Excursie 2019

Excursie vrijdag 24 mei 2019 naar Fort bij Vechten nabij Bunnik en naar de historische
binnenstad van Utrecht. (inschrijven kan helaas niet meer, vol is vol)

Geachte OVZ-leden en partners,

Ook dit jaar hebben wij samen met de Vereniging voor Oudheidkunde Lichtenvoorde (VOL) een
dagexcursie georganiseerd met vervoer per touringcar.
De reis gaat dit keer naar Fort bij Vechten nabij Bunnik waar sinds enkele jaren ook het
Waterliniemuseum is gevestigd, het icoon van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Aansluitend
gaan we naar de fraaie en gezellige binnenstad van Utrecht.

Water is in ons land zowel een bedreiging als middel van bestaan en werd lang ook ingezet als
middel ter verdediging tegen indringers, zoals in de 17 e eeuw met de Oude Hollandse
Waterlinie. Met het onder water zetten van gebieden werd getracht te voorkomen dat de vijand
verder op kon rukken. Deze linie werd versterkt met forten. Midden 19
e

eeuw werd met name rond Utrecht een aantal nieuwe forten gebouwd, omdat de oude forten te
dicht bij de stad gelegen waren. Dit netwerk van forten noemde men de Nieuwe Hollandse
Waterlinie. Fort bij Vechten is het op één na grootste fort van de Nieuwe Hollandse Waterlinie
en sinds 2015 herbergt dit tevens het Waterliniemuseum. In het Waterliniemuseum beginnen
we de excursie met een kop koffie/thee met gebak, daarna bezoeken we in drie groepen het
museum en worden we door gidsen rondgeleid door het fort en over het terrein met fortificaties.

Hierna vertrekken we naar de binnenstad van Utrecht. Daar gaan we eerst naar restaurant Boro
aan de Oudegracht, alwaar ons een goede lunch wacht. Vervolgens maken we een rondvaart
door de grachten van de binnenstad. Na deze boottocht hebben we nog een uur om op eigen
gelegenheid in de binnenstad rond te wandelen en/of een café of terras te bezoeken.
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