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Perspectief van Fort Werk aan het Spoor
(beeldbank NHW, Stichting Aquarius)
6 Verkenning Lininieperspectief 2030 | Linielint in de delta

PROLOOG
Deze Verkenning Linieperspectief 2030 is opgesteld in opdracht van het programmabureau
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en het Programmabureau van de Stelling van Amsterdam en aangeboden aan de Liniecommissie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. (9-32017). Bij de totstandkoming is een begeleidingsteam betrokken, met vertegenwoordigers
van grote eigenaren, exploitanten, waterschappen, het Rijk en de provincies.
De grotendeels ruimtelijke verkenning moet gezien worden als één van de bouwstenen van
de koers voor de toekomst van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en Stelling van Amsterdam
als (toekomstig) werelderfgoed.
“De Nieuwe Hollandse Waterlinie is genomineerd om in 2019 als uitbreiding van de Stelling van Amsterdam toegevoegd te worden aan de UNESCO-werelderfgoedlijst. Vanaf dat
moment vormen de Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie één werelderfgoed en zijn de twee linies gezamenlijk verantwoordelijk voor de duurzame instandhouding
van de werelderfgoedsite”.
Het doel van deze Verkenning is om een aansprekend perspectief te schetsen voor de twee
linies als geheel. Er wordt voortgebouwd op bestaande documenten en afspraken. De basis
voor de verkenning vormen het Panorama Krayenhoff (2004) voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie en het Beeldkwaliteitsplan voor de Stelling van Amsterdam (2008). Centraal staat de
vraag hoe de linies met name ruimtelijk kunnen worden doorontwikkeld en hoe we omgaan
met trends, ontwikkelingen en de opgaven die op de linies afkomen.
Het resultaat van deze Verkenning wordt gebruikt als input voor de vision statement van het
koepel Managementplan van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en Stelling van Amsterdam.
Daarnaast kan de verkenning gebruikt worden als input voor de toekomstperspectieven
van het pact van Loevestein, het pact van Ruigenhoek (i.o.) en de partijen van de Gooische
Meren en de Stelling van Amsterdam.
Naast deze verkenning zijn meerdere bouwstenen nodig om het (toekomstig) werelderfgoed
te beschermen, te beheren, door te ontwikkelen en uit te dragen in de toekomst om een volledig strategisch perspectief te verkrijgen. In het toekomstig koepel Managementplan van
de Nieuwe Hollandse Waterlinie en Stelling van Amsterdam 2021 tot 2031 zal deze complete koers voor de toekomst worden verwoord.
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Muiderslot en Westbatterij: samenhang met het Markermeer
(beeldbank NHW, Stichting Aquarius)
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SAMENVATTING
De Verkenning Linieperspectief heeft een tweeledig doel. Het eerste doel is input voor de
vision statement van het koepel Managementplan voor de Stelling van Amsterdam en de
Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het tweede doel is inspiratie voor de samenwerkingsverbanden van de drie kerngebieden: het pact van Loevestein, het pact van Ruigenhoek en de
partijen van de Gooische Meren en Stelling van Amsterdam.
Hoofdstuk 3 verwoordt de input voor de vision statement. Allereerst wordt het leidmotief
voor de ruimtelijke koers uitgezet: een ‘linielint in de delta’, dat een zone is van rust, stilte en
bezinning in West-Nederland. Het linielint is van onschatbare waarde voor de leefbaarheid
in dit deel van ons land. De ruimtelijke koers voor het linielint wordt uitgewerkt in drie speerpunten: het vertellen van een uniek cultuurhistorisch verhaal, vormgeven aan de buitenruimte van miljoenen mensen en kansen benutten voor functiecombinaties. Een rode draad is
om in de periode tot 2030 het watersysteem veel beter voor het voetlicht te brengen, zowel
om de historische essentie herkenbaar te maken als voor de beleving van de linies.
Hoofdstuk 4 zet de stap naar de strategieën op gebiedsniveau. De strategieën kunnen inspiratie leveren voor de toekomstperspectieven van de drie kerngebieden. In de strategieën
worden gebieden met een vergelijkbare opbouw en problematiek aan elkaar gespiegeld.
Een voorbeeld is ontwikkeling van een samenhangend parklandschap in de omgeving van
Utrecht (Nieuwe Hollandse Waterlinie) en in de flank van Haarlem en IJmuiden (Stelling van
Amsterdam). Juist deze dwarsverbanden bieden nieuwe kansen voor de komende ontwikkelingsperiode tot 2030 waarin beide linies samen optrekken.
Ook voor de betrokken partijen is er alle reden om samenwerking te zoeken. Voor ondernemers zijn de linies een sterk merk, voor bewoners en recreanten dragen zij bij aan kwaliteit
van leven en voor gemeentes, provincies en het Rijk vertegenwoordigen zij unieke erfgoedwaarden. Het linielint is in staat om al die belangen te verenigen.
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Fort Pannerden: de Nieuwe Hollandse Waterlinie is verweven met het rivierengebied.
(beeldbank NHW, Stichting Aquarius)
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1 OPGAVE EN
ACHTERGRONDEN
1.1 Opgave

De Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam vormen een prachtig lint in West-Nederland.
De opgave voor de Verkenning Linieperspectief 2030 is
om op een aansprekende wijze de ruimtelijke koers uit
te zetten voor een duurzame instandhouding van beide
linies. De Verkenning zal input moeten leveren voor de
vision statement van het koepel Managementplan van
de Nieuwe Hollandse Waterlinie en Stelling van Amsterdam. Dit koepel Managementplan is een onderdeel
van het Nominatiedossier van de Nieuwe Hollandse
Waterlinie, gericht op de aanwijzing van de linie tot werelderfgoed (als uitbreiding van het bestaande werelderfgoed van de Stelling van Amsterdam). Daarnaast
zal de Verkenning aanknopingspunten moeten leveren
voor de toekomstperspectieven op deelgebiedsniveau:
het pact van Loevestein (zuidelijk deel), het pact van
Ruigenhoek (middendeel) en het noordelijke deel van
de Gooische Meren en de Stelling van Amsterdam.
In de afgelopen jaren zijn grote successen geboekt
in het behoud en de ontwikkeling van beide linies.
Tot de verbeelding sprekende voorbeelden zijn: het
Waterliniemuseum, geopend in 2015, en de nieuwe
brug bij Nigtevecht die de routestelsels van beide
linies aan elkaar zal knopen. Bestuurlijke Liniecommissies hebben hun verantwoordelijkheid genomen voor
samenhang tussen projecten, op verschillende niveaus
zijn planologische (beschermings)regels vastgelegd en
nieuwe activiteiten op tal van forten dragen bij aan een
gevoel van trots.

De Verkenning kan op de schouders gaan staan van
het vele werk dat al is verricht. Basisdocumenten voor
de planvorming zijn Panorama Krayenhoff (2004), het
Provinciaal Beeldkwaliteitsplan Stelling van Amsterdam (2008) en het Kader Nieuwe Hollandse Waterlinie
waarin de koers voor beide linies tot 2021 bestuurlijk is vastgelegd (Pact van Altena, 2014). Ook drie
documenten die in het kader van de nominatie van de
Nieuwe Hollandse Waterlinie zijn opgesteld leveren
belangrijke basisinformatie; de Landschapsanalyse,
het koepel Managementplan en het al genoemde
Nominatiedossier.

1.2 Opbouw van de rapportage

De kern van de rapportage is hoofdstuk 3, waarin
we de ruimtelijke koers uitzetten voor de duurzame
instandhouding van de linies. Met ‘het linielint in de
delta’ als leidmotief gaan we in op drie speerpunten:
vertellen van een uniek historisch cultuurhistorisch
verhaal, vormgeven aan een buitenruimte voor miljoenen mensen en kansen benutten voor functiecombinaties. Voorafgaand hieraan beschrijven we de ruimtelijke opbouw van de linies, de plangeschiedenis en de
liniecommunity. Aan het eind van de rapportage gaan
we in op vier ruimtelijke strategieën voor deelgebieden, die zijn afgestemd op de gebiedskenmerken en
veranderingsprocessen.

ANALYSE

LINIELINT IN DE DELTA

RUIMTELIJKE STRATEGIEËN

Basis

Speerpunten

Stap naar gebieden

- ruimtelijke analyse

- vertellen van cultuurhistorisch verhaal

- Ademruimte voor de stad

- basisdocumenten

- vormgeven aan buitenruimte voor

-

Waterrijk linielandschap

- liniecommunity		 miljoenen mensen

-

Verstilde lijn in open landschap

- functiecombinaties

- Dynamische Haarlemmermeerpolder

- kansen benutten voor functiecombinaties

VISION STATEMENT KOEPEL MANAGEMENTPLAN
TOEKOMSTPERSPECTIEVEN PACT VAN LOEVESTEIN, PACT VAN RUIGENHOEK,
STELLING VAN AMSTERDAM
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De ruimtelijke essentie van de linies: hoofdverdedingslijn geflankeerd door inundatievelden met forten bij de accessen

2 ANALYSE
2.1 Best of both worlds

De Verkenning Linieperspectief 2030, waarin de
Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam in samenhang worden beschouwd, geeft de
kans om op zoek te gaan naar de best of both worlds.
In dit hoofdstuk maken we eerst een ruimtelijke
analyse van de linies in hun onderlinge samenhang.
Daarna staan we stil bij de plangeschiedenis van de
linies en de liniecommunity (het netwerk van samenwerkende partijen).

gradiënt van hoog naar laag Nederland. Deze linie
is als het ware in het landschap gegroeid, mede met
bouwstenen van de Oude Hollandse Waterlinie. De
tijdshorizon als verdedigingswerk van De Nieuwe
Hollandse Waterlinie gaat terug tot de 17de eeuw. De
Stelling van Amsterdam is tussen 1880 en 1940 tot
stand gekomen en heeft een moderner karakter.

2.2 Ruimtelijke analyse
Gegroeid en gesuperponeerd

De Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse
Waterlinie hebben dezelfde principes voor verdediging: inundatie als middel om de vijand op afstand
te houden, het verdedigen van zwakke plekken met
forten en een hoofdverdedigingslijn aan de binnenzijde. Maar er zijn ook intrigerende verschillen. De
Stelling van Amsterdam ligt als een ring om de stad
en is min of meer op het landschap gesuperponeerd.
De Nieuwe Hollandse Waterlinie ligt op de macro-

De Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam
hebben dezelfde ‘bouwstenen’: een hoofdverdedigingslijn geflankeerd door inundatievelden en forten bij de accessen.

De Nieuwe Hollandse Waterlinie ligt op de overgang van hoog naar laag Nederland,
de Stelling van Amsterdam is gesuperponeerd op het landschap.
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Nieuwe Hollandse Waterlinie:
• 50 forten
• 85 km van Muiden tot Biesbosch
• 5 Vestingen

Stelling van Amsterdam:

• 135 km
• 42 forten
• 10-15 km van centrum van Amsterdam
De linies in cijfers

Meekleuren met het landschap

De landschappelijke verscheidenheid van het linielint
is groot. Fascinerend is hoe de linies steeds meekleuren met de landschappen. Het linielint is in de
veenpolders vergroeid met het landschap, in het zuiden verweven met de rivieren en heeft in de Haarlemmermeerpolder de vorm van een markante liniedijk.
In de Kraag van Utrecht en de westflank van Haarlem
liggen dubbele liniesystemen omdat de hoge ligging
inundatie onmogelijk maakte.
De Nieuwe Hollandse Waterlinie heeft een meer
landschapsvolgend karakter dan de Stelling van
Amsterdam. Grote, aaneengesloten oppervlakken
van het veen(weide)gebied en rivierengebied zijn
in de Nieuwe Hollandse Waterlinie opgenomen. De
hoofdverdedigingslijn volgt grotendeels landschappelijke lijnen: rivieren (Vecht, Lek, Linge). De Stelling
doorsnijdt een groot aantal veel kleinere oppervlakken
van veen(weide)gebieden en droogmakerijen. In de
Haarlemmermeerpolder is de hoofdverdedigingslijn
speciaal voor de linie geconstrueerd.
De ambitie om beide linies in 2019 de status van
één samenhangend werelderfgoed te geven, maakt
het mogelijk de essenties, waaronder de verschillen in ruimtelijke logica, aan te scherpen. Zij kunnen
aanleiding zijn voor andere accenten in de aanpak.
Een mogelijk accent voor de Stelling van Amsterdam
is de ontwikkeling als buitenring voor de stad, voor de
Nieuwe Hollandse Waterlinie is dat de ontwikkeling
van natuur- en waterbergingsgebieden die inspelen
op de ligging in de gradiënt van hoog naar laag.

Legenda
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Open veenpolders
Droogmakerij Beemster
Westelijke duinrand
Droogmakerij Haarlemmermeer
Landschap van veenrivieren en plassen
Waterlandschap IJmeer
Kraag van Utrecht
Linieland
Landschap van de grote rivieren
Zuidelijk zeekleigebied

De grote landschappelijke verscheidenheid van het linielint
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Criteria vanuit de ruimtelijke betekenis van de Stelling van Amsterdam op regionale schaal
(Beeldkwaliteitsplan Stelling van Amsterdam)

Behoud en herstel 		
van de doorgaande
lange lijn van de 		
hoofdverdedigingslijn.

Herkenbaar maken
van de buitenzijde
van de ring

Inrichten van de 		
Stellingzone als
landschappelijke 		
ring met betekenis
op het schaalniveau
van de Metropoolregio
Amsterdam.

Streefbeeld Stelling van Amsterdam: een landschappelijke parkzone op het schaalniveua van de Metropoolregio
(Beeldkwaliteitsplan Stelling van Amsterdam)
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2.3 Plangeschiedenis

De Verkenning Linieperspectief 2030 moet zich
verhouden tot het vele werk dat is verzet. We staan in
deze paragraaf kort stil bij een aantal mijlpalen in de
ruimtelijke planvorming en bestuurlijke afspraken.

Van nationaal project naar werelderfgoed

De verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de
linies is de afgelopen jaren een aantal keren verschoven. Op dit moment spelen de provincies een centrale
rol. Voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie ging daaraan een periode vooraf waarin de verantwoordelijkheid bij de Rijksoverheid lag, die de linie in 1999 als
Nationaal Project benoemde.
Vanaf 2014 is er een kentering zichtbaar van grootschalig investeren in restauratie en renovatie naar
maatschappelijke benutting en beheer. Deze lijn is
onder andere uitgezet in het document Kader Nieuwe
Hollandse Waterlinie tot 2020 en bestuurlijk vastgelegd in het Pact van Altena, beide uit 2014. Daarmee
breekt er een nieuwe periode aan met een gedeelde
verantwoordelijkheid van private en publieke partijen.

Basisdocumenten

Basisdocumenten in de ruimtelijke planvorming van
de linies zijn: Panorama Kraijenhoff (Nieuwe Hollandse
Waterlinie), het Beeldkwaliteitsplan voor de Stelling
van Amsterdam en de Landschapsanalyse van het
nominatiedossier. Deze plandocumenten hebben
ieder hun eigen ‘kleur’. De kracht van Panorama
Kraijenhoff ligt op het strategische vlak. Met name
het definiëren van projectenveloppen en de daarbij
horende Liniecommissies is in de afgelopen jaren een
goede zet gebleken om projecten naar de uitvoering
te brengen. De sterke punten van het beeldkwaliteitsplan voor de Stelling van Amsterdam zijn de verbeeldingskracht en de concrete inrichtingsprincipes. Het
concept van de Stelling van Amsterdam als ‘stiltestelling’ om de stad geeft richting aan keuzes voor de
inrichting en het gebruik van het gebied. De Landschapsanalyse beschrijft voor de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie als geheel de
landschappelijke karakteristiek, de kernkwaliteiten en
de ruimtelijke dynamiek.

1 Vechtstreek Noord
1 Vechtstreek Noord
2 Vechtstreek
Zuid
2

Vechtstreek Zuid

3 Kraag
van
Utrecht
3 Kraag
van
Utrecht
4 Rijnauwen-Vechten
4 Rijnauwen-Vechten
5

Linieland

7

Loevestein

5 Linieland
6 Diefdijk
6 Diefdijk

7 Loevestein
Panorama Krayenhoff, de projectenveloppen
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Stelling van Amsterdam

pact van Ruigenhoek

De drie kerngebieden
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pact van Loevenstein

Drie kerngebieden

In de komende periode zal de samenwerking voor de
linieprojecten worden georganiseerd in drie kerngebieden. Het zuidelijk kerngebied bestaat uit het Pact
van Loevestein, de linie in Gelderland, Noord-Brabant
en Zuid-Holland. De huidige Utrechtse enveloppen
worden samengevoegd tot een vergelijkbare eenheid,
het Pact van Ruigenhoek. Het noordelijke kerngebied
omvat de Gooische Meren en de Stelling van Amsterdam.

Opgaven tot 2021

De belangrijkste opgaven tot 2021 voor het geheel
van Nieuw Hollandse Waterlinie en de Stelling van
Amsterdam zijn:

Fort bij
Uithoorn
paspoort

• realisering van de drie hoofdambities van
Panorama Krayenhoff;
- een herkenbaar waterlinieprofiel;
- de Waterlinie in de hoofden, harten en handen 		
van mensen;
- het realiseren van maatschappelijk en econo-		
misch duurzaam gebruik;
• afronding en zo nodig prioritering van lopende
uitvoeringsprojecten;
• ruimtelijke en maatschappelijke borging van de
linie zodat overheden een faciliterende/ondersteunende rol kunnen innemen voor duurzame instandhouding van de Linie;
• het voorbereiden van de UNESCO Werelderfgoedstatus van de linie als uitbreiding van de Stelling
van Amsterdam.

Bereikbaarheid
Het fort ligt vlak aan de N196 /de
Mijdrechtse Zuwe tussen Uithoorn en
Mijdrecht en is hierdoor zeer goed
bereikbaar. De recent aangelegde
toegangsweg naar het fortterein vanaf
de N196 stoort geen omwonenden.
Met de fiets is het fort goed bereikbaar. Het ligt aan het knooppunten
fietsnetwerk tussen de knooppunten
51 en 52.

Fortwachterswoning
Geen monument, herbouw op
huidige locatie toestaan.

Omgeving
Het fort bevindt zich op 150
meter afstand van de
woningen. Tussen het fort en
de woningen bevindt zich
een talud en de provinciale
weg.

Genieloods
Rijksmonument
Vloeroppervlak 260 m2
Vergund bouwplan met
horeca mogelijkheden

Parkeren
Er is geen verharde parkeerplaats aanwezig op het fortterrein maar wel in bestemmingsplan opgenomen.

P

Bouwjaar
1909-1911
Vloeroppervlak
ca. 1500m2
Bijzondere kenmerken
Het fort is goed zichtbaar vanaf
de N20/N196. Het fort is hiermee
een landmark voor passanten en
en herkenbaar beeld voor
bewoners en bezoekers in de
wijde omgeving.
Staat van onderhoud
Het fort is in originele staat

fortterein
Volgens het Kadaster
8 hectare.

Eigenaar
Staatsbosbeheer

Ecologie
Het fortterein van fort Uithoorn is
een stapsteen in de ecologische
hoofdstructuur. Waar andere forten
aan de Stelling van Amsterdam
functioneren als verbindingszones
voor het NNN worden deze zones
versterkt door de zogeheten
‘stapstenen’ dat zijn natuurgebieden
waarin populaties of deelpopulaties
zich kunnen vestigen.

Voorbeeld fortpaspoort van de gemeente De Ronde Venen
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LINIECOMMUNITY: van nationaal project naar ‘gesamtkunstwerk’

Liniecommissie
(4 samenwerkende provincies Nieuwe
Hollandse Waterlinie)
Pact van Altena

Provincies Noord-Holland,
Utrecht, Gelderland,
Noord-Brabant, ZuidHolland

Maatschappelijke organisaties

Gemeenten

Projectbureau Stelling van Amsterdam
Eigenaren: Staatsbosbeheer en
Natuurmonumenten
Waterschappen

Rijk: RWS

Stichting Liniebreed Ondernemen

Projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie

Ondernemers
Kwaliteitsteam

Rijk: RCE
(Waarborgen monumentale status, voorbereiding
Unesco)

Regionale samenwerkingsverbanden
(Pact van Loevestein: provincies Gelderland, Noord-Brabant,
Zuid-Holland gemeenten, waterschap, SBB)
20 Verkenning Lininieperspectief 2030 | Linielint in de delta

Ondernemers

2.4 Liniecommunity

De afgelopen jaren is in en rond de Stelling van
Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie een
omvangrijk netwerk ontstaan van participerende
partijen: bestuurders en ondernemers, plannenmakers
en plantoetsers, terreinbeherende natuurorganisaties
en route-ontwikkelende recreatieverenigingen en
vele gebruikers. Inmiddels treedt de rijksoverheid als
regievoerder terug en moet de komende jaren zowel
de vermaatschappelijking als de borging van de linies
zijn beslag krijgen. Tegelijkertijd is het de bedoeling
dat beide linies één samenhangend werelderfgoed
gaan vormen en ook samen zo gaan optrekken. Op dit
nieuwe speelveld zullen ook de rollen van de verschillende partijen gaan veranderen.
Deze Verkenning zal zowel aanbevelingen moeten
leveren die bruikbaar zijn voor de aanscherping van
het Nominatiedossier als inspiratie aan het geheel van
partijen die actief zijn in de linies.

Verkenning Lininieperspectief 2030 | Linielint in de delta 21

Structurerend lint in de West-Nederlandse delta
22 Verkenning Lininieperspectief 2030 | Linielint in de delta
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Werk aan de Korte Uitweg: ensamble van fort, inundatiekanaal en de Lek
(beeldbank NHW, Stichting Aquarius)
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3 LINIELINT IN DE DELTA
De gecombineerde site van Nieuwe Hollandse Waterlinie en Stelling van Amsterdam zal in
omvang, na de Wadden, het grootste werelderfgoed in Nederland zijn. Het systeem omvat
delen van de stadsregio’s van Amsterdam en Utrecht en vormt een verbinding tussen IJsselmeer en de grote rivieren. Het gaat om een gebied met een immense schaal. Door hun
relaties met de fysieke ondergrond zijn de linies stevig verankerd in het Nederlandse landschap. De Nieuwe Hollandse Waterlinie markeert de overgang van laag naar hoog Nederland. De Stelling van Amsterdam ligt als een ‘buitenring’ om de stad.
Het linielint heeft de potentie om een structurerend gegeven te zijn in de ruimtelijke inrichting van West-Nederland. Samen vormen de Nieuwe Hollandse Waterlinie en De Stelling
van Amsterdam een prachtig linielint in West-Nederland. Door het linielint op te laden met
passende programma’s, zoals waterberging in de macrogradiënt van hoog naar laag en
recreatief/toeristisch programma rondom de steden worden de ruimtelijke expressie van het
systeem en de maatschappelijke betekenis vergroot. Dat versterkt de weerbaarheid van het
linielint als geheel in dit drukke deel van Nederland.
Bij de doorontwikkeling van het linielint kan worden voortgebouwd op de unieke kwaliteiten.
Deze kwaliteiten hangen veelal samen met de langzame, ‘geaarde’ ontwikkelingsgang, in
contrast met de dynamiek van de steden. Als zone van stilte, onthaasting, verdieping, ontspanning en verwondering draagt het linielint bij aan de leefbaarheid.
De geaarde ontwikkelingsgang zien we als belangrijk leidmotief voor de ruimtelijke
koers van het linielint. Het linielint is complementair aan de metropoolontwikkeling in
West-Nederland. Juist als tegenhanger van de dynamiek van de Nederlandse delta is
het linielint een heel groot goed.
Het leidmotief voor linielint werken we uit in drie speerpunten:
• vertellen van een uniek cultuurhistorisch verhaal,
• vormgeven aan een buitenruimte voor miljoenen mensen,
• kansen benutten voor functiecombinaties.
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3.1 Vertellen van een uniek
cultuurhistorisch verhaal

De Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van
Amsterdam hebben een uniek cultuurhistorisch verhaal. Fascinerend is dat het landschap op zo’n grote
schaal als verdedigingslinie kon worden gelezen. In
de lage delen werden inundatievlaktes gezien, in de
dijken onderdelen voor een doorgaande hoofdverdedigingslijn en de zwakke plekken werden voorzien
van forten. Het inundatiestelsel is verweven met de
Nederlands delta. Een plek als fort Pannerden in Gelderland, bedoeld om de watertoevoer veilig te stellen,
onderstreept de grootsheid van het systeem.
Een goede herkenbaarheid van de linies is essentieel voor de overlevering van het verhaal. In de
afgelopen jaren is daar ook flink in geïnvesteerd en
zijn met name bij de herbestemming van de forten
grote successen geboekt. De herkenbaarheid van
de landschappelijke onderdelen van de linies, zoals
de hoofdverdedigingslijn, en de onderdelen van het
inundatiesysteem zijn veel minder uit de verf gekomen. Juist om recht te doen aan de samenhang is het
de uitdaging om in de komende periode (2030) de
landschappelijke onderdelen en het inundatiesysteem
veel meer te articuleren.

Ambitiekaart

De ambitie voor de herkenbaarheid van de linies in de
periode tot 2030 is weergegeven in de Ambitiekaart.
In de Ambitiekaart is de hoofdverdedigingslijn een
continue ruimtelijke lijn, geflankeerd door inundatievelden en geaccentueerd door een reeks forten met
verboden kringen. Vier clusters van militaire werken
hebben een speciale aanduiding gekregen: de vestingdriehoek Weesp, Naarden en Muiden en de cluster bij Gorkum met aantal inundatiewerken langs de
Merwede en de twee reeksen van militaire werken in
de flank van IJmuiden-Haarlem en langs de oostrand
van Utrecht.
Aan de hand van de kernkwaliteiten uit het Nominatiedossier: strategisch landschap, militaire werken en
watermanagementsysteem, wordt de versterking van
de herkenbaarheid van de linies verder uitgewerkt.

Ambitiekaart herkenbaarlinieprofiel
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Strategisch landschap

Militaire werken

Watermanagementsysteem

Gelaagde opbouw: toekomstlijnen voor de kernkwaliteiten

Water aan de voet van de hoofdverdedigingslijn accentueert de buitenzijde van de linie
Inrichtingsprincipe natte voet
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Strategisch landschap

Hoofdelementen van het strategisch landschap zijn
de hoofdverdedigingslijn en de inundatievelden. In de
Ambitiekaart is de hoofdverdedigingslijn over de volle
lengte te beleven. Op dit moment is de route lang niet
overal te volgen. Met name bij de kruisingen met grote
infrastructuurlijnen zijn nieuwe bruggen of tunnels
nodig. Idealiter wordt de hoofdverdedigingslijn aan
de buitenzijde geflankeerd met open inundatievelden.
Waar de ruimte ontbreekt, zoals in de Haarlemmermeerpolder, wordt langs de dijk een natte voet gemaakt: een zone met moerasnatuur die de buitenkant
van de linie markeert.
Een betere herkenbaarheid van de inundatievelden
zal in de komende jaren langs verschillende lijnen
vorm moeten krijgen. Agrarisch gebruik dat zorgt voor
openheid van de inundatievelden is al lang geen vanzelfsprekendheid meer. Bovendien staan in de meer
dynamische delen van West-Nederland de inundatievelden onder druk van stedelijke en infrastructurele
ontwikkeling.

Kansen voor meekoppeling zijn natuurontwikkeling en
waterberging. Meer water in het linielint gaat bijvoorbeeld verzilting tegen, een hoger peil in inundatiegebieden kan bodemdaling verminderen en waterrijke
natuur in de liniezone kan ecologische verbindingen
versterken. Een mooi voorbeeld is het Fort Krommeniedijk (Landschap Noord-Holland), waar in het
voorjaar een deel van het inundatiegebied onder
water wordt gezet voor terugkerende trekvogels. Bij
de inundatievelden in het Rivierengebied die volledig
met het landschap zijn vergroeid, is meer verbijzondering wenselijk. Onder andere kunnen informele
wandelroutes over de achterkanten van de inundatievelden de contouren manifester maken. In delen waar
de inundatievelden door nieuwe ontwikkelingen zijn
overruled is het vooral zaak om in te zetten op een
continue zone met moerasnatuur aan de voet van de
hoofdverdedigingslijn die de buitenzijde van de linie
markeert.

Een mooi voorbeeld is het inundatiegebied bij Botshol dat door natuurontwikkeling en waterberging veel beter te ervaren is.
Verkenning Lininieperspectief 2030 | Linielint in de delta 29

30 Verkenning Lininieperspectief 2030 | Linielint in de delta

Militaire werken: de forten

De forten zijn gebouwd op de zwakke plekken van de
linies. Zij dienden ter verdediging van de accessen,
zoals de kaden en wegen die dwars op de hoofdverdedigingslijn liggen. Ook de grote rivieren vormden
accessen waarvoor omvangrijke verdedigingswerken
op de rivierdijken zijn aangelegd. Tevens hebben de
hoog liggende delen van de linies die niet onder water
konden worden gezet, zoals de Kraag van Utrecht en
de flank van Haarlem/IJmuiden, een hoge dichtheid
aan verdedigingswerken.
De forten vormen bakens in het landschap. Ieder fort
is uniek, maar er zijn ook altijd gemeenschappelijke
vormkenmerken. In de eerste plaats zijn het begrensde objecten, met een binnenwereld en een buitenring
van water. De voorkant van de forten oriënteert zich
naar het inundatieveld of het acces en de toegang ligt
bij de achterkant. De grondlichamen geven de forten
een sculpturale uitstraling. De forten zijn een ode aan
de diversiteit, en benadrukken tegelijkertijd dat zij in
de basis hetzelfde zijn.

De lijn die we voor de forten uitzetten is continuering
van de huidige aanpak gericht op herkenbaarheid
van de specifieke vormkenmerken en ruimte biedend
voor uiteenlopend gebruik. Deze aanpak kan gezien
worden als een vorm van collectiebeheer die recht
doet aan de grote variatie van de forten. Daarnaast
zal in de komende jaren de samenhang van de forten
met hun landschappelijke context meer op de agenda
moeten staan. Elk fort heeft een specifieke relatie met
een access. Juist deze historische ensembles maken
de werking van de forten inzichtelijk en dragen bij aan
het verhaal.

Fort Hinderham

Fort Botshol

Fort Winkel

Fort Abcoude

Fort Nigtevecht

Batterij Sloterweg

Fort Hoofddorp

Fort Kwakel

Collectiebeheer: met kansen voor een grote variatie in gebruik, mits de vormkenmerken overeind blijven.
(bron: Een langzame buitenring, Stelling van Amsterdam, H+N+S landschapsarchitecten.)
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De gerestaureerde sluis van Fort Everdingen

Watermanagementsysteem

Het belangrijkste defensieve principe van zowel de
Stelling van Amsterdam als de Nieuwe Hollandse Waterlinie was inundatie van uitgestrekte gebieden om de
vijand letterlijk op afstand te houden. Een ingenieus
stelsel van merendeels civieltechnische waterstaatselementen: rivieren en kanalen, dijken en kades, en
verschillende types sluizen, konden de inundatievelden van een laagje water voorzien. Het water was
te diep voor voertuigen en te laag voor boten. De
inundatievelden waren ‘gewoon’ landschap; grote,
veelal agrarische gebieden. Het inundatieproces is
verweven met de rivieren: Vecht, Lek, Linge, Amstel,
Waver, Waal/Merwede. Zij zorgden voor de toevoer
van het water. De dijken langs de rivieren fungeerden
niet alleen als dagelijkse waterkering, maar moesten
in tijden van nood ook dienst doen als hoofdverdedigingslijn.
Het watermanagementsysteem heeft in de periode
van de ‘wederopwekking’ van de linies, de afgelopen 20 jaar, veel minder aandacht hebben gekregen
dan de goed herkenbare militaire objecten, zoals de
forten. De toekomstlijn die voor de komende periode
voor het watermanagementsysteem wordt uitgezet is
articuleren, zowel van de unieke verweving met het
rivierenlandschap als van de afzonderlijke waterstaatswerken.

De inundatievelden van de Nieuwe Hollandse Waterlinie
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De verweving met het rivierengebied vraagt, net als bij
de forten, om meer aandacht voor de landschappelijke ensembles. Juist in de samenhang tussen rivier,
inundatiekanaal en sluizencomplex wordt de werking
van het systeem zichtbaar. Herstel van vervallen inundatiekanalen kan, in samenhang met restauratie van
inlaatsluizen, de relatie met de rivieren op monumentale wijze onderstrepen.
De huidige situatie laat zien dat inlaatwerken die onderdeel uitmaken van een ensemble en daaraan verbonden recreatieve en andere functies ‘kansrijker’ zijn
dan wanneer dat niet het geval is. Zo zijn de sluizen
bij Everdingen onlangs gerestaureerd en maken deel
uit van een stuk linielandschap dat steeds meer glans
krijgt, met de restauratie van Werk aan het Spoel, de
herontwikkeling van Fort Everdingen, de waterberging
met doorgezaagde kazemat aan de Molenkade en
het herstel van kleine elementen aan de Diefdijk. Een
ander mooi voorbeeld van een waterstaatswerk met
meervoudig gebruik is de Plofsluis, waar in 2015 een
fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal is gelegd.
De sluis vervult een schakelfunctie in het routenetwerk
tussen Houten en Utrecht-West, met aansluiting op de
snelfietsroute naar Maarssen, Breukelen en Amsterdam.

Vertellen van een uniek cultuurhistorisch
verhaal

• meer aandacht voor de herkenbaarheid van de
landschappelijke onderdelen en de onderdelen
van het inundatiesysteem,
• een hoofdverdedigingslijn die over de volle
lengte beleefbaar is,
• collectiebeheer voor de forten met respect voor
de specifieke vormkenmerken en een brede
programmering,
• versterken van de ruimtelijke ensembles van
forten en accessen,
• manifeste inundatievelden met functies die
bijdragen aan een open beeld en scherpere
contouren,
• versterken van de ruimtelijke ensembles van
rivieren, inundatiekanalen en inlaatwerken.

Verweven met rivieren
Bron: het geheime wapen ontrafeld (Ferdinand van Hemmen)
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In de patio van fort Vechten ligt een 50 meter lange maquette van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
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3.2 Vormgeven aan een buitenruimte voor
miljoenen mensen

Het linielint is van onschatbare waarde voor de leefbaarheid in West-Nederland. Het gebied vormt de buitenruimte voor miljoenen mensen waar wordt gefietst,
gefeest en gevaren. Dat zo vlakbij de grote steden
zulke verstilde landschappen kunnen zijn, roept grote
verwondering op.

De toekomst van het linielandschap kan niet los
worden gezien van de ontwikkeling van de steden in
West-Nederland. Diverse rankinglijstjes laten zien hoe
steden internationaal met elkaar concurreren voor de
titel van meest leefbare stad. De landschappelijke
setting is daarbij een belangrijke factor. Als tegenhanger van de dynamische steden is een landelijk linielint
goud waard: ‘zonder linielint geen Deltametropool’.
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3

Noordzee
1

4

2

Ierse Zee
1 Hadrian’ s Wall (Unesco Werelderfgoed)
2 Lake District (Unesco Werelderfgoed)
3 Kielder Forest Park en Northumberland National Park
4 North Pennines (Unesco Werelderfgoed)

De landschappen van Hadrian’s Wall
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Samenspel met het landschap

Het systeem van de Stelling van Amsterdam en de
Nieuwe Hollandse Waterlinie rijgt zeer uiteenlopende
landschappen aaneen: van de Beemster in het noorden tot de Biesbosch in het zuiden. Het samenspel
van een cultuurhistorische structuurlijn en aansprekende landschappen is een sterke troefkaart voor de
recreatief-toeristische betekenis van het linielint. Een
verschijnsel dat bijvoorbeeld ook speelt bij het werelderfgoed Hadrian’s Wall dat zonder het omringende
landschap, waaronder Lake District, nooit zo’n sterk
merk zou zijn. Juist de inbedding in het landschap
maakt Hadrian’s Wall erg geliefd. Zonder het aantrekkelijke landschap was Hadrian’s Wall in de woorden
van Nigel Mill (director van Hadrian’s Wall Trust) ‘no
more than a pile of stones’. Een samenhangende
beleving van de cultuurhistorische elementen en de
landschappelijke setting maakt het linielint nog sterker. Versterking van de recreatief-toeristische betekenis van de linies is onlosmakelijk verbonden met de
zorg voor de cultuurhistorische landschappen.
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Beleving vanaf het water

Een samenhangende beleving

Door zijn schaal, afwisseling en verbondenheid met
de steden is het linielint een aantrekkelijk recreatielandschap. In de afgelopen jaren is veel geïnvesteerd
in de routenetwerken voor fietsers en wandelaars.
Het is de kunst om in de komende periode de slag
te maken naar samenhangende belevingen van de
linies. Een aansprekend voorbeeld is de toeristischrecreatieve ontwikkeling bij Culemborg, met Werk
aan het Spoel als aanjager. Het fort heeft een boost
aan de gebiedsontwikkeling gegeven, waarin ook fort
Everdingen en de Diefdijk meedoen. Bovendien legt
de liniepont vanaf Werk aan het Spoel een relatie met
de militaire werken aan de overkant van de Lek. Het
verbeteren van verbindingen tussen de forten; connecting the dots, komt ook de interne samenhang van
het linielint als geheel ten goede.
Voor een samenhangende beleving biedt het waterstelsel uitgelezen kansen. Het gebruik van water is al
snel een attractie. Voorbeelden binnen de linies zijn:
excursies naar Pampus, arrangementen voor Vuurtoreneiland en een veerdienst van Gorinchem naar
Woudrichem, Slot Loevestein en Fort Vuren. Het sterke
is dat het niet alleen om het bezoek zelf gaat maar

ook om de reis als beleving. Een bezoek wordt een
visitor journey. Voor de beleving van het linielint vanaf
het water is nog een wereld te winnen. We zien dat
momenteel een aantal forten is betrokken in vaarroutes en -netwerken. Voorbeelden zijn Fort Uitermeer bij
Weesp met een sloepenhaventje en een kanosteiger,
en Fort H in Muiden dat deel uitmaakt van het Sloepennetwerk. Gezien het grote aantal forten dat aan of
vlakbij vaarwater is gesitueerd, liggen er voor dit soort
ontwikkelingen nog volop kansen.

Vormgeven aan buitenruimte voor
miljoenen mensen

• de ontwikkeling van een aantrekkelijk linielint als
voorwaarde voor concurrerende Deltametropool,
• benutten van de ontwikkeling van het linielint ter
verbetering van de leefbaarheid van de steden,
• afstemmen van de stadsontwikkeling van de afzonderlijke steden en de ontwikkeling van het linielint,
• samenspel van cultuurhistorische structuurlijn en
cultuurlandschappen als troefkaart,
• versterken van routes over land en water,
• zorg voor een samenhangende beleving.

Fort Werk aan het Spoel als aanjager voor gebiedsontwikkeling
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3.3 Kansen benutten voor functiecombinaties

Delen van het linielint lenen zich voor een conserverende, zelfs museale aanpak, maar voor het systeem
als geheel is dat ondenkbaar. Het gaat om een immens gebied, waarin wordt gewoond en gewerkt, voor
een flink deel gelegen in het meest ‘drukke’ deel van
Nederland. Dat brengt de vraag met zich mee hoe de
duurzame instandhouding van de linies gekoppeld
kan worden aan andere maatschappelijke opgaven,
zoals de verstedelijkingsopgave, de wateropgave en
het herstructureringsproces van de landbouw.
De bijgevoegde matrix brengt de kansrijke functiecombinaties voor een duurzame instandhouding van
het linielint in beeld. Verticaal staan de verschillende
functies en horizontaal zijn de kernkwaliteiten van de
linies weergegeven: strategisch landschap, militaire
werken (forten) en watermanagementsysteem. De
functiecombinaties worden in de matrix geïllustreerd
met inspirerende projecten uit de afgelopen jaren. In
de bijlage aan het eind van dit document worden de
voorbeelden uit de matrix nog kort toegelicht.

Functiecombinaties strategisch landschap

Een terugblik op de projecten uit de afgelopen
periode leert dat veel aandacht naar de revitalisering
van de forten is gegaan. De (her)ontwikkeling van het
strategisch landschap is veel minder voor het voetlicht gekomen. In de komende periode zullen nieuwe
allianties en combinaties (waterbeheerders, agrarische grondgebruikers, terreinbeheerders) gevonden
moeten worden om de landschappelijke kwaliteiten
van het linielint overeind te houden. In de huidige
situatie zijn bijvoorbeeld organisaties als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland
en Brabants Landschap vooral bij de linies betrokken
omdat zij een aantal forten beheren. Maar daarnaast
beheren ze oppervlakten landschap waarin de open
en groene kwaliteiten van het strategisch landschap
sterk vertegenwoordigd zijn, denk bijvoorbeeld aan
het Naardermeer. Het is daarom van belang deze en
andere organisaties te zien als partners binnen het linielandschap en gezamenlijk op te trekken bij beheer
en ontwikkeling, ook waar het gaat om strategisch
landschap zonder ‘echte’ militaire werken. Uiteraard
zijn natuurorganisaties lang niet de enige beheerders
of grootgebruikers van het strategisch landschap.
Het gaat ook om betrokkenheid van de agrariërs,
landbouworganisaties en waterbeheerders. Daarnaast
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kunnen in de toekomst veel meer relaties worden
gelegd met de stedelijke ontwikkeling, wat vraagt om
nieuwe samenwerkingsverbanden met gemeentelijke
en regionale overheden en met organisaties als
I Amsterdam. De komende periode moet onderzocht
worden welke allianties gevormd kunnen worden en
hoe die kunnen functioneren. Welke grondgebruikers
kunnen het strategisch landschap goed beheren en
hoe kunnen de krachten gebundeld worden?

Functiecombinaties forten

In de afgelopen twintig jaar heeft 90% van de forten
een herbestemming gekregen. De forten laten een
fascinerend proces van maatschappelijke toe-eigening zien. Dankzij de inzet van vele partijen zijn de forten veranderd van no-go area’s in bruisende plekken.
De forten zijn echte binnenwerelden die contrasteren met de omgeving. Het zijn oases die een gevoel
geven van onthaasting en tot rust komen. Het is er
mooier en stiller en de mensen zijn relaxter. De forten
onttrekken zich aan de hectiek van alledag en geven
ruimte voor de bezinnende kant van de samenleving.
Veel herbestemmingen van de forten liggen op het
vlak van zorg, voedsel, natuureducatie, recreatie/wellness en duurzaamheid.
De afgelopen periode leert dat de forten veel verschillende typen van gebruik aankunnen, zolang de geest
van de plek, de natuurwaarden en de vormkenmerken
gerespecteerd worden. Een brede programmering
van de forten van natuurfort tot cultuurfort draagt bij
aan de verrassing en geeft ruimte aan de vindingrijkheid van de initiatiefnemers.
Voor de komende periode gaat het om een verdere
‘vermaatschappelijking’ van de forten, waarbij andere
partijen dan het Rijk of de provincies de drijvende
kracht zijn achter het beheer en de doorontwikkeling.

Functiecombinaties watermanagementsysteem

Meekoppeling met wateropgaven, zoals rivierverruimings- en dijkversterkingsprojecten, biedt uitgelezen
kansen voor de duurzame instandhouding van de
linies. Hierbij zijn belangrijke rollen weggelegd voor
de Waterschappen en Rijkswaterstaat. Een mooi voorbeeld van de combinatie met een rivierverruimingsproject is de uitbreiding van het krekenstelsel in de
Noordwaard die fort Steurgat een passende omgeving

geeft. De rivierdijken die deel uitmaken van het
liniesysteem zijn in sommige gevallen een primaire
waterkering en in andere gevallen een regionale
kering. Deze functionaliteit fungeert als duurzame
garantie voor de instandhouding, maar brengt ook
risico’s met zich mee. Waar verbetering noodzakelijk
is, kunnen de specifieke liniekwaliteiten in de knel
komen. Maar het biedt ook kansen voor integrale
oplossingen. Als voorbeeld noemen we synergie van
de linie, natuur en recreatie van de dijkversterking bij
de versterking van de Lekdijk door Stichtse Rijnlanden.
Een belangrijk middel om bij aanpassingen van het
watersysteem tot kwalitatief hoogwaardige oplossingen te komen, is de wijze waarop de aanbestedingsdossiers worden opgezet. Illustratief is het aanbestedingsdossier van de Beatrixluis (Nieuwegein)
waar behoud en ontwikkeling van de linie integraal
deel uitmaakten van de ontwerpopgave. De zorg die
de aanbiedingen gaven aan de cultuurhistorische
waarden was mede bepalend voor de keuze van de
uiteindelijke aannemerscombinatie.

Kansen benutten voor functiecombinaties

• nieuwe allianties voor open landschappen,
• nieuwe allianties voor de samenhang met stedelijke leefbaarheidsprojecten,
• continueren van vermaatschappelijking van de
forten,
• borging cultuurhistorische waarden in de (aanbestedings)dossiers van natte- en droge infrastructuur,
• verankering van het gedachtengoed van de linies
in stedelijke planprocessen.

Een zorgvuldige omgang met de cultuurhistorische waarden was onderdeel van het aanbestedingsdossier voor de Beatrixsluis (Nieuwegein). In het Landschapsplan (B+B stedebouw en landschapsarchitectuur) wordt voorgesteld om de kazematten als object trouvé te
plaatsen langs het verbrede kanaal.
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WATERBEHEER

Natuurontwikkeling

NATUUR EN
LANDSCHAP

RECREATIE
EN TOERISME

Vestigingsklimaat,
concurrentiekracht,
regio’s, ruimtelijkeconomisch netwerk,
experimenteer milieus

ECONOMISCHE
ONTWIKKELING

Wonen + werken,
leefbaarheid, zorg

VERSTEDELIJKING &
LEEFBAARHEID

OMGEVINGSTHEMA’S

KERNKWALITEITEN

Linie bevaarbaar

Duurzaam gebruik en innovatie van
het historische watersysteem

Natuurvriendelijke oever (Waterschap Rivierenland)

Waterlijnen als ecologische
verbindingszones

Beleefbaarheid vergroten (Fort Pampus)

De linie beleefbaar vanaf het water

Transport over water

Zichtlijnen Stelling in IJburg

Forten als parkruimte (Fort aan de Klop)

Wellnessresort fort aan de Nekkerweg

Forten als reservaat voor vleermuizen

Forten als natuurreservaat

Bereikbaarheid vanuit de stad

Herkenbaarheid van Linie (waterliniebank)

Tijdelijke waterinlaat rond fort Krommeniedijk Natuurontwikkeling (Molenkadegebied)

Natte natuur als verbeelding van
inundatie in het Linielandschap

pontje naar Geniedijk

Een toegankelijk Linielandschap

Vermarkting van het Linielandschap?

Het strategische landschap biedt rust, ruimte en openheid

Tijdelijke invulling vervuild
Militaire werken met educatieve
funcWaterberging (waterveiligheid) in de
terrein (de Ceuvel)
tie: Nederland waterland
inundatiegebieden van de Linie

fort Nigtevecht

Fort Vechten

Militaire werken als knooppunten in
een recreatief systeem

Bedrijvigheid in fort het Hemeltje

Forten als creatieve hotspots en
experimenteer milieus

Fort met zorgfunctie (Lunet IV)

Het Linielandschap als uitloopgebied
voor de stad

Militaire werken als ‘parkengordel’
forten met sociale invulling

Watersysteem draagt bij aan
woonklimaat

Water in de woonwijk (Parijsch Culemborg)

STRATEGISCH LANDSCHAP

MILITAIRE WERKEN

WATERMANAGEMENT SYSTEEM

KANSENMATRIX VERKENNING LINIEPERSPECTIEF
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CULTUURHISTORIE

VOEDSEL EN
LANDBOUW

ENERGIETRANSITIE

INFRASTRUCTUUR

WATERBEHEER

Gerestaureerde stuw Everdingen

Restauratie inundatiekanaal Culemborg

Zorgvuldig omgaan met historisch
watersysteem

Bedachtzaam omgaan met historisch
waterpatroon

Mogelijkheden stromingsenergie (Hagestein)

Forten als reservaat voor vleermuizen
Tijdelijke waterinlaat rond fort Krommeniedijk Natuurontwikkeling (Molenkadegebied)

Pannerden als educatiecentrum Nederland Waterland

Studie Energielinie

boomgaard Fort aan de Klop

Waterliniemuseum fort Vechten

Herontwikkeling Fort Kijkuit

Behouden van de militaire werken
(door ontwikkeling)

fortmarkt Penningsveer

Ruimte voor kleinschalige lokale
landbouw op de forten

(Cultuur in beeld)

Forten als schakel in energiestromen

Fietsbrug bij coupure van de A4 in de Geniedijk

Herkenbaarheid van de Linie vergroten bij doorsnijdingen met infra

Gebruik infiltratie regenwater (fort aan de
Nekkerweg, brouwerij in fort Everdingen)
Waterberging in inundatieveld (Blokhoven)

Vormgeving coupure Diefdijk A2

Koppeling Unesco landschappen (Beemster) Ontwikkeling fort in relatie met het landschap

Herkenbaarheid van de samenhang
waterlinie en landschap vergroten

Veenweidelandschappen

Landbouw als drager van openheid
en herkenbaarheid Linielandschap

rkstad voor
Linielandschap inzetten
duurzame energie (biomassa en zon)

Beleefbaarheid Linie vanuit de trein

Herkenbaarheid het Linielandschap
vergroten vanaf de weg en het spoor

Waterberging Molenkadegebied

Tijdelijke invulling vervuild
Waterberging (waterveiligheid) in de
Militaire werken met educatieve
functerrein (de Ceuvel)
inundatiegebieden van de Linie
tie: Nederland waterland

fort Nigtevecht

Stad als cultureel knooppunt

Energie uit oppervlaktewater en benutten stromingsenergie

Objets Trouves Beatrixsluis

Herkenbaarheid van de Linie vergroten grote waterwerken

Waaiersluizen in de LInge

Duurzaam gebruik en innovatie van
het historische watersysteem

Natuurvriendelijke oever (Waterschap Rivierenland)

Fort Hoofddijk
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4 STRATEGIEËN
4.1 Van ambitie naar strategie

In het vorige hoofdstuk is het leidmotief voor de
ruimtelijke koers van het geheel van Nieuwe Hollandse
Waterlinie en Stelling van Amsterdam gedefinieerd.
Samen vormen ze het linielint in de delta van WestNederland. Het linielint is een zone van rust, stilte en
bezinning met een ‘geaarde’ ontwikkelingsgang. Met
dit leidmotief als vertrekpunt en op basis van bestuurlijke afspraken voor de linies (zie 2.3) zijn drie speerpunten geformuleerd:
• vertellen van een uniek historisch verhaal,
• vormgeven aan buitenruimte voor miljoenen mensen,
• kansen benutten voor functiecombinaties.
De drie speerpunten kunnen op verschillende plekken in het linielint anders uitpakken, afhankelijk van
landschappelijke omstandigheden en ruimtelijke
dynamiek. Zo kan het speerpunt van de buitenruimte
voor miljoenen mensen in de stedelijke periferie een
andere invulling krijgen dan in het rivierengebied (bijvoorbeeld ruimte voor actieve recreatie tegenover het
faciliteren van rustzoekers).
In de volgende paragrafen worden de speerpunten
vertaald naar strategieën die specifiek aan een gebiedstype gekoppeld zijn.

4.2 Vier strategieën

In de strategieën gaan we voor de bijbehorende gebieden in op de versterking van de fysieke kenmerken
van het linielint en op de kansen voor meekoppeling
met of sturing van externe ontwikkelingen. De strategieën reageren op de verschillende opgaven die in
de deelgebieden spelen. In sommige zijn verstedelijkingsopgaven dominant terwijl in andere een wateropgave of grondgebonden landbouw een hoofdrol
speelt
De vier strategieën zijn:
• Ademruimte voor de stad, in de deelgebieden:
de Kraag van Utrecht/Linieland en de flank van
IJmuiden/Haarlem, met een accent valt op stedelijke programma’s,
• Waterrijk Linielandschap, in de deelgebieden: de
Vechtstreek en de Brabantse zeekleipolders, met
een accent op wateropgaves,
• Verstilde lijn in open landschap, in de deelgebieden: Rivierengebied en Beemster/Zeevang, met
een accent op landbouwontwikkeling,
• Dynamische Haarlemmermeerpolder: met een
accent op infrastructuurontwikkeling en stedelijke
programma’s.
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Vier strategieën voor het linielint
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In de volgende tabel zijn de strategieën en de deelgebieden weergegeven plus een opsomming van
mogelijke allianties die voor de betreffende strategie
aan de lat (kunnen) staan.
Hoewel onvolledig en wellicht hier en daar voorbarig
beoogt deze opsomming een idee te geven van de
samenwerkingsverbanden die nodig zijn om de kernkwaliteiten van het linielandschap te behouden en te
ontwikkelen. Daarbij zullen ook organisaties betrokken
moeten worden die zich op een of andere manier met
linielandschap bezighouden, maar niet primair om
‘linie-redenen’. Denk bijvoorbeeld aan degenen die
zich inzetten voor weidevogels. Open weidegebieden
zijn een zeer karakteristiek onderdeel van het linielandschap, dus inzet voor weidevogels is ook inzet
voor het linielandschap.
Ook is te denken aan grotere betrokkenheid van
organisaties op toeristisch-recreatief gebied, die een
rol kunnen spelen bij ontsluiting en benutting (en
daarmee instandhouding) van de linies. Als voorbeeld
noemen we I Amsterdam als mogelijke partner binnen
Vechtstreek, Zeevang en Beemster.

strategie linielint en
trefwoorden landschap

ADEMRUIMTE VOOR DE STAD
parklandschap

WATERRIJK LINIELANDSCHAP
agrarisch landschap, (boeren)
natuur, recreatie, van waterbeheer
VERSTILDE LIJN
agrarisch landschap,
boerennatuur, recreatie

DYNAMISCHE HAARLEMMERMEERPOLDER contramal in
verstedelijkt landschap

deelgebied
1 Kraag van Utrecht
en Linieland

Bij de neutrale term ‘maatschappelijke organisaties’ in
de tabel is te denken aan specifiek op militair erfgoed
gericht organisaties (bijvoorbeeld Stichting Menno
van Coehoorn), maar ook aan organisaties gericht
op landschapsbehoud, aan plaatselijke historische
verenigingen, regionale belangenbehartigers (bijvoorbeeld de Vechtcommissie).
Niet in de tabel opgenomen zijn de overheden die een
centrale rol spelen in de ontwikkeling van de linies:
provincies en gemeenten. Uiteraard kunnen zij - en
dat gebeurt natuurlijk ook al- een voortrekkersrol in
samenwerkingsverbanden spelen.

mogelijke allianties (buiten provincies en
gemeentes)
boeren (streekprodukten),
(recreatie- en horeca)ondernemers,
maatschappelijke organisaties

2 Flank IJmuiden /
Haarlem

boeren (streekprodukten),
(recreatie- en horeca)ondernemers,
maatschappelijke organisaties

3 Vechtstreek

boeren (streekprodukten), natuurorganisaties,
waterschap/Waternet, (recreatie- en horeca)ondernemers, I Amsterdam, maatschappelijke organisaties

4 Zeekleipolders

boeren, (recreatie)ondernemers, waterschap

5 Veenweidelandschap Zeevang en
Beemster

boeren, natuurorganisaties,
waterschap, I Amsterdam,
maatschappelijke organisaties

6 Rivierengebied

boeren, natuurorganisaties, waterschap, (recreatie)
ondernemers, maatschappelijke organisaties

7 Haarlemmermeerpolder

(recreatie)ondernemingen, maatschappelijke organisaties
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De forten als bruisende plekken (Werk aan het Spoel)
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4.3 Ademruimte voor de stad

Tussen de Kraag van Utrecht en de flank van IJmuiden/Haarlem bestaan zowel fysiek als programmatisch overeenkomsten. Beide gebieden vormden door
hun hoge ligging, die inundatie onmogelijk maakten,
zwakke schakels in het liniesysteem. De dubbele
linies die daarom zijn gemaakt zorgen voor een veelheid aan militaire werken. De vele doorsnijdingen met
infrastructuurlijnen hebben de opbouw gefragmenteerd. De ruimtelijke dynamiek is groot. Met name in
de Kraag van Utrecht spelen grootschalige aanpassingen van infrastructuur en omvangrijke stedelijke
programma’s.
De veranderende context vraagt om een stevige
aanpak voor de duurzame instandhouding van het
liniesysteem. Die richt zich in de Kraag van Utrecht
op de vorming van een parklandschap waarbinnen
nieuwe routenetwerken (zowel over land als water)
veel meer samenhang brengen tussen de forten en
met de stad. Het zuidelijke deel: Linieland, leent zich
voor de ontwikkeling als proeftuin van de Nieuwe

Hollandse Waterlinie, waar het inundatieproces op
aansprekende wijze voor het voetlicht wordt gebracht.
Ook in de flank van IJmuiden en Haarlem wordt
ingezet op een parklandschap. Zichtlijnen en schootsvelden worden gerespecteerd. Het waterrijke karakter
biedt aanknopingspunten voor de beleving van het
liniesysteem vanaf het water.
In de strategie zijn specifiek voor het gebiedstype de
drie speerpunten vertaald. Het parklandschap als buitenruimte voor de huidige en komende stedeling. Met
elkaar verbonden forten, zichtlijnen en inundatievelden die het verhaal van de linie vertellen. Aansluitend
op de overkoepelende functie van buitenruimte zijn de
culturele stedelijke functies en lokale produktie.
De kansen voor meekoppeling liggen bij functies die
gerelateerd zijn aan de stad: recreatie en ontspanning, zorg, ruimte voor sport en spel, culturele stedelijke functies, educatie, productie van lokale streekproducten en duurzame bedrijven.

meekoppelkansen

ONTWIKKELEN NETWERKEN MET OVERIGE STEDELIJKE FUNCTIES

AANHAKEN BIJ STEDELIJKE ONTWIKKELINGEN:
bijvoorbeeld investeren in een beter bereikbaar landschap in het kader van de verbreding van de Ring bij
Utrecht (beeld inpassingsvisie A27/A12, MUST).
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KRAAG VAN UTRECHT: ontwikkeling van een samenhangend parklandschap met de forten als ankerpunten

ruimtelijke principes - ademruimte 				

Samenhang van het waterlinielandschap heeft ‘voorrang’ op de infrastructuur

50

Bebouwing accentueert contouren schootsveld.
Belangrijke zichtlijnen worden gehandhaafd.

FLANK VAN IJMUIDEN EN HAARLEM: ontwikkeling van een samenhangend parklandschap met de dubbele linie als drager

				 voor de stad

Routes vormen een recreatief netwerk waarin de waterlinie,
en specifiek de forten zjjn opgenomen.

Forten worden ingevuld met een diversiteit van functies,
maar behouden hun vormkenmerken.

51

Omgeving fort Spion
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4.4 Waterrijk Linielandschap

In de Vechtstreek en in de zeekleipolders is een
hoofdrol weggelegd voor het water. Water is in beide
gebieden een beeldbepalend element. Krekenstelsels
in de zeekleipolders maken voelbaar dat de zee niet
ver weg is en in de open polders langs de Vecht zijn
de uitgestrekte inundatievelden herkenbaar.
Voor beide gebieden geldt de strategie van ‘Waterrijk
Linielandschap’. Accenten bij de doorontwikkeling
van de fysieke kenmerken liggen bij de articulatie van
de inundatievelden, versterking van de krekenstelsels
en de ontwikkeling van netwerken gekoppeld aan de
hoofdverdedigingslijn. Ook zijn er aanknopingspunten
voor vaarnetwerken.

Voor de buitenruimte ligt het accent op het water en
het gebruik van de inundatievelden. Oud (agrarisch)
en nieuw (grondgebruik) houden de inundatievelden
open en herkenbaar. Daarnaast blijven ook de forten
en (meestal) de hoofdweerstandslijn het verhaal van
de linie vertellen.
Kansen voor meekoppeling liggen bij wateropgaves
en de ontwikkeling van natte natuur. Waterberging
in combinatie met nieuwe wetlands maken de inundatievelden veel expressiever en uitbreiding van het
krekenstelsel (met een waterbergende functie) geven
de forten een passende landschappelijke setting. Ook
is een functiecombinatie te maken van liniebehoud en
vaarrecreatie.

meekoppelkansen

TEGENGAAN VAN BODEMDALING: In de zeekleipolder is sprake
van sterke bodemdaling. Het realiseren van meer ruimte voor
waterberging en oppervlaktewater vermindert de bodemdaling en
wordt de waterlinie beter herkenbaar.

NATUURONTWIKKELING: In de Vechtstreek ligt een grote opgave
voor het realiseren van natuur in het kader van het Nationale
Natuurnetwerk. Het ontwikkelen van deze (natte) natuur levert
kansen op om de waterlinie herkenbaarder te maken (natte natuur
rondom forten, langs hoofdverdedigingslijn, in inundatievelden.
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VECHTSTREEK: inundatievelden zijn op grote schaal beleefbaar

ruimtelijke principes waterrijk 					

Zicht op het linielandschap vanaf doorsnijdende infratructuur
(wegen en spoorwegen) versterken.
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Vergroten van de beleving van de waterlinie vanaf het water .

ZEEKLEIPOLDERS: nieuwe kreken met waterbergingsfunctie dragen bij aan de landschappelijke setting van de forten

					linielandschap

Wandelroutes in directe omgeving van de forten en doorlopende
routes langs de hoofdverdedigingslijn en langs de achterkant van
de inundatievelden maken de linie beleefbaar en verbinden de
forten met elkaar.

Door historische kreken en ommeland in te zetten voor de waterbergingsopgave komen forten in een passende landschappelijke
setting te liggen.

55

Bunker 599
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4.5 Verstilde lijn in open landschap

In het rivierengebied en het gebied van de Beemster
/ veenpolders van Zeevang manifesteert het liniesysteem zich als een verstilde lijn. In de Beemster liggen
de forten als autonome objecten in de monumentale
geometrische droogmakerij. In de veenpolders en het
rivierengebied zijn zij meer vergroeid met het landschap.
In de strategie voor deze gebieden speelt de samenhang tussen het liniesysteem en het open landschap
een centrale rol. Dat vraagt om goede voorwaarden
voor landbouwkundig gebruik als drager van de
openheid. Door de waterpatronen aan de buitenzijde
te versterken krijgt het linielint meer expressie. In de
Beemster volgt dit waterpatroon de geometrische
opzet en in de veenpolders neemt het de vorm van
de meer organische verkaveling aan. De verstilde lijn
van de Diefdijk in het rivierengebied maakt deel uit
van een ensemble van forten en natte natuurterreinen.
Voor de doorontwikkeling van de routenetwerken
worden, aanvullend op de route over de hoofdverde-

digingslijn, informele routes over de ‘achterkanten’
van de inundatievelden voorgesteld, die de immense
schaal beleefbaar maken.
Het verhaal van de linies wordt onder meer geaccentueerd door water aan de buitenkant van de linie en
articulatie van de ‘achterkant’ van inundatievelden. De
buitenruimte wordt opengehouden door het agrarisch
gebruik. Routenetwerken trekken recreanten het
gebied in.
Kansen voor meekoppeling liggen op het vlak van
erfgoedontwikkeling door de combinatie van de
Beemster die ook UNESCO-werelderfgoed is, met
verbreding van de landbouw (bijvoorbeeld teelt van
streekeigen producten) en de waterrecreatie op het
Markermeer. Voor de programmering van de forten in
de Beemster kan worden ingespeeld op de nabijheid
van Amsterdam, voortbouwend op de historische
betekenis van de Beemster als buitenplaats van
Amsterdam.

meekoppelkansen

TEGENGAAN VAN VERZILTING: Er is sprake van sterke verzilting in de Beemster en in de noordwestelijke veenweidegebieden.
Meer oppervlaktewater buiten de hoofdverdedinginslijn en in de inundatievelden kan de herkenbaarheid van de linie vergroten
en tevens de zoute kweldruk tegengaan. Ook kan worden gekeken naar mogelijkheden om met het inundatiestelsel van de Stelling van Amsterdam de doorspoeling van de zoute polders met zoet water te verbeteren. Op deze manier krijgt het historische
inlaatsysteem een nieuwe functie.
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BEEMSTER EN POLDERS ZEEVANG: een expressieve rand langs het open landschap van de Beemster en de veenpolders van Zeevang

ruimtelijke principes verstilde lijn in 			

Door waterberging in het inundatieveld nabij een fort te situeren
ontstaat een herkenbaar ensemble, van hoofdverdedigingslijn, fort,
acces, en inundatieveld.

58

Door waterberging te koppelen aan de buitenzijde van de hoofdverdediginslijn wordt het verschil tussen binnen en buiten versterkt.
Door waterberging te koppelen aan het patroon van de veenweidepolders aan de buitenzijde van de linie wordt de herkenbaarheid
van het karakteristieke landschap versterkt.

RIVIERENLAND: de Diefdijk als verstilde lijn in open landschap

			 open landschap

Behouden en versterken van het zicht op het open landschap vanaf
de doorlopende verstilde lijn.

Versterken van continuiteit van de linie en zorgdragen voor verbindingen.
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Geniedijk, Hoofddorp
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4.6 Dynamische Haarlemmermeerpolder

Om te voorkomen dat bij de inundatie de hele Haarlemmermeerpolder onder zou lopen is halverwege de
Geniedijk aangelegd. De monumentaliteit van deze lijn
maakt de Stelling, ondanks de verstedelijkte omgeving, nog steeds herkenbaar. De forten zijn direct
aan de Geniedijk gekoppeld en hebben een heldere
relatie met de accessen.
De ruimtelijke dynamiek van de Haarlemmermeerpolder is groot. Schiphol heeft een toenemende impact
op de omgeving en er is een constante stroom van
stedelijke transformaties en infrastructurele aanpassingen.
De strategie richt zich op de ontwikkeling van een robuust parklint met de Geniedijk als drager. Belangrijke
aandachtspunten zijn versterking van de continuïteit
van de Geniedijk en de asymmetrie van het dijkprofiel
met aan de buitenzijde een meer open beeld. Door

de ruimtelijke ontwikkelingen zijn de forten als het
ware interieur in stedelijk gebied geworden. Openheid
rond de forten is niet meer mogelijk maar wel de zorg
voor stevige, groene kaders rondom de forten en het
behoud van de zichtlijnen naar de accessen.
Bij de buitenruimte gaat het vooral om gebruik door
de omgeving: wandelen, fietsen, waarbij ook het
gebruik als doorgaande fietsroute voor een dagelijkse
beleving van de Stelling voor veel mensen zorgt. Het
verhaal van de Stelling wordt door de Geniedijk, de
forten en de verwijzingen naar de inundatievelden
verteld.
Kansrijke functiecombinaties in deze strategie zijn er
met stedelijke parkfuncties en ander functies gerelateerd aan de stedelijke omgeving zoals zorg- en
culturele functies.

meekoppelkansen

TEGENGAAN VERZILTING EN BODEMDALING: ook in de droogmakerij speelt verziltings- en bodemdalingsproblematiek. Dit kan
betekenen dat er gezoch moet worden naar mogelijkheden voor
meer oppervlaktewater. Door dit aan de buitenkant van de Geniedijk te situeren wordt het Linieprofiel herkenbaarder.
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PARKLINT IN DE HAARLEMMERMEERPOLDER. Nadruk op continuiteit van de hoofdverdedigingslijn in de vorm van de Geniedijk. Verschil tussen
buiten en binnen accentueren door (stedelijke) ontwikkelingen zoveel mogelijk aan veilige binnenkant te plaatsen, en aan buitenzijde een waterrijke
voet van de dijk. Vrijhouden van accessen. Een doorgaande route over de dijk.

ruimtelijke principes
dynamische Haarlemmermeerpolder

Zorgen voor een herkenbaar linieprofiel met een natte voet aan
buitenkanrt van de dijk.
Vrijhouden van accessen, en (stedelijke) ontwikkelingen aan veilige
binnenzijde ontwikkelen.
62

Zorgen voor een herkenbaar linieprofiel met een doorgaande route
over de dijk. Coupures in de dijk helder vormgeven.
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Bijlage - kansenmatrix
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KANSENMATRIX VERKENNING LINIEPERSPECTIEF
KERNKWALITEITEN
OMGEVINGSTHEMA’S
VERSTEDELIJKING &
LEEFBAARHEID

MILITAIRE WERKEN

WATERMANAGEMENT SYSTEEM

Watersysteem draagt bij aan
woonklimaat

Militaire werken als ‘parkengordel’
forten met sociale invulling

STRATEGISCH LANDSCHAP

Het Linielandschap als uitloopgebied
voor de stad

Wonen + werken,
leefbaarheid, zorg

Water in de woonwijk (Parijsch Culemborg)

ECONOMISCHE
ONTWIKKELING

Zichtlijnen Stelling in IJburg

Fort met zorgfunctie (Lunet IV)

Forten als parkruimte (Fort aan de Klop)

Forten als creatieve hotspots en
experimenteer milieus

Transport over water

Het strategische landschap biedt rust, ruimte en openheid

Vermarkting van het Linielandschap?

Vestigingsklimaat,
concurrentiekracht,
regio’s, ruimtelijkeconomisch netwerk,
experimenteer milieus
Bedrijvigheid in fort het Hemeltje

RECREATIE
EN TOERISME

De linie beleefbaar vanaf het water

Beleefbaarheid vergroten (Fort Pampus)

NATUUR EN
LANDSCHAP

Wellnessresort fort aan de Nekkerweg

Militaire werken als knooppunten in
een recreatief systeem

Fort Vechten

Linie bevaarbaar

Waterlijnen als ecologische
verbindingszones

Bereikbaarheid vanuit de stad

Forten als natuurreservaat

Een toegankelijk Linielandschap

pontje naar Geniedijk

Herkenbaarheid van Linie (waterliniebank)

Natte natuur als verbeelding van
inundatie in het Linielandschap

Natuurontwikkeling

Natuurvriendelijke oever (Waterschap Rivierenland)

WATERBEHEER

fort Nigtevecht

Duurzaam gebruik en innovatie van
het historische watersysteem

Herkenbaarheid van de Linie vergroten grote waterwerken

Objets Trouves Beatrixsluis

ENERGIETRANSITIE

tie: Nederland waterland

Fietsbrug bij coupure van de A4 in de Geniedijk

Bedachtzaam omgaan met historisch
waterpatroon

Zorgvuldig omgaan met historisch
watersysteem

Gerestaureerde stuw Everdingen

Restauratie inundatiekanaal Culemborg

Waterberging Molenkadegebied

Waterberging in inundatieveld (Blokhoven)

Herkenbaarheid het Linielandschap
vergroten vanaf de weg en het spoor

Vormgeving coupure Diefdijk A2

rkstad voor
Linielandschap inzetten
duurzame energie (biomassa en zon)

Studie Energielinie

Ruimte voor kleinschalige lokale
landbouw op de forten

fortmarkt Penningsveer

CULTUURHISTORIE

inundatiegebieden van de Linie

Beleefbaarheid Linie vanuit de trein

Forten als schakel in energiestromen

(Cultuur in beeld)

Mogelijkheden stromingsenergie (Hagestein)

VOEDSEL EN
LANDBOUW

Pannerden als educatiecentrum Nederland Waterland

Herkenbaarheid van de Linie vergroten bij doorsnijdingen met infra

Stad als cultureel knooppunt

Energie uit oppervlaktewater en benutten stromingsenergie

Tijdelijke waterinlaat rond fort Krommeniedijk Natuurontwikkeling (Molenkadegebied)

Tijdelijke invulling vervuild
Militaire werken met educatieve
funcWaterberging (waterveiligheid) in de
terrein (de Ceuvel)

Gebruik infiltratie regenwater (fort aan de
Nekkerweg, brouwerij in fort Everdingen)

Waaiersluizen in de LInge

INFRASTRUCTUUR

Forten als reservaat voor vleermuizen

boomgaard Fort aan de Klop

Behouden van de militaire werken
(door ontwikkeling)

Waterliniemuseum fort Vechten

Herontwikkeling Fort Kijkuit

Landbouw als drager van openheid
en herkenbaarheid Linielandschap

Veenweidelandschappen

Herkenbaarheid van de samenhang
waterlinie en landschap vergroten

Koppeling Unesco landschappen (Beemster) Ontwikkeling fort in relatie met het landschap
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WATERMANAGEMENT SYSTEEM
VERSTEDELIJKING EN LEEFBAARHEID - watersysteem draagt bij aan woonklimaat

Water in de woonwijk - Parijsch, Culemborg

Zichtlijnen IJburg

Inundatiekanaal opgenomen in stedenbouwkundig plan.

Zichtlijnen (vanaf belangrijke plekken Stelling v Amsterdam) bepalen mede de ligging van de eilanden van
IJburg.

http://ro-online.robeheer.nl/0216/B6F10732-3195-47E6833E-49EF520A7BF6/tb_NL.IMRO.0216.BPParijschZuidVG01_01.pdf

Beeld: Nota van uitgangspunten IJburg

RECREATIE EN TOERISME - de linie beleefbaar vanaf het water

Beleefbaarheid vanaf het water vergroten - Fort pampus

Linie bevaarbaar - Vaarkaart van de randstad

Op Pampus zit een restaurant gevestigd. Maar op het
eiland kan je ook terecht voor zakelijke evenementen,
feesten en partijen en educatie en schoolreisje. Het eiland
is alleen per boot te bereiken.

De vaarten, rivieren en boezemwateren zijn van oudsher
de verbindingen tussen stad en land. Een goed verbonden
en toegankelijk vaarnetwerk kan de recreatieve waarde
voor het Groene Hart en omliggende steden sterk vergroten.

http://www.pampus.nl
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http://www.randstadwaterbaan.nl/storage/pdf/Boekje_Vaarkaart_spread_def.pdf

WATERMANAGEMENT SYSTEEM
NATUUR EN LANDSCHAP - waterlijnen als ecologische verbindingszones

Natuurvriendelijke oever langs de linie
Het waterrijke karakter van het Waterlinielandschap kan
versterkt worden. Het moet wel gebeuren met respect voor
de identiteit van het gebied. Het laten meanderen van een
strak inundatiekanaal kan op weinig waardering rekenen.
Een natuurvriendelijke oever met een sobere belijning
kan best passend zijn. Natuurontwikkeling kan worden
benut om middeleeuwse slotenpatronen beter zichtbaar te
maken.

https://www.waterschaprivierenland.nl/producten/vergunningen/natuurvriendelijke-oevers-aanleggen.html
http://www.hollandsewaterlinie.nl/wp-content/uploads/2016/03/Kernkwaliteiten-NHW_leren-van-plantoetsen_definitief-03-2016-lage-res.pdf

WATERBEHEER - duurzaam gebruik en innovatie van het historische watersysteem

Waaiersluizen in de linge
De twee monumentale waaiersluizen bij Asperen zijn in hun
oude staat hersteld, zodat ze weer open en dicht kunnen.
Voor de noordelijke sluis zijn met behulp van de oorspronkelijke bouwtekeningen nieuwe houten deuren gemaakt. Bij
de andere sluis zijn stalen deuren geplaatst volgens een
later ontwerp. Zo zijn sluisdeuren uit verschillende perioden
zichtbaar.
http://www.telegraaf.nl/vrij/varen/21977849/__Eerste_prijs_
voor_Gelderse_waaiersluizen_in_Asperen__.html
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WATERMANAGEMENT SYSTEEM
INFRASTRUCTUUR - herkenbaarheid van de Linie vergroten bij grote waterwerken

Objets Trouves Beatrixsluis
Op deze plek nabij de Prinses Beatrixsluis waar het lekkanaal wordt verbreed liggen objecten van de Nieuwe
Hollandse Waterlinie. Door de verbreding kunnen de
objecten niet blijven staan. Deze worden opzij gelegd, wel
op een manier dat duidelijk zichtbaar is dat ze verplaatst
zijn. De objecten samen vormen als ‘Objets Trouveés’ een
museaal landschap.
http://bplusb.nl/nl/werk/beatrixsluis-objets-trouves/

ENERGIETRANSITIE - Energie uit oppervlaktewater en benutten stromingsenergie

Mogelijkheden stromingsenergie (Hagestein)
De stuw bij Hagestein is een van de bestaande kunstwerken in de Nederlandse rivieren waar energie uit waterstroming gewonnen zou kunnen worden.
http://edepot.wur.nl/145523
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WATERMANAGEMENT SYSTEEM
CULTUURHISTORIE - zorgvuldig omgaan met historisch watersysteem

Gerestaureerde sluis Everdingen
De sluis bij het fort Everdingen uit 1877 heeft in 2015 een
restauratie ondergaan. Het unieke sluizenstelsel bestaat
uit een inlaat- een beer- en een doorlaatsluis. Tijdens de
restauratie is het pleisterwerk en deel van de natuursteen
vervangen.
http://www.hollandsewaterlinie.nl/sluizenstelsel-fort-everdingen-wint-prijs/
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MILITAIRE WERKEN
VERSTEDELIJKING EN LEEFBAARHEID - militaire werken als parkengordel

Fort met zorgfunctie - Lunet IV

Forten als parkruimte - Fort aan de Klop

Fort Lunet IV is een plek om te vergaderen, lunchen, genieten van de natuur en trainingen te geven/volgen. Op Fort
lunet IV werken mensen met een verstandelijke beperking.
De medewerkers verzorgen de horeca maar onderhouden
ook het terrein.

Op Fort aan de Klop in Utrecht kun je wat drinken, eten,
vergaderen, overnachten en kamperen.
https://www.fortaandeklop.com

http://www.fortlunet4.nl

ECONOMISCHE ONTWIKKELING - forten als creatieve hotspots en experimenteermilieu

Bedrijvigheid - Fort het Hemeltje, Houten

Wellnessresort - Fort aan de Nekkerweg

Het fort Het Hemeltje dient als kantoor voor organisaties
die actief zijn op het gebied van duurzaamheid. Daarnaast
dient het fort, dat eigendom is van Staatsbosbeheer, als
onderdak voor (broed)vogels en vleermuizen.

In het Fort aan de Nekkerweg is ‘Fort resort Beemster’
gevestigd. Het resort op 20 min van Amsterdam bestaat uit
een wellness, hotel en restaurant. Bij de verbouwing is veel
aandacht besteed aan het behouden van de karakteristieken en de kansen die de het fort biedt op het gebied van
duurzaamheid (energiezuinigheid).

https://www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/krommerijn/bezienswaardigheden/fort-bij-t-hemeltje
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https://www.fortresortbeemster.nl

MILITAIRE WERKEN
RECREATIE EN TOERISME - militaire werken als knooppunten in een recreatief systeem

Fort Vechten

Bereikbaarheid vanuit de stad - Fortenroute

Het grootste fort van de Waterlinie is met het Waterliniemuseum een recreatief aantrekkingspunt. Naast het museum
kunnen er ook feesten, zakelijke meetings en evenementen
worden gehouden. Staatsbosbeheer is eigenaar en Nieuwland exploiteerd het fort.

De Forten fietsroute is een knooppuntroute gelegen in
Noord-Holland en gaat door Gooi en Vecht. De route komt
langs forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de
Stelling van Amsterdam. Door de route zijn de forten goed
te bereiken met de fiets vanuit het stedelijk gebied.

http://www.fortvechten.nl

http://www.nederlandfietsland.nl/knooppuntroutes/fortenfietsroute

NATUUR EN LANDSCHAP - forten als natuurreservaat

Fort Nigtevecht

Forten als reservaat voor vleermuizen

Fort Nigtevecht is een fort waar de natuur niet of nauwelijks
verstoord wordt en zoveel mogelijk in stand wordt gehouden. Lange tijd was het fort niet toegankelijk voor bezoekers. Sinds het ook een gedenkplaats is, is het wel toegankelijk maar wel in stilte.

De forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie forten zijn
belangrijke overwinteringsplekken voor grote aantallen
vleermuizen.

https://www.natuurmonumenten.nl/monumenten/fort-bijnigtevecht

http://www.wur.nl/nl/show/Meer-kansen-voor-vleermuizenin-forten-Hollandse-Waterlinie.htm
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MILITAIRE WERKEN
WATERBEHEER - militaire werken met educatieve functie: Nederland waterland

Gebruik infiltratie regenwater - Brouwerij in fort Everdingen
In Fort Everdingen bevindt zich een Ingenieus waterfiltersysteem, ooit bedacht zodat ze tijdens een aanval genoeg
schoon drink water konden hebben. Fortbrouwerij Duits &
Lauret gebruiken nu het waterfiltersysteem voor het brouwproces. Brouwen met hemels water
http://www.forteverdingen.com/fortwater.html

Educatiecentrum - Fort Pannerden
Bij Fort Pannerden kunnen verschillende activiteiten worden gedaan zo is er ook een bezoekerscentrum waar op
vier elementen wordt gefocust; Aarde, water, vuur en lucht.
Zo kan je alles te weten komen over de belangrijke rol van
het water rondom het fort.
http://fortpannerden.eu

INFRASTRUCTUUR - herkenbaarheid van de Linie vergroten bij doorsnijdingen met infra

Fietsbrug bij coupure van de A4 in de Geniedijk
De 350 meter lange brug vult het gat dat de A4 heeft
geslagen in de geniedijk die het Fort bij Vijfhuizen verbindt
met het Fort bij Aalsmeer.
http://www.mtdls.nl/nl/projecten/detail/q/idproject/238/titel/
stelling-van-amsterdam-geniedijk-geniepark-noord-holland
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MILITAIRE WERKEN
ENERGIETRANSITIE - forten als schakel in energiestromen

Studie Energielinie
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed laat onderzoek
doen naar de invloed van verschillende vormen van energiewinning op twee beroemde waterlinies: de Stelling van
Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
https://cultureelerfgoed.nl/nieuws/samenwerken-aan-energielinies

VOEDSEL EN LANDBOUW - ruimte voor kleinschalige lokale landbouw op de forten

Fortmarkt Penningsveer

Boomgaard Fort aan de Klop

Fortmarkt is een markt met biologische- en eerlijke producten van goede kwaliteit. Op de markt is een terras aanwezig waar u onder het genot van een hapje en een drankje
kunt genieten van uw aankopen. De markt bevindt zich op
het terrein voor Fort Penningsveer.

Bij Fort aan de Klop is ligt boomgaard gevestigd. De boomgaard is een tijd onderhouden door vrijwilligers. Tegenwoordig wordt dit gedaan door een snoeiploeg van Landschap
Erfgoed. Zo is er ruimte voor kleinschalige lokale landbouw
rondom het fort.

http://www.fort-penningsveer.nl/event/biologische-markt-2/

http://www.bewonersplatformovervecht.nl/de-boomgaardbij-fort-aan-de-klop/
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MILITAIRE WERKEN
CULTUURHISTORIE - behouden van de militaire werken (door ontwikkeling)

Waterlinimuseum Fort Vechten

Herontwikkeling Fort Kijkuit

In het Waterliniemuseum kom je in een interactieve ontdekkingstocht van alles te weten over de waterlinie. Middenin
het bijzondere museumgebouw vind je een 50 meter lange
openlucht maquette van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
Als deze onder water wordt gezet, kun je zelf ervaren hoe
de linie werkt.

Fort Kijkuit, eigendom van Natuurmonumenten, is gerestaureerd en heeft een nieuwe bestemming als kantoor,
expositieruimte en uitkijkplatform De herbestemming vormt
een succesvol hergebruik van een militair gebouw. De
aanpassingen zijn zorgvuldig doorgevoerd en hebben het
oorspronkelijke karakter van het gebouw niet aangetast.
Het project heeft dit belangrijke UNESCO Wereld Erfgoed
bouwwerk weer een goede functie gegeven.

https://waterliniemuseum.nl

https://www.natuurmonumenten.nl/nieuws/fort-kijkuit-winteuropa-nostra-prijs
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STRATEGISCH LANDSCHAP
VERSTEDELIJKING EN LEEFBAARHEID - Het Linielandschap als uitloopgebied

Het strategische landschap biedt rust, ruimte en openheid.
https://www.staatsbosbeheer.nl/over-staatsbosbeheer/
feiten-en-cijfers/utrecht

RECREATIE EN TOERISME - een toegankelijk linielandschap

Pontje naar Geniedijk, Haarlemmermeer

Herkenbaarheid van Linie - waterliniebank

Door het Haarlemmermeer ligt een wandel en fietsroute
over de Geniedijk, ook wel Liniedijk genoemd. De route
komt langs enkele forten en batterijen. In de zomer is het
ook mogelijk om naar het Gemaal de Cruquius te gaan met
een pondje.

Om de waterlinie meer zichtbaar te maken zijn er inundatiebanken neer gezet bij verschillende plekken langs de linie.
Deze banken verbeelden tot hoe hoog het water stond als het
gebied onder water zou worden gezet.

http://www.hlmrmeer.nl/nl/home/ontdekken/recreatie/wandelen-en-fietsen/geniedijk-wandelroute

https://www.rivierenland.nl/inundatiebank-culemborg
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STRATEGISCH LANDSCHAP
NATUUR EN LANDSCHAP - natte natuur als verbeelding van inundatie

Tijdelijke waterinlaat rond fort Krommeniedijk

Natuuronwikkeling - Molenkadegebied

Bijna elk jaar wordt een flink deel van het land rondom het
fort Krommeniedijk geinundeerd ten behoeve van vogels
op doortrek en voor weidevogels die juist in Noord-Holland
arriveren om te broeden.

In het Molenkadegebied tussen de snelweg A2, de Diefdijk
en de Nieuwendijk is een nieuw inrichtingsvoorstel gemaakt
voor de voormalige inundatievelden. Hiermee wordt 7 ha
natte natuur verwezenlijkt.

http://www.landschapnoordholland.nl/terrein/fort-bij-krommeniedijk

http://hollandsewaterlinie.erfgoedsuite.nl/publish/pages/2583/662.pdf

WATERBEHEER - waterberging (waterveiligheid) in de inundatiegebieden

Waterberging - Molenkadegebied

Waterberging inundatieveld - Blokhoven

In het Molenkadegebied tussen de snelweg A2, de Diefdijk
en de Nieuwendijk is een nieuw inrichtingsvoorstel gemaakt voor de voormalige inundatievelden. Hiermee wordt
een waterbergingscapaciteit van 100.000m3 verwezenlijkt.

Het inundatieveld in de polder van Blokhoven wordt gebruikt als waterbergingsgebied. Het gaat om een perceel
van ongeveer 4 ha groot en ligt naast het inundatiekanaal.
Naast waterberging krijg het gebied ook een recreatieve
functie.

http://hollandsewaterlinie.erfgoedsuite.nl/publish/pages/2583/662.pdf
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https://www.waternatuurlijk.nl/unieke-realisatie-waterberging-het-inundatieveld-polder-blokhoven/

STRATEGISCH LANDSCHAP
INFRASTRUCTUUR - herkenbaarheid van het linielandschap vergroten vanaf de weg

Beleefbaarheid Linie vanuit de trein

Inpassen infrastructuur in het landschap

Waar het spoor het waterlinielandschap doorsnijdt zou
Op de waterlinie extra zichtbaar gemaakt worden, om de
herkenbaarheid te vergroten.

Miljoenen mensen passeren het linielandschap dagelijks
als zij over de snelweg rijden. In plaats van de weg dichtzetten met geluidschermen zou er moeten worden gezocht
naar een wegontwerp dat het landschap als visitekaartje
herkenbaar en beleefbaar maakt.
https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/wegbeheer/aanlegwegen/routeontwerp-van-snelwegen/index.aspx

VOEDSEL EN LANDBOUW - landbouw als drager van openheid linielandschap

Veenweidelandschappen
Landbouw is een belangrijke drager van de kernkwali- teiten van de Waterlinie. Landbouw draagt zorg voor open,
rustige en groene landschappen. De waterlinie vraagt om
een zorgvuldige omgang met de kernkwaliteiten.
http://www.hollandsewaterlinie.nl/wp-content/uploads/2016/03/Kernkwaliteiten-NHW_leren-van-plantoetsen_definitief-03-2016-lage-res.pdf
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STRATEGISCH LANDSCHAP
CULTUURHISTORIE - herkenbaarheid van de samenhang linie en landschap vergroten

Ontwikkeling fort in relatie met het landschap

Koppeling Unesco landschappen (Beemster)

Forten liggen op knooppunten in het landschap, waar
hoofdverdedigingslijn, acces en inundatieveld samenkomen. Hier kan het verhaal van de waterlinie het best tot
expressie worden gebracht. Voor het versterken van de
herkenbare samenhang tussen stellingsysteem en landschap gelden per landschappelijk deelgebied verschillende aanknopingspunten.

In de Beemster komen twee Unesco landschappen bij
elkaar: Droogmakerij de Beemster en de Stelling van
Amsterdam. Een goede koppeling tussen De Stelling
van Amsterdam, de Beemster en de grachtengordel van
Amsterdam (ook werelderfgoed) vergroot de bekendheid
van het erfgoed en zorgt voor meer toeristen en ontwikkelmogelijkheden.

https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Cultuur_en_Erfgoed/Stelling_van_Amsterdam/Beleidsdocumenten/Beeldkwaliteitsplan_Stelling_van_Amsterdam.org

http://www.beemster.net/content/beemster-bundeltkrachten-voor-vergroten-aantrekkingskracht-toerisme-enwerelderfgoed
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