
 
 REGELS VOOR EVENTUEEL AFZEGGEN:  
Afzeggingen hopen wij niet te ontvangen, maar als U verhinderd mocht zijn dan gelieve U dat uiterlijk op 11 april 2012 
te melden bij:  R.E. Kruijshoop, tel.: 074-2422976 of 06-55380361, e-mail: re.kruijshoop@gmail.com.  

Er zijn dan voor U nog geen financiële consequenties. Voor personen die daarna afzeggen zijn er onvermijdelijk 
financiële consequenties (behoudens uiteraard in het geval van zeer bijzondere omstandigheden). 

 
 

 

 

 

 

Beste SGS-vrienden en -vriendinnen, 
 

Op zaterdag 14 april 2012 bezoeken wij een deel van het vestingsysteem van de  

Nieuwe Hollandse Waterlinie.  

Verzamelen om 13:00 uur in het Theehuis Rhijnauwen 
(Rhijnauwenselaan 16, 3981 Bunnik). 
Het theehuis is te bereiken door op de N205 (Utrecht-
Bunnik) de afslag naar Fort bij Rijnauwen te nemen, 
Rhijnauwenselaan. Na een lang recht stuk weg zie je links 
een parkeerplaats, die je letterlijk links moet laten liggen. 
Doorrijden onder de poort door en dan rechtsaf.  
Dan zie je vanzelf de parkeerplaats.  

Aangekomen bij het Theehuis Rhijnauwen wordt u 
ontvangen met koffie/thee en gebak (al dan niet met 
slagroom!). 

Om ongeveer 14:15 uur wandelen we naar de ingang van het Fort bij Rijnauwen (officiële adres: 

Vossegatsedijk 5, 3981 HS Bunnik). Wij krijgen daar een uitgebreide excursie die duurt van ±14:30 tot 
±17:00 uur. Deze excursie wordt georganiseerd door “Toerisme Utrecht”. 

De Nieuwe Hollandse Waterlinie is het grootste 
infrastructurele project ooit binnen Nederland. Het strekt uit 
van Pampus tot aan de Biesbosch (86 km) en omvat 46 
forten en 5 vestingsteden. De Nieuwe Hollandse Waterlinie 
was een verdedigingslinie. Het grootste fort van de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie maakt deel uit van het landgoed 
Rhijnauwen. Het Fort bij Rijnauwen is gebouwd tussen 
1867 en 1869 en diende samen met de andere forten rond 
Utrecht ter verdediging van de stad en als afsluiting van de 
Houtense Vlakte. 

 

Contactcommissie: 

R.E. Kruijshoop - Voorzitter 

Klinkeweg 13, 7552 PB Hengelo 

Tel. : 074-242 29 76 Mobiel : 06-5538 0361 

E-mail : re.kruijshoop@gmail.com     of 

   re.kruijshoop@home.nl 

 

 

 
Hengelo Ov. : 3 april 2012 
Betreft : ons bezoek aan het Fort bij Rijnauwen  
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Water was het verdedigingswapen. Als de vijand eraan 
kwam, konden stroken weiland tussen Muiden en de 
Biesbosch onder water gezet worden. De linie deed 
dienst van 1815 tot ongeveer 1940.   
Door hoogteverschillen in het landschap, bijvoorbeeld bij 
rivieren en dijken, bleven sommige gronden droog en dus 
begaanbaar door de vijand. Deze kwetsbare delen van 
de Waterlinie werden onder schot gehouden vanuit 
forten. Tijdens de Tweede Wereldoorlog, als de Duitsers 
over de onder water gezette gebieden vliegen, blijkt dat 
de Linie zijn verdedigingswaarde grotendeels heeft 
verloren. Tegenwoordig heeft de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie een nieuwe functie. Het is nu een prachtig 
gebied, waarin je de geschiedenis volop kunt beleven. 

Dagkosten: € 19,00 p.p.. Deze kosten af te rekenen bij aankomst in het Theehuis Rhijnauwen (plus 

eventueel de inschrijfgelden indien u deze nog niet had overgemaakt per bank). 
In deze kosten zijn begrepen: de ontvangst met koffie/thee en gebak in het Theehuis Rhijnauwen en de 
uitgebreide rondleiding door het Fort bij Rijnauwen. 
 
Wij sluiten het laatste winterevenement van het voorjaar 
2012 af met een diner. Gezien de ligging van het fort is 
voor de hand liggend dat we dat gaan doen bij onze 
welbekende locatie “Het Wapen van Bunnik”, 
Dorpsstraat 9  3981 EA Bunnik.  

De kosten van een 3 gangen diner bedragen tussen de  
€ 35,00 en € 40,00.  

 
Ik wens u alvast een goede reis en zeg graag “tot ziens in 
Bunnik”, 
 
Namens de SGS 
Contactcommissie, 
 
 
 
 

Roelof Kruijshoop 

Fort bij Rhijnauwen 

Wapen van Bunnik 


