
LANCERING NIEUWE FIETSROUTE 
HOUTEN HUIZEN, STENEN FORTEN
Fietsen langs de groene Waterlinie

  Vrijdag 6 juli  16.00 uur  VVV Utrecht (Domplein 9, Utrecht)

UITNODIGING

Programma

 16.00 
  Feestelijke 

opening in de  
VVV Utrecht 

     Domplein 9, 
Utrecht 

  16.30 
Startsein 
gedeelte 
fietstocht  
Houten Huizen, 
Stenen Forten 

  18.00 
Drankje in een 
houten huis bij 
Brasserie Vink. 

     Biltsestraatweg 
102, Utrecht

*  De AbelLife app is te vinden in  
de appstore van Apple of Google.  
In de app vind je de route onder 
‘Houten huizen’ (via de zoekfunctie). 

Utrecht is vanaf vrijdag 6 juli een nieuwe fietsroute 
rijker. De fietsroute ‘Houten Huizen, Stenen Forten’  
is 40 km lang en gaat langs de robuuste forten,  
houten huizen en andere bijzondere bouwwerken  
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 

Wethouder Lot van Hooijdonk van de gemeente Utrecht 
(Energie, Mobiliteit, Groen) en directeur Rijk van Ark 
van Utrecht Marketing geven op 6 juli het startsein om 
een gedeelte van de route voor het eerst te gaan fietsen. 
U bent van harte uitgenodigd de opening vanaf  
16.00 uur bij te wonen, een stuk van de route mee  
te fietsen en een drankje te gebruiken in een echt  
houten huis bij Brasserie Vink.

De nieuwe fietstocht kan op verschillende manieren 
worden gefietst: met een brochure, digitaal met  
de AbelLife app* en met een gids van VVV Utrecht.  
Het initiatief voor deze Nieuwe Hollandse Waterlinie 
fietsroute dwars door de stad Utrecht en omgeving 
is gekomen van vrijwilligers van het Kenniscentrum 
Waterlinies. 

De Nieuwe Hollandse Waterlinie
Wist u dat er alleen houten huizen gebouwd  
mochten worden binnen een kring van 1 kilometer  
van een fort? Dit is bepaald in de Kringenwet die tot 
1963 van toepassing was en daarom is het oosten  
van Utrecht ook zo prachtig groen gebleven. De houten  
huizen horen bij de Nieuwe Hollandse Waterlinie,  
het grootste rijksmonument van Nederland en  
genomineerd voor de UNESCO Werelderfgoedlijst. 

Ontdek fietsend het grootste geheim van Nederland!
Fietst u mee? Laat het ons uiterlijk 2 juli weten  
via nhw.sva@provincieutrecht.nl of reply op deze
uitnodiging. Het is ook mogelijk alleen een gedeelte van 
de opening bij te wonen.

Met vriendelijke groet,

Lot van Hooijdonk  wethouder Gemeente Utrecht
Rijk van Ark directeur Utrecht Marketing 
Maryann Glorie    secretaris Pact van Ruigenhoek  

(Provincie Utrecht)




