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1.  LezeN IS beGrIjPeN
1.1 KerNKWALIteIteN UItWerKeN
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Nederland heeft een rijke diversiteit aan 
landschappen. veel van deze landschappen zijn 
uniek, niet alleen binnen ons eigen land, maar 
ook buiten onze grenzen. In de Nota ruimte 
heeft het Ministerie van vroM (tegenwoordig 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu) 
aangegeven welke twintig landschappen in 
ons land zó uniek zijn, dat we extra aandacht 
moeten besteden aan het behoud, beheer en de 
ontwikkeling ervan. Met het benoemen van de 
‘kernkwaliteiten’ van de Nationale Landchappen 
heeft vroM invulling gegeven aan datgene wat 
die landschappen van alle andere gebieden in 
ons land onderscheidt..

Het is de taak van de provincies om de 
Nationale Landschappen exact te begrenzen 
en de kernkwaliteiten uit te werken. In de 
provincie Utrecht is de begrenzing van de 
Nationale Landschappen vastgelegd in de 
Streekplanuitwerking Nationale Landschappen 
van april 2008. Alleen voor het Groene Hart 
heeft het rijk zelf de begrenzing vastgesteld. 
Uit de begrenzing blijkt dat Utrecht voor het 
grootste deel in een Nationaal Landschap ligt. 
dit is voor de provincie aanleiding geweest om 
ook de landschappen zonder deze ‘status’, de 
Utrechtse Heuvelrug en Gelderse vallei, in deze 
kwaliteitsgids op te nemen..

doeL vAN de KWALIteItSGIdS

Met het uitwerken van de kernkwaliteiten in 
deze kwaliteitsgids geeft de provincie Utrecht 
antwoord op een aantal vragen. Wat betekenen 

bijvoorbeeld ‘openheid’, ‘(veen)weidekarakter’ 
of ‘samenhangend stelsel’ eigenlijk? Welke 
aspecten in het landschap zorgen ervoor 
dat je de kernkwaliteiten beleeft? daarbij 
beperkt de gids zich niet tot wat feitelijk in 
het landschap zichtbaar is. de kernkwaliteiten 
zijn in de loop van de tijd in de landschappen 
ontstaan. daarom gaat de gids ook in op de 
gebeurtenissen en menselijke verhalen achter 
de kernkwaliteiten. dit geeft meerwaarde aan de 
kernkwaliteiten en verdiept de beleving ervan.. 
Het doel van de kwaliteitsgids is het concreet 
maken van de kernkwaliteiten van de utrechtse 
landschappen, zodat iedereen begrijpt over 
welke elementen het gaat.

de gids heeft nog een tweede doel. een 
landschap is een levend geheel, dat door 
de jaren heen geleidelijk verandert. zonder 
die veranderingen wordt het landschap een 
museumstuk. Het is absoluut niet de bedoeling 
dat de Nationale en andere landschappen ‘op 
slot’ gaan. Sterker nog: om het landschap vitaal 
te houden zijn nieuwe ontwikkelingen juist vaak 
nodig én ze geven kansen om de kernkwaliteiten 
te verstevigen. ontwikkelingen kunnen echter 
vele vormen krijgen. Hoe kunnen ze zó worden 
geplaatst en vormgegeven dat ze voortbouwen 
op de landschappelijke kernkwaliteiten? het 
tweede doel van de kwaliteitsgids is het bieden 
van inspiratie en houvast voor het omgaan met 
ontwikkelingen zodat de kernkwaliteiten voor 
de toekomst zijn zekergesteld en zelfs beter 
beleefbaar worden.
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doeLGroePeN

de kwaliteitsgids is in eerste instantie bedoeld 
voor iedereen in de provincie Utrecht met een 
bestuurlijke en ambtelijke functie. daarnaast is de 
gids ook gemaakt voor andere betrokken partijen 
uit de landschappen, zoals gebiedscommissies, 
waterbeheerders, natuurterreinbeheerders, 
maatschappelijk middenveld, 
landschapsorganisaties, grondeigenaren, burgers 
en bedrijven. de gids is beeldend gemaakt en zó 
opgezet dat ze toegankelijk is voor zowel mensen 
die professioneel met landschap en ruimtelijke 
ordening bezig zijn, als mensen die daar niet 
dagelijks mee te maken hebben. 

KAterNeN

de kwaliteitsgids bestaat in totaal uit één 
koepelkatern en zes gebiedskaternen:

•	 Groene Hart
•	 Waterlinies (Nieuwe Hollandse Waterlinie en 

Stelling van Amsterdam)
•	 rivierengebied
•	 eemland
•	 Utrechtse	Heuvelrug
•	 Gelderse vallei
Het koepelkatern gaat onder andere in op 
de status van de kwaliteitsgids en bestaande 
provinciale beleidskaders. de eerste vier 
gebiedskaternen behandelen door het rijk 
aangewezen Nationale Landschappen. Soms 
zijn ze aangevuld met gebieden die net buiten 
de begrenzing vallen, maar wel dezelfde 
landschappelijke kenmerken hebben. de 
Utrechtse Heuvelrug is door de provincie 
aangewezen als Provinciaal Landschap en daarom 
aan de kwaliteitsgids toegevoegd. de Gelderse 
vallei, het enige landschap ‘zonder status’, is 
toegevoegd omdat de provincie dit ook een 
waardevol landschap vindt. bovendien zijn zo 
alle landschappen binnen de provincie volgens 
eenzelfde systematiek beschreven. 
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PLANGebIed

grens katern Waterlinies

grens provincie Utrecht
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PLANGebIedeN

Alle landschappen uit de gebiedskaternen 
lopen door in de aangrenzende provincies. 
In deze kwaliteitsgids wordt echter alleen het 
Utrechtse deel uitgewerkt. dit vormt de basis 
voor afstemming met de andere provincies 
over de uitwerking van de kernkwaliteiten. ook 
de uitwerking van de kernkwaliteiten van de 
Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie in dit katern gaat alleen over het 
Utrechtse deel. Het katern vormt de basis voor 
afstemming met de provincies Noord-Holland, 
zuid-Holland, Gelderland en Noord-brabant.

overlap tussen de gebiedskaternen onderling is 
zoveel mogelijk vermeden. Grote uitzondering 
is echter het katern voor de waterlinies. 
de Nationale Landschappen Stelling van 
Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie 
overlappen geheel met de katernen Groene 
Hart en rivierengebied. de kernkwaliteit 
‘Samenhangend stelsel’ wordt uitgewerkt in 
dit gebiedskatern. de andere kernkwaliteiten 
hebben meer betrekking op het onderliggend 
landschap en worden uitgewerkt in de katernen 
Groene Hart en rivierengebied. In het 
gebiedskatern waterlinies worden de specifieke 
kenmerken en de samenhang van de linies met 
die landschappen uitgewerkt. daarnaast kent 
de provincie Utrecht nog een derde linie: de 
Grebbelinie. deze is integraal opgenomen als 
kernkwaliteit in de katernen van eemland en 
Gelderse vallei. Het onderscheid tussen Nieuwe 
Hollandse Waterlinie en Stelling van Amsterdam 
enerzijds en de Grebbelinie anderzijds komt 
voort uit de status van Nationaal Landschap van 
zowel de Stelling van Amsterdam als de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie.

rUIMteLIjK ActIe ProGrAMMA

de uitwerking van de kernkwaliteiten maakt deel 
uit van het ruimtelijk Actie Programma (rAP) 
2009 – 2011 van de provincie Utrecht. Het rAP 
is het uitvoeringsprogramma van de provinciale 
ruimtelijke structuurvisie en bereidt de nieuwe 
Provinciale ruimtelijke Structuurvisie (2012) 
voor. 
de kwaliteitsgids zal voor de structuurvisie 
2012 worden gehanteerd als een belangrijke 
onderlegger. op basis van de Provinciale 
ruimtelijke Structuurvisie past de provincie 
het belangrijkste wettelijke borgingsinstrument, 
de Provinciale ruimtelijke verordening aan. 
daarmee zal ook de wettelijke borging van de 
kernkwaliteiten plaatsvinden.

voortboUWeN oP beStAANde PLANNeN

deze Kwaliteitsgids Utrechtse Landschappen 
bouwt voort op plannen en ideeën van 
gemeenten, samenwerkingsverbanden en 
provincie. deze plannen stellen wij niet 
ter discussie. Integendeel;, we doen een 
voorzet voor het verder invullen van deze 
plannen, steeds vanuit het kader van de 
landschappelijke kernkwaliteiten. In het geval 
van dit katern (zie ook de achterin opgenomen 
literatuurlijst) gaat het met name om de 
volgende stukken:

•	 Linieperspectief Krayenhoff (2004) 
•	 beeldkwaliteitsplan Stelling van Amsterdam 

(2008) 
•	 Atlas Nieuwe Hollandse Waterlinie (2009)
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Het voor u liggende katern van de kwaliteitsgids geeft 
een uitwerking van de kernkwaliteiten van de Nationale 
Landschappen Stelling van Amsterdam en de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie. Het katern bestaat uit twee delen. 
deel I gaat over de bestaande situatie en is een min of 
meer objectieve observatie: een feitelijke kijk op het huidige 
landschap. dit gebeurt aan de hand van kaartbeelden 
(hoofdstuk 2) en verhalen (hoofdstuk 3). Hoofdstuk 4 brengt 
de ontwikkelingen die in dit landschap spelen in beeld.
deel II geeft de uitwerking van de kernkwaliteiten. Het 
beschrijft de kernkwaliteiten zelf (hoofdstuk 5), de essenties 
van de verhalen en de ruimtelijke essenties (hoofdstuk 
6). dit resulteert in ontwikkelprincipes gebaseerd op de 
dynamiek uit deel I (hoofdstuk 8). ook laat dit deel zien 
hoe de provincie wil voortbouwen op de kernkwaliteiten. Is 
het goed zoals het is, of valt er vanuit het oogpunt van de 
kernkwaliteiten het een en ander te verbeteren? en welke 
aspecten vragen daarbij bijzondere aandacht? de ambities 
vormen het kader om de kernkwaliteiten voor de toekomst 
te waarborgen en te ontwikkelen (hoofdstuk7). dit resulteert 
in ontwikkelprincipes gebaseerd op de dynamiek uit deel I 
(hoofdstuk 8).

beNt U voorAL GeïNtereSSeerd IN:
•		hoe	dit	landschap	is	ontwikkeld	en	waarom	dat	

zo is gegaan? 
 lees dan vooral hoofdstuk 3 Verhalend 

landschap;
•		hoe	de	kernkwaliteiten	van	het	landschap	tot	

uitdrukking komen? 
 lees dan hoofdstuk 6 Zichtbaar landschap;
•		welke	ambities	de	provincie	heeft	voor	de	

ontwikkeling van de kernkwaliteiten? 
 lees dan hoofdstuk 7 ambities;
•		het	toepassen	van	de	kernkwaliteiten	in	het	

maken of beoordelen van een plan? 
 lees dan hoofdstuk 8 Verdieping deelgebieden.
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HoofdStUK. 2: feIteLIjK LANdScHAP

deel i - ObserVaties - wat is er?

HoofdStUK. 3: verHALeNd LANdScHAP

HoofdStUK. 4: dyNAMIeK

vier karakteristieke verhaallijnen schetsen in 
vogelvlucht de ontwikkeling van de waterlinies. 
Waarom zien ze er zo uit? Wat zijn de verhalen 
die in dit landschap van de waterlinies te lezen 
zijn of verscholen liggen? dit hoofdstuk gaat 
in op de specifieke cultuurhistorische context 
van het landschap. de verhalen vertellen de 
bijzondere gebeurtenissen die het landschap 
verklaren en de beleving verrijken.

Als eerste geeft een serie thematische kaarten 
een indruk van de feitelijke situatie van het 
huidige landschap.

Afsluitend wordt de dynamiek in het 
landschap anno 2010 in kaart gebracht. Welke 
ontwikkelingen spelen er allemaal? Sommige 
voltrekken zich concreet in het veld, andere 
bestaan alleen nog op papier, zijn volop in 
discussie, of ‘hangen in de lucht’. de beschreven 
dynamiek is niet per definitie sluitend en zal met 
de jaren veranderen. de beschrijving wordt alleen 
gegeven om grip te krijgen op het scala aan 
ontwikkelingen waar dit landschap mee te maken 
heeft.
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6.1: eSSeNtIeS UIt de verHALeN

HoofdStUK. 6: zIcHtbAAr LANdScHAP

In een kort overzicht worden de belangrijkste 
systemen en mechanismen op een rij gezet 
die tot de vorming van dit landschap hebben 
geleid. dit zijn wat betreft de kernkwaliteiten de 
essenties uit de verhalen van hoofdstuk 3.

vervolgens analyseert deel II de beleving van de 
kernkwaliteiten in het veld. Waardoor kun je ter 
plaatse de kernkwaliteiten concreet ervaren? dit 
is nadrukkelijk een subjectieve analyse die alleen 
kijkt naar datgene waarmee de kernkwaliteiten 
beleefbaar zijn. Wat niet bij de kernkwaliteiten 
past, wordt bewust weggelaten. deze analyse 
verloopt in zes stappen.

deel ii - waardering - wat willen we?

HoofdStUK.5: KerNKWALIteIteN IN HoofdLIjNeN

deel II begint met een weergave van de 
kernkwaliteiten van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie en de Stelling van Amsterdam. deze 
kernkwaliteiten vormen de basis voor de verdere 
analyse van het landschap.
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6.2: rUIMteLIjK eSSeNtIeS

6.3: drIe deeLGebIedeN

6.4 & 6.5: SAMeNHANG Met LANdScHAP, verStedeLIjKING eN INfrAStUctUUr

Aan de hand van één karakteristieke foto wordt 
de ruimtelijke essentie van het landschap 
geduid.
de essentie wordt vertaald naar vijf grafische 
weergaven ofwel ‘iconen’ van ruimtelijke 
karakteristieken.

deelgebieden binnen het landschap worden 
onderscheiden.

de samenhang tussen de deelgebieden wordt 
aangegeven.
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HoofdStUK. 8: verdIePING deeLGebIedeN

HoofdStUK. 7: AMbItIeS

In enkele gebieden en op specifieke plekken 
staan de kernkwaliteiten nu al onder druk. In dit 
hoofdstuk geeft de provincie Utrecht aan waar 
en hoe zij de beleving van de kernkwaliteiten 
in dit landschap wil verbeteren en waarborgen 
voor de toekomst. dit zijn de ambities van de 
provincie Utrecht voor Nationaal Landschap 
Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse 
Waterlinie.

Het laatste hoofdstuk geeft de ruimtelijke 
karakteristieken en ontwikkelprincipes weer 
die aan de basis liggen om de ambities uit 
hoofdstuk 7 te verwezenlijken. de afzonderlijke 
deelgebieden worden in drie stappen nader 
uitgewerkt.

6.6: reLAtIe Met de KerNKWALIteIteN

Afsluitend worden de beschreven essenties, 
deelgebieden en samenhang teruggekoppeld 
naar de kernkwaliteiten.
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StAP 1: eSSeNtIeS deeLGebIed

StAP 2: verdIePING eSSeNtIeS

StAP 3: oNtWIKKeLPrINcIPeS

 eén overzicht geeft de karakteristiek van 
het deelgebied weer. dit gebeurt aan de hand 
van een foto, een korte beschrijving in relatie tot 
de kernkwaliteiten, per deelgebied de iconen 
van ruimtelijke essenties en een ruimtelike 
samenhang daartussen (isometrie)

de vijf iconen worden verdiept. Series iconen 
geven aanvullende ruimtelijke karakteristieken 
per thema.

Series van ontwikkelprincipes geven inspiratie 
voor de inpassing en vormgeving van diverse 
ontwikkelingen in dit landschap. bij veel op 
hand zijnde ontwikkelingen (zie hoofdstuk 
4) is het niet de vraag òf ze in dit landschap 
kunnen worden ingepast, maar vooral hóe dat 
gebeurt. Locatie en vormgeving bepalen of ze 
de kernkwaliteiten ondersteunen of aantasten. 
basis voor de inpassing zijn de vijf essentiële 
iconen en hun verdieping. Maar soms geeft dat 
niet voldoende houvast. de ontwikkelprincipes 
bouwen voort op deze iconen.
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2. feIteLIjK LANdScHAP

voor een goed begrip van de huidige staat 
van het Nationaal Landschap wordt hier een 
aantal feitelijkheden op een rij gezet. eerst ziet 
u drie topografische kaarten van 2000, 1820 
en 1920. Gezamenlijk geven ze een impressie 
van de ontwikkeling die het landschap in de 
laatste honderdvijftig jaar heeft doorgemaakt. 
daarna volgt een aantal thematische kaarten. 
de informatie op deze kaarten is afkomstig uit 
het GIS-systeem van de provincie Utrecht. ze 
geven een beeld van de feitelijke situatie van het 
landschap op dit moment.
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toPoGrAfIScHe KAArt 2000

grens nationaal landschap NHW 

grens nationaal landschap SvA

grens provincie Utrecht

In de tweede helft van de  twintigste eeuw vindt 
een enorme uitbreiding van het stedelijk gebied 
plaats. Niet alleen steden als Utrecht maar ook 
plaatsen als Maarssen en culemborg nemen 
sterk in omvang toe en Nieuwegein wordt ont-
wikkeld. eveneens in de (tweede helft van de) 
twintigste eeuw worden de snelwegen A2, A12, 
en A27 aangelegd en het Amsterdam-rijnkanaal 
gegraven. de vinkeveense Plassen zijn ontstaan. 
oostelijk van de vecht is een deel van de legak-
kers omgezet in open watervlakken.
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toPoGrAfIScHe KAArt 1820

grens nationaal landschap NHW 

grens nationaal landschap SvA

grens provincie Utrecht

Anno 1820 is een deel van de droogmakerij 
Groot Mijdrecht en de polders bij oud Maars-
sen nog water. vestingstadjes aan de rivieren als 
Nieuwersluis, Abcoude en Naarden en Muiden 
in Noord-Holland zijn de enige plaatsen die zich 
aftekenen.
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toPoGrAfIScHe KAArt 1920

grens nationaal landschap NHW 

grens nationaal landschap SvA

grens provincie Utrecht

In 1920 zijn bijna alle droogmakerijen in 
Mijdrecht drooggelegd. ook de bethu-
nepolder is drooggelegd en verkaveld. er 
lijkt veel beplanting te zijn bijgekomen. de 
Molenpolder daarentegen wordt als gevolg 
van inklinking van het veen steeds natter. 
van de brede landzones die de veenplassen 
van elkaar scheiden zijn alleen smalle dijken 
met daaraan enkele legakkers overgebleven. 
buiten de kernen concentreert de bebouwing 
zich in linten. Meerdere spoorlijnen zijn aan-
gelegd en het Merwedekanaal is gegraven.



HooGteS zIjN INdIcAtIef
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HooGteKAArt

-2 - 0

-4 - -2

-6 - 4

0 - 1

1 - 1.5

1.5 - 2.5

2.5 - 5.5

bebouwingskern/
rode contour

grens nationaal landschap NHW 

grens nationaal landschap SvA

grens provincie Utrecht

Het landschap loopt in noordelijke richting 
af. de stroomruggen ten oosten en zuiden 
van Utrecht lichten op tegen de lager gele-
gen veengebieden en droogmakerijen ten 
noorden van de stad. In het noorden tekenen 
de veenrivieren zich af.



23Kwaliteitsgids utrechtse landschappen   -  waterlinies

bodeM

kleigronden

zandgronden

water

bebouwingskern/
rode contour

hoofdontsluiting

oude bewoningsplaatsen

veengronden

grens nationaal landschap NHW 

grens nationaal landschap SvA

grens provincie Utrecht

ook op de bodemkaart zien we een tweede-
ling met het omslagpunt ter hoogte van 
Utrecht. Het zuidelijke deel rond de rivieren 
kenmerkt zich door zavelige gronden (groen) 
rond de rivieren. ten noorden zien we een 
verloop van zavelige gronden langs de vecht 
naar veengrond van de polders (paars en 
blauw) en in het oosten door naar de zand-
gronden (rood) van de Utrechtse Heuvelrug.
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WAter

watergangen

watergangen

hoofdontsluiting

bebouwing

grens nationaal landschap NHW 

grens nationaal landschap SvA

grens provincie Utrecht

opvallend zijn de uitgestrekte veenplassen en de 
vele sloten in de natte veengronden ten noorden 
van de stad Utrecht. er is een sterke overeen-
komst tussen het sloten- en verkavelingspatroon. 
In het veen(weide)gebied lopen de sloten parallel 
en op korte afstand van elkaar. de orthogo-
nale en rationele opzet van de droogmakerijen 
is duidelijk herkenbaar in de waterstructuur. 
Het rivierengebied vertoont een onregelmatig 
blokpatroon van sloten rondom een lange rechte 
wetering.
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INfrAStrUctUUr

spoorlijn

provinciale weg

snelweg

lokale weg

hoogspanningslijn

bebouwing

X
XXXXXX

X
X

X

grens nationaal landschap NHW 

grens nationaal landschap SvA

grens provincie Utrecht

Snelwegen, spoorlijnen en hoogspannings-
lijnen met betekenis op nationaal niveau 
doorsnijden het landschap. ten oosten van 
Utrecht bevindt zich een concentratie van 
infrastructuur (snelwegen). door het veen-
gebied lopen verschillende oost-westverbin-
dingen tussen het Gooi met de vechtstreek. 
een uitgebreid wegennetwerk van enerzijds 
rechte wegen in het rivieren- en veenweide-
gebied, anderzijds sterk kronkelende wegen 
langs de vecht en Amstel, zorgt voor goede 
ontsluiting op een lager schaalniveau.



beboUWING

huizen

bosgebied

water

bebouwingskern/
rode contour
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grens nationaal landschap NHW 

grens nationaal landschap SvA

grens provincie Utrecht

hoofdontsluiting

vanuit de stad Utrecht dijt de bebouwing uit 
richting het noorden langs de vecht en naar het 
zuiden richting de Lek. Kernen liggen aan de 
rand van het gebied op de hogere gronden. de 
overige bebouwing zit over het algemeen in lin-
ten. In het natte veengebied zijn deze linten sterk 
verdicht met her en der een verdikking van een 
dorp. In het noorden zijn de linten veel opener 
dan de langgerekte en sterk verdichte linten in 
het zuiden.
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MASSA oPeNHeId

grens nationaal landschap NHW 

grens nationaal landschap SvA

grens provincie Utrecht

bosgebied

erven en kleine 
landschapselementen

water

bebouwd

hoofdontsluiting

Het landschap van de waterlinies is relatief 
open. de kaart laat echter zien dat het land-
schap rondom de veenplassen veel minder 
open is dan het gebied van de Stelling van 
Amsterdam en in het rivierengebied. Naast 
enkele kernen is de massa duidelijk gecon-
centreerd in lijnen. In die lijnen zit een grote 
variatie: recht tot kronkelig, open tot zeer 
dicht. Samen zorgen zij voor een diversiteit 
in vorm en richting van de openheid.
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3. verHALeNd LANdScHAP

een landschap is een levend geheel. door de 
jaren verandert het, soms geleidelijk soms met 
grote sprongen. zo ook het landschap van de 
waterlinies. de kernkwaliteiten van het landschap 
dat wij zo waarderen zijn geleidelijk in de loop 
der eeuwen ontstaan. dit hoofdstuk vertelt in 
thematische verhalen hoe het landschap van de 
waterlinies zich ontwikkeld heeft. de verhalen 
verklaren waarom het huidige landschap 
eruit ziet zoals het eruit ziet. ze vertellen de 
geschiedenis achter de kernkwaliteiten. ze 
verrijken het begrip van de kernkwaliteiten en de 
beleving van het landschap. bij elk verhaal is een 
kaart getekend met de belangrijkste elementen 
en structuren in dit landschap, die dit verhaal 
beleefbaar maken.

Het verhaal achter het landschap wordt verteld 
aan de hand van vier thema’s. de thema’s zijn 
zo gekozen dat ze karakteristiek zijn voor het 
landschap van de waterlinies.
de waterlinies zijn gemaakt op basis van het 
bestaande landschap. de karakteristieken 
van het landschap waren bepalend voor de 
structuur en vormgeving van de waterlinies. om 
de waterlinies te kunnen begrijpen, moeten we 
eerst inzicht hebben in het landschap waarin de 
linies zijn gemaakt. Het eerste verhaal, over het 
‘ontgonnen land’, vertelt in kort bestek hoe dat 
landschap zijn vorm heeft gekregen.
eeuwenlang is in dit gebied strijd gevoerd 

tussen bisschoppen van Utrecht en graven van 
Holland. Als de bisschop zijn wereldlijke macht 
kwijtraakt, verandert de schaal van de verdediging. 
Utrecht wordt onderdeel van een nationale 
verdediging tegen buitenlandse mogendheden. 
Hierin spelen de waterlinies een essentiële rol. 
Het verhaal van de ‘Nationale verdediging’ vertelt 
over het ontstaan van de waterlinies, hoe ze als 
verdedigingssysteem werken en hoe ze in het 
landschap hun vorm hebben gekregen.
Wegen en waterlopen zijn altijd van belang 
geweest voor het functioneren van de natie. 
Maar het waren ook zwakke punten in de 
verdedigingslinies. Hier zou de vijand zomaar 
door de waterlinies heen hebben kunnen breken. 
Met de aanleg van de waterlinies hield de 
ontwikkeling van de maatschappij echter niet 
op. er is voortdurend infrastructuur bijgekomen. 
‘Infrastructuur op de accessen’ verhaalt hoe de 
waterlinies de aanleg van infrastructuur hebben 
gestuurd.
ook voor andere vormen van ruimtegebruik gaven 
de waterlinies strenge beperkingen. vooral de 
groei van dorpen en steden, die pas na de aanleg 
van de waterlinies goed op gang kwam, is sterk 
door de waterlinies beïnvloed. Het vierde verhaal, 
‘Gestuurde verstedelijking’, beschrijft de invloed 
van de waterlinies op de uitbreiding van dorpen en 
steden, maar ook op het toenemend recreatieve 
gebruik en de natuurontwikkeling in de luwte van 
die twee.

volle parkeerplaats
bij fort vechten
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3.1 oNtGoNNeN LANd

Een van de kenmerken van een waterlinie is 
dat zij op vernuftige wijze gebruikmaakt van de 
eigenschappen van het bestaande landschap. 
Het Hollands-Utrechtse polderlandschap is 
een ontginningslandschap, ontstaan uit rivieren 
en veenmoerassen. Het grootste deel ervan 
bestaat uit zeer laag, zelfs onder de zeespiegel 
gelegen land. De hogere delen zijn óf natuurlijke 
verhogingen als oeverwallen en stroomruggen, 
óf door de mens aangelegde kades en dijken. 
Meestal liggen op de hoge delen ook de 
traditionele verkeersverbindingen (rivieren en 
wegen).
De landschappelijke kenmerken, die van plaats 
tot plaats verschillen, waren bepalend voor de 
uiteindelijke inrichting van de waterlinie: voor 
het verloop van de linie (de weerstandslijn), 
voor de lokalisering van de inundaties en 
de waterstaatkundige werken, én voor de 
aanvullende militaire versterkingen.

Het oerLANdScHAP

Het Hollands-Utrechtse polderland maakt deel 
uit van een gebied waar zo’n drie tot vierduizend 
jaar geleden de rijn uitmondde in een ondiepe 
binnenzee. de rijn zette daarbij zand en klei af, 
vertakte zich in diverse zijarmen en vormde een 
moerassig deltagebied. van het materiaal dat 
door de rivier werd afgezet bezonken de zware 
deeltjes het eerst, waardoor zandige oeverwallen 
werden gevormd, die als kronkelende ruggen 
in het landschap lagen. verder weg bezonken 
de fijne kleideeltjes, waardoor kleikommen 
werden gevormd. Als de rivierloop dichtslibde 
zocht de rivier een nieuwe bedding en vormde 
zij nieuwe oeverwallen en bleven de oude als 
een stroomrug in het landschap achter. zo 

Hoogtepunten:
•	 Ondergrond	van	hoog	en	laag	als	basis	voor	

ontginning: stroomruggen, veenrivieren 
en heuvelrug, met daartussen kommen en 
veengebieden.

•	 Netwerk	van	rivieren	met	Vaartse	Rijn	als	
bijzondere watergang.

•	 Ontginningssysteem	van	relatief	hoge	
gronden: brede stroomruggen en smalle 
veenrivieren, met rivieren, oude wegen en 
dijken.

•	 Ontginningssysteem	van	relatief	lage	
gebieden: opstrekkende verkaveling 
met linten, dwarskades en weteringen, 
droogmakerijen omringd met hoge dijken en 
Schalkwijkse cope-ontginning met centrale 
wetering en lint.

•	 Dorpen	op	de	west-oever	van	de	Vecht	en	
langs andere rivieren, alleen linten in de lage 
gebieden.

ontstonden gordels van ‘stroomruggen’, die op 
bodemkaarten goed te zien zijn. Waar de rivier 
de binnenzee bereikte, lag een moerasgebied. 
Hier ontwikkelden zich dikke veenpakketten, die 
soms tot ver boven het waterpeil van de rivieren 
uitgroeiden.

de rijnarmen van toen kennen wij nu als 
oude rijn en Kromme rijn, vecht, Hollandse 
Ijssel en Lek. tussen de rivierarmen liggen 
stroomopwaarts de kleipolders, meer 
stroomafwaarts de veenpolders. daartussenin 
bevindt zich een overgangszone van klei-op-
veen. de venen waterden af via talloze kleinere 
riviertjes die wij nu kennen als Meije, Grecht, 
Kromme Mijdrecht, Winkel en Gein. ook 
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droogmakerijen

heuvelrug

historische kern

grens nationaal landschap NHW 

grens nationaal landschap SvA

grens provincie Utrecht

rivierdijk

stroomrug

kade, dijk

lager gelegen gebied

bedijking veenrivier

bebouwingslint

weg

rivier

gegraven waterweg
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oude stroomruggen in het kleigebied voeren 
soms nog water aan, zoals de Korte en Lange 
Linschoten. Soms zijn het alleen droge ruggen 
in het landschap. 

KoLoNISAtIe vAN de HoGe deLeN: rIvIereN 
eN StrooMrUGGeN 
de oeverwallen en de stroomruggen werden 
als eerste door de mens gekoloniseerd. Hier 
leefden vierduizend jaar geleden al mensen 
en in de romeinse tijd lagen langs de rijn 
romeinse kampementen om de noordgrens 
van het romeinse rijk te beschermen. op 
de oeverwallen vinden we de oudste, vaak 
onregelmatige, blokvormige ontginningen. 
vanaf de achtste eeuw werden hier de eerste 
kerkjes gesticht en vond kernvorming plaats. 
zo’n duizend jaar geleden begon men vanaf de 
oeverwallen de lagere delen te ontginnen en 
voor bewoning geschikt te maken. 

KroMMe rIjN

de Kromme rijn loopt tussen Wijk bij duurstede 
en Utrecht en maakte - tot zij rond 1121 werd 
afgedamd - deel uit van de hoofdstroom van de 
rijn. vlak voor de stad Utrecht takte de vecht 
van de rijn af. de rivier heeft hier talloze malen 
zijn bedding verlegd. Het gebied ten oosten van 

Utrecht wordt dan ook gekenmerkt door een 
wirwar van stroomruggen. de huidige Kromme 
rijn is na de afdamming nooit bedijkt geweest 
en stroomt via een brede stroomruggordel 
Utrecht binnen. dit relatief hooggelegen gebied 
staat bekend als de Houtense vlakte. Het 
gebied heeft altijd een sterk agrarisch karakter 
behouden. de Kromme rijn had alleen lokaal 
economische betekenis. Langs de rivier en op 
de stroomruggen lagen enkele dorpen, geen 
belangrijke wegen.  

oUde rIjN

ook de oude rijn ligt in een brede 
stroomruggordel, die zeer geschikt was 
voor vroegtijdige kolonisatie. Langs de rijn 
ontwikkelde zich naast de stad Woerden een 
aantal dorpen.
tussen de twaalfde en de zeventiende eeuw is 
de afwateringsfunctie van de oude rijn sterk 
gewijzigd. door het graven van een aantal 
nieuwe afwateringen, waaronder de vleutense 
Wetering (twaalfde eeuw) en de Leidse rijn 
(1664) verviel de oorspronkelijke oude rijn 
tussen Utrecht en Harmelen tot een smal 

redelijk open 
weidelandschap van 
Houtense vlakte, met 
beplante weg

Kromme rijn omgeven door blokverkaveling met akkers, 
weide, opgaande beplanting en hier en daar boomgaarden. 
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stroompje. onenigheid over waterlozing tussen 
Utrecht en Holland leidde tot het graven van 
nieuwe afwateringen, zoals de Heycop en de 
bijleveld. dit ging gepaard met de aanleg van 
dammen en sluizen. desondanks hadden oude 
rijn en Leidse rijn een belangrijke economische 
functie als onderdeel van de trekvaart tussen 
Utrecht en Leiden. Langs het water werd begin 
negentiende eeuw een straatweg aangelegd. 

vecHt

de vecht vormde al in zeer oude tijden een 
belangrijke verbinding in de handelsroute 
tussen de friese gebieden in het noorden en 
de rijnlanden in het zuiden. Met de opkomst 
van Amsterdam werd de vecht de belangrijkste 
schakel in de vaart op Keulen.
Naast de vecht speelden de veel kleinere 
Aa en Angstel een vergelijkbare rol. de Aa 
en de Angstel vormden van oorsprong een 

veenstroom die bij Abcoude samenvloeide 
met andere veenriviertjes. Het graven van een 
nieuw verbindingskanaal tussen de vecht en de 
Angstel - de Nieuwe Wetering (1448) - met een 
nieuwe sluis waar zich het dorp Nieuwersluis zou 
ontwikkelen, bekortte de route naar Amsterdam 
aanmerkelijk. de route via Abcoude werd 
daardoor drukker dan die via Weesp.
Het ‘zandpad’, het met zand veredelde jaagpad 
langs de vecht en de Angstel, was tegelijk de 
belangrijkste landverbinding tussen Utrecht 
en Amsterdam. Het doorgaande rijtuigverkeer 
was aangewezen op de modderige Heerweg, 
aan de andere kant van de vecht. rond 1813 
werd deze Heerweg op last van Napoleon 
bestraat als onderdeel van de route Impériale 
Parijs-Amsterdam. daarmee werd het meteen 
een van de belangrijkste wegverbindingen van 
Nederland.
de oeverwallen langs de vecht en de 
Angstel zijn vrij smal, maar waren een 
gewilde vestigingsplaats. In de zeventiende 
en achttiende eeuw verrezen hier talloze 

oostoever van 
de vecht, buiten 
bebouwde kom, met 
rivier en weg

In het noordwesten van de provincie Utrecht 
- het kernveengebied tussen vecht en 
oude rijn - lag een klein labyrint van kleine 
veenrivieren, die moesten worden bedijkt om 
de tussenliggende venen te ontginnen. Langs 
de dijken vormden zich kleine boerderijlinten. 
ten dele is dit landschap verloren gegaan 
aan de turfwinning (gebied Mijdrecht, 
vinkeveen). daarbuiten is dit landschap 
van smalle kronkelende rivierlopen, met 
smalle hoge dijken en relatief kleine polders 
bewaard gebleven en vormt dit door zijn 
kleinschaligheid een eigen landschap.   
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buitenplaatsen. Langs de vecht en de Angstel 
ontwikkelden zich enkele economische centra 
(Maarssen, breukelen, Loenen, vreeland en 
Abcoude), die profiteerden van het drukke 
personen- en handelsverkeer. 

HoLLANdSe IjSSeL 

tot 1285 stond de Ijssel nog in open verbinding 
met de Lek, maar op last van de Graaf van 
Holland werd de bovenloop afgedamd. Hierdoor 
verlaagde de waterstand van de Ijssel, zodat de 
Hollandse veengebieden beter konden worden 
ontwaterd. de Ijssel heeft nooit zo’n sterke 
economische functie gehad als de rijn of de 
vecht. zij had de kenmerken van een landelijke 
Hollandse rivier, die paste bij het kleinschalige 
karakter van oude vestingstadjes als Ijsselstein, 
Montfoort en oudewater.
door de afdamming konden de rivierdijken in 
het Utrechtse deel laag blijven.
Na Montfoort loopt een oude stroomrug 
verder tot Woerden. Hier vormen de Korte 
en Lange Linschoten zichtbare overblijfselen 
van de oorspronkelijke brede rivier. de 
Ijssel is na Montfoort een stuk jonger met 
smalle oeverwallen en ligt een stuk hoger 
dan de ingeklonken veenweidegebieden 
aan weerszijden. bij de historische 
Goejanverwellesluis is het hoogteverschil van 
enkele meters goed te zien. op de grens met 
Holland komen de enkele en dubbele Wiericke 
in de Ijssel uit. deze werden in de veertiende 
eeuw gegraven om overtollig water van de oude 
rijn naar de Ijssel te leiden. 

LeK
de Lek is grotendeels een vrij jonge rivier, die 
pas na de afdamming van de rijn bij Wijk 
bij duurstede (1121) en de Ijssel bij Klaphek 
(1285) zijn grote omvang kreeg. de rivier 
heeft geen brede stroomrug en was daarom 
minder geschikt als vestigingsplaats. de 
rivier vormde wel een grote bedreiging voor 
de omringende ontginningen. de bewoners 
langs de Lek organiseerden zich al snel om 
zich tegen het water te beschermen door 
het opwerpen van dijken en het organiseren 
van afwateringssystemen, waaruit het eerste 
waterschap van Nederland zou ontstaan.
tussen Schoonhoven en culemborg bestaat 
de Lekzone vooral uit een door de eeuwen 
heen voortdurend verhoogde dijk, met aan de 
ene zijde uitzicht over de Lopikerwaard en de 
Schalkwijkse ontginningen en aan de andere 
zijde over de uiterwaarden. op het sluisdorp 
vreeswijk en het kasteeldorpje jaarsveld na 
liggen er geen nederzettingen aan de dijk. vaste 
bruggen ontbraken lange tijd. Aan de zuidzijde 

Hogergelegen 
oeverwal bij tull en ‘t 
Waal vanaf de dijk
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van de Lek lagen de vestingstadjes vianen en 
culemborg. de Lek is altijd een belangrijke rivier 
geweest voor de scheepvaart. toch hebben zich, 
behalve bij vreeswijk, geen belangrijke steden of 
havenactiviteiten aan de rivier ontwikkeld. Men 
leefde hier met de rug naar de rivier. 

oNtGINNING vAN de LAGe veeNPoLderS 

Het zou tot de tiende eeuw duren voordat 
men tot ontginning van de uitgestrekte 
veenmoerassen overging. Aanvankelijk gebeurde 
dit door de bewoners vanuit de oeverwallen, 
waar aldus linten van boerderijen ontstonden. 
om het veen te ontwateren werden sloten 
gegraven loodrecht op de rivier, steeds dieper 
het veen in. Soms gebeurde dit zo ver, dat 
er nieuwe boerderijstroken ontstonden in 
het veen, vanwaar de ontginning weer verder 
ging. deze vorm van ontginning, waarbij men 
stapsgewijs steeds verder het veen introk, 
wordt opstrekkende verkaveling genoemd. 
door de bochtige loop van de rivieren, die de 
ontginningsbasis vormden, leidde dit soms 

tot ingewikkelde verkavelingspatronen. deze 
vorm van ontginning was vooral te vinden in 
de noordelijke veengebieden en de klei-op-
veengebieden die daaraan grenzen. Het was een 
typisch ‘Hollands’, waterrijk veenweidelandschap. 
voorbeelden zijn de polder zegveld, de ronde 
venen en de Westbroekse venen. ook het 
gebied tussen de vecht en de Angstel - met 
de lange Indijk als achterkade - en kleine 
veenstromen als de Winkel en Gein kenden vrije 
opstrek. de kleine veenweidepolders tussen de 
veenstromen worden omringd door smalle dijken 
met boerderijlinten.

KLeI-oP-veeNPoLderS

In de rivierkleigebieden en de klei-op-
veengebieden treffen we een eigen type 
ontginningslandschap aan.
In de elfde eeuw begonnen de graven van 
Holland en de bisschop van Utrecht zich met de 
ontginning te bemoeien en deze systematisch te 
organiseren. door het uitgeven van ontginningen 
aan derden tegen een vergoeding versterkten 
zij hun financiële positie en bevestigden zij hun 
macht in deze gebieden.

om de ontginningen mogelijk te maken 
was het allereerst noodzakelijk rivierlopen 
af te dammen en dijken aan te leggen. de 
belangrijkste ingrepen waren het afdammen 
van de benedenloop van de rijn bij Wijk bij 
duurstede in 1121 en het afdammen van de 
Hollandse Ijssel onder Ijsselstein in 1285. 
deze afdammingen ontnamen de stad 
Utrecht haar scheepvaartverbinding met de 
rijn. ter compensatie werd een geheel nieuwe 
verbinding gegraven, de vaartse rijn. deze 
verbond Utrecht met vreeswijk.     

open opstrekkend 
veenweidelandschap 
bij Noorderpark
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deze grootschalige, systematische ontginningen 
staan bekend als cope-ontginningen en 
bereikten in de twaalfde en dertiende eeuw hun 
hoogtepunt. de uit te geven kavels - copen 
genoemd - hadden een vaste lengte (ca. 
1250 meter) en breedte (ca. 110 meter), met 
de boerderijen aan de kop van de kavel op 
gelijke afstand van elkaar. zo ontstond een zeer 
regelmatig verkavelingspatroon. de achterzijde 
van de ontginning werd begrensd door een 
kade, die de ene ontginningstrook scheidde van 
de andere. Als men dieper in het veen kwam, 
werden dwarsvaarten of weteringen gegraven. 
deze dienden als nieuwe ontginningsbasis waar 
nieuwe, langgerekte boerderijlinten ontstonden.
dit eeuwenoude cultuurlandschap ligt vooral in 
de rivierklei en klei-op-veengebieden. Het meest 
gaaf zijn ze in de Lopikerwaard met ontginning 
vanaf de Lek en de Ijssel, het gebied rond 
Kockengen met cope-ontginningen die elkaar 
vanuit het zuiden (oude rijn) en het oosten (de 
vecht) ontmoeten en rond Schalkwijk met een 
lang boerderijlint langs een centrale wetering. 

Het oNtWAterINGSLANdScHAP

Aanvankelijk was de afwatering van de venen 
eenvoudig, maar door het onttrekken van het 
water begonnen de veenpakketten in te klinken 
en trad inversie op: omkering van het reliëf. door 
de bodemdaling dreigden de rivieren boven 
het maaiveld uit te komen. de toenemende 
wateroverlast had ook gevolgen voor het 
grondgebruik: de veenontginningen waren 
eigenlijk alleen geschikt als weidegebied of de 
verbouw van riet en hennep.
Al spoedig moest men overgaan tot het 
opwerpen van rivierdijken en het kunstmatig 
drooghouden van de polders door bemaling. 

vanaf de vijftiende eeuw gebeurde dit door 
windmolens. deze windwatermolens vormden 
tot diep in de negentiende eeuw een vertrouwd 
gezicht in het veenweidelandschap. daarna 
werden ze vervangen door stoomgemalen 
en weer later door nog krachtiger diesel- en 
elektrogemalen.
Het water werd naar de molens, en later 
de stoom- en dieselgemalen geleid door 
een stelsel van sloten die uitkwamen op 
de centrale molenvliet of molentocht, later 
ook wel ‘machinevliet’ genoemd. Hoe meer 
water, hoe meer en hoe breder de sloten. dit 
is heel goed te zien aan het slotenpatroon 
in de Lopikerwaard, dat in het noordwesten 
veel dichter is dan in het zuidoosten. de 
molen of het gemaal ‘sloeg uit’ (loosde het 
water) in de boezem, vanwaar het verder werd 
afgevoerd naar zee. bij grote hoogteverschillen 
of grote hoeveelheden te verwerken water, 
was er sprake van ‘getrapte bemaling’ en een 

dijk tussen twee 
droogmakerijen
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tussenboezem. tot de dag van vandaag bepalen 
de waterstaatkundige werken voor een groot 
deel het gezicht van de veenweidegebieden 
in de vorm van sloten, sluisjes, vaarten, vlieten 
en kanalen, dijken, kades, molens, gemalen en 
andere polderwerken.

de PLASSeN eN drooGMAKerIjeN

een groot deel van de Utrechtse venen is vanaf 
de zestiende eeuw geheel op de schop gegaan 
door de turfwinning. de venen met de hoogste 
verbrandingswaarde waren de pakketten die 
niet met klei waren verontreinigd: de dikke 
veenkussens in de ronde venen en het veen 
tussen de vecht en de Heuvelrug. deze werden 
op grote schaal afgegraven door graafmachines, 
waardoor grote waterplassen ontstonden die 
de neiging hadden door afslag steeds groter te 
worden en de veiligheid van de nabije steden in 
gevaar brachten. Met de veenmaatschappijen 
bestonden daarom afspraken om de plassen 

na het afvenen weer droog te malen en uit te 
geven als cultuurgrond. Aan de Utrechtse kant 
ontstonden echter grote problemen met de 
droogmakerijen door kwel.
In Utrecht zijn de vinkeveense Plassen en 
het vechtplassengebied aan de oostzijde 
van de vecht het resultaat van grootschalige 
turfwinning. de ronde venen en de kleinere 
bethunepolder zijn na de turfwinning 
drooggemalen. 

vINKeveeNSe eN LooSdrecHtSe PLASSeN

de vinkeveense Plassen zijn pas na 1887 
ontstaan en de vervening is hier tot 1975 
doorgegaan. om verschillende redenen zijn deze 
plassen nooit drooggemalen. Inmiddels wist 
men van de problemen met kwelwater, daarnaast 
werd de behoefte aan nieuwe landbouwgronden 
kleiner en aan recreatiewater groter. Het 
landschap van trekgaten en legakkers is hier, 
met name aan de rand van de plas, nog goed 
bewaard gebleven. bijzondere elementen zijn 
de woonlinten, zoals de baambrugse zuwe, die 
zijn gehandhaafd tussen het open water. Aan de 
oostzijde van de vecht kennen de Loosdrechtse 
Plassen - tegenwoordig Provincie Noord-
Holland - een overeenkomstige geschiedenis. 
Aansluitend op de Loosdrechtse en Ankeveense 
Plassen liggen in Utrecht in het breukeler- en 
Maarsserveense Plassen met legakkers en 
trekgaten. In Achttienhoven en Westbroek waren 
de verveningen veel kleinschaliger. Grootschalige 
vervening werd hier tegengehouden door de 
stad Utrecht uit vrees voor wateroverlast.

Kerkvaart tussen 
twee polders
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roNde veNeN
Het droogmalen van de ronde venen bleek 
geen gemakkelijke opgave. In 1798 keurden 
de Staten van Utrecht een plan goed voor een 
gefaseerde drooglegging. door de diepe ligging 
van de polder (tot zes meter beneden NAP) en 
de poreuze bodem die veel kwelwater doorliet, 
mislukte de eerste drooglegging. Pas in 1845 
slaagde men erin om met stoommachines en 
windmolengangen de polder droog te malen. 
de eerste (1845), tweede (1856) en derde 
bedijking (1864) werden van elkaar gescheiden 
door zware ringdijken. de niet afgegraven 
‘bovenlanden’ langs de Kromme Mijdrecht 
deden dienst als boezem. In 1879 viel de 
grootste bedijking, de polder Groot Mijdrecht, 
droog. de laatste bedijking was die van Wilnis 
veldzijde (1926). de bemaling bleef overigens 
nog lang problematisch. Pas met de introductie 
van elektrische gemalen verbeterde dit.

een kleinere droogmakerij is de 
bethunepolder, boven Maarssen. deze werd 
in 1880 drooggemalen. Maar er waren grote 
problemen met kwelwater dat vanaf de 
Heuvelrug door de zandige bodem omhoog 
kwam. de boeren konden de kosten van de 
bemaling niet opbrengen en men overwoog 
de polder weer terug te geven aan het water. 
In de jaren dertig van de vorige eeuw werd de 
wateroverlast opgelost toen het Amsterdamse 
Waterleidingbedrijf het kwalitatief goede 
kwelwater via een speciaal gegraven kanaal 
naar een drinkwateropslag bij Loenen liet 
pompen. deze situatie duurt voort tot op de 
dag van vandaag.

fort Honswijk op 
de oeverwal langs 
de Lek, met op de 
achtergrond het 
inundatiekanaal dat 
de komgronden rond 
Schalkwijk kon doen 
onderlopen

de bethunepolder bij 
Maarssen; een kleine 
droogmakerij
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3.2 NAtIoNALe verdedIGING

Voor	een	goed	functioneren	van	
defensiesystemen	moeten	zij	voortdurend	
worden aangepast aan nieuwe militaire 
inzichten. Deze worden voornamelijk bepaald 
door veranderende machtsverhoudingen en 
technologische ontwikkelingen. Een veranderend 
vijandbeeld dwong tot het verleggen of 
toevoegen	van	linies	(Oude	en	Nieuwe	
Hollandse Waterlinie, Grebbelinie, Stelling van 
Amsterdam). Technologische ontwikkelingen 
maakten aanpassingen van de inrichting van 
deze linies noodzakelijk (waterstaatkundige en 
militaire voorzieningen). Beide verschijnselen 
zijn in het linielandschap goed af te lezen.

de WAterLINIe ALS defeNSIeSySteeM 

Het principe van een ‘waterlinie’ is gebaseerd op 
het kunstmatig onder water zetten of ‘inunderen’ 
van een aaneengesloten strook land om zo een 
barrière te vormen voor een oprukkende vijand. 
Het concept ontstond in de zestiende eeuw 
tijdens de tachtigjarige oorlog en werd in de 
zeventiende eeuw voor het eerst beproefd.
Het idee om water te gebruiken als 
verdedigingsmiddel was natuurlijk niet nieuw. 
vanouds werden rivieren strategisch benut 
als natuurlijke barrière (romeinse Limes!) en 
werden middeleeuwse kastelen en steden 
voorzien van grachten als verdedigingsmiddel. 
In tegenstelling tot deze diepe grachten hoeven 
inundatievelden niet diep te zijn. de essentie 

Hoogtepunten:
•	 De	verschoven	hoofdweerstandslijn	van	de	
Nieuwe	Hollandse	Waterlinie	en	de	vaste	
hoofdweerstandslijn van de Stelling van 
Amsterdam.

•	 Inundatiekommen	met	hoofdinlaten	vanuit	
rivieren en aanvullende inundatiekanalen.

•	 Verschillende	typen	accessen	als	contramal	
van de inundatievelden: kades en dijken, 
bedijkte veenrivieren, stroomruggen met 
rivieren en oude wegen.

•	 Vijf	generaties	van	verdedigingswerken:	
vestingstadjes, stenen forten, kazerneforten, 
uitgerekte forten en verspreide werken.

•	 Schootsvelden	van	de	forten	gericht	op	de	
accessen.

is dat men de wegen, obstakels, diepe sloten 
en plassen niet zag liggen en de ondergrond 
drassig werd. Hierdoor kon men vast komen te 
zitten of slechts erg moeizaam vooruitkomen. 
een halve meter water was soms genoeg.
bij het beleg van Leiden en Alkmaar (1573/74) 
werden met succes grootschalige inundaties 
toegepast om de vijand een bestorming van 
de wallen te beletten. die eerste inundaties 
gingen echter niet veel verder dan het openen 
van sluizen en het doorsteken van dijken. 
Het idee van een waterlinie is juist om dit 
gecontroleerd te doen en de landinrichting en 
verdediging erop aan te passen. zo dienden 
de delen die niet onder water gezet kunnen 
worden - de ‘accessen’ - versterkt te worden met 
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inundatiegebied

historische kern

grens nationaal landschap NHW 

grens nationaal landschap SvA

fort fase 1
 met verdedigingsrichting

fort fase 2 
met verdedigingsrichting

grens provincie Utrecht

fort Stelling v. Amsterdam met 
verdedigingsrichting

vestingstad 

betonnen verdedigingswerk

stroomrug



Kwaliteitsgids utrechtse landschappen   -  waterlinies42

verdedigingswerken als forten en schansen.
In de loop van de tijd is dit principe steeds 
verder uitgebreid en verfijnd. In de tweede 
helft van de negentiende eeuw was de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie een buitengewoon vernuftig 
systeem van inundaties, waterstaatkundige 
werken en uiteenlopende militaire versterkingen, 
waarbij ingenieus gebruik werd gemaakt van de 
eigenschappen van het waterrijke Nederlandse 
landschap. rond 1900 werd echter duidelijk dat 
waterlinies hun langste tijd als defensiesysteem 
hadden gehad, al werden er tot de tweede 
Wereldoorlog nog aanpassingen aan verricht. 
Na de oorlog werden de waterlinies door het 
Ministerie van oorlog opgeheven en afgestoten.   

2. Grebbelinie (vanaf achttiende eeuw)
3. Nieuwe Hollandse Waterlinie (vanaf begin 
negentiende eeuw)
4. Stelling van Amsterdam (vanaf eind 
negentiende eeuw)
de oude Hollandse Waterlinie heeft weinig 
sporen achtergelaten. deze linie lag aanvankelijk 
buiten de provinciegrenzen. Later schoof zij wel 
naar het oosten op, maar de ‘Utrechtse’ werken 
zijn - op enkele restanten na - verdwenen of 
werden later in de Nieuwe Hollandse Waterlinie 
opgenomen. 
de Nieuwe Hollandse Waterlinie beslaat de 
meeste ruimte in Utrecht. van Abcoude tot 
culemborg vormt zij een brede zone die dwars 
door de provincie loopt. vanaf Nieuwersluis naar 
het noorden is de oude in de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie opgenomen.
de Stelling van Amsterdam vormt een 135 
kilometer lange cirkel van verdedigingswerken 
rond de hoofdstad, waarvan een deel in de 
provincie Utrecht. bij Nigtevecht sloot de Stelling 
van Amsterdam aan op de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie. de Grebbelinie ligt in de Gelderse 
vallei. dit was een bufferlinie van de Hollandse 
waterlinies. deze linie komt in het gebiedskatern 
Gelderse vallei aan de orde. 

fort met omwalling, gracht en camouflerende beplanting

WAterLINIeS IN UtrecHt 
binnen de provincie zijn van de zeventiende tot 
en met de twintigste eeuw vier grote waterlinies 
ingericht. deze linies zijn niet los van elkaar te 
zien. zij maken deel uit van een samenhangend 
(nationaal) defensiesysteem.
1. oude Hollandse Waterlinie (vanaf zeventiende 
eeuw)

oude aardwerken bij 
Nieuwersluis
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PrINcIPeS vAN de WAterLINIe
de hoogteverschillen in het landschap zijn 
bepalend voor de inrichting van de waterlinie. 
de linie zelf, de verdedigings- of weerstandslijn, 
werd bij voorkeur langs een dijk of rivieroever 
gelegd met een goed zicht op het geïnundeerde 
land. dijk of rivieroever lagen binnen de linie 
en was voorzien van een goede weg voor de 
aanvoer van manschappen en materieel.

de lage delen moesten zo snel mogelijk en 
gecontroleerd geïnundeerd kunnen worden. voor 
de aanvoer van water werd gebruik gemaakt 
van reeds aanwezige wateren (rivieren, kanalen, 
vaarten, sloten) en waterstaatkundige werken 
(gemalen, sluizen, dijken).
Hoewel deze infrastructuur in aanleg bedoeld 
was om het water weg te pompen, kon deze 
ook dienst doen om het water in te laten. om 
dit gecontroleerd te doen waren aanvullende 
werken nodig. zo loopt de ene polder 
makkelijker vol dan de andere. bovendien zijn 
er hoogteverschillen tussen de verschillende 
polders. om te voorkomen dat de ene inundatie 

leegliep in de andere, moest een systeem 
van onafhankelijke inundatiekommen worden 
ontworpen. voor een goed werkende waterlinie 
moesten extra inlaatpunten, aanvoerkanalen en 
keerkades worden aangelegd.
Naast de klei- en veenweidepolders bestaat 
een groot deel van de inundatiegebieden 
uit waterplassen en droogmakerijen. de 
droogmakerijen liggen vrij ver beneden de 
zeespiegel (tot zes meter beneden NAP) en 
zijn makkelijk te inunderen. de veenplassen 
behoefden geen verdere inundatie; daar kon 
men zich concentreren op de beveiliging van de 
accessen. Het Utrechts-Hollandse veengebied 
leverde al met al gunstige omstandigheden voor 
de inrichting van een waterlinie.
ook in de rivierkleigebieden kon men voor 
inundaties gebruikmaken van het bestaande 
poldersysteem. de inundaties in het 
rivierengebied werden hier echter bemoeilijkt 
door de aanwezigheid van stroomruggen.

de hoge delen (oeverwallen, dijken, kades, 
stroomruggen) vormden zwakke schakels in 
een waterlinie, omdat het in principe de punten 
waren waar de vijand door de linie heen zou 
kunnen breken (‘accessen’). vanwege hun 
hoge ligging lagen op deze punten ook de 
belangrijkste verkeersverbindingen: de rivieren 
en wegen. deze accessen moesten worden 
bewaakt met militaire werken (schansen, forten, 
batterijen, stellingen). ook bij vitale onderdelen 
van de linie, zoals inlaatsluizen, waren deze extra 
beveiligingen nodig. de versterkingen waren 
zo ingericht dat de sluizen en accessen goed 
konden worden bestreken met een obstakelvrij 
schootsveld. 
   

Inundatiekanaal 
tijdens de winter bij 
Lunetten
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IN deN beGINNe: vAN UtrecHtSe NAAr 
HoLLANdSe WAterLINIe

Met het einde van het feodale tijdperk 
(zestiende eeuw, Karel v) kwam ook een einde 
aan de oorlogen tussen regionale legertjes 
van graven, hertogen en bisschoppen in ons 
land. In 1579 legde de Unie van Utrecht de 
basis voor een nationale defensie toen de 
opstandige Nederlandse gewesten besloten tot 

samenwerking tegen de Spaanse overheerser. 
Kort daarop zagen de eerste plannen voor een 
Hollandse Waterlinie het licht.
Al in 1585 waren bij vreeswijk de sluizen 
opengezet om de omringende polders onder 
water te zetten in de hoop het oprukkende 
Spaanse leger te kunnen stoppen. vier jaar 
later werkte Prins Maurits het principe van 
strategische inundaties uit tot het idee voor een 
ruim tachtig kilometer lange ‘waterlinie’ tussen 
Muiden en vreeswijk via de vecht, de vesting 
Utrecht en de vaartse rijn.
In 1629 werd opnieuw onder Spaanse dreiging 
begonnen met het in stelling brengen van 
deze ‘Utrechtse’ linie, maar de werkzaamheden 
staakten. de Utrechters werkten niet echt mee. 

Uitsnede uit 
Waterlinie-atlas 
van strategisch 
stelsel 1940 met 
inundatieveld, 
acces, fort en 
schootsvelden/
kringen

Na de Vrede van Munster (1648, tevens de 
erkenning van de Noordelijke Nederlanden 
als onafhankelijke staat) werd de macht 
in europa betwist door grootmachten als 
frankrijk, engeland, oostenrijk en Pruisen. 
voor Nederland gold het agressieve frankrijk 
vanaf het begin als de aartsvijand. vanuit 
zee viel niet veel te vrezen en duitsland was 
verdeeld in talloze kleine vorstendommetjes. 
Alleen Pruisen was machtig, maar door de 
bloedbanden met Pruisen hadden we daar 
weinig van te duchten.
de verdediging van de Noordelijke 
Nederlanden bestond uit een ring van 
vestingsteden langs de landsgrenzen. 
Natuurlijke barrières werden gevormd door 
de grote rivieren en de ondoordringbare 
veenmoerassen in het oosten van ons land. 
binnen de ring van vestingsteden vormde de 
(oude) Hollandse Waterlinie de binnenste 
verdedigingsgordel. In de achttiende eeuw 
werd bovendien de Grebbelinie ingericht als 
bufferlinie. de rivierdelta in het zuiden vormde 
namelijk zo’n grote natuurlijke barrière dat 
een eventueel frans leger vrijwel gedwongen 
was een omtrekkende beweging te maken via 
de oostelijke provincies.
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Het idee om de halve provincie onder water te 
zetten om Holland te beschermen stuitte op 
bezwaren. de inwoners van Utrecht hadden de 
voorkeur voor een linie in de Gelderse vallei.

de Hollanders ontwikkelden daarna plannen 
voor een eigen ‘Hollandse Waterlinie’, die 
grotendeels buiten de provincie van Utrecht 
omliep. Uiteindelijk werd dit een keten van 
inundaties en vestingsteden tussen Gorinchem, 
Nieuwpoort, Schoonhoven, oudewater, Woerden, 
Nieuwersluis, Weesp, Naarden en Muiden. op 
strategische plaatsen werd de linie versterkt met 
extra aarden werken (schansen). In 1672 werd 
de linie voor het eerst getest, waarbij een sterk 
frans leger er niet in slaagde om er doorheen 
te komen. omdat er toch zwakke plekken in de 
linie werden onderkend, verschoof deze eind 
achttiende eeuw richting Utrecht en culemborg. 
In 1795 bleek de linie echter niet bestand tegen 
strenge vorst die zelfs de grote rivieren deed 
bevriezen. 
de eerder door Utrecht bepleite linie in de 
Gelderse vallei zou er in de achttiende eeuw 
overigens ook komen, als bufferlinie voor de 

Hollandse Waterlinie. de vijand diende hier 
zodanig opgehouden te worden dat het leger 
voldoende tijd had om de inundaties voor de 
hoofdlinie op orde te brengen.  

veStINGStedeN eN ScHANSeN  

de oude Hollandse Waterlinie leunde nog 
sterk op vestingsteden. de liniesteden waren 
stervormige bolwerken met grachten en 
bastions. daartussen lagen op strategische 
plekken veldschansen. dit waren aarden 
werken, voorzien van bastions en een gracht, 
maar zonder bebouwing. Het waren primitieve 
forten, bedoeld voor tijdelijke bezetting in 
tijden van oorlog. de soldaten verbleven op het 
middenterrein in tenten. ook de ‘forten’ in de 
oude Hollandse Waterlinie - zoals fort Kruipin 
en fort oranje bij Woerden - waren in feite 
schansen.
omdat de oude Hollandse Waterlinie groten-
deels buiten de provincie om liep, vinden we in 
Utrecht zelf relatief weinig sporen. vestingstadjes 
als Schoonhoven en Nieuwpoort en werken als 
de Wierickerschans en de Woerdense verlaat 
(sluis) liggen net buiten de grenzen.

vestingstad oHW 
Woerden

ook na de nederlaag van napoleon bleef de 
verdediging gericht op frankrijk. Wel werd 
de Waterlinie naar het oosten opgeschoven, 
dwars door de provincie Utrecht. dit plan was 
al tijdens de franse periode door ingenieur 
cornelis Krayenhoff in samenspraak met 
keizer Napoleon ontwikkeld. Niet alleen zou 
de belangrijke stad Utrecht zo binnen de 
linies worden gehouden, de inmiddels wel 
zeer grillig verlopende linie werd hiermee 
ook rechtgetrokken en verkort en dus beter 
verdedigbaar.
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restanten van de verdedigingswerken in Utrecht 
vinden we vooral in het westelijke veengebied, 
mede dankzij enkele recente grenswijzigingen. 
Hieronder bevinden zich delen van de vestingen 
van oudewater en Woerden, die vanouds de 
Ijssel- en oude rijnaccessen bewaakten en 
sinds een recente grenswijziging weer binnen de 
provinciegrenzen vallen. oostelijk van Woerden 
werden in 1748 de forten oranje en Kruipin 
aangelegd. fort oranje is inmiddels door de 
bebouwing opgeslokt, maar de contouren ervan 
zijn nog in de stedelijke uitbreiding te zien. 
zuidwaarts van Woerden lag de brede, niet 
inundeerbare stroomrug van Linschoten, die 
tussen 1792-1796 werd afgesloten met de Linie 
van Linschoten: een liniewal met bastions en 
een gracht, die nog zichtbaar in het landschap 
ligt. ten westen van oudewater behoren de 
Goejanverwellesluis en de Prinsendijk tot 
bijzondere relicten. bij Nieuwersluis werden 
in 1745 aan beide zijden van de vecht 
verdedigingswerken aangelegd om de damsluis 
in de vecht te bewaken. ook deze werken zijn 

nog aanwezig. verder liggen er nog enkele 
restanten van aarden werken of schansen, die 
ooit strategische locaties moesten beschermen. 
de meeste zijn echter verdwenen of opgenomen 
en getransformeerd in de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie. 

NIeUWe HoLLANdSe WAterLINIe

Na de nederlaag van Napoleon in 1815 werden 
de Noordelijke en zuidelijke Nederlanden met 
elkaar verenigd. de landsverdediging moest 
opnieuw worden georganiseerd. de plannen van 
Krayenhoff voor een verbeterde linie werden 
door koning Willem I overgenomen. tussen 
Nieuwersluis en vreeswijk zou een nieuwe 
verdedigingslinie komen langs de vecht en de 
vaartse rijn. Hiermee werd het tracé van de 
oude Utrechtse linie gevolgd. de nieuwe linie 
werd aanvankelijk ook weer Utrechtse Waterlinie 
genoemd. de hoofdweerstandslijn liep tot de 
vestingwallen van de stad Utrecht. Wel diende 
de moeilijk inundeerbare stroomrug ten oosten 
van Utrecht extra te worden beveiligd met een 
ring van nieuwe verdedigingswerken.

fort Spion bij Loosdrecht in veengebied dat midden in de as 
van een dijk ligt, met dijk die om het fort buigt

een belangrijke technologische vernieuwing 
die te danken is aan de Hollandse Waterlinie 
is de waaiersluis van Jan blanken. 
dankzij deze vinding, die in de franse 
tijd werd ontwikkeld, konden sluisdeuren 
gemakkelijk tegen de stroom in worden 
dichtgedraaid. dit maakte het inunderen 
een stuk efficiënter en sneller. In de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie is een aantal 
belangrijke sluizen van dit systeem voorzien, 
onder andere de inlaatsluis bij vreeswijk, die 
gedeeltelijk bewaard is gebleven.
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ScHANSforteN

de eerste generatie forten in de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie - de nieuwe forten tussen 
Nieuwersluis en vreeswijk - waren aanvankelijk 
ook aarden werken. enkele bestaande schansen 
uit de oude Hollandse Waterlinie werden in de 
nieuwe linie opgenomen en verbeterd, zoals fort 
Hinderdam, fort Spion en fort Kijkuit ten oosten 
van de vecht, fort Nieuwersluis en de schansen 
bij vreeswijk en ‘t Spoel aan de Lek. Nieuwe 
schansforten ten oosten van Utrecht waren de 
Klop, de Gagel, blauwkapel, biltstraat, vossegat 
en jutphaas.
Uitzondering vormden de vier Lunetten die 
op de Houtense vlakte werden gebouwd. dit 
waren maanvormige werken voorzien van zware 
bakstenen muren en flankkazematten.

door de belgische opstand (1830-1839) kwam 
het werk aan de Hollandse Waterlinie stil te 
liggen. de opstand eindigde met de afscheiding 
van de zuidelijke Nederlanden. Hierna diende 
het Koninkrijk zich opnieuw op haar defensie 
te oriënteren. de verantwoordelijkheid voor 
de verdedigingswerken in de zuidelijke 

Nederlanden viel weg. de landsverdediging werd 
geconcentreerd in een buitenring van vestingen 
langs de Maas en de Ijssel. de binnenring, 
de Hollandse Waterlinie, diende aanzienlijk te 
worden versterkt. In de jaren veertig van de 
negentiende eeuw volgde een eerste fase van 
uitbreiding en versterking, onder meer door 
aanleg van werken rond het Lek-acces. 

toreNforteN

Na 1840 werden de ‘forten’ in de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie aanmerkelijk versterkt. 
de schansen werden voorzien van gemetselde 
redoutes (bomvrije wachtverblijven voor 
soldaten), remises (munitieopslag) en 

Standaard type 
langerekt betonnen 
fort van de SvA, met 
goed zichtbare fort 
kenmerken

tussen 1860 en 1870 veranderden de 
machtsverhoudingen in europa met de 
opkomst van het duitse keizerrijk. Na de 
vernietigende overwinning van de duitsers 
op de fransen in 1870 was duidelijk wie 
de nieuwe baas in europa was. Nederland 
besloot hierna zijn verdedigingssysteem 
te reorganiseren. de buitenste gordel 
vestingsteden werd opgeheven en de 
verdediging werd geconcentreerd in het 
centrum van het land rond de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie. dit werd vastgelegd in 
de vestingwet van 1874. Als ‘reduit’ zou een 
nieuwe binnenste linie worden aangelegd: 
de Stelling van Amsterdam. daarnaast werd 
de krijgsmacht uitgebreid met een mobiel 
veldleger, verspreid over tientallen nieuwe 
kazernes. verder hield Nederland vast aan een 
strikte neutraliteit. deze neutraliteit had nog 
succes in 1914, maar niet meer in 1940. de 
op duitsland georiënteerde periode eindigde 
met de capitulatie van de duitsers in 1945.
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geschutsopstellingen. Nieuwe forten werden 
gebouwd bij Nieuwersluis en tienhoven. Meest 
in het oog springend uit deze periode zijn de 
torenforten. op de middenterreinen van de 
forten de Klop en Nieuwersluis (langs de vecht) 
en Honswijk en everdingen (de nieuwe forten 
langs de Lek) verrezen bomvrije wachttorens 
van enkele verdiepingen hoog, die deze rivieren 
volledig controleerden.  
 
KAzerNeforteN

bij de mobilisering tijdens de frans-duitse 
oorlog kwamen allerlei tekortkomingen van de 
verdedigingslinie aan het licht. de inundaties 
gingen te langzaam, de torenforten bleken te 
kwetsbaar door de toegenomen vuurkracht van 
het geschut en er was te weinig onderkomen op 
de forten voor soldaten en munitie.
de forten werden voorzien van grote bomvrije 
kazernes en munitiemagazijnen, afgedekt met 
dikke lagen aarde. de bomvrije wachttorens 
werden afgetopt en omringd door aangeaarde 
kazerneverblijven (contrescarps). rond Utrecht 
werd een tweede fortenring aangelegd om 
de Houtense vlakte te beveiligen, waaronder 
de grootste werken van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie: de forten vechten en rijnauwen. 
de andere forten waren ruigenhoek, voordorp, 
Hoofddijk en ‘t Hemeltje. door de toegenomen 
draagwijdte van het geschut was de eerste 
fortenring te dicht bij de stad komen te liggen. 
Hierbij werd ook de hoofdweerstandslijn verlegd 
naar een aantal kades achter de vecht, de 
binnenste fortenring rond Utrecht en een nieuw 
inundatiekanaal ten oosten van de vaartse rijn. 
dit soort aanpassingen waren op lokaal niveau 
ook belangrijk. zo maakte dit rond 1930 de 
bouw van de Utrechtse wijk Hoograven mogelijk 

(toen jutphaas). tenslotte werd het Lekacces 
versterkt met een drietal kleinere forten. enkele 
forten werden met elkaar verbonden door een 
gedekte gemeenschapsweg: een weg achter een 
wal waar troepen zich ongehinderd en ongezien 
konden verplaatsen. een fraai voorbeeld is de 
gedekte gemeenschapsweg tussen fort Honswijk 
en het Werk aan de Korte Uitweg.

de werken voor de waterlinies reikten soms 
tot ver buiten die linies. om de inundaties 
rond het moeilijk inundeerbare gebied van de 
Houtense vlakte sneller te laten verlopen werd 
in de periode 1867-1871 de gehele Kromme 
rijn gekanaliseerd. bij Wijk bij duurstede 
kwam een nieuwe inlaatsluis om water uit 
de Lek in te laten, de smalle stroom werd 
aanzienlijk verbreed en voorzien van sluizen 
bij cothen en Werkhoven en een tweetal 
meanders werd afgesneden. de kosten hiervan 
waren hoog, maar aangezien een volledige 
inundatie soms vier weken in beslag nam kon 
een bekorting van twee weken beslissend zijn 
voor het al of niet vallen van de linie.   

verSPreIde SteLLINGeN

Met de toenemende kracht van het geschut, met 
name door de introductie van de brisantgranaat 
die enorme bressen kon slaan in de gemetselde 
verdedigingswerken, nam de kwetsbaarheid van 
de waterlinies sterk toe. bij de mobilisaties van 
1914 kregen de forten in de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie dan ook een andere functie. Als 
artillerievesting waren ze onbruikbaar geworden.
voortaan zouden ze als steunpunt voor een 
dynamisch veldleger moeten dienen. tussen de 
forten werden de linies versterkt met verspreide 
gevechtsstellingen in de vorm van loopgraven, 
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betonnen voorposten, groepsschuilplaatsen, 
mitrailleurkazematten en tankversperringen.
In de aanloop naar de tweede Wereldoorlog 
kwamen daar nog meer betonnen werken 
bij, variërend van een eenzame kazemat ter 
verdediging van een weg of sluisje, tot complete 
batterijen die een belangrijk acces moesten 
bestrijken. belangrijke ‘bunkercomplexen’ zijn 
de werken bij Griftensteyn, een voorpost tussen 
Utrecht en de bilt, het werk aan de Groeneweg 
bij Honswijk en de strook met betonnen 
kazematten tussen de forten vechten en 
rijnauwen. de complexen tellen zowel werken uit 
de eerste als uit de tweede Wereldoorlog

SteLLING vAN AMSterdAM

de frans-duitse oorlog veranderde de 
machtsverhoudingen in europa ingrijpend. 
bovendien waren de militaire inzichten aan 
het veranderen. Het instandhouden van een 
verdedigingslijn door middel van vestingsteden 
stond al enige tijd ter discussie. door ontginning 
van de oostelijke veenmoerassen en de komst 
van moderne verkeerssystemen werd zo’n lange 
linie sowieso steeds moeilijker te verdedigen.
Uiteindelijk werd besloten de ring 
van vestingsteden op te heffen en de 
hoofdverdediging te concentreren op de 
Hollandse Waterlinie. dit werd vastgelegd in 
de vestingwet van 1874. buiten de linie werden 
nieuwe garnizoenssteden aangewezen met 
nieuwe kazernes voor de huisvesting van een 
mobiel veldleger. binnen de Hollandse Waterlinie 
zou een tweede linie worden aangelegd als 
‘centraal reduit’, waar een leger zich zou kunnen 
terugtrekken als de eerste linie mocht vallen. dit 
werd de Stelling van Amsterdam: een tweede, 
door forten versterkte waterlinie.
vanwege de toegenomen draagwijdte van het 

Loopgraaf van de 
Grebbelinie

Het SUcceS vAN de WAterLINIeS 

Nadat de oude Hollandse Waterlinie in 1672 
succesvol bleek te zijn, werd de verbeterde 
waterlinie in de achttiende eeuw nog een 
aantal malen in gereedheid gebracht. Alleen 
de laatste maal – in 1794/’95 – werd het ook 
daadwerkelijk beproefd. dankzij de strenge 

vorst wandelde de franse generaal Pichegru 
toen met zijn leger dwars door de linies heen.
de Nieuwe Hollandse Waterlinie is driemaal 
in stelling gebracht (1870, 1914 en 1940, met 
gedeeltelijke inundaties), maar heeft nooit 
daadwerkelijk onder vuur gelegen en heeft 
zijn nut als verdedigingswerk dus niet kunnen 
bewijzen. toch zijn historici het erover eens dat 
dit gigantische werk niet voor niets is geweest. 
de linie heeft zeker een grote preventieve 
waarde gehad en heeft bijgedragen aan het 
succes van de gevoerde neutraliteitspolitiek 
van Nederland tussen 1840 en 1940.
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geschut werd de stelling op ruime afstand van 
de hoofdstad ingericht. Hierdoor ontstond een 
verdedigingsring van 135 kilometer lengte. een 
deel van deze ring loopt door het noordelijke 
deel van de provincie Utrecht, in de gemeenten 
de ronde venen.   

UItGereKte, betoNNeN forteN

Het eerste fort van de Stelling van Amsterdam 
was fort Abcoude (1886). dit toonde nog veel 
overeenkomsten met de nieuwe forten van de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie. Inmiddels was een 
nieuw projectiel, de brisantgranaat, verschenen. 
deze zou grote bressen in het metselwerk 
van de forten slaan. daarom werd een nieuw, 
minder kwetsbaar type fort ontworpen: laag en 
langgerekt, uitgevoerd in beton en voorzien van 
stalen geschutskoepels. In de provincie Utrecht 
zijn fort bij  Uithoorn, fort Waver-Amstel en 
fort Nigtevecht in deze vorm uitgevoerd. fort 
botshol en het fort Aan de Winkel zijn nooit 
verder gekomen dan aarden werken.stalen 
geschutskoepels. In de provincie Utrecht zijn fort 
Uithoorn, fort Waver-Amstel en fort Nigtevecht 
in deze vorm uitgevoerd. fort botshol en het fort 
Aan de Winkel zijn nooit verder gekomen dan 
aarden werken. 

na de tweede wereldoorlog werd de neutrale 
status verlaten en nam Nederland deel in het 
NAvo-bondgenootschap. Het vijandbeeld 
verlegde zich naar ‘de russen’. dit betekende 
dat we betrokken werden in de Koude oorlog 
en dat ons verdedigingssysteem een sterk 
Amerikaans stempel kreeg. de defensie 
kreeg een internationaal karakter. toch 
werd nog eenmaal een waterlinie ingericht: 
langs de rivier de Ijssel, die deel moest 
gaan uitmaken van een Westeuropees 
verdedigingssysteem. Maar al snel werd de 
definitieve verdedigingslinie opgeschoven 
richting Het Ijzeren Gordijn. de rol van 
de technisch achterhaalde waterlinies was 
definitief uitgespeeld.

Werk aan de Waalse 
Wetering bij tull en 
‘t Waal.

fort in de Stelling van 
Amsterdam
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3.3 INfrAStrUctUUr oP de AcceSSeN

De waterlinies hadden niet alleen een directe, 
maar ook indirecte invloed op het landschap. 
De linies dienden onze nationale veiligheid en 
daarvoor moesten andere belangen wijken. 
Ruimtelijke	ingrepen	in	de	buurt	van	de	linies	
moesten ter goedkeuring worden voorgelegd aan 
het	Ministerie	van	Oorlog.	Dit	gold	vooral	bij	de	
aanleg van nieuwe infrastructuur, zoals wegen 
en spoorlijnen, die meestal zijn aangelegd op 
verhoogde zandlichamen, maar ook bij grote 
kanalen	en	hun	dijken.	Nieuwe	infrastructuur	
betekende nieuwe accessen, onderbreking van 
de vrije schootsvelden, of frustratie van de 
inundaties. Het ministerie kon eisen stellen aan 
de ingrepen of ze tegenhouden. Soms kon de 
Waterlinie worden aangepast aan noodzakelijke 
ruimtelijke ingrepen. Zelfs op de ontwikkeling 
van	de	Nederlandse	luchtvaart	hebben	de	
waterlinies invloed gehad.

SPoorWeGeN

de bouwers van spoorlijnen kregen als 
eerste met de waterlinies te maken. rond 
het spoorwegknooppunt Utrecht moesten 
diverse problemen worden opgelost. omdat 
men nieuwe accessen probeerde te vermijden 
werd nieuwe infrastructuur zo mogelijk over 
bestaande accessen aangelegd. zo moest de 
rijnspoorweg (Utrecht-Arnhem, 1844) zich net 
als de uitvalswegen naar bunnik en Houten 
tussen de vier Lunetten op de Houtense 
vlakte doorwringen, zodat de spoorlijnen vanaf 
de Lunetten goed te controleren waren. de 
Staatsspoorlijn Utrecht-den bosch (1868) moest 
door dezelfde flessenhals heen alvorens naar het 
zuiden af te buigen. de spoorlijn vanaf station 
Utrecht Maliebaan diende vóór Lunetten op deze 

Hoogtepunten:
•	 Systeem	van	hoofdweerstandslijn,	

inundatiekommen en accessen.
•	 Zolang	de	Waterlinie	in	werking	is,	wordt	

nieuwe infrastructuur bij de bestaande 
accessen gelegd.

•	 Na	buiten-werking-stelling	zoekt	nieuwe	
infrastructuur zijn eigen weg.

•	 Forten	die	aangepast	zijn	voor	de	nieuwe	
infrastructuur.

•	 Nieuwe	verdedigingswerken	ten	behoeve	van	
de nieuwe infrastructuur.

sporen aansluiten.
de bundel infrastructuur die over de Houtense 
vlakte liep werd tussen 1867-1870 extra beveiligd 
met de aanleg van de forten rijnauwen en 
vechten. In 1877 kwam als extra beveiliging 
van de spoorlijn en de (toenmalige) rijksweg 
naar Houten en culemborg nog fort ‘t Hemeltje 
gereed.

eenzelfde situatie deed zich voor bij fort 
blauwkapel, waar de Hollandse Ijzeren 
Spoorwegmaatschappij (Hilversum-Maliebaan, 
1874) en de centraal Spoormaatschappij 
(Utrecht-Amersfoort, 1863) elkaar kruisten. 
deze spoorlijnen konden door fort blauwkapel 
worden bestreken. een probleem vormde wel de 
verbindingsboog tussen beide spoorlijnen aan 
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Amsterdam rijnkanaal voegt zich naar de hwl

inundatiegebied

niet te inunderen gebied

stroomrug als acces

acces

nieuwe hoofdweerstandslijn

oude hoofdweerstandslijn

verschuiven hoofdweerstandslijn

stedelijk gebied

spoorweg voegt zich naar de hwl

fort

fort nabij nieuwe infrastructuur

rijweg voegt zich naar de hwl

rijweg voegt zich niet naar de hwl

grens nationaal landschap NHW 

grens nationaal landschap SvA       

grens provincie Utrecht

rivier
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de kant van het fort. Hiervoor moest in 1921 een 
bastion van het fort worden gesloopt. In 1870 
werd op enige afstand fort voordorp aangelegd, 
vanwaar de spoorlijn Utrecht-Amersfoort extra 
onder vuur kon worden genomen.

een heel ander probleem vormde de spoordijk 
naar de brug over de Lek bij culemborg. deze 
lag net buiten de linie. een oprukkende vijand 
werd door de hoge spoordijk aan het oog 
onttrokken. onder meer om deze zwakte te 
compenseren werd in de eerste Wereldoorlog 
het werk aan de Groeneweg aangelegd, als 
vooruitgeschoven stelling. deze werd in de 
aanloop naar de tweede Wereldoorlog nog 
versterkt.

omdat de Stelling van Amsterdam veel later 
werd aangelegd, moest de locatie van de 
versterkingen hier worden aangepast aan de 
reeds aanwezige spoorlijnen. fort Abcoude 
bestreek zowel de spoorlijn Utrecht-Amsterdam 
als de straatweg Utrecht-Amsterdam langs de 
Angstel.
de aanvragers van een concessie voor een 
net van lokaalspoorlijnen (de zogeheten 

Haarlemmermeerlijnen) tussen Utrecht, 
Amsterdam en Leiden kregen met de Stelling 
van Amsterdam te maken. In de provincie 
Utrecht gold dat voor de lokaalspoorlijn 
Nieuwersluis-Uithoorn en een zijtak van 
Uithoorn naar Nieuwveen (1915). deze spoorlijn 
liep dwars door het inundatiegebied van de 
Mijdrechtse polder en kruiste de Stelling van 
Amsterdam bij Uithoorn via een spoorbrug 
over de Amstel. Spoorbrug en spoorlijnen 
werden bewaakt door fort Uithoorn, dat daar 
reeds lag ter bescherming van de Amstel en 
een inundatiesluis. Station Uithoorn kreeg een 
buitensporig groot emplacement, dat in tijden 
van mobilisatie kon worden gebruikt voor de 
aanvoer van materieel en manschappen. Het 
Ministerie van oorlog werkte opvallend mee met 
de meeste spoorwegplannen. Maar een goed 
spoorwegnet was dan ook van groot militair 
belang.

de vestingwet van 1874 betekende niet alleen 
dat de Nieuwe Hollandse Waterlinie verder 
werd versterkt - met onder andere nieuwe 
forten rond Utrecht - maar ook dat met het 
introduceren van een mobiel veldleger de 
spoorwegen een groot militair belang kregen. 
de strategische betekenis van de stad Utrecht 
als nationaal spoorwegknooppunt met zijn 
dubbele rij forten nam enorm toe. Utrecht 
kreeg er een aantal grote kazernecomplexen 
bij en werd de grootste garnizoenstad van 
Nederland.

Natuurparadijs op fort ‘t Hemeltje, met vlinders, bloemen en 
vleermuizen

KANALeN 

In 1892 werd het nieuwe Merwedekanaal 
geopend. Het verving de verouderde Keulse 
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vaart, die via de vecht en het zederikkanaal 
liep. Het tracé van het Merwedekanaal was lang 
punt van discussie, want ook een kanaal door de 
Gelderse vallei naar de rijn had veel voordelen. 
Uiteindelijk werd mede uit militaire overwegingen 
gekozen voor een verbeterde Keulse vaart 
via Gorinchem. dit traject was langer, maar 
lag wel achter de Nieuw Hollandse Waterlinie. 
Het nieuwe kanaal kruiste ook de Stelling van 
Amsterdam tussen Abcoude en Nigtevecht. Hier 
werd fort Nigtevecht zo gepositioneerd dat het 
zowel het kanaal zelf als de sluizen tussen het 
kanaal en de vecht bij Nigtevecht bestreek.

In de jaren dertig van de vorige eeuw laaide 
een oude discussie weer op bij de aanleg van 
het Amsterdam-rijnkanaal, ter vervanging van 
het te krappe Merwedekanaal. opnieuw waren 
er sterke argumenten om het nieuwe kanaal via 
de Gelderse vallei te laten lopen. Uiteindelijk 
werd het een nieuw tracé tussen Utrecht en 
Wijk bij duurstede met een aftakking naar de 
Lek (Lekkanaal). die nieuwe tracé’s zouden de 
Hollandse Waterlinie kruisen, die toen ten zuiden 

van Utrecht langs het Merwedekanaal (oude 
vaartse rijn) liep. door de weerstandslijn op te 
schuiven naar het nieuwe Lekkanaal werd de 
laatste binnen de linies gebracht. Pal voor de 
afsplitsing Lekkanaal werd in het Amsterdam-
rijnkanaal in 1937 een ‘plofsluis’ gebouwd. dit 
was een grote betonnen bak gevuld met zand 
en grind, die over het kanaal heen lag en in 
geval van nood opgeblazen zou kunnen worden. 
zo werd niet alleen dit kanaal afgesloten, 
maar tevens verhinderd dat de achterliggende 
inundatiekom via het kanaal zou leeglopen. de 
plofsluis is nooit gebruikt, maar bestaat nog en 
is een van de meest curieuze werken van de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie.

fort everdingen

Plofsluis bij Nieuwegein

WeGeN

een bescheidener uitvoering van de plofsluis 
is de ‘plofduiker’, die werd aangebracht onder 
het viaduct over de Kromme rijn in de nieuwe 
randweg ten oosten van Utrecht (de huidige 
Waterlinieweg). Hiervan zijn nog restanten 
aanwezig. de nieuwe randweg was een 
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uitvloeisel van het verbeterde rijkswegenplan uit 
1938 voor een net van nieuwe autowegen. de 
randweg moest de nieuwe rijksweg 12 verbinden 
met rijksweg 25 naar de bilt. deze randweg 
- rijksweg 22 genoemd - kwam op speciaal 
verzoek van het Ministerie van oorlog binnen de 
waterlinie te liggen.
rijksweg 25 van Utrecht naar de bilt was een 
van de drukste wegen van ons land. Maar ook 
een belangrijk acces dat werd afgesloten door 
het fort aan de biltstraat. Sinds de bouw van het 
fort was het verkeer om het werk heen geleid 
via een smalle kronkelweg. Met de toename 
van het autoverkeer werd de situatie op deze 
toch al drukke verbinding onhoudbaar, zeker 
omdat hier ook de tram naar zeist nog reed. 
Alternatieve verbindingen waren er dankzij de 
waterlinie eigenlijk niet. daarom werd in 1930 
het fort aan de biltstraat gedeeltelijk ontmanteld, 
zodat een nieuwe weg dwars door het fort kon 
worden getrokken. ter compensatie werd het 
fort uitgerust met extra mitrailleurkazematten 
en de stelling van Griftestein - een voorlinie aan 

weerszijden van rijksweg 25 - versterkt.

de nieuwe rijksweg 12 (den Haag- Arnhem) 
werd in de jaren dertig van de vorige eeuw 
aangelegd. Het tracé werd ten zuiden van 
Utrecht ook door het reeds bestaande acces 
van de Houtense vlakte geperst, pal naast 
de spoorlijn Utrecht-Arnhem. dit acces werd 
bewaakt door de grote forten vechten en 
rijnauwen, die bovendien onderling verbonden 
waren door een infanteriestelling bestaande uit 
loopgraven en betonnen groepsschuilplaatsen 
en kazematten.
de A2 werd verder ruim achter de vecht in 
het veen aangelegd, dus niet op de bestaande 
stroomrug. Hiertoe werd de slappe veenlaag 
weggegraven en vervangen door een 
zandlichaam. Het noordelijke deel van de A2 
werd pas in de jaren vijftig van de vorige eeuw 
voltooid. voor de kruising met de Stelling van 
Amsterdam waren toen geen militaire werken 
meer nodig. Pal ten westen van de A2 ligt het 
nooit voltooide fort aan de Winkel.

Met de uitvoering van de nieuwe rijksweg 
tussen Amsterdam, Utrecht en den bosch - 
de huidige A2, toen rijksweg 26 - werd ook 
reeds in de jaren dertig van de vorige eeuw een 
aanvang gemaakt. deze lag op Utrechts gebied 
geheel achter de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 
de weg kruiste deze pas ten zuiden van vianen, 
waar een coupure in de diefdijk gemaakt moest 
worden. deze coupure kon worden afgesloten 
met metalen deuren die via een hijsinstallatie 
omhoog en omlaag konden worden geschoven. 
bij de recente verbreding van de A2 is deze 
curieuze installatie verwijderd fort de bilt doorsneden door de biltstraat
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Soesterberg ontwikkelde zich in de jaren hierna 
tot het toentertijd belangrijkste vliegveld van 
Nederland. voor het beoefenen van vliegsport 
was een open terrein op stevige ondergrond 
nodig. daarom lagen de eerste vliegvelden 
allemaal op heideterreinen in het zuiden en 
oosten van ons land. de zompige veenbodems 
in het westen waren niet geschikt. Het Ministerie 
van oorlog wenste echter een vliegveld achter 
de waterlinies en binnen de Stelling van 
Amsterdam. dat is de reden dat in 1916 op de 
stevige zeeklei van de Haarlemmermeerpolder, 
nabij fort Schiphol, een vliegstrip met een 
aantal loodsen werd aangelegd. ondanks dit 
schuchtere begin is Schiphol uitgegroeid tot een 
van de grootste luchthavens van europa.

de buitenwerkingstelling van de waterlinies 
betekende een grotere vrijheid voor de 
wegenplanners. de gevolgen zijn ook hier 
het beste rond Utrecht te zien. de A27 loopt 
nu dwars door de dubbele fortengordel van 
Utrecht heen, evenals de nieuwe Noordelijke 
rondweg om Utrecht. de op- en afritten 
en de aansluiting met de A28 lopen soms 
rakelings langs de forten zoals bij fort 
blauwkapel. dat wil niet zeggen dat de 
aanleg nu zonder problemen kan verlopen, 
zoals de strijd rond de aanleg van de A27 
bij Amelisweerd in de jaren tachtig van de 
vorige eeuw heeft laten zien. dankzij die 
strijd is de fortenbiotoop rond rijnauwen 
redelijk intact gebleven. de Hollandse 
Waterlinie is inmiddels aangewezen als 
Nationaal Landschap, met hoge natuur- en 
cultuurwaarden. zo vormt zij op heel andere 
wijze dan oorspronkelijk opnieuw een barrière 
voor de aanleg van nieuwe infrastructuur.      

LUcHtvAArt (ScHIPHoL)

de opkomst van de luchtvaart had uiteraard 
een groot effect op de waterlinies en luidde 
uiteindelijk hun definitieve einde in. toch 
hebben de waterlinies in elk geval in één opzicht 
ook grote invloed gehad op de Nederlandse 
luchtvaart.
In 1910 werden in Nederland de eerste 
aerodromes (vliegvelden) geopend in Gilze rijen, 
ede en Soesterberg. dat vliegen grote militaire 
consequenties zou hebben, zag men bij het 
Ministerie van oorlog goed in. In 1913 richtte 
de landmacht een luchtvaartafdeling op (LvA), 
die zich vestigde in Soesterberg. Hier werd de 
bestaande particuliere ‘vliegheide’ aangekocht. 

Na de eerste Wereldoorlog werden de 
eerste lijndiensten voor personenverkeer 
geïntroduceerd. de eerste 
vliegtuigmaatschappij in Nederland was in 
1919 de cobor met een lijndienst naar 
londen vanaf soesterberg. Het werd echter 
geen succes. de militaire functie van het 
vliegveld liet zich slecht combineren met het 
personenverkeer. een jaar later begon de 
KLM - opgericht door de zakenman Albert 
Plesman - met vluchten op Londen vanaf 
Schiphol. Niet Soesterberg, maar Schiphol 
zou zich tot nationale (verkeers)luchthaven 
ontwikkelen. een paar jaar later tekenden 
berlage en Holsboer in hun uitbreidingsplan 
voor Utrecht een vliegveld aan de oostkant 
van de stad, ervanuitgaande dat de Waterlinie 
zou worden opgeheven. dat gebeurde echter 
niet. een eigen verkeersvliegveld voor Utrecht 
was daarmee van de baan.   
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3.4 GeStUUrde verStedeLIjKING

De waterlinies legden strenge beperkingen op 
aan het ruimtegebruik. Berucht is de zogeheten 
Kringenwet uit 1853, die erop toe moest zien 
dat vrije zicht- en schootsvelden rond de forten 
werden gehandhaafd. Dergelijke voorschriften 
golden overigens tot 1874 ook voor de vrije 
velden	rond	de	Nederlandse	vestingsteden.	De	
werkelijke impact van de waterlinies bleek na de 
opheffing ervan, met name bij de stad Utrecht. 
Toen de Waterlinie in haar achtertuin werd 
opgeheven, kon de stad hier naar hartelust gaan 
uitbreiden. De werken van de waterlinies gingen 
hierna een ongewisse toekomst tegemoet en 
werden verwaarloosd. Tot de waterlinies werden 
herontdekt als waardevolle structuren waar 
zich allerlei nieuwe stedelijke, recreatieve en 
natuurfuncties kunnen ontwikkelen.

KrINGeNWet 

In 1853 werd een nieuwe Kringenwet van 
kracht om de vrije schootsvelden rond de 
forten veilig te stellen. rond ieder fort lagen 
drie concentrische ringen waarvoor strenge 
bouwvoorschriften golden. binnen de eerste 
ring, op een maximale afstand tot driehonderd 
meter van de fortgrens, mocht alleen in 
hout worden gebouwd, zodat de obstakels in 
alarmsituaties snel konden worden gesloopt of 
desnoods platgebrand. In de middelste ring (tot 
zeshonderd meter) mochten alleen bepaalde 
delen (onderbouw, schoorsteen) in steen worden 
gebouwd. In de buitenste kring, tot duizend 
meter, mochten alle obstakels - gebouwen, 
bomen etc. - in tijd van oorlog zonder meer 
geruimd worden.

Hoogtepunten:
•	 Verstedelijking	gaat	dominant	in	westelijke	

richting, achter de hoofdweerstandslijn 
blijvend.

•	 Een	beperkte	verstedelijking	oostwaarts	na	
afschaffing van de Waterlinie, vervolgens weer 
dominant westwaarts vanwege de waardevolle 
groenbuffer.

•	 Oprukkend	recreatief	gebruik	in	het	niet	
verstedelijkte linielandschap rond Utrecht 
(verstedelijking met de picknickmand).

•	 Forten	als	rustpunten	binnen	de	drukker	
wordende omgeving.

door de aanwezigheid van inundatiekommen 
en vrije schootsvelden lag er in aansluiting op 
de hoofdweerstandslijn naar het oosten toe 
een brede, zeer dunbevolkte, relatief open zone 
van akkers, plassen en weidegebied. voor de 
nederzettingen langs de waterlinie betekende 
dit dat uitbreiding in oostelijke richting lange tijd 
taboe was. de stedelijke uitbreidingen richtten 
zich in het begin vaak noord- of zuidwaarts (op 
de hogere oeverwallen) en later ook westwaarts 
het veengebied in. Nu waren de drassige 
gebieden aan de oostzijde ook niet direct voor 
de hand liggende bouwlocaties. Anders was 
dat voor de stad Utrecht, waar de Houtense 
vlakte in principe een aantrekkelijke bouwlocatie 
was. Maar door de dubbele fortenring in haar 
oostelijke achtertuin, kon de stad hier nauwelijks 
uitbreiden.
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grens nationaal landschap NHW 

grens nationaal landschap SvA

grens provincie Utrecht

stedelijk gebied

nieuwe hoofdweerstandslijn

oude hoofdweerstandslijn

verschuiven hoofdweerstandslijn

waardevolle groenbuffer

fort met verboden kring

recreatief gebruik langs de rivier

recreatief gebruik

verstedelijking Utrecht

waterweg
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StedeLIjKe UItbreIdINGeN roNd UtrecHt
Als vestingstad was de rol van Utrecht al in 
de achttiende eeuw uitgespeeld. de opname 
van de stad binnen de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie veranderde daar niets aan. Hoewel de 
hoofdweerstandslijn aanvankelijk nog langs de 
vecht en via de Utrechtse vestingwallen en de 
vaartse rijn liep, was de eigenlijke verdediging 
verplaatst naar de eerste fortengordel buiten de 
stad. onder burgemeester van Asch van Wijck 
werd na 1830 begonnen met de sloop van de 
stadswallen. deze werden deels omgetoverd 
in een stadswandelpark naar ontwerp van jan 
david zocher. Hierna begon de kolonisatie van 
het buitengebied langzaam op gang te komen. 
bij de modernisering van de Waterlinie na 1870 
werd de hoofdweerstandslijn definitief verplaatst 
naar de eerste fortenring. ondertussen kwam 
een tweede fortenring rond Utrecht gereed. 
rond 1910 was het gebied tussen de stadssingel 
en de waterlinie voor een groot deel volgebouwd 
met zowel volks- als villawijken (Wittevrouwen en 
oudwijk, Wilhelminapark). ook in het noorden 
(vogelenbuurt, ondiep) en westen (Lombok) was 
de gemeentegrens bereikt. In het zuiden was 
weinig ruimte. bij rotsoord lag de grens met 
jutphaas. door annexatie van een deel van deze 
gemeente kon worden begonnen met de bouw 
van rivierenwijk. door annexatie van een deel 
van de gemeente oudenrijn kon in het westen 
oog In Al worden gebouwd. In het noorden 
bouwden de gemeenten zuilen en Maartensdijk 
(tuindorp) nieuwe woonwijken tegen Utrecht aan. 
In het zuiden bouwde jutphaas in Hoograven. 
Pas in 1954 zouden deze wijken door Utrecht 
worden geannexeerd. Utrecht kenmerkte zich 
daarom door een langgerekt noord-zuid profiel.

de bouw aan oostelijke zijde lag niet helemaal 
stil. de Hollandse Waterlinie is een aantal malen 
in oostwaartse richting bijgesteld. zoals gezegd 
verschoof de weerstandslijn rond Utrecht na 
1870 naar de binnenste fortenring, waarbij 
de forten onderling werden verbonden door 
kades met een gedekte gemeenschapsweg 
en inundatiekanalen. tussen Utrecht en 
vreeswijk werd een nieuw inundatiekanaal en 
een Geniekade aangelegd op enige afstand 

Schootsvelden 
langs Nieuwe 
Hollandse Waterlinie 
en de Stelling van 
Amsterdam
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van de vaartse rijn. In de jaren dertig van 
de vorige eeuw, toen reeds sprake was van 
opheffing van de linie, werden kade en kanaal 
opgeschoven richting het huidige Lunetten. de 
oude Geniekade werd geslecht en bebouwd. 
dit verklaart de langwerpige structuur van oud 
Hoograven, met de zeer lange julianalaan op 
de plaats van de geslechte kade. de voorlopige 
opheffing van de Kringenwet in 1951 - en 
de annexatie van een deel van de gemeente 
jutphaas - gaf ruimte voor de ontwikkeling van 
Nieuw Hoograven. de definitieve afschaffing 
van de Kringenwet in 1963 gaf ruimte voor 
verdere stedelijke uitbreiding. In de voormalige 

johannapolder verrezen de eerste gebouwen 
van het nieuwe universiteitscentrum de Uithof; 
het voormalige fort Hoofddijk werd ingericht als 
botanische tuin. tussen stad en Uithof verrezen 
een kantoorpark (rijnsweerd Noord) en een 
villawijk voor professoren (rijnsweerd zuid). 
de overgang tussen de negentiende-eeuwse 
bebouwing van het Wilhelminapark en de 
moderne invulling van rijnsweerd en de Uithof 
daar onmiddellijk achter is erg scherp. 

ten noorden van de biltstraat ontwikkelde zich 
een schil met typische stadsrandfuncties als 
volkstuincomplexen, voetbalvelden en de nieuwe 
veemarkthallen. Later werd hier de woonwijk 
voordorp gebouwd. Aan de zuidoostzijde van 
de stad verrees de nieuwe woonwijk Lunetten, 
genoemd naar de daar liggende forten.
de noordelijke uitbreidingen in overvecht 
werden mogelijk na de annexatie in 1954 
door de gemeente Utrecht van een deel van 
de gemeente Maarsseveen. door de eerdere 
opschuiving van de weerstandlijn naar de 
binnenste fortenring lag het grootste deel van 
het toekomstige overvecht al binnen de linie. de 
voormalige inundatiekades Klopdijk en Gageldijk 
vormen nu de noord- en oostgrens en de forten 
de Klop, de Gagel en blauwkapel vormden de 
‘hoekstenen’ van de wijk. een deel van overvecht 
Noord alsmede het industrieterrein overvecht 
ligt aan de overzijde van de Klopvaart in 
voormalig inundatiegebied. 

StedeLIjKe UItbreIdINGeN bUIteN 
UtrecHt

de groei van de dorpen langs de vecht en 
vaartse rijn is vooral noord-zuid en west 
gericht. Uitbreiding in oostelijke richting werd 

fort Lunet bij 
Lunetten in Utrecht
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lang tegengehouden door de Waterlinie. toen 
deze werd opgeheven was bouwen in oostelijke 
richting niet meteen een optie, omdat de 
terreingesteldheid (veen- en plassengebied) 
daar niet geschikt voor was.
Inmiddels zijn verschillende gebieden in 
voormalig inundatiegebied getransformeerd 
tot woonwijken of bedrijventerrein. tussen 
Nieuwegein en Houten liggen vooral 
bedrijventerreinen in grote delen van voormalig 
inundatiegebied. de A27 heeft hier een nieuwe 
‘natuurlijke’ begrenzing gevormd voor verder 
uitbreiding ten oosten van het Lekkanaal. een 
deel van de nieuwbouw in Houten West ligt in 
een voormalige inundatiekom, evenals recente 
uitbreidingen in Schalkwijk, tull en ‘t Waal.
In Maarssen is het gebied tussen de vecht 
en de zogwetering nagenoeg volgebouwd 

met woonwijken. In de overige gemeenten 
langs de vecht valt het bouwen in voormalig 
waterliniegebied erg mee. Hier zijn de 
uitbreidingen vooral in het westen gerealiseerd: 
de zijde waar de nieuwe verkeersaders (spoorlijn, 
Amsterdam-rijnkanaal, A2) de richting bepalen, 
ook in Maarssen (Maarssenbroek).

een apart geval is Mijdrecht. de uitbreidingen 
van deze snelgroeiende plaats liggen vrijwel 
geheel in voormalig inundatiegebied van de 
Stelling van Amsterdam, evenals de nieuwbouw 
van vinkeveen in de polder Groot Mijdrecht.

vijftig jaar na de formele opheffing van de 
waterlinies zijn zij met het aanwijzen als 
Nationaal Landschap en waardevol cultureel 
erfgoed opnieuw een barrière geworden voor 
stedelijke uitbreiding. dit heeft gevolgen voor 
de opbouw van de hele agglomeratie Utrecht, 
die aanvankelijk sterk noord-zuid gericht was 
en na de oorlog vooral in westelijke richting is 
uitgebreid (Kanaleneiland, Lageweide, Leidsche 
rijn). Aan de oostzijde heeft beperkt uitbreiding 
plaatsgevonden, maar de waardevolle gebieden 
die hier nu liggen - en waarvan de voormalige 
Waterlinie een onderdeel is - beperken 
eveneens een ongebreidelde groei. Hierdoor 
ligt aan de oostzijde van de stad Utrecht nu een 
groene zone, met daarachter een gordel van 
verstedelijkte dorpen als bilthoven, zeist, bunnik 
en Houten.  
 
recreAtIeve GroeI IN de bUIteNGebIedeN

Het opheffen van de Hollandse Waterlinie 
heeft de ruimte geschapen om het drassige 
veenweidegebied dat ooit deel uitmaakte van 
de inundaties van de waterlinie om te toveren 

tussen 1920 en 1924 liet de gemeente een 
aantal uitbreidingsplannen opstellen door 
de bekende architect h.p. berlage (van 
het Amsterdamse Plan zuid) en directeur 
Gemeentewerken L.N. Holsboer. de opstellers 
speculeerden daarbij op annexatie van een 
deel van de omliggende gemeenten en de 
opheffing van de waterlinie rond Utrecht. In 
deze plannen is een deel van de waterlinie 
omgetoverd tot plantsoenen en zijn forten 
opgenomen als ankerpunten in een rondweg 
om Utrecht. zelfs een vliegveld ter hoogte 
van het huidige Galgenwaard ontbrak niet 
in de plannen. vooralsnog hechtte het 
Ministerie van oorlog aan handhaving van 
het bouwverbod. zelfs de bouw van stadion 
Galgenwaard - een werkverschaffingsproject 
in de jaren dertig van de vorige eeuw - gaf 
grote problemen.
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tot een aantrekkelijk natuur- en recreatiegebied. 
de recreatie-activiteiten, die deels al op de 
open plassen aanwezig waren, zijn de laatste 
decennia sterk toegenomen, met name op de 
vinkeveense en breukeleveense Plassen. buiten 
de open plassen zijn delen aangewezen als natte 
natuurgebieden, die deels niet toegankelijk zijn 
(bijv. de botshol) en deels ontsloten zijn door 
middel van wandel- of fietspaden (Noorderpark).

Na de buiten gebruikstelling van de waterlinies - 
feitelijk al meteen na de tweede Wereldoorlog - 
zijn de forten jarenlang verwaarloosd. de meeste 
forten bleven nog lang in bezit van domeinen, 
sommige werden nog benut door defensie, 
bijvoorbeeld als depot. veel forten stonden leeg, 
sommige werden gekraakt, andere verhuurd 
als feestkelder of scoutingonderkomen. door 
hun jarenlange geïsoleerde ligging hebben 
forten zich kunnen ontwikkelen als kleine 
natuurparadijsjes. forten en grachten zijn rijk 
aan flora en blijken ideale biotopen voor vogels, 
vlinders, kleine zoogdieren, ringslangen en 
vleermuizen.

verdedigingswerken 
en inundatievelden 
rond de stad Utrecht

Het noorderpark is een herinrichtingsgebied 
ten noorden van Utrecht. cultuur- en 
natuurbescherming, waterberging en 
recreatie worden gecombineerd. Het gebied 
omvat beschermde natuurgebieden, zoals 
de Gagelpolder en de Molenpolder, waar 
de verschillende stadia van veenvorming 
zichtbaar zijn. Het gebied omvat veenplassen, 
trilvenen, legakkers, pet- en trekgaten, 
alsmede de droogmakerij bethunepolder, 
die deels aan de natuur zal worden 
teruggegeven. Het nederzettingenpatroon 
met de opstrekkende verkaveling is hier nog 
intact. In het gebied liggen verschillende 
forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie 
in hun oorspronkelijke biotoop. Uit de 
jaren zestig van de vorige eeuw dateert het 
recreatiegebied de Maarsseveense Plassen. 
Nieuwe fiets- en wandelroutes maken het 
‘park’ beter toegankelijk, met name ook vanuit 
de omringende stedelijke gebieden.
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Natuurorganisaties als Staatsbosbeheer 
(vijftien forten in de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie, waaronder rijnauwen en vechten) en 
Natuurmonumenten (sterk vertegenwoordigd in 
de Stelling van Amsterdam, plus o.a. Kijkuit en 
Nieuwersluis) hebben veel forten in eigendom. 
Sommige zijn wel, andere niet toegankelijk. een 
deel van deze forten zal ook een recreatieve 
functie krijgen. zo krijgt het grote fort vechten 
een museale functie en zal het gaan fungeren 
als ‘Liniecentrum’ van de Hollandse Waterlinie. 

fort vechten bij 
Utrecht nu met 
museale functie 

de beplanting van de forten heeft altijd 
veel aandacht gehad van het Ministerie van 
oorlog. de beplanting diende onder meer als 
camouflage. vooral toen eind negentiende 
eeuw de nadruk kwam te liggen op het fort 
als infanteriestelling werden rond de forten 
veel snelgroeiende populieren geplant. eiken- 
en wilgenhakhout werden gebruikt als brand- 
en gebruikshout. ook meidoornhagen worden 
veel aangetroffen rond forten, vanwege hun 
ondoordringbaarheid voor de vijand. Gras en 
struiken waren ook noodzakelijk omdat de 
wortels de aarden wallen steviger maakten. 
Na de komst van het vliegtuig werd de 
zichtbaarheid van fortgrachten vanuit de 
lucht zelfs bemoeilijkt door de groei van 
kroos en waterlelies. toen de forten niet meer 
onderhouden werden, is de begroeiing veelal 
gaan verwilderen.

cULtUUrHIStorIe

In de jaren tachtig van de vorige eeuw groeide 
het bewustzijn dat dit vergeten erfgoed 
van grote cultuurhistorische waarde was. er 
verschenen tentoonstellingen en publicaties, 
de media besteedde er aandacht aan en zo 
verschenen de waterlinies op de politieke 

agenda. fortenstichtingen en organisaties als 
Menno van coehoorn maakten zich sterk voor 
het behoud van dit oerhollandse erfgoed. dit 
resulteerde uiteindelijk in plaatsing van de 
Stelling van Amsterdam op de werelderfgoedlijst 
en van de Nieuwe Hollandse Waterlinie op de 
voorlopige lijst van werelderfgoed. Nu de waarde 
ervan wordt erkend, bevinden de waterlinies 
zich in een fase van transitie. Sommige 
onderdelen hebben al een passende alternatieve 
bestemming gekregen. Naast natuur- en 
landschapsontwikkeling en waterberging, zijn 
cultuurhistorie, recreatie en toerisme belangrijke 
functies, evenals economisch hergebruik 
(bedrijfsruimte, verhuur, evenementenlocatie).
evenementenlocatie). 



Kwaliteitsgids utrechtse landschappen   -  waterlinies 65

Aankondiging van 
culturele historie 
langs snelweg

een gaaf waterlinielandschap treffen we nog 
aan op het ‘eiland van Schalkwijk’, ten zuiden 
van Houten. dit is een nog weinig verstedelijkt 
gebied, waardoor de landschappelijke 
context van de verdedigingswerken goed 
bewaard is gebleven. de werken liggen 
in een nog relatief open landschap. de 
Lek, de Lekdijken, de oeverwallen die niet 
onder water gezet konden worden en de 
open gebieden met de verboden kringen 
vormen nog een samenhangend geheel. Het 
strategisch landschap heeft hier een grote 
informatiewaarde. de verdedigingswerken zijn 
vrij gaaf en vormen een fraaie afspiegeling 
van de werken die in de Nieuwe Hollandse 

Waterlinie aanwezig zijn: van torenforten, 
lunetten, kleine forten en inundatiewerken 
tot geschutsopstellingen, voorposten en 
betonnen werken uit de eerste en tweede 
Wereldoorlog. de verschillende functies als 
inundatie, legering, bewaking, dekking en 
verdediging zijn hier goed te ervaren. door 
de clustering van de werken in een relatief 
klein en overzichtelijk gebied kan een goed 
beeld worden verkregen van de onderlinge 
samenhang tussen de werken en het systeem 
dat aan de verdedigingslinie ten grondslag 
ligt.



4. dyNAMIeK
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de Nationale Landschappen Stelling van 
Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie 
staan volop in de maatschappij. Het zijn levende 
landschappen die te maken hebben met 
een veelheid aan ontwikkelingen. zoals onze 
maatschappij verandert, zo verandert ook het 
landschap.

Sommige ontwikkelingen worden ingezet vanuit 
de overheid of grote maatschappelijke of 
commerciële organisaties. ze zijn beleidsmatig 
ingebed en hun betekenis kan de lokale of 
regionale schaal ver overschrijden. Andere zijn 
autonoom, worden van onderaf geïnitieerd, 
vanuit particulieren of lokale organisaties. ze 
komen voort uit persoonlijke betrokkenheid 
met het landschap of het economisch gebruik 
ervan. Sommige ontwikkelingen voltrekken zich 
geleidelijk. de afzonderlijke ingrepen zijn vaak 
klein van schaal, maar gezamenlijk kunnen ze 
een grote impact op het landschap hebben. 
Andere ingrepen betreffen grootschalige 
interventies, die in één keer een grote, 
sprongsgewijze verandering in het landschap 
teweeg brengen. Sommige ontwikkelingen zijn 
al concreet gaande, andere bestaan alleen nog 
op papier. of het zijn ideeën die al jaren ‘in de 
lucht hangen’ en steeds weer de kop opsteken. 
Al deze ontwikkelingen samen geven dynamiek 
aan het landschap van de waterlinies.

de ontwikkelingen die in dit hoofdstuk worden 
aangegeven, betreffen een momentopname. 
ze geven een globaal overzicht van wat er in 
2010 in deze Nationale Landschappen zoal 
speelt. de beschreven dynamiek is zeker 
niet sluitend en zal met de jaren veranderen. 
doel van de beschrijving is grip te krijgen op 
veranderingen waar deze landschappen mee 
te maken hebben. daarmee ontstaat inzicht 
in mogelijke bedreigingen voor het behoud 
van de kernkwaliteiten of juist kansen voor de 
versterking en ontwikkeling hiervan.

dit hoofdstuk is bedoeld als een verkenning en 
heeft daarmee geen formele status. dat komt 
omdat elk landschap in ontwikkeling is. dit is 
altijd zo geweest en zal altijd zo blijven. de kunst 
is hoe met deze ontwikkelingen om te gaan. 
dit hoofdstuk geeft de dynamiek weer die we 
op dit gedeelte van Utrecht zien afkomen en 
die van invloed kan zijn op de kernkwaliteiten 
van het landschap. Het is daarmee nadrukkelijk 
geen weergave van provinciale plannen of visies. 
Niet alle genoemde ontwikkelingen zijn immers 
wenselijk. door met de huidige beschrijving 
te onderkennen wat er gaande is, kunnen we 
toekomstige ontwikkelingen goed sturen of 
afwenden. daarmee is het een weergave van de 
gebiedsopgaven voor dit deel van het Utrechtse 
landschap.



dyNAMIeKKAArt WAterLINIeS

nieuw ecoduct

zandvang

ontwikkeling in de landbouw

natuurontwikkeling

infrastructurele groei

bebouwing voor wonen en werken

water en energie

overig

gebied met veel dynamiek

uitbreiding bedrijvigheid

recreatieve poort of entreeR

nieuwe landgoederen

wegverbreding/aanleg nieuwe weg

recreatief uitloopgebied

aan elkaar groeien dorpen

recreatief knooppunt

stedelijke druk

overkapping boomaarden

robuuste verbindingszone

schaalvergroting landbouw

nieuwe recreatieve verbinding

water

bebouwde kom

transformatie gebied

bestaande en nieuwe natuur

R

RR

verbreding landbouw

recreatieve groei

natura 2000

spoorlijn

ontwikkeling langs spoor (HSL)

verbreding snelweg

grens nationaal landschap NHW 

grens nationaal landschap SvA

grens provincie Utrecht
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Natuurbeheer op forten toenemend recreatief verkeer

Hieronder wordt per functie van het landschap 
kort ingegaan op ontwikkelingen die een 
rol spelen in de specifieke kernkwaliteit van 
de waterlinies: ‘samenhangend stelsel’. Het 
totaalbeeld ontstaat in combinatie met de 
beschrijving van de ontwikkelingen in het 
onderliggende landschap, zoals opgenomen 
in de gebiedskaternen Groene Hart en 
rivierengebied. 

oNtWIKKeLINGeN IN de LANdboUW

de landbouw heeft in grote lijnen te maken 
met dezelfde veranderingen als in de rest 
van Nederland, zoals schaalvergroting, 
functieverandering, verbreding en 
bedrijfsbeëindiging. deze ontwikkelingen 
worden dan ook met name toegelicht bij 
het onderliggend landschap, in casu de 
gebiedskaternen Groene Hart en rivierengebied. 
voor de waterlinies kan schaalvergroting in 
de landbouw onder andere betekenen dat 

watergangen worden gedempt om de omvang 
van percelen te vergroten. dit kan ten koste 
gaan van watergangen en bijbehorende 
sluisjes, die deel uitmaken van het stelsel. de 
aanwezigheid van groepsschuilplaatsen en 
kazematten kan bij herverdeling van percelen 
een andere waardering krijgen, met sloop of 
ontoegankelijkheid als mogelijke gevolgen.
verandering in grondgebruik, bijvoorbeeld 
maïsteelt, kan negatieve gevolgen hebben voor 
beoogde zichtlijnen tussen systeemonderdelen 
of voor de beleving van een fort.

NAtUUroNtWIKKeLING

In Nederland wordt gestaag gewerkt aan het 
realiseren van de ecologische Hoofdstructuur 
(eHS). de ontwikkeling van nieuwe natuur ten 
oosten van Utrecht en de Groene ruggegraat, 
die in het noordwestelijke deel van de provincie 
door veengebied en droogmakerijen slingert, 
zijn daar bijvoorbeeld onderdeel van. ten 
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Gelijkvloerse spoorwegkruisingen worden opgeheven Intensievere bebouwing Uithof

oosten van Utrecht zijn diverse ecologische 
verbindingszones voorzien die de natuurwaarden 
van het veen, de Heuvelrug en het Kromme 
rijn-gebied met elkaar verbinden.
enkele forten van de waterlinies hebben de 
bestemming natuur gekregen. Sommigen 
daarvan raken zodanig overwoekerd met 
plantengroei dat het grondwerk van de forten en 
het water eromheen nauwelijks meer zichtbaar 
zijn. voor diverse forten wordt hiertoe aan 
beheerplannen gewerkt. omdat veel objecten 
van de waterlinies (forten, sluizen, watergangen) 
in de ecologische Hoofdstructuur liggen,, zal een 
continue afweging nodig zijn tussen opgaande 
natuur en ecologische verbindingszones 
enerzijds en beoogde zichtlijnen en 
beleefbaarheid anderzijds.

recreAtIeve GroeI

Waar ze aansluiten op het stedelijk gebied, 
krijgen de verdedigingslinies een steeds 

belangrijkere recreatieve functie. daardoor 
neemt de recreatieve gebruiksintensiteit toe. 
Waar mogelijk worden oude uitvalsroutes 
die deel uitmaken van de linie-accessen 
opgewaardeerd tot recreatieve verbindingen 
tussen stad en land. Momenteel wordt bezien 
hoe de waterlinies een rol zouden kunnen spelen 
in het met elkaar verbinden van verschillende 
recreatieve gebieden. de hoofdverdedigingslijn 
wordt ontwikkeld tot lange-afstand-route voor 
recreatief wandelen en fietsen. daarnaast worden 
diverse watergangen van het inundatiesysteem 
opgenomen in kanoroutes.

Aan de (zuid-oost)zijde van de stad Utrecht 
worden aanvullende noord-zuidgerichte 
recreatieve routes bedacht en verbonden met 
bestaande oost-weststructuren.
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te verbreden A27 te realiseren dive-under

de recreatieve functie van de 
hoofdverdedigingslijn aan de oostzijde van de 
vecht staat vanwege toenemend autoverkeer 
zwaar onder druk. de recreatie op en langs de 
rivieren van de Stelling van Amsterdam wordt 
eveneens intensiever. onderzocht wordt hoe de 
recreatieve verbindingen tussen de vecht en het 
westelijke deel van het Groene Hart, mede via 
de rivierlinten van de Stelling, verbeterd kunnen 
worden. ook de recreatieve druk op de plassen 
langs de vecht, de inundatievelden van de NHW, 
neemt toe. Gedacht wordt aan meer recreatieve 
routes door deze velden, met aantakkingen op 
de accessen van de NHW. vanaf deze routes kan 
de relatie tussen fort en acces beter zichtbaar 
worden gemaakt.
enkele forten worden opgewaardeerd tot 
recreatieve knooppunten. fort vechten wordt 
ontwikkeld tot landelijk bezoekerscentrum voor 
de NHW. voor het eiland van Schalkwijk wordt 
gedacht aan intensivering van de recreatieve 
mogelijkheden. Hiermee kan het gebied voor 

meer recreanten ontsloten worden en kan het 
stelsel, in haar samenhang goed zichtbaar 
op het eiland, voor meer mensen bereikbaar 
worden.
Het opwaarderen van de recreatieve 
mogelijkheden van de waterlinies kan ten goede 
komen aan de beleefbaarheid en bereikbaarheid 
van het systeem. Spanning kan ontstaan waar 
de bestaande infrastructuur onvoldoende is. In 
dat geval is een zodanige aanpassing nodig die 
zowel de landschappelijke kwaliteiten van het 
gebied als de hoofdstructuur van de stellingen 
(accessen, hoofdverdedigingslijn) respecteert. 
bij het aanwijzen van een nieuwe functie kan 
dit het behoud betekenen van een object. ook 
bestaat de kans voor spanningen, bijvoorbeeld 
als in de nabijheid extra voorzieningen nodig zijn 
(parkeren, verblijfsrecreatie, horeca) waardoor de 
beoogde samenhang tussen bijvoorbeeld fort 
en acces of hoofdverdedigingslijn (zichtlijnen, 
schootsveld) in het geding zou kunnen komen.
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INfrAStrUctUreLe GroeI
Het alsmaar toenemende autoverkeer rond de 
stad Utrecht maakt meerdere aanpassingen 
in de weginfrastructuur noodzakelijk. de A12, 
A27 en de A28 worden verbreed. de randweg 
N230 aan de noordzijde van de stad zal worden 
opgewaardeerd, waarbij bestaande rotondes 
mogelijk worden omgezet in ongelijkvloerse 
kruisingen met afslagen. deze ingrepen hebben 
uiteraard ook gevolgen voor het aantakkende 
wegennet. Sommige afslagen worden mogelijk 
opgeheven, terwijl er gelijktijdig een wens is voor 
nieuwe afslagen. rond de vecht slibt de noord-
zuidroute (N402) dicht. er wordt gezocht naar 
oplossingen om de haperende doorstroming 
te verbeteren. bij Amstelhoek/Uithoorn is 
begonnen met de aanleg van een rondweg langs 
de oostzijde van beide kernen.
de spoorlijnen van Utrecht naar het zuiden en 
oosten worden drukker. bij de lunetten wordt 
een dive-under aangelegd. een mogelijke 
spoorverbetering voor de HSL naar duitsland 
hangt al tijden in de lucht.
Het aanleggen of opwaarderen van infrastructuur 
en de daarmee samenhangende wijzigingen in 
de verkeersstructuur biedt mogelijk kansen voor 
het (weer) zichtbaar maken van objecten of de 
relaties tussen objecten, zoals het opheffen van 
barrières tussen fort en acces of het creëren van 
zichtlijnen. 

beboUWING voor WoNeN eN WerKeN

de waterlinies zijn voor een gedeelte ook 
gesitueerd in een stedelijke omgeving. de 
stedelijke druk op de aangrenzende, landelijke 
omgeving verschilt van kern tot kern, maar 
deze dynamiek bestaat overal. Met name 
ten zuid-oosten van Utrecht wordt gezocht 

naar nieuwe verstedelijkingsmogelijkheden. 
Het veemarktterrein in Utrecht zal worden 
geherstructureerd voor woningbouw. de 
verbindingsweg tussen Utrecht en de bilt 
(N237) slibt mogelijk steeds verder dicht 
met bebouwing. Het universiteitscomplex de 
Uithof zal zich blijven ontwikkelen, mede in 
combinatie met de wens om te komen tot een 
sciencepark. ook de kernen langs de vecht 
en in de Stellingzone groeien allen in meer of 
mindere mate. er dient voor te worden gewaakt 
dat langs de vecht het zicht op de rivier, 
hoofdverdedigingslijn en objecten niet verdwijnt 
door een toename van bebouwing. In alle 
linten worden her en der bestaande boerderijen 
vervangen door nieuwe (niet-agrarische) 
bebouwing. door samenhangende sanering van 
overtollige bebouwing kunnen kansen ontstaan 
om het zicht op objecten te verbeteren.

doNKerte

In nachtelijke uren bepaalt verlichting, of juist 
de afwezigheid daarvan het landschap. Hier 
kan positief gebruik van worden gemaakt 
door markante gebouwen zoals bijvoorbeeld 
kerktorens in dorpen bewust te verlichten. 
Maar er is ook steeds meer aandacht voor 
de negatieve kanten van verlichting, zoals 
horizonvervuiling (zichtbaarheid van lichtbronnen 
in de verte) en de verminderde zichtbaarheid van 
de sterrenhemel. eerste winsten kunnen worden 
behaald door wegverlichting dimbaar te maken, 
of te zoeken naar andere vormen van aanlichting 
van het wegdek met een minimale uitstraling 
naar de omgeving
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deeL I I

WAArderING
WAt WILLeN We?



Kwaliteitsgids utrechtse landschappen   -  waterlinies74

Provincie 
Utrecht

SvA in provincie 
Utrecht

NHW in 
provincie Utrecht

5. KerNKWALIteIteN IN 
HoofdLIjNeN

In de Nota ruimte van het ministerie van vroM 
zijn de kernkwaliteiten voor de verschillende 
Nationale Landschappen benoemd. elke 
provincie heeft de opdracht gekregen 
deze kernkwaliteiten voor haar Nationale 
Landschappen nader uit te werken. de provincie 
Utrecht heeft in haar Streekplanuitwerking 
2005-2015 (2008) de kernkwaliteiten voor 
de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) en 
Stelling van Amsterdam (SvA) één-op-één 
overgenomen. In deze Kwaliteitsgids Utrechtse 
Landschappen werkt de provincie Utrecht deze 
kernkwaliteiten uit.

de Nota ruimte benoemt drie kernkwaliteiten 
voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie:
1. samenhangend stelsel van forten, dijken, 

kanalen en inundatiekommen.
2. groen en overwegend rustig karakter.
3. Openheid

daarbij wordt de volgende toelichting gegeven: 
“de NHW is van oorsprong een militaire 
verdedigingslinie ter bescherming van de 
grote steden in het westen. de Linie is 85 
kilometer lang en loopt van noord naar zuid 
van Pampus/ Muiden tot in de brabantse 
biesbosch. Aan de linie is gebouwd vanaf het 
begin van de negentiende eeuw tot aan de 
tweede Wereldoorlog. Aan de oostkant van 
de verhoogde hoofdverdedigingslijn (ofwel 
hoofdweerstandslijn) kon het land via een 

ingenieus stelsel van waterinlaten in enkele 
dagen onder water worden gezet. op de vele 
kwetsbare plaatsen zijn forten gebouwd met 
open schootsvelden. Het noordelijke deel van de 
linie valt samen met de Stelling van Amsterdam. 
de NHW zal op termijn worden genomineerd als 
werelderfgoed bij UNeSco.”

de kernkwaliteit “groen en overwegend rustig 
karakter” uit de Nota ruimte gaat over het 
Nationaal Landschap NHW als geheel. Het heeft 
vooral betrekking op het landschap in contrast 
met het omringende stedelijk gebied. Panorama 
Krayenhoff geeft daarnaast voor specifieke 
forten een ‘ecologische koers’. dit is te zien als 
een verrijking van deze kernkwaliteit.
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2. GroeN eN overWeGeNd StIL
Het groene en rustige karakter van de linies zit vooral in de 
buitengebieden die op afstand van de steden liggen. de Stel-
ling van Amsterdam als ‘stille’ ring rond de stad. rond de stad 
Utrecht vormt het groene en rustige karakter van de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie een contrast met de drukte van de aan-
grenzende stedelijke gebieden.

1. SAMeNHANGeNd SteLSeL
basis van de verdedigingsstelsels is het onder water zetten van 
de inundatiekommen. voor de inundatie is een waterstaatkun-
dig stelsel nodig van watergangen, dijken, sluizen en dammen. 
zwakke punten in de inundatie, de zogenaamde accessen, 
worden aanvullend verdedigd met forten en kleinere werken.

3. (reLAtIef Grote) oPeNHeId
de openheid zit van oudsher vooral in de inundatiekommen en 
de vrije schootsvelden voor de forten.

voor de Stelling van Amsterdam benoemt de 
Nota ruimte drie kernkwaliteiten:
1. samenhangend stelsel van forten, dijken, 

kanalen en inundatiekommen.
2. groen en relatief ‘stille’ ring rond amsterdam.
3. relatief grote openheid.

Als toelichting schrijft de Nota het volgende: 
“de Stelling van Amsterdam is een voormalige 
militaire verdedigingslinie rond Amsterdam, 

aangelegd aan het eind van de negentiende 
eeuw. de linie is een unieke, 135 kilometer 
lange gesloten ring van dijken, dammen, 
sluizen, forten en inundatiegebieden, ingepast 
in het landschap. Het gebied buiten de stelling 
kon in geval van nood onder water worden 
gezet. door de beperkte toegankelijkheid 
van het gebied en door het verbod om in de 
schootsvelden te bouwen, heeft er zich een rijke 
flora en fauna ontwikkeld en is op veel plaatsen 
rond Amsterdam de kenmerkende openheid 
bewaard gebleven. de stelling is in 1996 dan 
ook op de lijst van werelderfgoed van de 
UNeSco geplaatst. daarmee is de stelling van 
‘uitzonderlijke en universele’ waarde.”

de eerste kernkwaliteit voor beide waterlinies 
is woordelijk hetzelfde. de andere twee zijn 
inhoudelijk voor beide linies van gelijke strekking, 
al zijn ze in bewoording iets verschillend 
uitgewerkt. In dit gebiedskatern Waterlinies 
worden de drie kernkwaliteiten voor beide 
Nationale Landschappen gehanteerd.
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6. zIcHtbAAr LANdScHAP

Dit hoofdstuk geeft een uitwerking van de 
ruimtelijke aspecten van de kernkwaliteiten. 
Wat zijn de principes uit de cultuurhistorische 
ontwikkeling die dit landschap zo uniek 
maken? Hoe zijn de kernkwaliteiten in het 
hedendaagse landschap zichtbaar? Als je in 
het veld bent, waaraan kun je dan concreet zien 
dat je in een specifiek landschap bent? Deze 
uitwerking gaat over beeld en structuur van 
het huidige landschap, gekeken door de bril 
van de kernkwaliteiten. Dit is nadrukkelijk een 
subjectieve analyse, alleen kijkend naar datgene 
waaraan je de kernkwaliteiten kunt beleven. Wat 
niet bij de kernkwaliteiten past, wordt bewust 
weggelaten.

In een kort overzicht worden de belangrijkste 
systemen en mechanismen op een rij gezet 
die tot de vorming van dit landschap hebben 
geleid. Dit zijn wat betreft de kernkwaliteiten de 
essenties uit de verhalen van hoofdstuk 3.

Om de ruimtelijke essentie van de waterlinies 
scherp neer te zetten, wordt deze aan de hand 
van één karakteristieke foto benoemd. Een 
set van vijf grafische weergaven ofwel ‘iconen’ 
verbeeldt vervolgens deze essentie.

In het westen van Nederland zijn drie waterlinies 
aanwezig. Naast de Nieuwe Hollandse Waterlinie 
(NHW) en de Stelling van Amsterdam (SvA), 
beide nationale landschappen, gaat ook de 

Oude Hollandse Waterlinie (OHW) door het 
westelijke deel van de provincie Utrecht. In deze 
kwaliteitsgids is besloten de OHW in kort bestek 
mee te nemen. Dit vergroot het inzicht in de 
overeenkomsten en de karakteristieke verschillen 
tussen de waterlinies. De vijf iconen van de 
ruimtelijke essentie worden voor de NHW en SvA 
genuanceerd.

De verdedigingslinies doorkruisen verschillende 
landschappen. In elk landschap manifesteert 
een linie zich op een andere manier. De 
landschappen waar de linies doorheen voeren 
worden uitgebreid behandeld in de katernen 
Groene Hart en Rivierengebied. De ruimtelijke 
karakteristieken van de linies kunnen echter 
alleen begrepen worden in combinatie met 
de onderliggende landschappen. Daarom 
wordt in dit katern een kort overzicht gegeven 
van de karakteristieken van de verschillende 
landschappen in het gebied van de waterlinies.

De samenhang tussen linies en landschappen 
geeft aanleiding om deelgebieden binnen 
de linies te onderscheiden. De indeling 
van deelgebieden in deze Kwaliteitsgids 
is gemaakt op ruimtelijk-landschappelijke 
gronden. Voor de NHW is dit een andere 
indeling dan de enveloppen in Panorama 
Krayenhoff. Die gebiedsindeling heeft naast 
een landschappelijke ook een bestuurlijke en 
beleidsmatige achtergrond.
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LUcHtfoto
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provinciegrens
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6.1 eSSeNtIeS UIt de verHALeN

In het eerste deel zijn vier karakteristieke 
verhalen van de waterlinies verteld 
(hoofdstuk 3). ze geven een indruk van 
de ontwikkelingen die dit landschap 
heeft doorgemaakt en hoe de Stelling 
van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie zijn geworden tot de 
waterlinies die wij nu zo waarderen. bij 
elk verhaal is een kaart getekend met de 
belangrijkste elementen en structuren 
die de verhalen van het landschap 
beleefbaar maken.

Achter het ontstaan van de kenmerkende 
elementen en structuren van de Stelling 
van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie gaan karakteristieke ruimtelijke 
mechanismen schuil. dit hoofdstuk laat 
de belangrijkste van deze mechanismen 
zien die bepalend zijn geweest voor de 
vorming van de huidige landschappelijke 
kwaliteiten van de waterlinies.

oNtGoNNeN LANdScHAP

Landschap van stroomruggen en kommen, veenontginningen en dijken 
vormt de basis voor de waterlinie (1). rivierdijken worden de hoofdweer-
standslijn, kommen en veengebieden worden inundatievelden. dijken en 
stroomruggen haaks op de hoofdweerstandslijn zijn accessen, die met 
werken verdedigd moeten worden (2). Groei van dorpen en steden blijft 
achter de hoofdweerstandslijn. Nieuwe infrastructuur wordt bij bestaande 
accessen gelegd (3)
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Moerasgebieden worden ontgonnen tot open weidegebieden, die 
kunstmatig droog gehouden worden en vervolgens worden gebruikt als 
inundatievelden voor de waterlinies

Inundatie gebeurt door vanuit centrale watergangen afzonderlijke 
inundatie-kommen vol te laten lopen en kommen door te schakelen naar 
verderop gelegen inundatievelden

NAtIoNALe verdedIGING
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de oude Hollandse Waterlinie (1) wordt versterkt met de Grebbelinie (2), 
vervolgens vervangen door de Nieuwe Hollandse Waterlinie (3). Grebbeli-
nie wordt afgedankt, Nieuwe Hollandse Waterlinie versterkt en Stelling van 
Amsterdam (4) ingesteld. (voor WoII wordt de Grebbelinie weer ingesteld 
en verlengt met de betuwelinie en Peel-raamstelling.)

(1)

(2)

(3)

(4)

NAtIoNALe verdedIGING

verdediging van zwakke punten door steeds kleiner wordende militaire 
werken: 1. vestingsteden met aarden omwallingen, 2. zelfstandige forten, 
3. clusters van kleine werken 
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GeStUUrde verStedeLIjKING

de groei van Utrecht gaat sprongsgewijs: naar het oosten, noorden en 
zuiden voor zover mogelijk en vervolgens een grotere sprong naar het 
westen. Na fase 1 en 3 was de Waterlinie de beperking, na fase 5 de 
groene buffer die door de Waterlinie is ontstaan
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hoofdweerstandslijn

fort ter verdediging

acces

inundatieveld

6.2 rUIMteLIjKe eSSeNtIeS

een waterlinie bestaat in essentie uit een 
verdedigingslijn, de hoofdweerstandslijn en 
de inundatievelden: de velden die onder water 
gezet kunnen worden. een laag water van 
veertig tot zestig centimeter maakt het terrein 
ontoegankelijk voor de vijand. een systeem 
van watergangen, dijken, dammen en sluizen 
zorgt ervoor dat de inundatievelden onder 
water lopen en onder water blijven staan. 
Gebieden die niet geïnundeerd kunnen worden 
en delen van de inundatievelden met een 
goed begaanbare infrastructuur zijn zwakke 
punten in de verdediging. deze zogenaamde 
accessen worden beveiligd met aanvullende 
verdedigingswerken: bestaande vestingsteden 
en speciaal gebouwde forten. deze werken 
zijn voortdurend verbeterd, aangevuld en 

uitgebreid. de elementen zijn in de loop van de 
geschiedenis kleiner geworden, zoals betonnen 
kazematten en tijdelijke werken die in oorlogstijd 
werden toegevoegd.
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AcceSSeN

HoofdWeerStANdSLIjN

forteN

MILItAIre objecteN

INUNdAtIeveLdeN

5 tHeMA’S

een bestaande lijn in het landschap

een niet-inundeerbare zone met 
infrastructuur die apart verdedigd 
wordt

breed scala aan militaire en water-
bouwkundige elementen

velden die vóór de hoofdverde-
digingslijn liggen en onder water 
gezet kunnen worden

grote diversiteit aan verdedigings-
werken, allen met een karakteris-
tieke opbouw, herkenbare voor- en 
achterzijde, hoge grondwallen en 
veelal scherpe hoeken
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SteLLING vAN 
AMSterdAM

6.3 drIe LINIeS

oUde HoLLANdSe 
WAterLINIe

NIeUWe HoLLANdSe 
WAterLINIe

NIeUWe HoLLANdSe WAterLINIe (NHW)
In essentie een lange reeks inundatievelden langs rivierdijken 
en dijken haaks op de rivieren. die dijken vormen de hoofd-
weerstandslijn. Accessen zijn dijken door de inundatievelden, 
brede niet te inunderen zones met infrastructuur en goed 
bevaarbare rivieren. ze worden verdedigd met veelvormige, 
veelal vooruitgeschoven forten. Naast de forten kenmerkt de 
NHW zich door een veelheid aan waterstaatkundige en mili-
taire objecten.

oUde HoLLANdSe WAterLINIe (oHW)
In essentie een zeer brede zone van inundatievelden met 
vooral smalle rivierlinten als hoofdweerstandslijn. Accessen 
worden gevormd door brede en smalle rivieren en verdedigd 
met vestingstadjes en schansen. 

SteLLING vAN AMSterdAM (SvA)
binnen de provincie Utrecht in essentie een reeks van polders, 
die elk in zijn geheel als inundatieveld wordt gebruikt. rivierlin-
ten vormen de hoofdweerstandslijn. dijken, kades en andere 
rivierlinten vormen accessen en worden verdedigd met een 
standaard type fort, gelegen langs de hoofdweerstandslijn.
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NIeUWe HoLLANdSe WAterLINIe

oUde HoLLANdSe WAterLINIe

SteLLING vA N AMSterdAM
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6.4 SAMeNHANG Met Het LANdScHAP

veLdzoNe

INUNdAtIedrooG

de waterlinies zijn aangelegd in al bestaande 
landschappen. tussen die landschappen 
en de waterlinies bestaat daarom een grote 
samenhang. Het landschap is zelfs uitgangspunt 
voor de werking van de linies. de waterlinies 
maken gebruik van het landschap waarin ze 
liggen. om de structuur en verschijningsvorm 
van de waterlinies te begrijpen, is het dan ook 
nodig de landschappen te kennen waarin ze zijn 
aangelegd.

Sommige landschappen waar de waterlinies 
doorheen lopen, hebben zich ontwikkeld rond 
rivieren of oude stroomruggen. Het zijn zones 
rond meanderende rivieren, met een mozaïek 
van gemengd grondgebruik, hoge bomen en 
bosschages, slingerende wegen met verspreide 
bebouwing en af en toe een dorp aan de rivier. 
de rivieren vormden van oudsher de grote 
transportaders door het landschap. deze functie 
is later uitgebouwd en overgenomen door 
parallel aan de rivier lopende wegen, spoorlijnen 
en snelwegen.

Andere landschappen zijn ontstaan door 
ontginning van uitgestrekte moerassige 
gebieden. In essentie zijn dit open velden, 
weidegronden met weidse uitzichten. Het 
grasvlak heeft een strokenverkaveling en wordt 
doorsneden door weteringen, wegen, kades en 
dijken. bebouwing ligt in min of meer rechte 
linten in de open ruimte. Aan de horizon wordt 
de openheid begrensd door bebouwingslinten 
en opgaande beplanting. bij een deel van deze 
landschappen is de ontginning niet opgehouden 
bij het omzetten van moeras naar weidegronden. 
zij zijn verder verveend. Grasland is omgezet 
in petgaten en open water. beplanting langs 

de waterranden maken deze delen minder 
open, maar de overige kenmerken, zoals 
strookverkaveling, rechte lijnen en linten, zijn 
aanwezig gebleven.

deze beide ‘families’ van landschappen, de 
rivier- of ‘zone’-landschappen en de ‘veld’-
landschappen, hebben een fundamenteel 
verschillende structuur. de waterlinies hebben 
daar dankbaar gebruik van gemaakt. juist 
doordat de veld-landschappen vlak, open en 
waterrijk zijn, is het mogelijk deze gebieden 
te inunderen en er waterlinies aan te leggen. 
de veld-landschappen zijn de basis voor de 
inundatievlakken. de zone-landschappen zijn 
hoger gelegen, met goed begaanbare wegen, 
bewoning en bevaarbare watergangen. de 
noord-zuidlopende ‘zones’ zijn het meest 
geschikt om als hoofdweerstandslijn te 
dienen. Anderzijds zijn de zone-landschappen 
moeilijk te inunderen. Als de zones haaks 
op de hoofdweerstandslijn lopen, zijn het de 
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belangrijkste accessen. de opgaande beplanting 
van de zone-landschappen helpt om de forten 
die nodig zijn om het acces te verdedigen, te 
camoufleren.

verdedigingswerken functioneren beter als de 
vijand ze moeilijk kan ontdekken. dat geldt 
niet alleen voor de forten, maar ook voor 
de waterlinies als geheel. daarom liggen de 
linies gecamoufleerd in het landschap. Als de 
waterlinies niet in stelling zijn gebracht, gaan ze 
zo goed op in het landschap dat ze nauwelijks 
te herkennen zijn. Het benutten van de 
landschappen waar de linies doorheen voeren, 

heeft zo een dubbel effect. de landschappen 
maken de linie technisch mogelijk én ze 
vergroten de militaire effectiviteit door voor 
camouflage te zorgen. Hoe minder zichtbaar 
en herkenbaar voor de vijand, hoe beter de 
verdediging werkt. 

elke ‘familie’ van landschappen bevat 
verschillende typen. Hierna volgt een kort 
overzicht van de verschillende landschappen 
per familie en hun belangrijkste ruimtelijke 
karakteristieken. In de katernen Groene Hart en 
rivierengebied zijn de landschappen waar de 
waterlinies doorheen lopen nader uitgewerkt.
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zoNeS: 5 tHeMA’S

StrooK

LANdGebrUIK

beboUWING

Grote INfrAStrUctUUr

HerKeNNINGSPUNteN

zone rond een 
meanderende 
rivier, verschil-
lend van breedte, 
met geleidelijke 
overgangen naar 
de omgeving

afwisseling 
van gras en 
landgebruik met 
opgaande be-
groeiing (akkers, 
bosjes, boom-
gaarden) in blok- 
en strokenverka-
veling

bebouwing 
geconcentreerd 
in dorpen, met 
enige bebouwing 
langs de uitlo-
pende wegen

rivier met slin-
gerende wegen 
vormt oude 
ruggengraat, mo-
derne, grootscha-
lige infrastructuur 
ligt op enige 
afstand parallel 
aan rivier

historische 
gebouwen zoals 
kastelen, buiten-
plaatsen, kerken 
en molens
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veLdeN: 5 tHeMA’S

LANdGebrUIK

veLd

HerKeNNINGSPUNteN

LINteN

oPGAANde bePLANtING 
openheid met 
zicht op de ho-
rizon

grasland met vee 
in een strokenver-
kaveling

bebouwing in 
linten

beperkte op-
gaande beplan-
ting, vrijwel altijd 
lijnvormig

karakteristieke 
objecten zoals 
kerktorens, molens 
en bruggen
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LeKzoNe

rIvIerLINt

oUde StrooMrUG

LeKzoNe

oUde StrooMrUG

rIvIerLINt

drIe tyPeN zoNeS
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oPeN PoLder

drooGMAKerIj

oPStreKKeNde 
oNtGINNING

WAArd

vIjf tyPeN veLdeN

oPeN PoLder

WAArd

drooGMAKerIj

oPStreKKeNde

oNtGINNING
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deeLGebIedeN WAterLINIeS
op basis van de landschappen waar de 
waterlinies doorheen voeren, kunnen we aparte 
deelgebieden onderscheiden.

NIeUWe HoLLANdSe WAterLINIe

de Nieuwe Hollandse Waterlinie kent in de 
provincie Utrecht drie deelgebieden: veen, oude 
Stroomruggen en Grote rivieren. In elk van 
deze gebieden reageert de linie anders op de 
onderliggende landschappen. 

In het deelgebied veen ligt de 
hoofdweerstandslijn op de oostoever van de 
vecht. de inundatievelden zijn veelal scherp 
begrensd door dijken. de zij-dijken van de 
inundatievlakken zijn accessen in de linie. ze 
worden op relatief eenvoudige manier verdedigd, 
met vooruitgeschoven forten in de as van de 
dijk.

de hoofdweerstandslijn in het tweede 
deelgebied ligt haaks op de oude stroomruggen 
van de rijn. ze ligt langs door de mens 
gegraven watergangen. de inundatievelden 
bestaan uit een zone van losse velden 
van beperkte omvang tussen de oude 
stroomruggen. die stroomruggen zelf zijn brede 
accessen, niet inundeerbare zones waar vaak 
diverse infrastructurele verbindingen overheen 
voeren. die brede accessen worden elk met een 
complex van meerdere forten en aanvullende 
werken verdedigd.

In het derde deelgebied kruist de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie de grote rivieren; in het 
Utrechtse deel de Lek, verder naar het zuiden 
ook de Linge en de Waal. de kommen tussen 

de rivieren zijn de inundatievelden. Aan de 
westzijde worden ze scherp begrensd door een 
dijk die tevens hoofdweerstandslijn is. de rivieren 
met hun oeverwallen zijn forse accessen in de 
linie. ze worden beschermd met een cluster van 
forten aan weerszijden van de rivier. 

SteLLING vAN AMSterdAM

de Stelling van Amsterdam heeft in de 
provincie Utrecht slechts één deelgebied. 
de hoofdweerstandslijn voert langs enkele 
rivierlinten. een aaneenschakeling van 
veenpolders en droogmakerijen vormen de 
inundatievelden. de dijken en rivierlinten langs 
de zijkanten van die inundatievelden zijn de 
accessen van de linie. ze worden verdedigd met 
twee standaardtypen forten, gelegen in de oksel 
van het acces en de hoofdweerstandslijn. buiten 
de provincie Utrecht zijn meer deelgebieden in 
de Stelling te onderscheiden. daar zijn andere 
typen landschappen aanwezig waar de Stelling 
doorheen voert.

In deze kwaliteitsgids worden alleen 
deelgebieden aangegeven voor de linies die 
Nationaal Landschap zijn. de oude Hollandse 
Waterlinie is alleen aan het overzicht toegevoegd 
voor het begrip van de linies als stelsels. 
duiding van de onderlinge overeenkomsten en 
verschillen geven zicht op de uniciteit van de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie en Stelling van 
Amsterdam. 



Kwaliteitsgids utrechtse landschappen   -  waterlinies 93

SvA- rIvIerLINteN

oHW

NHW - veeN

NHW - oUde 
StrooMrUGGeN

NHW - 
Grote rIvIereN
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6.5 SAMeNHANG Met verStedeLIjKING eN
 INfrAStrUctUUr

Nadat de waterlinies zijn aangelegd, zijn ze op 
hun beurt de ontwikkelingen in het landschap 
gaan sturen. Met name de locaties van 
verstedelijking en nieuwe infrastructuur zijn 
mede bepaald door de waterlinies, tot deze in de 
jaren zestig van de vorige eeuw buiten werking 
werd gesteld.

verStedeLIjKING

de waterlinies hebben richting gegeven aan 
de verstedelijking van de provincie Utrecht. 
verstedelijking vóór de hoofdweerstandslijn 
was niet toegestaan. Losse bebouwing kon 
alleen onder strenge voorwaarden. Abcoude 
en alle dorpen aan de vecht zijn achter de 
hoofdweerstandslijn van de Stelling van 
Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie 
uitgebreid. ook de groei van de agglomeratie 
Utrecht is direct aan de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie gerelateerd. bij voorkeur breidde 
de stad uit op de hogere gronden van de 
oude stroomruggen. dit kon slechts tot 
zover de Waterlinie dat toeliet. Was dat niet 
het geval, dan moest de stad in westelijke 
richting uitbreiden, op nattere en slappere 
bodems. Werd de hoofdweerstandslijn van 
de Waterlinie opgeschoven, dan kon de stad 
naar het oosten, noorden of zuiden uitbreiden. 
de groei is verscheidene keren heen en weer 
gesprongen. Nadat de NHW buiten werking 
werd gesteld groeide Utrecht opnieuw naar het 
oosten, met wijken als Lunetten en de Uithof. 
ook Maarssen en jutphaas groeiden over de 
hoofdweerstandslijn heen. de recente groei 
van de agglomeratie naar het westen met 
Leidsche rijn, volgt een vergelijkbaar proces. 

In dit geval heeft niet alleen de waterlinie maar 
eerder de groene buffer naar de Heuvelrug de 
groeirichting bepaald.

de Nieuwe Hollandse Waterlinie aan de oostzijde 
van Utrecht is in zekere zin een opschaling 
van de stadswallen rond de oude binnenstad. 
Als verdedigingswerk was ze dat letterlijk. de 
verdedigingsfunctie van de stadswallen is 
opgeheven toen de waterlinie in functie was. 
Nadat de militaire functie was verdwenen werden 
stadswallen omgevormd tot parken en gebruikt 
voor de aanleg van nieuwe infrastructuur om de 
oude stad beter te ontsluiten..

Het deel van de oorspronkelijke Nieuwe 
Hollandse Waterlinie dat na het buitenwerking 
stellen is bebouwd, is een bijzonder deel van 
dit Nationaal Landschap. Het onderliggende 
landschap waarop de linie is gebaseerd, is niet 
meer aanwezig. In dit gebiedskatern wordt 
het stedelijk gebied als een apart deelgebied 
beschouwd.

INfrAStrUctUUr

vanaf het moment dat de waterlinies zijn 
aangelegd, komt nieuwe infrastructuur steeds 
bij een bestaand acces met verdedigingswerken 
te liggen. de spoorlijnen ten oosten van Utrecht 
en ten zuiden van Amsterdam, de voormalige 
spoorlijn tussen Uithoorn en Mijdrecht, het 
Amsterdam-rijnkanaal, de A2; allen kruisen ze 
de waterlinie bij een reeds bestaand acces. zelfs 
het A12-tracé maakt gebruik van de bestaande 
verdedigingswerken, ook al loopt deze weg ten 
westen van fort vechten van het Kromme rijn 



Kwaliteitsgids utrechtse landschappen   -  waterlinies 95

acces af. Pas na het buitenwerking stellen van 
de waterlinies wordt nieuwe infrastructuur los 
hiervan in het landschap gelegd, zoals de A28.

In tegenstelling tot de verstedelijking heeft 
al deze infrastructuur niet tot een nieuw 
deelgebied in de waterlinies geleid. Wel heeft de 
infrastructuur de randen en overgangen tussen 
de verschillende deelgebieden beïnvloed. Aan 
de oostzijde van Utrecht zorgt grootschalige 
infrastructuur met opgaande beplanting op veel 
plekken voor een scherpe overgang tussen stad 
en landschap. Alleen oude waterlinie-accessen 
prikken als groene lijnen door deze rand.
de oostzijde van Utrecht maakt grootschalige 
infrastructuur met opgaande beplanting op 
veel plekken een scherpe overgang tussen stad 
en landschap. Alleen oude waterlinie-accessen 
prikken als groene lijnen door deze rand.



Kwaliteitsgids utrechtse landschappen   -  waterlinies96

NHW - StedeLIjK 
GebIed

SvA- rIvIerLINteN

oHW

NHW - veeN

NHW - oUde 
StrooMrUGGeN

NHW - 
Grote rIvIereN
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SvA- rIvIerLINteN

oHW

loopt over een slingerende dijk langs een 
natuurlijke watergang (rivierlint)

achterzijde altijd scherp, voorzijde meestal 
scherp begrensd door dijk, soms uitlopend 
door hoogteverloop veld

alleen rivieren zijn accessen, worden verde-
digd met grote verdedigingswerken

vestingsteden en aarden schansen

aarden batterrijen bij accessen (slechts 
nog relicten van aanwezig)

5 tHeMA’S toeGePASt oP de deeLGebIedeN

WAterLINIeS

hoofdweerstandslijn is doorgaans een 
bestaande lijn van het landschap

acces is een niet-inundeerbare zone, vaak 
met infrastructuur die apart verdedigd 
wordt

breed scala aan militaire en waterbouw-
kundige elementen

inundatievelden liggen vóór de hoofdweer-
standslijn, aan de vijandelijke zijde

grote diversiteit aan forten met karakteris-
tieke opbouw, voor- en achterzijde, grond-
wallen en veelal scherpe hoeken

HoofdWeer-
StANdSLIjN

INUNdAtIe-
veLdeN

verdedIGING 
AcceSSeN

forteN

overIGe 
MILItAIre 
objecteN
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Opgegaan in 
stedelijk gebied

HoofdWeer-
StANdSLIjN

INUNdAtIe-
veLdeN

verdedIGING 
AcceSSeN

forteN

MILItAIre 
objecteN

5 tHeMA’S

WAterLINIeS

hoofdweerstandslijn is doorgaans 
een bestaande lijn van het land-
schap

acces is een niet-inundeerbare 
zone, vaak met infrastructuur die 
apart verdedigd wordt

breed scala aan militaire en water-
bouwkundige elementen

inundatievelden liggen vóór de 
hoofdweerstandslijn, aan de vijan-
delijke zijde

grote diversiteit aan forten met karak-
teristieke opbouw, voor- en achterzijde, 
grondwallen en veelal scherpe hoeken

NHW/veeN

ligt op de oostoever van de vecht

scherp begrenst met dijk aan de vecht-
zijde, uitlopend aan de oostzijde door 
hoogteverloop in landschap

accessen zijn dijken, verdedigd met een 
vooruitgeschoven fort in de as van de dijk

forten in zeer veel vormen, speciaal ont-
worpen voor de te verdedigen locatie

sluisjes bij de hoofdweerstandslijn, veelheid 
aan militaire objecten verspreid langs de ach-
terlijn met concentraties rond accessen

NHW/oUde StrooMrUGGeN

niet aanwezig in dit deelgebied

zone van losse inundatievelden van be-
perkte omvang, veelal geschaard tegen de 
hoofdweerstandslijn

uitgebreide niet te inunderen zones met 
een veelheid aan infrastructuur; verdedigd 
met een ring van forten

grote en zeer grote forten, tot zeer com-
plex van opzet

veel militaire objecten in allerlei soorten; 
waterstaatkundig beperkt, vooral dijk-
coupures

toeGePASt oP deeLGebIed:
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NHW/Grote rIvIereN

grote velden, met scherpe achtergrens en 
verlopend aan voor- en zijkanten

winterdijk en de rivier kruisend

acces = bevaarbare rivier + niet inundeer-
bare oeverwal; verdedigd met cluster van 
werken

zwaar fort op de achterlijn, lichter fort of 
werk op de voorlijn

scala aan kazematten, betere verdediging 
oeverwal en langs hoofdweerstandslijn

NHW/StedeLIjK GebIed

lage dijk, met een weg er naast of erop, 
langs een gegraven water

niet meer aanwezig, is volgebouwd

infrastructuur kruist de hoofdweerstandslijn, 
verdedigd door een fort op de achterlijn

breed scala aan fort-vormen, van eenvou-
dig tot zeer complex

vooral waterstaatkundige werken (inundatiekana-
len, sluisjes, plofsluizen, reeksen van batterijen

SvA/rIvIerLINteN

loopt over een slingerende dijk langs een 
natuurlijke watergang (rivierlint)

inundatievelden zijn aan alle zijden scherp 
begrenst door een dijk

accessen worden verdedigd met een fort 
in de oksel van acces en hoofdverde-
digingslijn

vooral sluizen, vrijwel geen militaire 
objecten

standaard modellen voor de forten



Kwaliteitsgids utrechtse landschappen   -  waterlinies100

6.6 reLAtIe Met de KerNKWALIteIteN

hoofdweerstandslijn

fort ter verdediging

acces

inundatieveld

In het voorgaande is een verhalende en 
ruimtelijke analyse van het landschap gemaakt. 
dit levert een veelheid aan karakteristieke 
kenmerken op. Hieronder worden de kenmerken 
teruggekoppeld naar de eerder gedefinieerde 
kernkwaliteiten van de Stelling van Amsterdam 
en de Nieuwe Hollandse Waterlinie 
(hoofdstuk 5).

1. SAMeNHANGeNd SteLSeL 

deze kernkwaliteit is de basis voor een 
betekenisvolle beleving van de waterlinies. 
Afzonderlijk hebben de elementen weinig 
betekenis. ze zijn vooral waardevol als onderdeel 
van het systeem. de beleving van de samenhang 
heeft enerzijds te maken met een begrip van 
het stelsel, zoals uiteengezet in de voorgaande 
hoofdstukken en anderzijds met het landschap 
waarin de waterlinie is aangelegd. Hoe sterker 
het oorspronkelijke landschap aanwezig is, hoe 
herkenbaarder het stelsel van de waterlinie. 
verschillen tussen de veld-landschappen en 
de zone-landschappen, maken de structuur 
van inundatievelden, hoofdweerstandslijn en 
accessen leesbaar.
In het deelgebied “Stedelijk gebied” van 
de Nieuwe Hollandse Waterlinie is het 
onderliggende landschap vrijwel niet meer te 
herkennen. Losse elementen van de waterlinie 
zijn zichtbaar, zonder onderlinge samenhang. bij 
gebrek aan de juiste verhalen is de samenhang 
tussen afzonderlijke elementen eenvoudig 
verkeerd te interpreteren. Accessen worden 
bijvoorbeeld niet gezien als niet-inundeerbare 
zones, maar gereduceerd tot infrastructuur die 

over die zones liep.
rond de stad Utrecht heeft verstedelijking het 
oorspronkelijke landschap van de waterlinie 
gereduceerd tot een smalle zone, die bovendien 
door grootschalige infrastructuur versnipperd is. 
begrip van het landschap helpt hier bij uitstek 
om de waterlinie te begrijpen.

2. GroeN eN overWeGeNd StIL

de waterlinies zijn aangelegd buiten de drukke 
gebieden. die gebieden moesten nu juist 
beschermd worden. bovendien is inundatie van 
gebieden eenvoudiger als er zo min mogelijk 
mensen wonen. ook op het potentiële strijdveld, 
de accessen, is een lage bevolkingsdichtheid 
gewenst. 
Het meest rustig zijn de inundatievelden. zij 
zijn overwegend in gebruik voor de landbouw 
en extensieve natuur. de beleving van rust en 
stilte is hier het grootst, ’s nachts nog versterkt 
door de donkerte. Alleen sommige plassen 
vormen met hun intensieve recreatie hierop een 
uitzondering.
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zones

velden

de accessen en de zone rond de 
hoofdweerstandslijn zijn altijd de drogere 
gebieden geweest: veilig voor wonen en 
verkeer, dus minder rustig. toch zijn deze 
zones aanzienlijk groener en rustiger dan de 
steden. vanuit de steden komen de meeste 

mensen eerst in deze drogere zones voordat 
ze een veld-landschap beleven. In die context 
is de groene omgeving en relatieve rust van de 
hoofdweerstandslijn en accessen een belangrijke 
kwaliteit.

3. (reLAtIef Grote) oPeNHeId

de kernkwaliteit openheid hangt nauw samen 
met de inundatievelden. Het overgrote deel van 
de inundatievelden ligt in de veld-landschappen. 
ze bestaan uit (veen)weidegebied, open 
weilanden met weidse vergezichten, of uit 
petgaten en plassen met een wat minder grote 
openheid. Kleinere inundatievelden liggen in het 
gebied van de oude Stroomruggen. Het zijn de 
nattere plekken binnen dit landschap, plekken 
die eveneens voornamelijk voor weidegronden 
werden gebruikt. een bijzondere openheid 
zit in de accessen van de grote rivieren. de 
uiterwaarden rond de rivier zijn relatief open, 
zeker gezien vanaf de hoge winterdijken. dit 
gebied kan eenvoudig onder water komen te 
staan, maar is in principe een acces, omdat de 
rivier ook dan goed bevaarbaar blijft. 
de beleving van de openheid is verschillend 
tussen de deelgebieden. Maat en schaal van 
openheid worden bepaald door het landschap, 
niet door de waterlinie. Alleen in tijden van 
oorlog zorgde de waterlinie zelf voor openheid, 
bijvoorbeeld door het open kappen van de 
schootsvelden rond de forten.
de openheid hangt sterk samen met het 
onderliggende landschap en is verder uitgewerkt 
in de gebiedskaternen Groenen Hart en 
rivierengebied.  
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Net als het rijk heeft de provincie Utrecht de 
ambitie om de kernkwaliteiten van de Stelling 
van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie te waarborgen en te ontwikkelen. 
Met dit gebiedskatern wil de provincie inspiratie 
en houvast bieden voor het omgaan met 
ontwikkelingen en zo de landschappelijke 
kwaliteiten veiligstellen. In essentie komt dit neer 
op het beleefbaar houden van de ruimtelijke en 
verhalende kwaliteiten van de beide waterlinies, 
zoals die in hoofdstuk 6 zijn aangegeven en in 
hoofdstuk 8 worden uitgewerkt. Maar dat wil 
niet zeggen dat overal evenveel aandacht voor 
nodig is. Sommige kenmerken zijn belangrijker 
voor het unieke karakter van deze Nationale 
Landschappen dan andere. en sommige 
aspecten van de kernkwaliteiten zijn sterker 
aanwezig en beleefbaar dan andere.

Het onderscheiden van de ruimtelijke en de 
verhalende aspecten van het landschap is 
een goed middel om de kernkwaliteiten uit te 
werken en praktisch hanteerbaar te maken. Maar 
uiteindelijk zijn ze niet los van elkaar te zien. de 
beleving van het Nationaal Landschap bestaat 
uit de ruimte én het verhaal. In de ambitie 
worden de ruimtelijke en verhalende kwaliteiten 
van het landschap in hun onderlinge samenhang 
bekeken. de ambitie wordt verbeeld met een 
integrale kaart, waarin beide kwaliteiten bijeen 
zijn gebracht. 

de provincie Utrecht geeft de volgende 
uitwerking aan de landschappelijke 
kernkwaliteiten van de waterlinies. 

het systeem van de stelling van amsterdam en 
de nieuwe hollandse waterlinie bestaat uit een 
hoofdverdedigingslijn, inundatievelden ervoor, 
zwakke punten (accessen) in de inundatie 
(niet inundeerbare zones en infrastructuur), 
forten en militaire objecten ter verdediging 
van de accessen en waterwerken voor het 
inundatiesysteem. de linies zijn bepaald door 
het onderliggende landschap. Op hun beurt 
bepalen de linies de ontwikkelingsrichting 
en vorm van verstedelijking en grootschalige 
infrastructuur.

voor de twee waterlinies heeft het rijk in de 
Nota ruimte de volgende kernkwaliteiten 
benoemd:
1. samenhangend stelsel van forten, dijken, 

kanalen en inundatiekommen
2. groen en relatief stil
3. (relatief grote) openheid

de eerste kernkwaliteit, het samenhangend 
stelstel, is direct gekoppeld aan de 
cultuurhistorische betekenis van de linies. 
de andere twee kernkwaliteiten hebben 
vooral betrekking op het (onderliggende) 
landschap. de ambities voor deze kwaliteiten 
worden meegenomen in de ambities van de 
gebiedskaternen Groene Hart en rivierengebied. 
daarin zijn de landschappen waarin de linies zijn 
aangelegd meer gedetailleerd uitgewerkt. In dit 
hoofdstuk wordt ingegaan op de ambities vanuit 
de kernkwaliteit ‘samenhangend stelsel’.
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AMbItIeKAArt WAterLINIeS

1.

3.

4.

2.

overIG

kanaal

deeLGebIedeN

HoofdWeerStANdSLIjN

AcceSSeN

forteN

spoorlijn

snelweg

onderverdeling deelgebieden

SvA rivierlint

NHW veen

NHW Stedelijk gebied

NHW oude stroomruggen

NHW Grote rivieren

hoofdweerstandslijn

vooruitgeschoven hoofd-
weerstandslijn

opschuiven hoofdweerstandslijn

dijk-acces

niet inundeerbare oude stroomrug

bevaarbare rivier met oeverwal

veenrivier

relatief eenvoudig fort NHW

fort type SvA

groot complex fort NHW

voorzijde fort

aandachtsgebieden

grens nationaal landschap 
SvA en NHW - Utrechts deel

grens provincie Utrecht

de ambitiekaart kan alleen 
geinterpreteerd worden met de 
tekst van dit hoofdstuk
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bij de ambities over het samenhangend stelsel 
zet de provincie in op het beleefbaar en 
herkenbaar maken van het systeem, inclusief het 
borgen en versterken daarvan. 

PANorAMA KrAyeNHoff 

de Waterlinie is ontmanteld als actief militair 
verdedigingssysteem. Als gevolg hiervan 
zijn veel van oorsprong samenhangende 
systemen en objecten niet meer intact of 
ontbreekt de samenhang. dit geldt met name 
voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie met zijn 
uitgestrekte ligging en diversiteit aan betrokken 
instanties. In de Nota Landschap 1992, de nota 
belvedere en de derde Architectuurnota zijn 
de linies onderkend als belangrijke nationale 
projecten. deze erkenning vanuit zowel de 
cultuurhistorische, landschappelijke als 
ruimtelijke betekenis leidde in 2004 tot een 
overkoepelende visie voor de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie: het Linieperspectief Panorama 
Krayenhoff. op basis van deze visie moet de 
linie weer een samenhangend geheel vormen. 
de provinciale Structuurvisie 2005-2015 heeft 
deze visie als inspiratiebron overgenomen. de 
in de visie opgenomen regimes “open velden” 
en “liniegezicht” zijn overgenomen. Nieuwe 
ruimtelijke ontwikkelingen dienen rekening 
te houden met de linies. ook de Stelling van 
Amsterdam is opgenomen in deze Structuurvisie 
als element waarmee, met name in de beleving 
en cultuurhistorische waarde, rekening gehouden 
moet worden bij ruimtelijke ontwikkelingen.

Mede als gevolg van deze erkenning is en wordt 
al door veel instanties en op veel schaalniveaus 
gewerkt aan het beleefbaar maken van de linies. 
belangrijkste insteken die hierbij al worden 
gehanteerd zijn:
•	 Enerzijds	de	zichtbare	militaire	objecten	

(forten, kazematten etc.). zij vallen op in hun 
omgeving, zijn direct herkenbaar en geven 
aanleiding voor het ontdekken en begrijpen 
van de linies. Ambities op dit vlak zijn gericht 
op het verbeteren van hun individuele 
zichtbaarheid, het vertellen van een verhaal, 
het toegankelijk maken en binnen de directe 
omgeving het onderling verbinden. Met name 
gemeenten en gebiedsgerichte organisaties 
zijn hier sterk in.

•	 Anderzijds	wordt	ingestoken	op	het	beleefbaar	
maken van de totale lengte en dus de 
uitgestrektheid van (het Utrechtse deel van) 
de linie. Ambities richten zich voornamelijk 
op de lange lijn, de doorgaande recreatieve 
routes en het beleefbaar maken van de 
hoofdverdedigingslijn als bijzondere lijn in het 
landschap. 

Samenhang tussen forten, accessen en 
hoofdverdedigingslijn én hun relatie met de 
overige elementen uit het gehele systeem is 
echter nog onderbelicht. de provincie Utrecht 
zet met haar ambities in op deze schakel.

de Nationale Landschappen Waterlinies vragen:
het waarborgen en versterken van de 
samenhang tussen de elementen van de linies, 
met name gericht op de specifieke kenmerken 
van onderscheiden deelgebieden.

de provincie spitst haar ambitie voor de 
waterlinies toe op twee zaken:

1. accessen als uitgangspunt voor samenhang, 
resulterend in specifieke ambities voor: 
•	forten	op	de	accessen
•	inundatievelden	begrenzen	de	accessen
•	accessen	tot	aan	de	hoofdweerstandslijn
•	infrastructuur	op	het	acces
•	diverse	gebiedspecifieke	typen	van	de	

accessen
2. bijzondere aandacht voor deelgebieden
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7.1  AcceSSeN ALS UItGANGSPUNt voor   
 SAMeNHANG 

de forten en overige militaire objecten zijn 
de meest in het oog springende elementen 
in het landschap. zij geven een directe 
aanleiding voor het ontdekken en begrijpen 
van de waterlinies. Wat vervolgens als eerste 
beleefbaar moet worden is wát die forten nu 
eigenlijk verdedigen: de accessen. vanuit 
de accessen komt de beleving dan op de 
inundatievelden, de waterstaatkundige werken 
en de hoofdverdedigingslijn. Niet ieder acces 
kent eenzelfde opbouw met fort, inundatieveld 
etc. (zie hoofdstuk 6). de verschillende soorten 
accessen zijn te verdelen in vier deelgebieden, 
elk met een eigen type acces en gebaseerd op 
het onderliggend landschap.

de Nationale Landschappen Stelling van 
Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie 
vragen:
het in stand houden of, waar nodig, versterken 
van het samenhangend stelsel, uitgelegd 
via de accessen (met differentiatie naar 
gebiedspecifieke kenmerken). ontwikkelingen 
die het kenmerk van een deelgebied (acces-
typen) of algemeen geldende principes van 
het systeem doorbreken, moeten voorkomen 
worden. 

1. forteN oP de AcceSSeN

Het acces was niet te inunderen en daardoor 
een zwakke plek in de waterlinie. Het acces 
moest daarom door een fort verdedigd kunnen 
worden. Het fort heeft een duidelijke richting. 
de voorzijde is gericht op de vijandelijke 
kant en het heeft een achterkant naar de 
hoofdweerstandslijn.

Het fort dient ter verdediging van het acces. 
Aangezien het acces niet overal eenzelfde 
vorm en omvang heeft, verschilt ook het fort, 
zowel in omvang als ligging op het acces. 
door veranderingen aan en op het acces kan 
de samenhang tussen fort en acces worden 
aangetast. de relatie tussen het acces en het 
fort dient helder in het landschap tot uiting te 
komen.

de waterlinies vragen om:
•	 aan	de	voorzijde	van	een	fort	(halve	cirkel)	

de nadruk leggen op uitzicht en openheid. 
zicht van en naar het fort. Schootsvelden 
richten zich naar de voorzijde en zijn bewust 
aangebrachte (vista’s);

•	 een	verbinding	naar	achteren	toe,	met	
zicht op de toegang c.q. poort van het 
fort. Accentueren van de weg. reden voor 
het afbuigen van de acces-infra (=fort) 
herkenbaar maken. toegang en parkeren aan 
de achterzijde. daar waar het fort (nagenoeg) 
op de hoofdverdedigingslijn ligt (zoals bij de 
Stelling van Amsterdam), loopt de zichtlijn tot 
voorbij deze lijn;

•	 hanteren	van	bouwregels	voor	de	verboden	
kringen;  

•	 Een	herkenbare,	gebiedspecifieke	ligging	van	
een fort op het acces.

2. INUNdAtIeveLdeN beGreNzeN de 
AcceSSeN

Het inundatieveld bepaalt de rand van het acces. 
of die rand scherp of geleidelijk is, verschilt per 
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deelgebied en type acces. zo is bij de SvA-
rivierlinten en NHW-veen het acces een dijk die 
scherp afgebakend door het inundatieveld loopt. 
Accessen in NHW-stroomruggen en NHW-
grote rivieren lopen geleidelijker over in het 
inundatieveld. 

door inundatie werden de begaanbare paden in 
de inundatievelden gemaskeerd. de accessen 
bleven herkenbaar in het landschap. bescheiden 
opgaande beplanting of bebouwing langs 
het acces was daardoor niet zonder meer 
uitgesloten, zolang rekening gehouden werd met 
de schootsvelden.

Het militaire systeem vereiste niet dat de 
inundatiegebieden volledig onbebouwd bleven. 
er was een verschil tussen vredestijd-inrichting 
en oorlogstijd-inrichting. In vredestijd mocht 
gebouwd worden, mits zo nodig verwijderbaar 
in oorlogstijd. de ambities vanuit het landschap 
(zoals openheid) bepalen de geschiktheid van 
de locatie voor bebouwing (zie gebiedskaternen 
Groene Hart en rivierengebied). de ambities 
vanuit de waterlinies bepalen de schaal en 
uitvoering van bebouwing. beplanting en 
bebouwing van het bestaande landschap 
maken deel uit van het inundatieveld. de 
inundatiemiddelen c.q. waterwerken maken deel 
uit van het systeem. Aan deze werken worden 
geen specifieke eis gesteld, anders dan via 
monumentenwet gebeurt.

de waterlinies vragen om:
•	 scherpe	grenzen	of	geleidelijke	overgangen	

tussen acces en inundatievelden, afhankelijk 
van het deelgebied c.q. type acces;

•	 behouden	van	zicht	op	de	openheid	van	de	

inundatievelden vanuit de accessen;
•	 geen	grote	stedelijke	ontwikkelingen	aan	

aanvalszijde van de hoofdverdedigingslijn 
in het inundatiegebied, slechts beperkte 
bebouwing als onderdeel van grondgebonden 
ontwikkelingen in het gebied. te denken valt 
aan vergroten boerderijen, schuren etc. de 
enkele “satellieten” die momenteel aan de 
oostzijde bij de Nieuwe Hollandse Waterlinie 
zijn gebouwd na het vervallen van de militaire 
beperking of voorafgaand aan visie Krayenhoff 
(Uithof, Lunetten), verdienen geen navolging.

3. AcceSSeN tot AAN de 
HoofdWeerStANdSLIjN

Accessen lopen door tot aan de (oorspronkelijke) 
hoofdverdedigingslijn, ook waar de 
hoofdverdedigingslijn later verlegd is (Maarssen 
- jutphaas). de hoofdverdedigingslijn is een 
doorgaand pad of gewone weg, veelal langs 
een watergang met een verscholen ligging in 
het landschap. Het is niet de drukke hoofdweg, 
maar juist het rustige pad. om het systeem 
beleefbaar te maken is enige accentuering 
mogelijk op de plaats waar het acces aansluit op 
de hoofdverdedigingslijn.

de waterlinies vragen om:
•	 het	herkenbaar	door	laten	lopen	van	de	

accessen tot aan de hoofdverdedigingslijn, ook 
waar deze verlegd is;

•	 de	herkenbaarheid	van	de	
hoofdverdedigingslijn bij de aansluiting op het 
acces, zonder dominant aanwezig te zijn in zijn 
omgeving;

•	 geen	grote	stedelijke	ontwikkeling	aan	de	
aanvalszijde van de hoofdverdedigingslijn. 
Slechts beperkte kleinschalige ontwikkelingen 
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buiten de verboden kring, gekoppeld aan 
lineaire patronen in het acces.

4. INfrAStrUctUUr oP Het AcceS

de accessen zijn de (niet door inundatie) te 
verdedigen toegangen naar het stelstel van 
de waterlinie. Hierover lopen kleinschalige 
(dijkwegen) en grootschalige (spoorweg, 
rijksweg) infrastructuur.. de inundatievelden 
zijn vrij van infrastructurele werken die de 
hoofdverdedigingslijn raken of kruisen.

de waterlinies vragen om:
•	 de	locatie	van	nieuwe	infrastructuur	laten	

bepalen door de accessen. voor zover het 
landschap dit toelaat, mag de infrastructuur 
het acces in beperkte mate verbreden. de 
koppeling met het acces moet hierbij in stand 
blijven;

•	 het	niet	laten	doorsnijden	van	inundatievelden	
met nieuwe infrastructuur, met een directe 
aansluiting op de hoofdverdedigingslijn;

•	 het	beperken	van	infrastructurele	werken	in	
de inundatievelden tot lokale betekenis (lokale 
ontsluiting) met uitvoering op maaiveldhoogte 
(dat is onder inundatieniveau).

5. SPecIfIeKe AMbItIeS Per tyPe AcceS

Naast de algemene kenmerken in de 
samenhang tussen acces en de overige linie-
elementen, hebben de accessen per deelgebied 
ook zeer specifieke karakteristieken. elk 
deelgebied heeft zijn eigen type acces. 

de waterlinies vragen om:
•	 SvA	-	Rivierlinten:	smalle	dijk-accessen	met	

forten in de oksel

•	Het	fort	ligt	in	de	oksel	van	acces	en	
hoofdverdedigingslijn.

•	Strakke	randen	tussen	acces	en	
inundatieveld. 

•	Het	acces	is	een	dijk(weg),	met	bocht	om	
fort.

•	Zichtrelatie	tussen	fort	en	acces	is	breed	
voor en smal achter.

•	Er	is	een	zichtrelatie	van	achter	de	
hoofdverdedigingslijn op het fort.

•	 NHW	-	Veen:	smalle	dijk-accessen	met	
vooruitgeschoven forten
•	Het	fort	ligt	in	de	as	van	de	weg	in	

het acces, op korte afstand van de 
hoofdverdedigingslijn.

•	Strakke	randen	tussen	acces	en	
inundatieveld. 

•	Het	acces	is	een	dijk(weg),	met	bocht	om	
fort.

•	Zichtrelatie	tussen	fort	en	acces	is	breed	
voor en smal achter.

•	 NHW	-	Oude	Stroomruggen:	brede	
stroomrug-accessen
•	De	forten	liggen	in	twee	ringen	verspreid	over	

de stroomrug.
•	Geleidelijke	randen	tussen	acces	en	

inundatieveld.
•	Militaire	werken	op	voorlijn	tussen	de	forten.

•	 NHW	-	Grote	Rivieren:	brede	bevaarbare	rivier	
acces
•	De	forten	flankeren	de	rivierdijk.
•	Kleinere	werken	op	voorlijn	van	forten.
•	Geleidelijke	randen	tussen	acces	en	

inundatieveld.
•	Militaire	werken	op	voor-	en	achterlijn	

binnendijks.
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7.2 bIjzoNdere AANdAcHt voor deeLGebIedeN 

Uitgaande van de omschreven ambities om het 
systeem beleefbaar te maken, zijn uitwerkingen 
denkbaar voor deelgebieden waar we enige extra 
aandacht op richten. de eerder omschreven 
ambities zijn in principe tijdloos. de bijzondere 
aandacht richt zich op gebieden die nu in de 
belangstelling staan. de aandachtsgebieden 
kunnen daarom in de loop van de tijd 
veranderen. zonder daar extra principes voor op 
te stellen, bekijken we hier de mogelijkheden van 
deze deelgebieden in relatie tot de ambities voor 
de waterlinies.

forteN bLAUWKAPeL, de GAGeL / 
NoordeLIjKe rANdWeG UtrecHt

de noordelijke randweg, de N230, zal worden 
geherstructureerd, inclusief aansluiting op 
de te verbreden A27. dit kan leiden tot een 
zware (visuele) barrière tussen stad, fort en 
buitengebied waarbij het kenmerk van het 
acces verdwijnt: het fort (midden)op het acces, 
welke een herkenbare lijn vormt naar de 
hoofdverdedigingslijn en de stad. de relatie 
tussen stad, fort en acces moet behouden 
blijven door de N230 dusdanig te positioneren 
dat zichtlijnen tussen stad en fort over het acces 
in stand blijven. dat kan door verdiepte aanleg 
van de N230 waar deze de accessen doorsnijdt, 
met minimale profielbreedte en behoud van 
de inundatievelden. Het betreft hier zowel het 
acces bij fort de Gagel als het acces bij fort 
blauwkapel.
Het verdiept aanleggen van de N230 biedt 
daarnaast de mogelijkheid ter plaatse van de 
accessen bij de forten (recreatieve) stad-land 
verbindingen te realiseren.

Het creëren van nieuwe doorsnijdingen door 
de inundatievelden, met aansluiting op de 
Gageldijk/ N230, parallel lopend aan en op 
enige afstand van de accessen, past niet in 
de ambities voor de waterlinies. deze zouden 
nieuwe accessen vormen.
bijzondere aandacht vraagt fort blauwkapel. de 
manier waarop rijksweg N230 de verbinding 
tussen het fort en het bijbehorende acces 
richting Maartensdijk doorsnijdt, maakt de relatie 
tussen deze twee moeilijk beleefbaar. Met het 
aanleggen van een verdiept tracé kunnen de 
zichtlijnen tussen het fort en de as van het acces 
in ere worden hersteld.

LAAGrAveN 

Laagraven krijgt in de nabij toekomst mogelijk 
te maken met druk vanuit stedelijke opgaven en 
intensivering van de recreatieve structuren.
door Laagraven loopt de jutphase stroomrug 
met het daaraan gelegen fort ‘t Hemeltje. via 
de oude weg van Houten naar Utrecht is deze 
stroomrug verbonden met die van de Kromme 
rijn. bij de ontwikkeling van Laagraven en 
het realiseren van (recreatieve) verbindingen 
richting Houten moet recht worden gedaan aan 
de inundatievelden aan weerszijden van beide 
accessen en het versterken van de verbindingen 
over het acces (Utrechtseweg). tevens moet de 
structuur van de inundatievelden en accessen 
herkenbaar blijven.

rHIjNAUWeN – vecHteN / A27

de snelweg A27 wordt geherstructureerd en 
het gebied tussen de Lunetten en A27 krijgt 
mogelijk op termijn een nieuwe functie. de kans 
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bestaat dat de A27 wordt verbreed en/of verder 
verdiept. zij vormt een barrière in de oost-west 
richting van het brede acces met haar vele 
forten en militaire werken. de A27 doorsnijdt de 
relatie tussen de buitenste fortenring (rijnauwen 
en vechten) en de binnenste ring (de Lunetten). 
centraal over het acces lopen meerdere, min of 
meer gebundelde, verkeerslijnen: de Kromme 
rijn, Koningsweg, Spoorlijn, oude en Nieuwe 
Houtense pad. deze komen vanuit het oosten uit 
bij de Lunetten. de forten flankeren deze lijnen. 
overkapping van de A27 moet bijdragen aan 
de relatie tussen het acces, de forten, de oost-
west relaties en de verbinding met de stad. Wij 
zetten in op een overkapping ter hoogte van de 
Lunetten.  

fort bIj UItHoorN

Langs de Mijdrechtse zuwe ligt het fort bij 
Uithoorn (ook wel fort de zuwe genoemd). de 
functie was het beschermen van het acces vanuit 
de ronde venen (de zuwe), de bedijking, de 
(later aangelegde) voormalige spoorlijnen en het 
beschermen van de inundatiesluis ten westen 
van het fort. voor het gebied aan de zuidzijde 
van de kern Amstelhoek en ten noordwesten 
van het fort wordt gedacht aan woningbouw. 
tussen Amstel en de ringdijk eerste bedijking 
worden plannen uitwgewerkt voor de aanleg 
van een zogenaamd “nat bedrijventerrein”. 
voorts wordt de N201 omgelegd, waarbij de 
Amstel via een tunnel zal worden gekruist juist 
ten oosten van Uithoorn. tussen de bestaande 
N201 en de ringdijk tweede bedijking komt een 
verbindingsweg die achter het fort loopt.. 

van belang voor de beleefbaarheid van het 
systeem is het instandhouden van de relatie 
tussen fort, de Mijdrechtse zuwe (oorspronkelijk 
traject N201), de inundatievelden en de 
hoofdverdedigingslijn. 
Het aanleggen van de verbindingsweg biedt 
kansen om aandacht te geven aan zichtlijnen op 
(de achterzijde van) het fort. de omlegging van 
de N201 zal de Amstel verdiept kruisen en vormt 
daarmee niet zonder meer een nieuw acces. 
In het ontwerp moet aandacht besteed worden 
aan de relatie met het inundatieveld. zo ook 
bij de beoogde aanleg van natuur (ecologische 
Hoofdstructuur) langs de N201.
omlegging van de N201 en de ontwikkeling 
van het bedrijventerrein tot aan de ringdijk 
eerste bedijking, kan de ogen richten op het 
gebied tussen de ringdijk eerste bedijking 
en het nieuwe tracé van de N201. dit zou 
echter bebouwing aan de aanvalszijde van de 
hoofdverdedigingslijn betekenen en is vanuit het 
Stellingbelang niet gewenst.
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8. verdIePING deeLGebIedeN

Hoofdstuk 6 geeft een overzicht van de 
kwaliteiten van de waterlinies, gevat in vijf 
thematische iconen per deelgebied. er 
wordt een beschrijving gegeven van de 
landschappelijke essentie, gerelateerd aan 
de kernkwaliteiten van de waterlinies. eén 
karakteristieke foto per deelgebied illustreert de 
ruimtelijke essentie ervan. een isometrie toont 
de ruimtelijke samenhang tussen de thema’s van 
de deelgebieden. vervolgens worden de thema’s 
verder uitgediept met series aanvullende iconen.

de vijf thematische iconen en hun uitwerking 
(verdieping) tonen de ruimtelijke principes 
van het betreffende deelgebied die bepalend 
zijn voor de kernkwaliteiten van het huidige 
landschap. ruimtelijke ontwikkelingen uit het 
verleden zijn grotendeels via deze principes 
vormgegeven en ingepast en hebben zo 
bijgedragen aan de huidige kwaliteiten van dit 
deelgebied.

ook nu staat het landschap niet stil. Hoofdstuk 
4 beschrijft welke ontwikkelingen er zoal op 
de Nationale Landschappen Stelling van 
Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie 
afkomen. bij veel van deze ontwikkelingen is 
het niet de vraag òf ze in dit landschap kunnen 
worden ingepast, maar vooral hoé dit gebeurt. 
Locatie en vormgeving bepalen of ze zullen 
gaan bijdragen aan de kernkwaliteiten van de 
waterlinies, of daar juist afbreuk aan doen. 

de beste garantie om nieuwe ontwikkelingen 
positief te laten bijdragen aan de kernkwaliteiten 
van de waterlinies is deze volgens de 
gedefinieerde ruimtelijke principes in te passen 
en vorm te geven.

bij sommige ontwikkelingen bieden deze 
principes echter onvoldoende houvast. voor die 
gevallen worden per deelgebied aanvullende 
ontwikkelprincipes gegeven. zij borduren 
voort op de kwaliteiten en karakteristieken 
van het deelgebied, zijn een aanvulling op de 
verdieping en dienen als inspiratie. Net als bij 
de behandeling van de dynamiek in hoofdstuk 
4, zijn de principes gegroepeerd naar functies, 
zonder hierbij volledig te willen of kunnen zijn. 
bij het optreden van onvoorziene ontwikkelingen 
of in het geval dat de ontwikkelprincipes 
onvoldoende houvast bieden, kunnen op grond 
van de thematische iconen en hun verdieping 
aanvullende principes worden ontworpen.
de ontwikkelprincipes in dit gebiedskatern gaan 
met name over de kernkwaliteit ‘samenhangend 
stelsel’. de andere kernkwaliteiten van de 
waterlinies hebben meer betrekking op het 
onderliggend landschap en worden uitgewerkt in 
de katernen Groene Hart en rivierengebied.
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SvA- rIvIerLINteN

oHW

NHW - veeN

NHW - oUde 
StrooMrUGGeN

NHW - 
Grote rIvIereN

NHW - StedeLIjK 
GebIed
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Samenhang tussen de vijf 
thema’s verbeeld met een 
isometrie

Samenhang tussen de vijf 
thema’s verbeeld met een 
isometrie

8.1 oUde HoLLANdSe WAterLINIe (oHW)
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5 tHeMA’S

loopt over een slingerende dijk 
langs een natuurlijke watergang 
(rivierlint)

achterzijde altijd scherp, voorzijde 
meestal scherp begrensd door dijk, 
soms uitlopend door hoogteverloop 
veld

alleen rivieren zijn accessen, deze 
worden verdedigd met grote verde-
digingswerken

vestingsteden en aarden schansen

aarden batterrijen bij accessen 
(slechts nog relicten van aanwezig)

HoofdWeerStANdSLIjN

INUNdAtIeveLdeN

verdedIGING AcceSSeN

forteN

overIGe objecteN

de oude Hollandse Waterlinie gebruikt 
het stelsel van al aanwezige dijken 
langs natuurlijke watergangen als 
hoofdweerstandslijn. de inundatievelden 
bestaan uit een brede zone van open en 
lager gelegen polders, veengebieden en 
waarden, die onder water gezet kunnen 
worden. dijken geven de inundatievelden 
een scherpe achterzijde, terwijl de 
voorkant ofwel scherp is begrensd ofwel 
geleidelijk stopt door het opgaande 
maaiveld. Alleen rivieren vormen accessen 
en worden verdedigd door vestingstadjes, 
schansen en aarden batterijen.
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Opgegaan in 
stedelijk gebied

5 tHeMA’S5 tHeMA’S verdIePING deeLGebIed oHW

lijn ligt verhoogd in het landschap, met 
uitzicht over het inundatieveld

zeer brede inundatievelden, breedte 
varieert sterk

accessen zijn brede rivieren en smalle 
rivierlinten

beplanting langs de landschappelijke lijn 
camoufleert troepenverplaatsing over de 
hoofdweerstandslijn

inundatievelden regelmatig verplaatst, voor 
en achter (oorspronkelijke) hoofdweer-
standslijn

verdedigingswerken liggen op verschillende 
plaatsen langs acces; op hoofdweerstand-
lijn, de voorlijn van inundatie en er tussenin 

eenduidige doorsnede grondwerken (tp= 
terraplein; Wg= walgang; P= plongee; 
bt=binnentalud; Gr=gracht; Gl= glacis)

aarden verdedigingswerk heeft een hoe-
kige vorm met bastions

Hoofd-
WeerStANdSLIjN

INUNdAtIe-
veLdeN

verdedIGING 
AcceSSeN

forteN

overIGe 
objecteN

loopt over een slingerende dijk 
langs een natuurlijke watergang 
(rivierlint)

achterzijde altijd scherp, voorzijde 
meestal scherp begrenst door dijk, 
soms uitlopend door hoogteverloop 
veld

alleen rivieren zijn accessen, worden 
verdedigd met grote verdedigings-
werken

vestingsteden en aarden schansen

aarden batterrijen bij accessen 
(slechts nog relicten van aanwezig)
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een stuk hoofdweerstandslijn loopt over 
een rechte dijk langs een door de mens 
gegraven wetering
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Samenhang tussen de vijf 
thema’s verbeeld met een 
isometrie

8.2 NHW / veeN

Samenhang tussen de vijf 
thema’s verbeeld met een 
isometrie
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5 tHeMA’S

ligt op de oostoever van de vecht

scherp begrensd met dijk aan 
de vecht-zijde, uitlopend aan de 
oostzijde door hoogteverloop in 
landschap

accessen zijn dijken, verdedigd 
met een vooruitgeschoven fort in 
de as van de dijk

forten in zeer veel vormen, speciaal 
ontworpen voor de te verdedigen 
locatie

veelheid aan waterstaatkundige en 
militaire objecten. Sluisjes bij de 
hoofdweerstandslijn, veelheid aan 
militaire objecten verspreid langs de 
achterlijn met concentraties rond 
accessen

HoofdWeerStANdSLIjN

INUNdAtIeveLdeN

verdedIGING AcceSSeN

forteN

overIGe objecteN

Het noordelijk stelsel van de NHW 
wordt bepaald door de vecht en het 
daaraan grenzende veenlandschap. 
de hoofdweerstandslijn ligt verscholen 
op de oostoever van de rijkbeplante 
vechtzone. de meer open en rustige 
veengebieden ten oosten hiervan 
vormen de inundatievelden. Aan de 
achterkant zijn zij scherp begrensd door 
de vechtdijk, aan de voorzijde houden ze 
geleidelijk op door het hoger wordende 
maaiveld. oost-west lopende dijken door 
de inundatievelden zijn de accessen. elk 
inundatieveld wordt verdedigd door een 
vooruitgeschoven fort, gelegen in de as 
van de dijk. de forten zijn verschillend van 
grootte en vorm en specifiek ontworpen 
om het acces te verdedigen.
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inundatievelden rond de vecht worden af 
en toe aangepast

accessen zijn dijken en kaden door het 
veen, haaks op de vecht

inundatievelden rond Utrecht worden na 
1886 verkleind

soms ligt fort aan de hoofdweerstandslijn 
in de oksel met het acces

lijn ligt verhoogd in het landschap, met 
uitzicht over het inundatieveld

beplanting langs de landschappelijke lijn 
camoufleert troepenverplaatsing over de 
hoofdweerstandslijn

HoofdWeer-
StANdSLIjN

INUNdAtIe-
veLdeN

verdedIGING 
AcceSSeN

5 tHeMA’S verdIePING deeLGebIed NHW/veeN

ligt op de oostoever van de vecht

scherp begrenst met dijk aan 
de vecht-zijde, uitlopend aan de 
oostzijde door hoogteverloop in 
landschap

accessen zijn dijken, verdedigd met 
een vooruitgeschoven fort in de as 
van de dijk

forteN

kleine forten hebben meer ronde vormen, 
grote meer scherpe hoeken

eenduidige doorsnede grondwerken (tp= 
terraplein; Wg= walgang; P= plongee; 
bt=binnentalud; Gr=gracht; Gl= glacis)

forten liggen op regelmatige afstand; 
dichter bij Utrecht wordt de afstand 
kleiner

vrije schootsvelden van het fort bepalen de 
bouwmogelijkheden in het voorland

forten in zeer veel vormen, speciaal 
ontworpen voor de te verdedigen 
locatie
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vooruitgeschoven clusters van kazematten 
voor extra verdedigen van de dijken

extra verdediging waar vecht en Amster-
dam -rijnkanaal bij elkaar komen

hoofdverdedigingslijn loopt langs de vecht, 
met een fortenlijn rond Utrecht op 1 tot 2 
km uit de stadswal

liep oorspronkelijk langs de vecht tot aan 
de vestingwal van Utrecht, later (na 1886) 
ruimer om Utrecht heen gelegd

bijgebouwen op het fort: fortwachterswo-
ning, houten en golfplaten genieloodsen

fort is beplanting: struiken op het buitenta-
lud en in vredestijd bomen om de omwal-
ling en terraplein

beplant fort ligt gecamoufleerd tussen 
erven en beplantingen langs de hoofd-
weerstandslijn

dubbele lijn van hoofdweerstandslijn en voor-
uitgeschoven forten zet rond Utrecht door, 
met meer forten op de hoofdweerstandslijn
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kazematten (diverse soorten) verspreid 
langs de hoofdweerstandslijn, met verdich-
ting rond de accessen

houten huizen binnen de schootsvelden 
van verdedigingswerken

overIGe 
objecteN

veelheid aan waterstaatkundige en 
militaire objecten. sluisjes bij de 
hoofdweerstandslijn, veelheid aan 
militaire objecten verspreid langs 
de achterlijn met concentraties 
rond accessen

5 tHeMA’S verdIePING deeLGebIed NHW/veeN
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met name inundatiesluizen aan de vecht, 
om open te zetten; enkele sluizen op de 
achterlijn, om dicht te zetten

breed scala aan tijdelijke militaire objecten 
in mobilisatie-tijd (loopgraven, tankver-
sperringen, struikelversperringen)
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oNtWIKKeLPrINcIPeS NHW/veeN

NAtUUroNtWIKKeLING recreAtIeve GroeI

wanneer beplant: kiezen voor mei- of slee-
doorn op talud. open zicht achterkant fort 
waarborgen

bij natuurontwikkeling interessante zichtlij-
nen van en naar het fort waarborgen

water met opgaande beplanting houdt af-
stand van het dijkprofiel van het acces

hoofdweerstandslijn als doorgaande recrea-
tieve verbinding

zichtlijn op entree tot fort en panorama 
aan voorzijde vanuit het werk

entree tot fort is altijd aan achterzijde

continuiteit van het wegprofiel

waterlinienetwerk: gebruik accessen, inun-
datiekanaal en HWL als recreatief netwerk. 
stad-landverbinding

verbinding tussen accessen is ondergeschikt 
en afgeleid van landschapsstructuur

recreatievoorzieningen binnen het fort, uit-
breidingen aan achterzijde

parkeren alleen aan de achterzijde

acceskarakter loopt vanuit landschap door 
tot HWL. Profiel verandert na de HWL. 
Geen veranderingen bij andere kruisingen

in schootsveld van het fort geen bomen 
(veengebieden)

(kano)routes langs linie-objecten als sluis-
jes en kazematten
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waar grootschalige infrastructuur een fort 
passeert, accentueer fort of laat het vrij in 
het zicht

lokale nieuwe wegen door inundatieveld 
sluiten niet direct aan op de HWL maar 
op acces

INfrAStrUctUreLe GroeI

opschaling infrastructuur niet op hoofd-
weerstandslijn maar op westelijke dijk van 
de vecht of snelwegverbreding

continuiteit van gageldijk behouden bij op-
schaling nabijgelegen infrastructuur

grootschalige infrastructuur in schootsveld 
van het fort verdiept of op poten. bij voor-
keur verdiept

zware infra maakt ruimte om de (recre-
atieve) continuiteit van de HWL en het 
inundatiekanaal te garanderen

leg nieuwe grootschalige infrastructuur 
bij een bestaand acces (geen opdeling 
inundatieveld)

nieuwe wegen en paden in de inundatie-
velden liggen op maaiveldhoogte (geen 
verhoogd grondlichaam)

beboUWING WoNeN eN WerKeN

600600 1000300300300300300300300300300

veengebied: acces vrijhouden van bebou-
wing, verdichten aan een bestaand lint.  
zicht op inundatieveld waarborgen

nieuwere bebouwing van periode na aanleg 
Stelling van Amsterdam in de eerste 
300m verplaatsen naar buiten

bebouwing tussen de 300 en 600 meter 
in hout uitvoeren

functionele of gebiedseigen bebouwing in 
inundatievelden op een terp, op poten of 
drijvend zonder structuurvorming

elk militair element van de NHW heeft een 
voor- en achterkant
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8.3 NHW / oUde StrooMrUGGeN

Samenhang tussen de vijf 
thema’s verbeeld met een 
isometrie

Samenhang tussen de vijf 
thema’s verbeeld met een 
isometrie
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ligt nu geheel in het stedelijk 
gebied

zone van losse inundatievelden 
van beperkte omvang, veelal 
geschaard tegen de hoofdweer-
standslijn

uitgebreide niet te inunderen 
zones met een veelheid aan 
infrastructuur; verdedigd met een 
ring van forten

grote en zeer grote forten, tot 
zeer complex van opzet

veel militaire objecten in allerlei 
soorten; waterstaatkundig beperkt, 
vooral dijk-coupures

HoofdWeerStANdSLIjN

INUNdAtIeveLdeN

verdedIGING AcceSSeN

forteN

overIGe objecteN

Opgegaan in 
stedelijk gebied

5 tHeMA’S

oostelijk van Utrecht kruist de NHW 
een stelsel van oude stroomruggen. de 
hoofdweerstandslijn is een gegraven 
watergang dwars op de stroomruggen. 
daarvoor liggen losse, veelal kleine en 
min of meer open inundatievelden, 
afgewisseld met hoger gelegen, niet te 
inunderen zones. over deze accessen 
loopt de infrastructuur. eén van deze 
accessen, rond de Kromme rijn, is 
bijzonder breed. een dubbele ring 
van forten, aangevuld met een grote 
hoeveelheid kleinere militaire objecten, 
verdedigt de moeilijk te beschermen 
accessen. de forten zijn groot tot zeer 
groot en zeer complex van opzet.
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inundatieveld heeft geen scherpe grenzen watergang voor de hoofdweerstandslijn is 
start van het inundatieveld

locale wegen lopen in verschillende richtin-
gen om de forten, grotere infrastructuur ligt 
op enige afstand

tweede rij forten ligt 1,5 tot ruim 2 km voor 
de forten op de nieuwe hoofdweerstandslijn

HoofdWeer-
StANdSLIjN

INUNdAtIe-
veLdeN

verdedIGING 
AcceSSeN

forteN

overIGe 
objecteN

fort is beplanting: doornstruiken op het 
buitentalud en in vredestijd bomen om de 
omwalling en terraplein (Populier en eik)

houten huizen binnen de schootsvelden 
van verdedigingswerken

eenduidige doorsnede grondwerken (tp= 
terraplein; Wg= walgang; P= plongee; 
bt=binnentalud; Gr=gracht; Gl= glacis)

breed scala aan tijdelijke militaire objecten 
in mobilisatie-tijd (loopgraven, tankver-
sperringen, struikelversperringen)

ligt nu geheel in het stedelijk 
gebied

zone van losse inundatievelden van 
beperkte omvang, veelal geschaard 
tegen de hoofdweerstandslijn

uitgebreide niet te inunderen zones 
met een veelheid aan infrastructuur; 
verdedigd met een ring van forten

grote en zeer grote forten, tot zeer 
complex van opzet

veel militaire objecten in allerlei 
soorten; waterstaatkundig beperkt, 
vooral dijk-coupures

5 tHeMA’S verdIePING deeLGebIed NHW/oUde StrooMrUGGeN

Opgegaan in 
stedelijk gebied

lage dijk, met een weg er naast of erop, 
langs een gegraven water
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forten op de (nieuwe) tweede ring liggen 
op 1 tot anderhalve km van elkaar

verdediging van slecht te inunderen ge-
bied wordt versterkt met velerlei kazemat-
ten en grondwerken

beplant fort ligt gecamoufleerd tussen 
erven en beplantingen langs de hoofd-
weerstandslijn

vrije schootsvelden van het fort bepalen de 
bouwmogelijkheden in het voorland
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oNtWIKKeLPrINcIPeS NHW/oUde StrooMrUGGeN

NAtUUroNtWIKKeLING recreAtIeve GroeI

stroomrug leesbaar maken als acces d.m.v. 
boomsoorten en verdichte zone

natte natuur in inundatievelden

geleidelijke overgang van droog stroom-
rugacces naar lager gelegen inundatieveld

wanneer beplant: kiezen voor mei- of slee-
doorn op talud. open zicht achterkant fort 
waarborgen

bij natuurontwikkeling interessante zichtlij-
nen van en naar het fort waarborgen

tankgracht transformeren naar tankgracht 
met ecologische oever en recreatief pad

hoofdweerstandslijn als doorgaande recrea-
tieve verbinding

entree tot fort is altijd aan achterzijde

continuiteit van het wegprofiel

waterlinienetwerk: gebruik accessen, inun-
datiekanaal en HWL als recreatief netwerk. 
stad-landverbinding

zichtlijn op entree tot fort en panorama 
aan voorzijde vanuit het werk
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INfrAStrUctUreLe GroeI

verbinding tussen accessen is onderge-
schikt en afgeleid van landschapsstructuur

recreatievoorzieningen binnen het fort, uit-
breidingen aan achterzijde

parkeren alleen aan de achterzijde

acceskarakter loopt vanuit landschap door 
tot HWL. Profiel verandert na de HWL. Geen 
veranderingen bij andere kruisingen

waar grootschalige infrastructuur een fort 
passeert, accentueer fort of laat het vrij in 
het zicht

lokale nieuwe wegen door inundatieveld 
sluiten niet direct aan op de HWL maar 
op acces

leg nieuwe grootschalige infrastructuur 
bij een bestaand acces (geen opdeling 
inundatieveld)

nieuwe wegen en paden in de inundatie-
velden liggen op maaiveldhoogte (geen 
verhoogd grondlichaam)

(kano)routes langs linieobjecten als sluisjes 
en kazematten



130 Kwaliteitsgids utrechtse landschappen   -  waterlinies

beboUWING WoNeN eN WerKeN WAter eN eNerGIe

600600 1000300300300300300300300300300

stroomruggen: verdichting op acceszone, 
zicht op inundatieveld waarborgen

inundatievelden gebruiken als zandvangnieuwere bebouwing van na aanleg SvA in 
de eerste 300m verplaatsen naar buiten

bebouwing tussen de 300 en 600 meter 
in hout uitvoeren

functionele of gebiedseigen bebouwing in 
inundatievelden op een terp, op poten of 
drijvend zonder structuurvorming

elk militair element van de NHW heeft een 
voor- en achterkant
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8.4 NHW / Grote rIvIereN

Samenhang tussen de vijf 
thema’s verbeeld met een 
isometrie

Samenhang tussen de vijf 
thema’s verbeeld met een 
isometrie
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grote velden, met scherpe achter-
grens en verlopend aan voor- en 
zijkanten

winterdijk en de rivier kruisend

acces = bevaarbare rivier + niet 
inundeerbare oeverwal; verdedigd 
met cluster van werken

zwaar fort op de achterlijn, lichter 
fort of werk op de voorlijn

scala aan kazematten, betere 
verdediging oeverwal en langs 
hoofdweerstandslijn

HoofdWeerStANdSLIjN

INUNdAtIeveLdeN

verdedIGING AcceSSeN

forteN

overIGe objecteN

5 tHeMA’S

Het zuidelijke deel van de NHW 
doorkruist de grote rivieren. Samen met 
zijn naastgelegen oeverwallen vormt 
de rivier een breed acces met een 
verdediging bestaande uit een cluster van 
forten: zware forten op de achterlijn en 
lichtere vooruitgeschoven forten of werken 
op de voorlijn. de inundatievelden zijn 
in dit gebied groot. Aan de achterkant 
worden ze scherp begrensd door de 
hoofdweerstandslijn, terwijl ze naar de 
voor- en zijkanten geleidelijk ophouden 
door het oplopende maaiveld.
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inundatiekanalen, sluizen en coupures

grote velden, met scherpe achter-
grens en verlopend aan voor- en 
zijkanten

winterdijk en de rivier kruisend

acces = bevaarbare rivier + niet 
inundeerbare oeverwal; verdedigd 
met cluster van werken

zwaar fort op de achterlijn, lichter 
fort of werk op de voorlijn

scala aan kazematten, betere 
verdediging oeverwal en langs 
hoofdweerstandslijn

fort is beplanting: doornstruiken op het 
buitentalud en in vredestijd bomen om de 
omwalling en terraplein (Populier en eik)

inundatievelden worden bovenstrooms 
geinundeerd, niet vanuit de hoofdweer-
standslijn

eenduidige doorsnede grondwerken (tp= 
terraplein; Wg= walgang; P= plongee; 
bt=binnentalud; Gr=gracht; Gl= glacis)

HoofdWeer-
StANdSLIjN

INUNdAtIe-
veLdeN

verdedIGING 
AcceSSeN

forteN

overIGe 
objecteN

hoofdweerstandslijn loopt op afstand van 
inundatieveld

forten liggen 1 tot 1,5 km van elkaar groot fort met zijforten verdedigen de 
achterlijn van het oeverwal-acces en een 
inundatiekanaal

breed scala aan tijdelijke militaire objecten 
in mobilisatie-tijd (loopgraven, tankver-
sperringen, struikelversperringen)

5 tHeMA’S verdIePING deeLGebIed NHW/Grote rIvIereN

inundatie van buitendijks gebied heeft 
geen verdedigingswaarde

opgegaan in 
stedelijk gebied
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scala aan kazematten, betere verdediging 
oeverwal en langs hoofdweerstandslijn

beplant fort ligt gecamoufleerd tussen 
erven en beplantingen langs de hoofd-
weerstandslijn

vrije schootsvelden van het fort bepalen de 
bouwmogelijkheden in het voorland

scala aan kazematten langs hoofd-
weerstandslijn en oeverwal voor betere 
verdediging

niet te inunderen zone verdedigd met 
vooruitgeschoven fort
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oNtWIKKeLPrINcIPeS NHW/Grote rIvIereN

oNtWIKKeLINGeN IN de LANdboUW NAtUUroNtWIKKeLING recreAtIeve GroeI

haag om fruitboomgaard laag houden in 
verband met zichtlijn voorkant fort

stroomrug leesbaar maken als acces door 
middel van boomsoorten en verdichte zone

natte natuur in inundatievelden

geleidelijke overgang van droog stroom-
rugacces naar lager gelegen inundatieveld

wanneer beplant: kiezen voor mei- of slee-
doorn op talud. open zicht achterkant fort 
waarborgen

bij natuurontwikkeling interessante zichtlij-
nen van en naar het fort waarborgen

hoofdweerstandslijn als doorgaande recrea-
tieve verbinding

zichtlijn op entree tot fort en panorama aan 
voorzijde vanuit het werk

entree tot fort is altijd aan achterzijde

continuiteit van het wegprofiel

waterlinienetwerk: gebruik accessen, inun-
datiekanaal en HWL als recreatief netwerk. 
stad-landverbinding
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INfrAStrUctUreLe GroeI

verbinding tussen accessen is ondergeschikt 
en afgeleid van landschapsstructuur

elk militair element van de NHW heeft een 
voor- en achterkant

recreatievoorzieningen binnen het fort, uit-
breidingen aan achterzijde

parkeren alleen aan de achterzijde

acceskarakter loopt vanuit landschap door 
tot HWL. Profiel verandert na de HWL. Geen 
veranderingen bij andere kruisingen

waar grootschalige infrastructuur een fort 
passeert, accentueer fort of laat het vrij in 
het zicht

lokale nieuwe wegen door inundatieveld 
sluiten niet direct aan op de HWL maar op 
acces

beboUWING WoNeN eN WerKeN

600600 1000300300300300300300300300300

rivierengebied: verdichten aan een dijk, 
zicht op inundatieveld waarborgen

nieuwere bebouwing van periode na aanleg 
Stelling van Amsterdam in de eerste 
300m verplaatsen naar buiten

bebouwing tussen de 300 en 600 meter 
in hout uitvoeren

leg nieuwe grootschalige infrastructuur 
bij een bestaand acces (geen opdeling 
inundatieveld)

nieuwe wegen en paden in de inundatie-
velden liggen op maaiveldhoogte (geen 
verhoogd grondlichaam)

functionele of gebiedseigen bebouwing in 
inundatievelden op een terp, op poten of 
drijvend zonder structuurvorming

(kano)routes langs linie-objecten als sluis-
jes en kazematten
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Samenhang tussen de vijf 
thema’s verbeeld met een 
isometrie

8.5 NHW / StedeLIjK GebIed 

Samenhang tussen de vijf 
thema’s verbeeld met een 
isometrie
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lage dijk, met een weg er naast 
of erop, langs een gegraven 
water

niet meer aanwezig, is volge-
bouwd

infrastructuur kruist de hoofd-
weerstandslijn, verdedigd door 
een fort op de achterlijn

breed scala aan fort-vormen, van 
eenvoudig tot zeer complex

vooral waterstaatkundige werken 
(inundatiekanalen, sluisjes, 
plofsluizen, reeksen van batterijen)

HoofdWeerStANdSLIjN

INUNdAtIeveLdeN

verdedIGING AcceSSeN

forteN

overIGe objecteN

5 tHeMA’S

In het stedelijk gebied is de 
hoofdweerstandslijn een informele 
of nauwelijks te onderscheiden lijn 
geworden. zowel de inundatievelden 
als de niet-inundeerbare zones (de 
accessen), zijn volgebouwd. van de 
accessen is alleen de infrastructuur nog 
aanwezig. Hiervan is de samenhang met 
de niet-inundeerbare zone moeilijk te 
herkennen. de forten en werken die de 
accessen verdedigden, zijn de meest 
in het oog springende elementen. Het 
stedelijk gebied is niet het landschap 
waarin het waterlinie-stelsel aangelegd 
is, maar is hier juist overheen ontwikkeld. 
daarom worden de landschappelijke 
essenties hiervoor niet verder uitgewerkt.
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geen verdieping

geen verdieping

fort is beplanting: struiken op het buitenta-
lud en in vredestijd bomen om de omwal-
ling en terraplein

eenduidige doorsnede grondwerken (tp= 
terraplein; Wg= walgang; P= plongee; 
bt=binnentalud; Gr=gracht; Gl= glacis)

hoofdweerstandslijn loopt smal en zeer 
breed gegraven water

vooruitgeschoven fort ligt aan een netwerk 
van locale wegen

fort ligt op een acces, maar achter de 
hoofdweerstandslijn, doordat de lijn na 
1886 naar voren is verschoven

vaak opgaande beplanting langs de hoofd-
weerstandslijn

HoofdWeer-
StANdSLIjN

INUNdAtIe-
veLdeN

verdedIGING 
AcceSSeN

forteN

overIGe 
objecteN

lage dijk, met een weg er naast of 
erop, langs een gegraven water

niet meer aanwezig, is volgebouwd

breed scala aan fort-vormen, van 
eenvoudig tot zeer complex

5 tHeMA’S verdIePING deeLGebIed NHW/StedeLIjK GebIed

infrastructuur kruist de hoofdweer-
standslijn, verdedigd door een fort 
op de achterlijn

vooral waterstaatkundige werken 
(inundatiekanalen, sluisjes, plofslui-
zen, reeksen van batterijen)
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beplant fort ligt gecamoufleerd tussen 
erven en beplantingen langs de hoofd-
weerstandslijn

vrije schootsvelden van het fort bepalen de 
bouwmogelijkheden in het voorland

verschillende soorten historische accessen: 
rivier, verbindingsweg en spoor

na 1886 wordt de hoofdweerstandslijn 
ruimer om Utrecht heen gelegd
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oNtWIKKeLPrINcIPeS NHW/StedeLIjK GebIed

NAtUUroNtWIKKeLING recreAtIeve GroeI

wanneer beplant: kiezen voor mei- of slee-
doorn op talud. open zicht achterkant fort 
waarborgen

bij natuurontwikkeling interessante zichtlij-
nen van en naar het fort waarborgen

hoofdweerstandslijn als doorgaande recrea-
tieve verbinding

entree tot fort is altijd aan achterzijde

continuiteit van het wegprofiel

oude deel HWL toevoegen aan recreatief 
netwerk

verbinding tussen accessen is onderge-
schikt en afgeleid van landschapsstructuur

recreatievoorzieningen binnen het fort, uit-
breidingen aan achterzijde

parkeren alleen aan de achterzijde

acceskarakter loopt vanuit landschap door 
tot HWL. Profiel verandert na de HWL. Geen 
veranderingen bij andere kruisingen

zichtlijn op entree tot fort en panorama 
aan voorzijde vanuit het werk

(kano)routes langs linie-objecten als sluis-
jes en kazematten
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INfrAStrUctUreLe GroeI

elk militair element van de NHW heeft een 
voor- en achterkant

waar grootschalige infrastructuur een fort 
passeert, accentueer fort of laat het vrij in 
het zicht

leg nieuwe grootschalige infrastructuur 
bij een bestaand acces (geen opdeling 
inundatieveld)

nieuwe wegen en paden in de inundatie-
velden liggen op maaiveldhoogte (geen 
verhoogd grondlichaam)

lokale nieuwe wegen door inundatieveld 
sluiten niet direct aan op de HWL maar 
op acces

zware infra maakt ruimte om de (recre-
atieve) continuiteit van de HWL en het 
inundatiekanaal te garanderen

continuiteit van gageldijk behouden bij 
opschaling nabijgelegen infrastructuur

beboUWING WoNeN eN WerKeN

600600 1000300300300300300300300300300

functionele of gebiedseigen bebouwing in 
inundatievelden op een terp, op poten of 
drijvend zonder structuurvorming

nieuwere bebouwing van periode na aanleg 
Stelling van Amsterdam in de eerste 
300m verplaatsen naar buiten

bebouwing tussen de 300 en 600 meter 
in hout uitvoeren
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8.6 SteLLING vAN AMSterdAM (SvA) / rIvIerLINteN

Samenhang tussen de vijf 
thema’s verbeeld met een 
isometrie

Samenhang tussen de vijf 
thema’s verbeeld met een 
isometrie
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loopt over een slingerende dijk 
langs een natuurlijke watergang 
(rivierlint)

inundatievelden zijn aan alle zijden 
scherp begrensd door een dijk

accessen worden verdedigd met 
een fort in de oksel van acces en 
hoofdverdedigingslijn

vooral sluizen, vrijwel geen mili-
taire objecten

INUNdAtIeveLdeN

verdedIGING AcceSSeN

forteN

overIGe objecteN

HoofdWeerStANdSLIjN

standaard model voor de forten

5 tHeMA’S

Het Utrechtse deel van de SvA is een 
stelsel van open weidepolders, die elk 
in hun geheel als inundatieveld worden 
gebruikt. de hoofdweerstandslijn is 
de slingerende dijk van een rustig 
rivierlint. de accessen zijn dijken, 
kades en andere rivierlinten haaks op 
de hoofdweerstandslijn. ze worden 
verdedigd met een standaardtype fort, 
gelegen in de oksel van het acces en de 
hoofdweerstandslijn.
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accessen zijn rivierlinten en tussendijken 
van de droogmakerijen

spoorlijnen kruisen de hoofdweerstandslijn 
bij een bestaand acces en fort (Abcoude 
en Uithoorn)

lijn ligt verhoogd in het landschap, met 
uitzicht over het inundatieveld

beplanting langs de landschappelijke lijn 
camoufleert troepenverplaatsing over de 
hoofdweerstandslijn

geen verdieping

INUNdAtIe-
veLdeN

verdedIGING 
AcceSSeN

HoofdWeer-
StANdSLIjN

forteN

eenduidige doorsnede grondwerken (tp= 
terraplein; Wg= walgang; P= plongee; 
bt=binnentalud; Gr=gracht; Gl= glacis)

bijgebouwen op het fort: fortwachterswo-
ning, houten en golfplaten genieloodsen

inundatiesluizen aan de rivierlinten, op de 
hoofdweerstandslijn

houten huizen binnen de schootsvelden 
van verdedigingswerken

overIGe 
objecteN

loopt over een slingerende dijk 
langs een natuurlijke watergang 
(rivierlint)

inundatievelden zijn aan alle zijden 
scherp begrenst door een dijk

accessen worden verdedigd met 
een fort in de oksel van acces en 
hoofdverdedigingslijn

vooral sluizen, vrijwel geen militaire 
objecten

standaard model voor de forten

5 tHeMA’S verdIePING deeLGebIed SvA/rIvIerLINteN
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soms een zelfstandige dijk als hoofdweer-
standslijn (kortsluiting Gein en vecht)

hoofdweerstandslijn op vaste afstand tot 
de stadswal van Amsterdam

fort is beplanting: struiken op het buitenta-
lud en in vredestijd bomen om de omwal-
ling en terraplein

beplant fort ligt gecamoufleerd tussen 
erven en beplantingen langs de hoofd-
weerstandslijn

vrije schootsvelden van het fort bepalen de 
bouwmogelijkheden in het voorland

forten liggen op regelmatige afstand
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oNtWIKKeLPrINcIPeS SvA/rIvIerLINteN

NAtUUroNtWIKKeLING recreAtIeve GroeI

wanneer beplant: kiezen voor mei- of 
sleedoorn op talud. open zicht achterkant 
fort waarborgen

bij natuurontwikkeling interessante zichtlij-
nen van en naar het fort waarborgen

water met opgaande beplanting houdt 
afstand van het dijkprofiel van het acces

hoofdweerstandslijn als doorgaande recre-
atieve verbinding

entree tot fort is altijd aan achterzijde

continuiteit van het wegprofiel

verbinding tussen accessen is onderge-
schikt en afgeleid van landschapsstructuur

recreatievoorzieningen binnen het fort, uit-
breidingen aan achterzijde

parkeren alleen aan de achterzijde

acceskarakter loopt vanuit landschap door 
tot HWL. Profiel verandert na de HWL. Geen 
veranderingen bij andere kruisingen

zichtlijn op entree tot fort en panorama 
aan voorzijde vanuit het werk

(kano)routes langs linie-objecten als sluis-
jes en kazematten
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INfrAStrUctUreLe GroeI

elk militair element van de NHW heeft een 
voor- en achterkant

waar grootschalige infrastructuur een fort 
passeert, accentueer fort of laat het vrij in 
het zicht

leg nieuwe grootschalige infrastructuur 
bij een bestaand acces (geen opdeling 
inundatieveld)

nieuwe wegen en paden in de inundatie-
velden liggen op maaiveldhoogte (geen 
verhoogd grondlichaam)

lokale nieuwe wegen door inundatieveld 
sluiten niet direct aan op de HWL maar op 
acces

600600 1000300300300300300300300300300

functionele of gebiedseigen bebouwing in 
inundatievelden op een terp, op poten of 
drijvend zonder structuurvorming

nieuwere bebouwing van na aanleg Stel-
ling van Amsterdam in de eerste 300m 
verplaatsen naar buiten

bebouwing tussen de 300 en 600 meter 
in hout uitvoeren

beboUWING WoNeN eN WerKeN
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