Geluidswandeling Weesp met doorloop via de KORTE VECHTROUTE
Totale afstand ca. 7 km

De route begint bij de VVV aan de Hoogstraat 10 in Weesp. Hier kun je tegen
betaling geluidsspeler, koptelefoon en routebeschrijving ophalen.
Ga schuin naar rechts tegenover de VVV de ophaalbrug over. Fort aan de
Ossenmarkt ligt nu recht voor je. Loop tegen de klok in om het fort naar de
ingang. Hier begint de geluidswandeling.
Loop over de brug naar de oostoever van de Vecht. De Vecht houd je aan je
rechterhand. Neem bij Fort Uitermeer het knuppelpaadje en de graskade.
Fort Uitermeer is het eindpunt van de geluidswandeling.
Na de omloop bij Fort Uitermeer kom je weer op de asfaltweg naast de Vecht.
Loop door tot aan de Provinciale weg. Steek de provinciale weg over naar rechts.
Na de brug rechtsaf de Lage Klompweg in, om weer langs de Vecht te komen. De
Vecht ligt weer aan je rechterkant. Blijf langs de Vecht lopen tot je in de bebouwde
kom komt. Ga daar rechtsaf: Nieuwstad. Neem het tweede voetpad tussen de
bomen door. Aan het einde van het pad linksaf, dan kom je op het Achter ’t Vosje,
ga daar rechtsaf. De straat loopt met een bocht naar links. Doorlopen tot de VVV
(aan je linkerhand). Veel wandel- en luisterplezier!

Informatie over de stelling van Amsterdam.
Schijngevechten waren het destijds, echte kogels zijn er nooit afgeschoten. Toch koesteren
we de forten en waterwerken in de Stelling van Amsterdam als wonderen van militair
vernuft, in een machtige verdedigingslinie die in 1996 zelfs op het schild van Unesco tot
werelderfgoed is geheven. De Stelling deelt haar status met universele monumenten als de
tempel van Borobudur, de Rocky Mountains en de piramides van Gizeh. In 1884 kwam
een enorme bouwstroom op gang die duurde tot het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog
in 1914. De bouw van alle forten, schansen, batterijen en dijken heeft een vermogen
gekost, en dat in een tijd dat Nederland maar vier miljoen inwoners telde. Maar het was in
het belang van het land, en dat van Amsterdam in het bijzonder. Met de drooglegging van
het Haarlemmermeer lag de toegang naar de hoofdstad voor ongenode gasten wagenwijd
open. Fransen, Spanjolen, Engelsen – wie hadden ze in deze streken al niet over de vloer
gehad? De komst van een Duits leger was het land nog niet officieel aangezegd, maar de
dreiging van een Europese oorlog werd wel degelijk gevoeld.
Daarom werd besloten een ’stadsmuur van water’ rond Amsterdam aan te leggen om
vijanden op afstand te houden en de stad in geval van oorlog tot toevluchtsoord van
Nederland te maken. Maar waar in het verleden in de Haarlemmermeer zo zwaar geknokt
was tegen de ’Waterwolf’, die veel schepen gebroken en veel land verzwolgen had, daar is
geen schot gelost. Wel is het leger in de aanloop naar de Eerste Wereldoorlog
gemobiliseerd en zijn de posten van de Stelling bemand geweest. Of Nederland zijn
neutraliteit te danken heeft gehad aan de verdedigingslinie, is moeilijk te bewijzen – het
belang van de bolwerken was in 1914 al door de techniek ingehaald. Maar de keten van
forten bleef grotendeels intact. Het inundatieplan is nooit ten uitvoer gebracht, maar het
idee is te briljant om in de vergetelheid raken.
Weesp telt twee forten: Fort aan de Ossenmarkt en Fort Uitermeer. "Die zijn in zoverre
bijzonder, dat ze geen typische Stelling-forten zijn. Dat komt doordat de Vesting Weesp
tot de oude en later de Nieuwe Hollandse Waterlinie behoorde. Slechts 10 à 20 jaar vielen
ze formeel onder het commando van de Stellingcommandant in Amsterdam.
Fort aan de Ossenmarkt
In 1672 wordt Weesp belegerd door de Fransen. Als die dreiging afgewend is, wordt
besloten om van Weesp een echte vestingstad te maken. Samen met Naarden moet Weesp
de stad Amsterdam gaan beschermen. In 1674 werd de gracht rond de Ossenmarkt
gegraven en in 1695 werd de Ossenmarkt een marktplaats voor ossen en ander vee,
aangelegd op de plaats waar nu het ronde fort staat. Het fort aan de Ossenmarkt maakte
vanaf 1854 deel uit van de Hollandse Waterlinie. In 1892 werden de vesting Weesp en
Muiden onderdeel van de Stelling van Amsterdam.
Uit het dagboek van een Hollandse militair weten we dat de soldaten het Fort aan de
Ossenmarkt niet konden gebruiken. Het was sinds in 1918 niet meer gebruikt en
verkeerde in slechte staat. Er stond zelfs “een voet hoog water in”. Daarom werden de
mitrailleurs niet in het fort, maar buiten op het grasveldje opgesteld. Bij volledige
bezetting bood het Fort aan de Ossenmarkt onderdak aan 232 manschappen.
Fort Uitermeer
Voor 1589 was er reeds sprake van een schans Uitermeer. In 1673 werd de schans
vervangen door een permanent fort, die rondom een schutsluis werd gebouwd. Het fort
behoorde net als Fort aan de Ossenmarkt tot de Hollandse Waterlinie vanaf 1854. De sluis
was belangrijk voor de onderwaterzetting. In 1845 werd een ronde verdedigbare toren
gebouwd en werd de schutsluis naar buiten verplaatst en in 1913 werd het fort bij de
Stelling van Amsterdam gevoegd. Op dit moment wordt het terrein opnieuw heringericht
en het torenfort hersteld. Ook is de oude schutsluis weer opgegraven.

