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Waterliniemuseum Fort bij Vechten Open Monument van de Maand april
Amsterdam - Op zondag 3 april is het Waterliniemuseum Fort bij Vechten in Bunnik het Open
Monument van de Maand april en is op deze dag gratis toegankelijk. Het Waterliniemuseum
vertelt het bijzondere verhaal van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, een van de Nederlandse
nominaties voor de UNESCO Werelderfgoedlijst. Elke maand roept Stichting Open
Monumentendag een monument in Nederland uit tot Open Monument van de Maand. Daarmee wil
de stichting het grote publiek de kans geven om bijzondere plekken in Nederland te bezoeken.
Waterlinie in beeld
Fort bij Vechten is het op een na grootste fort van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en huisvest sinds
oktober 2015 het Waterliniemuseum. Dit interactieve museum voor jong en oud vertelt het
bijzondere verhaal van de waterlinies in Nederland. Het 19e-eeuwse fort is verrijkt met een nieuw
gebouw van architect Anne Holtrop. Hier vindt u onder meer een 50 meter lange maquette van de
waterlinie en de topattractie van het museum: een virtuele parachutesprong boven de waterlinie.
Naast de hoofdtentoonstelling zijn er, verspreid over het terrein, diverse andere exposities en
wandelingen voor jong en oud. Kinderen leren van soldaat Been in het reduit hoe het was om te
leven op een fort tijdens WOI, de tentoonstelling Romeinse Vechten vertelt over het Romeinse fort
dat hier heeft gelegen met een eigen ruiterafdeling en Staatsbosbeheer heeft een vrolijke en
leerzame wandeltocht uitgezet langs de aanwezige natuur.
Programma
Op zondag 3 april 2016 is het Waterliniemuseum gratis opengesteld voor publiek van 10.00 tot 17.00
uur. Tussen 11.00 en 16.00 uur zijn er gratis rondleidingen over het fortterrein.
Adres ingang en parkeerplaats: tegenover Achterdijk 21, Bunnik. Kijk voor meer informatie op
www.waterliniemuseum.nl of www.fortvechten.nl
BankGiro Loterij Open Monumentendag
Het Open Monument van de Maand is een initiatief van de Stichting Open Monumentendag. Samen
met haar hoofdpartner de BankGiro Loterij wil de stichting de aandacht voor de monumenten
vergroten en dit bijzondere cultureel erfgoed toegankelijk maken en behouden voor een breed
publiek.

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie over Waterliniemuseum Fort bij Vechten kunt u mailen naar
info@waterliniemuseum.nl. Informatie over het Open Monument van de Maand: Stichting Open
Monumentendag via info@openmonumentendag.nl of 020- 4222118.

