
In veel van de 60 forten en 2 kastelen in de Nieuwe Hol-
landse Waterlinie kunt u unieke voorstellingen en mu- 
ziekuitvoeringen beleven en bijzondere tentoonstellin-
gen bekijken. Bezoek bijvoorbeeld:  
•  De intense theaterbelevenis ‘Drift’ met Nanna Tieman 

en Romijn Conen, bekend van o.a. Liever verliefd, Flik-
ken Maastricht en Exit;

•  Prachtige films als Roma, La Vita è Bella en Intouch-
ables in de buitenlucht;

•  Het theaterstuk ‘Minetti’ met Hans Hoes, bejubeld 
om zijn rol als Ramses Shaffy;

•  Forteiland Pampus op vrijdag 23 augustus voor een 
overnachting met eigen boot met rondleiding;

•  De tentoonstelling ‘Schatten uit de Tweede Wereld-
oorlog’, met rondleidingen met kanonschot en Britse 
Infanterie in het Vestingmuseum Naarden.

Rijksmonument
De Nieuwe Hollandse Waterlinie is aangewezen als 
grootste Rijksmonument van Nederland en staat op de 
voorlopige lijst van UNESCO Werelderfgoed. De Hol-
landse Waterlinie ligt tussen Muiden en de Biesbosch. 
Het was van 1815 tot 1940 een militaire verdedigings-
linie met water als wapen. In tijden van oorlog konden 
militairen stroken land onder water zetten. Tegenwoor-
dig is de linie een prachtige recreatiezone om in te 
wandelen, fietsen, varen, dineren en overnachten.

Nieuwe Hollandse Waterlinie
Van april tot september is De Nieuwe Hollandse Wa-
terlinie het epicentrum van natuur, cultuur en avontuur. 
Veel forten langs dit 85 km. lange verdedigingswerk 
zijn gerestaureerd en herbestemd. In de forten en 
kastelen bevinden zich musea, bezoekerscentra, café-
restaurants en creatieve bedrijven. Sommige forten 
bieden overnachtingsmogelijkheden. Alle vesting-
werken liggen in het groen. U kunt er heerlijk wande-
len en fietsen, bijvoorbeeld langs de Fortenlandroute. 
Kinderen leven zich uit op het water, in speeltuinen of 
in speelbossen. 

Programmaoverzicht Fortenfestival 2013
Het volledige programmaoverzicht van het Fortenfes-
tival staat op www.hollandsewaterlinie.nl/fortenfestival. 
Hier vindt u alle locaties, aanvangstijden en boekingsge-
gevens van activiteiten in forten in uw omgeving. Beleef 
van 22 tot en met 25 augustus cultuur, middenin de 
natuur. Kom naar het Fortenfestival!

Van 22 tot en met 25 augustus is de Nieuwe Hollandse Waterlinie het decor van het For-
tenfestival. In een groene en historische omgeving kunt u vier dagen genieten van thea-
ter, film, beeldende kunst en muziek. Wat dacht u van de voorstelling ‘Drift’ in forten bij 
o.a. Maarseveen en Uithoorn, films kijken in de buitenlucht of overnachten op forteiland 
Pampus?

Fortenfestival in de Nieuwe Hollandse Waterlinie

Films in de buitenlucht - foto: outdoorcinema.nl

‘Drift‘ met Nanna Tieman - foto: Alex Schroder

Theater en film in historisch decor


