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Amsterdam
Soundtrackcity nodigt je uit om de straat op te gaan en de stad opnieuw
te ontdekken met geluidswandelingen, gemaakt door kunstenaars.
Deze wandeling voert langs de Stelling van Amsterdam en duurt
ca. 60 minuten. Je begint bij Fort aan de Ossenmarkt in Weesp en eindigt
bij Fort Uitermeer.

Wandeling

Hoe werkt het?
Met een geluidsspeler, koptelefoon en plattegrond wandel je de aangegeven
route. Onderweg luister je naar een op de route toegesneden geluidsmix van
verhalen, muziek, de stem van een gids, archiefmateriaal en een speciaal
gecomponeerde ‘soundscape’. Als je zelf een mp3-speler hebt, kun je thuis de
wandeling downloaden op www.soundtrackcity.nl Daar vind je ook informatie
over de kosten en de betalingswijze. Daarnaast is het mogelijk een voorgeladen
audiospeler en koptelefoon te huren bij:
VVV Weesp, Hoogstraat 10, 1381 VS Weesp. Tel. 0294 415427

In deze wandeling word je meegenomen op een theatrale
ontdekkingsreis. Je ervaart het landschap vanuit een
bijzonder perspectief: het water van de Vecht is in deze
wandeling een personage dat je meeneemt en het landschap
om je heen laat ervaren op een nieuwe, persoonlijke en
intense manier. Laat je meevoeren door het water en ontdek
de onbekende tussenruimte van de Stelling van Amsterdam.

Hoe kom je bij het beginpunt van de geluidswandeling?
Reis naar station Weesp en loop naar de voorzijde van het station. Sla linksaf en
loop door tot de Vecht. Ga naar rechts en houd de Vecht aan je linkerhand tot je
over de ophaalbrug naar links kunt. Fort aan de Ossenmarkt ligt nu recht voor je.
Loop tegen de klok in om het fort naar de ingang. Hier begint de wandeling.
Bij Fort Uitermeer, het eindpunt van de wandeling, vind je restaurant Uit & Meer
met schitterend uitzicht over de Vecht. Terugwandelen naar Weesp op eigen
gelegenheid. Op de website van Soundtrackcity staan twee aantrekkelijke
routes terug naar Weesp beschreven. Je kunt deze geluidswandeling ook lopen
als onderdeel van het Waterliniepad.
Kijk voor meer wandelingen, routebeschrijvingen, openingstijden van de VVV
en actuele informatie op www.soundtrackcity.nl
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De Stelling van Amsterdam is een oude verdedigingslinie
die in een cirkel rond Amsterdam ligt. De Stelling is tussen
1880 en 1914 aangelegd en staat als monument op de Unesco
Werelderfgoedlijst. Het idee achter de Stelling is een staaltje
Hollands waterbouwkundig vernuft. Met een ingenieus
systeem kon het land onder water worden gezet, waardoor
de vijand op afstand werd gehouden. Er is nooit slag geleverd
rond de Stelling, maar nog tot 1963 gold de ‘Kringenwet’ die
er voor heeft gezorgd dat het Hollands landschap ter plaatse
relatief open is gebleven.
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