerslag wa-
ter te kunnen bergen. Watervogels zoals de grote zilverreiger zijn 
er regelmatig te vinden. Het is een bijzonder gebied waar je via een 
vlonderpad dwars door heen kunt lopen. Doen!
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Werk aan de Waalse Wetering

UNESCO Werelderfgoed Hollandse Waterlinies bestaat uit de Stelling 
van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het is een groen 
lint van ruim 200 km lang met 96 forten, 2 kastelen en 6 vestingen.

Koffie en thee op het terras bij Fort Werk aan de Korte Uitweg.


