26 mei 2018,
Weesp – Muiderpoort stond voor vandaag op het programma en dat met een
fantastisch mooi wandelweer.
Verzameld bij het NS-station Weesp waar we onder leiding van hopman Ronald van
daaruit met een (te) kleine groep pelgrims richting Muiden vertrokken. De korte
Muiderweg / Weesperweg, waar de auto’s ons voorbij raasden, deed mij denken aan
mijn recente wandeling op de Camino
Frances waar we hele stukken langs de N120 hebben gelopen. Na een klein half uur
bereikten we de rust van Muiden en dan kom
je bijna meteen in vakantiestemming met de
gezellige drukte in de oude kern. De bruine
vloot die weer gaat varen en dus ook
onmiddellijk het doorgaande verkeer over de
sluisbrug lam legt. Echter met de heerlijke
temperaturen is een onvrijwillige stop van 10
minuten nu ook geen straf.
De echte stop hadden we bij de sluis van Muiden waar we aan de waterkant genoten
hebben van een kop koffie met iets lekkers erbij.
Verder richting Amsterdam kom je langs het Muiderslot wat aan de overkant van het
water ligt. De historici onder ons wisten natuurlijk te vertellen over een historisch
dieptepunt wat hier heeft plaats gevonden. Graaf Floris V werd op 27 juni 1296 in de
omgeving van het kasteel
vermoord. Tijdens een valkenjacht
werd hij gevangengenomen door
de deelnemende edellieden
Gijsbrecht IV van Amstel en
Herman van Woerden. Hij werd vijf
dagen gevangengezet in het
kasteel. Bij een
ontsnappingspoging uit het kasteel
werd hij, door onder anderen
Gerard van Velsen, gedood met 22
messteken. Het kasteel is een
vierkante waterburcht. Op iedere
hoek van het kasteel staat een ronde toren en binnen de muren staat een groot
gebouw met trapgevels. Het kasteel heeft een slotgracht met een ophaalbrug. Om
het kasteel heen zijn er onder meer een gerestaureerde moestuin en een
kruidentuin.
Het kasteel werd gebouwd aan de monding van de Vecht in de Zuiderzee, waar
tegenwoordig het IJmeer ligt. Direct bij het kasteel ligt Muiden met zijn haven maar
dat was zoals gezegd aan de overkant maar wat we wel konden aanraken was De
Westbatterij, dit ligt aan de westoever bij de monding van de Vecht in Muiden. In
1427 werd op deze plaats al een versterking aangebracht die in de loop der tijd
verder is uitgebouwd. Vooral de bouw van de zeesluis en de introductie van

inundatie als belangrijk hulpmiddel bij de verdediging van Nederland droegen in hoge
mate bij aan de versterking van Muiden. In 1852 werd het huidige torenfort gebouwd,
maar dit raakte al snel na oplevering militair verouderd. Na jaren van verval is het
tegenwoordig een locatie voor een groep zeeverkenners.
Verder over de Diemerzeedijk, die
helemaal tot aan de Nesciobrug loopt,
liepen we in een heerlijk verkoelende
wind die over het IJmeer tot ons kwam.
Vlakbij Fort Diemerdam werden wij
geconfronteerd met de hulpvaardigheid
van onze medemens. Een schaap was
aangereden, door wrs een fietser, en
lag daar in de berm naast het fietspad
apathisch te ademen met hoge
frequentie. De fietsers moesten bijna
om hem heen fietsen om hem te
ontwijken, maar in de tijd dat wij daat stonden was er niemand die afstapte
De Zorg onder ons zag al snel dat er iets
niet in de haak was en probeerde hem te
activeren waarbij duidelijk werd waarom
het daar lag. Zijn poot leek gebroken en
dat was wrs de reden dat hij daar lag.
Ronald is bijna 1 uur in de weer geweest
om de hulpverlening in te schakelen die
iets voor het dier kon betekenen.
Onderwijl heeft de rest van de groep
gegeten op het gras van Fort Diemerdam
maar daar waren we eigenlijk niet welkom
omdsat er in het naast gelegen restaurant
een bruiloft zou worden gevierd en daar was het grasveld een onderdeel van de
activiteiten. Na enige onderhandelingen en met een volle maag weer verder richting
Amsterdam.
Het Fort Diemerdam, officieel Kustbatterij bij Diemerdam is een 19e-eeuws militair
verdedigingswerk van de Stelling van
Amsterdam. Het is gelegen in het
oostelijk deel van de gemeente Diemen
aan de Diemerzeedijk. Het is, net als de
evenknie bij Kustbatterij bij Durgerdam,
een open kustbatterij en daarom qua
bouwstijl afwijkend van de andere forten.
Het huidig gebruik is opslag van
goederen en paardenlandje van een
particuliere gebruiker. De fraaie
fortwachterswoning was tot voor kort te
huur (vakantiewoning van eigenaar Afvalzorg NV), maar is thans in bezit van
Stadsherstel Amsterdam die plannen ervoor ontwikkelt in samenwerking met de
Gemeente Amsterdam. Sinds 2012 is op de plaats van de voormalige

conducteurswoning een paviljoen met restaurant gevestigd. Het bouwwerk mag
eigenlijk ook geen fort heten; 'Fort Diemerdam' is een in de volksmond ontstane
naam. Er zijn twee officiële namen voor het verdedigingswerk: Werk aan het IJ voor
Diemerdam en Kustbatterij bij Diemerdam waarbij de laatste tegenwoordig de
voorkeur heeft.
Weer verder lopen we over de schaamte
Amsterdam wat nu een natuur gebied is
geworden met veel groen. Langs de randen
van IJburg wandelen we over de
genoemde brug over het AmsterdamRijnkanaal om via het Science Park bijna zo
het café/bierbrouwerij Poesiat & Katen in te
lopen waar we ons eindpunt hebben van de
wandeling en waar we ons café Saint
Jacques hebben. Vandaag toch weer ruim
16 km gewandeld.
De Nesciobrug (brug nr. 2013 in de
Amsterdamse nummering), genoemd naar
de Nederlandse schrijver Nescio, is een
gebogen hang-tuibrug en een van de
langste fiets- en voetgangersbruggen van
Nederland. De totale lengte van de brug is
780 meter.
Mocht u nog nieuwsgierig zijn over het
welbevinden van het schaap? Dit is later op
de dag door de brandweer opgehaald en verder afgevoerd ter behandeling. Met dank
aan Ronald die nu nog vaak over de Diemerdijk loopt om ‘zijn” schaap te bekijken!
☺Gp

