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De Blauwe Bever is het 'safarischip' van de Stichting Rijnoevervaarten. Het schip vaart
globaal tussen Arnhem en Culemborg over de Nederrijn en de Lek. In de zomer is er bijna
elke dag een andere rivieroevervaart met excursie. Wij monsteren aan in Beusichem en
bezoeken Fort Honswijk.

Over de Lek naar Fort Honswĳk
Van ROB WISSINK
De Blauwe Bever maakt vaarten naar ruim twintig
natuurgebieden en cultuurhistorische locaties
naast de Rijn en de Lek. Bijvoorbeeld de Blauwe
Kamer bij Rhenen, Het Eiland van Maurik, Fort
Everdingen of het Smalspoormuseum bij Heteren.
Soms zijn er vaarten die wat langer duren. Zoals
vandaag. We zitten om 13.30 uur klaar op de
aanlegsteiger bij het Veerhuys in Beusichem. Het
safarischip met overdekt terras is een half uur
geleden met circa veertig passagiers aan boord
vetrokken in Wijk bij Duurstede. De excursie neemt
ruim vier uur (!) in beslag. De tocht voert over de
Lek naar een van de verdedigingswerken van de
Nieuwe Hollandse Waterlinie, Fort Honswijk,
tussen Culemborg en Vianen.
We worden vriendelijk aan boord geholpen door
de vrijwilligers die het schip in de vaart houden en
nemen plaats op het voordek. Via luidsprekers
vertelt de gids over bezienswaardigheden
onderweg.
Over de nooit aflatende strijd van de mens tegen
het water en hoe het hier - ver landinwaarts - toch
flink kon spoken. Over overstromingen, het nut van
dijkbewaking en de 'waakhuizen' achter de
dijken.

.
Na een bijna haakse bocht in de rivier zien we
Culemborg liggen. Een havenstadje waar vroegen
stoomschepen aanlegden die een lijndienst
onderhielden met Rotterdam. Nog langer geleden
was Culemborg zelfs een vrijstaatje. Een 'veilige
haven' voor mensen die elders in het land iets op
hun kerfstok hadden of schulden hadden gemaakt.
De uitdrukking 'naar Kuilenburg (Culemborg) gaan',
staat nog steeds voor 'failliet gaan'.
Na een uur varen leggen we aan bij Fort Honswijk,
onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
Dat is een verdediginsgwerk over een lengte van
85 kilometer met 46 forten van Pampus tot aan de
Biesbosch. Ze werden gebouwd tussen 1815 en
1870. Het verdedigingssysteem van land onder
water zetten tegen de vijand is drie keer gebruikt.
Voor het laatst in de Tweede Wereldoorlog.
Drie gidsen van de stichting Honswijk-Everdingen
leiden ons in twee uur rond. Ze vertellen over het
vernuft van de bedenkers en het fascinerende
verhaal van een bijna onontdekte wereld achter 3
meter dikke muren. En over de vleermuizen die dit
'hotel' in groten getale weten te vinden.

➢ Informatie: deblauwebever.nl en forten.nl

