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Het veenriviertie stoot in het westen

in verbinding met de Angstel,
goot meÍ een oquoduct over het

spoor en sluit bii Driemond oon
op de Goosp. Tot zover het lesie

topogrofie, wont het goot bii deze
wondeling notuurliik om de Stelling

von Amsterdom. Op weg noor
Fort bii Nigtevecht betreed ie de

liniedilk, een schitterend grosdiikie
tussen Gein en Amsterdom-

Riinkonool. De Iiniedilk en ook
het fort ziin de ofgelopen ioren
in oude stoot teruggebrocht. Fort

bil Nigtevecht is nu een plek om

even heerliik te verpozen. ln het

weekend is het terros geopend von

.l0.30 
tot I2.00 uur voor koffie en

zelfgemookte toorten. Boven op
de hefkoepelgebouwen zie ie de

drukke scheepvoort op het konoql
tussen de begroeiing door.

Terug bii het Gein volt het oog
op enkele oorden wollen qon

weersziiden vqn de rivier. Ook
dit woren botteriien woor bii een

dreigende invol geschut werd
geplootst. Eenmqql weer in het

dorp wondel le nog een lusie longs
Fort bii Abcoude. Dit is het oudste
fort vqn de Stelling, en prochiig
gelegen in het groen.

Batteriien aan Het Gein
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2 en het wondelponeel

vind ie oon de voorziide von het

stotion. De morkeertekens ziin

blouwe piilen met nummers in een

vierkont oronie vlok. Buiten de

bebouwde kom is de route ook
oongeduid mei blouwe piilties von

Notuurmonumenten.
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l0 km, inkorten: tot 8 km ols ie het

ommelle vio centrum en fort Abcoude

niet loopt

Fort bii Nigtevecht
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Niet toegestoon tussen puni I ó & 1Z

ffiH ror*,rt,
Porkeerterrein bii het stotion,

Spoorloon, l39l GS Abcoude
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Stoiion Abcoude

. Streekwinkel en spiislokool
Anno Hoen, Gein Zuid 23A,
www.onnohoen.nl

. Fort bii Nigievecht, Veltersloon l,
www. fortn igtevecht. nl

o Diverse gelegenheden in centrum

Abcoude, o.o. De Eendrocht,

Hoogstroot 37, 1391 BR Abcoude
e Hotel de Witte Dome, Stotionsplein

3, Abcoude www.hoteldwd.nl
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