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1 Inleiding

Nederland heeft een rijke militaire geschiede-
nis, waarin het inundatiesysteem een grote rol 
gespeeld heeft. De essentie van inunderen is dat 
de vijand wordt tegengehouden door grote stuk-
ken polderland onder water te zetten. Deze inun-
datiepolders waren aaneengekoppeld in waterli-
nies, die soms vele kilometers land bestreken. 
In het huidige landschap zijn open gebieden, 
forten, sluizen, inundatiekanalen en dergelijke 
het culturele erfgoed dat ons herinnert aan dit 
oude systeem. Over het behoud, de bescher-
ming en de herbestemming van dit erfgoed, gaat 
dit onderzoek, dat in het bijzonder gericht is op 
de herbestemming van de vier lunetten op de 
Houtense Vlakte dichtbij de stad Utrecht.
Deze vier kleine verdedigingswerken zijn on-
derdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, 
die gebouwd werd ter verdediging van het wes-
ten van Nederland. Tussen Muiden en de Bies-
bosch kon zodoende een strook van 85 kilome-
ter land onder water gezet worden, die de vijand 
moeilijk kon doorkruisen. De Nieuwe Hollandse 
Waterlinie is officieel in gebruik geweest tussen 
1815 en 1963. Ondanks dat de linie daarna zijn 
functie verloor, is er veel bewaard gebleven van 

de verdedigingswerken, de inundatiewerken en 
de landschapsstructuur. Voor het behoud van 
dit cultureel erfgoed, is het ´Nationaal Project 
Nieuwe Hollandse Waterlinie´ gestart. De pro-
jectgroep die daarbij hoort, heeft een visie ge-
schreven over het behoud van de Nieuwe Hol-
landse Waterlinie. Deze visie is in 2003 door 
de ministerraad aanvaard en opgenomen in de 
Nota Ruimte als onderdeel van de Nationale 
Ruimtelijke Hoofdstructuur. Het uiteindelijke 
doel van het ‘Nationale Project Nieuwe Holland-
se Waterlinie’ is om de waterlinie tot een her-
kenbare ruimtelijke eenheid te maken en deze 
duurzaam in stand te houden door toevoeging 
van eigentijdse functies. Uiteindelijk moet de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie opgenomen wor-
den op de UNESCO Werelderfgoedlijst.1

Omdat het project een groot gebied beslaat, is de 
uitvoering ervan overgedragen aan de betrok-
ken provincies en gemeenten. Zij zullen, met het 
behoud van de linie als uitgangspunt, invulling 
geven aan de bescherming van onderdelen van 
de waterlinie. Een aantal verdedigingswerken 
staat onder beheer van de gemeente Utrecht, zo 
ook de vier lunetten, die tussen 1823 en 1828 
ten oosten van de stad aangelegd werden. Mede 
naar aanleiding van het ‘Nationaal Project Nieu-
we Hollandse Waterlinie’ denkt de gemeente na 
over een nieuwe functie voor de vier lunetten. 
De vier lunetten zijn rijksmonumenten, dus 
hergebruik mag niet ten koste gaan van de mo-
numentale waarde. Het doel van dit onderzoek 
is om randvoorwaarden op te stellen waaraan 
een herbestemming zou moeten voldoen, zo-
dat de architectonische en historische waarde 
van de monumenten gewaarborgd blijft. Deze 
randvoorwaarden zijn geschreven vanuit het 
oogpunt van de architectuurgeschiedenis en de 
monumentenzorg, waarbij de volgende vraag-
stelling centraal staat: Wat zijn de randvoor-
waarden voor een nieuwe functie voor de vier 
lunetten gezien hun monumentale waarde?

Om randvoorwaarden op te kunnen stellen voor 
een toekomstige herbestemming zal in hoofd-
stuk één eerst de monumentale waarde van de 
vier lunetten beschreven worden. In hoofdstuk 
twee wordt onderzocht in hoeverre verschillen-
de vormen van herbestemming afdoen of recht 
doen aan de monumentale waarde van het fort. 
Hiervoor zijn verschillende forten in Nederland 
geselecteerd die op verschillende manieren her-
bestemd zijn. Zij dienen als voorbeeldsituaties 
voor dit onderzoek. Naar aanleiding van de 
resultaten worden in het afsluitende deel rand-
voorwaarden geformuleerd waaraan de her-
bestemming van de vier lunetten zou moeten 
voldoen, om de monumentale waarde te waar-
borgen. 

afb. 1.1
De Nieuwe Hollandse 
Waterlinie en de Stel-
ling van Amsterdam 
aangegeven in de hui-
dige topografie. De Stel-
ling van Amsterdam ligt 
rondom Amsterdam. 
De Nieuwe Hollandse 
Waterlinie loopt van 
Muiden tot Gorinchem. 
Verdedigingswerken 
worden aangegeven met 
rode en blauwe stippen, 
de inundatievelden zijn 
blauw ingekleurd. De 
vier lunetten in Utrecht 
zijn aangegeven met 
de pijl. 
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2  De monumentale waarde 
van de vier lunetten

In dit eerste hoofdstuk wordt de monumentale 
waarde van de vier lunetten afgeleid uit drie 
analyses. In de eerste daarvan wordt de cultuur-
historische waarde bepaald, aan de hand van de 
ontstaansgeschiedenis van het object. Naar aan-
leiding van deze analyse wordt duidelijk wat de 
cultuurhistorische waarde van de lunetten is en 
welke specifieke kenmerken daar een bijdrage 
aanleveren.
Vervolgens gaat de aandacht uit naar de ste-
denbouwkundige waarde van de vier lunetten, 
daarbij wordt de relatie tussen het object en de 
omgeving bekeken. Ook de omgevingselemen-
ten die invloed hebben gehad op de aanleg van 
de lunetten worden benoemd. Vervolgens wordt 
gekeken of de lunetten invloed hebben gehad 
op de ontwikkeling van de omgeving en hoe de 
huidige stedenbouwkundige situatie is. 
In de laatste analyse, van de architectonische 
waarde, staan bouwkundige en architectoni-
sche aspecten centraal. In die analyse wordt 
achterhaald welke bouwkundige aspecten ken-
merkend zijn voor de lunetten en in hoeverre zij 
bijdragen aan de architectonische waarde. Om-
dat de gaafheid van een object eveneens daartoe 
bijdraagt, wordt ook gekeken naar de bouwkun-
dige staat van de vier lunetten. 

2.1 De cultuurhistorische waarde
Een belangrijk criterium bij het beoordelen van 
een monument is de cultuurhistorische waarde. 
Een monument is van cultuurhistorische waar-
de wanneer het iets vertelt over de geschiedenis 
van de cultuur. Het criterium kan opgesplitst 
worden in de begrippen volkskundige waarde 
en wetenschappelijke waarde. Een monument is 
van volkskundige waarde wanneer het iets zegt 
over de zeden en gebruiken van de bevolking. 
Wanneer een monument een belangrijk over-
blijfsel is van een bepaalde wetenschap spreken 
we van wetenschappelijke waarde.2 
De vier lunetten zijn een belangrijk onderdeel 
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Om een 
goed beeld te krijgen van de cultuurhistorische 
waarde, wordt nagegaan welke rol de lunetten 
speelden in de geschiedenis van de waterlinie. 
Omdat de vier lunetten eveneens een onderdeel 
waren van de verdediging van de stad Utrecht, 
wordt eerst de plaats van de lunetten in de mili-
taire geschiedenis van Utrecht kort aangestipt. 

De vier lunetten en de militaire 
geschiedenis van Utrecht
In de Middeleeuwen werden militaire bouw-
werken gemaakt ter verdediging van de stad 
zelf. Bij een eventuele stadsuitbreiding moest 

de stadsverdediging verlegd worden. Op deze 
manier ontstond een stadsstructuur bestaande 
uit verschillende ringen met ieder een eigen 
gracht of wal. De singelstructuur van Utrecht, 
die vlak na 1122 aangelegd werd, was echter zo 
ruim aangelegd dat pas in de negentiende  eeuw 
de behoefte ontstond om buiten de stadsgrenzen 
te bouwen.3 Het militaire erfgoed van vóór 1800 
is hierdoor vooral in één verdedigingsschil te 
vinden.

Pas toen Utrecht opgenomen werd in de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie, begon de aanleg van ver-
dedigingswerken die buiten de stad gelegen wa-
ren. De rol van de verdediging verschoof naar 
heel westelijk Nederland. De bouw van verde-
lingswerken vond aan de oostzijde van Utrecht 
plaats. Met de aanleg van de eerste verdedi-
gingsgordel van de Nieuwe Hollandse Waterli-
nie (1815-1826), ontstond in zekere zin de twee-
de ring langs Utrecht. De aanleg van de tweede 
gordel (1867-1870) kan beschouwd worden als 
de derde ring. 

De Nieuwe Hollandse Waterlinie
De twee fortengordels langs Utrecht zijn dus een 
onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 
De verdediging met een waterlinie was, zoals 
gezegd, gebaseerd op het inundatiesysteem, een 
typisch Nederlands verdedigingssysteem. Inun-
deren betekent het onder water zetten van grote 
stukken polderland. Het water mocht niet te 
hoog of te laag staan, waardoor varen en waden 
onmogelijk werd gemaakt. Omdat Nederland 

afb. 2.1 
De verdedigingswerken 
rond de stad Utrecht. 
Bij Utrecht zijn drie 
verdedigingsgordels te 
onderscheiden. In de 
Middeleeuwen werden 
ter verdediging van de 
stad de stadsmuren 
en poorten gebouwd. 
Pas vanaf 1815 werd 
in Utrecht het verdedi-
gingssysteem uitge-
breid, toen werd langs 
de oostzijde van de stad 
de eerste verdedigings-
gordel van de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie 
aangelegd. Rond 1870 
volgde de tweede gordel.
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veel polderland heeft, was het aanleggen van 
een goed functionerende waterlinie mogelijk. 
De Nederlanders hadden veel kennis over het 
beheersen van water. Met deze kennis konden 
zij het water gebruiken om het land te verdedi-
gen. Inundaties kwamen in andere landen wel 
voor, maar zij werden niet gebruikt als hoofd-
verdedigingssysteem, zoals in Nederland.
In een waterlinie werden behalve de inundatie-
velden ook andere barrières aangebracht. Op ac-
cessen, hoger gelegen gebieden die niet geïnun-
deerd konden worden, werden forten en andere 
verdedigingswerken gebouwd. Voorbeelden van 
accessen zijn toegangswegen, waterwegen en 
hoog gelegen stukken land. 
De aanleg van waterlinies zijn belangrijke in-
frastructurele projecten geweest. De aanleg 
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie was zelfs 
de grootste infrastructurele ingreep in Neder-
land in de negentiende eeuw.4 Een waterlinie 
had veel invloed op de structuur van het land-
schap. Enerzijds door de verdedigingswerken, 
die zeer kenmerkende en opvallende objecten 
waren. Anderzijds door de Kringenwet, die een 
bouwverbod voorschreef in een bepaalde strook 
land rondom de forten. In deze ‘kringen’ werd 
alleen de bouw van houten huizen toegestaan, 
welke bij oorlogsdreiging platgebrand werden. 
Zo hield men het zicht rondom de forten vrij.  

Utrecht was niet opgenomen in de Hollandse 
Waterlinie, de hoofdverdedigingslinie van Ne-
derland tussen 1672 en 1815. Wel werd ze on-
derdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, 
die vanaf 1815 is aangelegd. De eerste plannen 
voor deze verdedigingslinie werden al gemaakt 
in de Franse tijd. Koning Lodewijk Napoleon 
maakte namelijk in 1811 een inspectietocht om 
te onderzoeken op welke manier Nederland het 
beste verdedigd kon worden. In samenwerking 
met Cornelis Krayenhoff, directeur van de Hol-
landse Fortificatiën, werd een gedetailleerd 
plan ontwikkeld. In dit ontwerp werd een li-
nie van polders tussen Naarden en Gorinchem 
onder water gezet. Deze linie liep vlak langs de 
oostzijde van de stad Utrecht. 
De plannen van 1811 zijn vanwege militaire en 
politieke ontwikkelingen in de daarop volgende 
jaren niet uitgevoerd. Pas bij de vorming van 
Het Verenigde Koninkrijk der Nederlanden in 
1813, werd wederom nagedacht over de verde-
diging van West-Nederland. Ondanks zijn dien-
sten voor het Franse regime werd Krayenhoff 
gevraagd voor een ontwerp. Zijn ideeën waren 
grotendeels gebaseerd op de plannen uit 1811, 
ze werden goedgekeurd en in 1815 besloot ko-
ning Willem I om daadwerkelijk over te gaan 
tot aanleg van een nieuwe verdedigingslinie. 
Eerstaanwezend ingenieur van Utrecht Willem 

Offerhaus werd aangesteld voor het ontwerp 
van de werken bij Utrecht.5 Hij ontwierp op zes 
plaatsen verdedigingswerken, waaronder ook 
de vier lunetten. 
De Nieuwe Hollandse Waterlinie is niet in één 
periode aangelegd, maar in fasen. Een bouwfa-
se was vaak een reactie op militair-technische 
ontwikkelingen. Wanneer de vijand nieuwe 
methoden ontwikkelde, moest de verdediging 
zich aanpassen. De verschillende bouwvormen 
die hierdoor zijn ontstaan, geven een goed beeld 
van ontwikkelingen op militair-technisch ge-
bied. 
Er zijn in de geschiedenis van de linie drie be-
langrijke bouwfasen te onderscheiden. De eerst 
bouwfase liep van 1816 tot ongeveer 1828. In 
deze periode was de aarden wal de basis van de 
meeste forten. In 1840 bleek dat de aardewer-
ken niet meer voldeden. In de tweede bouwfase 
(1840-1860) werden de aarden verdedigingswer-
ken dan ook voorzien van stenen wachthuizen 
met dikke muren. Halverwege de negentiende  
eeuw werd er een nieuw soort geschut met een 
getrokken loop ontwikkeld. Hiermee kon de vij-
and preciezer en verder schieten, de pas gemo-
derniseerde forten raakten wederom verouderd. 
In de derde bouwfase (1867-1870) werd daarom 
bij Utrecht een nieuwe fortengordel gebouwd. 
Deze fortengordel lag verder naar het oosten en 
moest in een betere verdediging voorzien.6 
Aan het einde van de negentiende eeuw waren 
de militair-technische ontwikkelingen zo ver 
dat de linie haar functie zou verliezen. Bij de 
doorbraak van één enkel fort zou de hele water-
linie vallen. Bovendien was het riskant om de 
verdediging van het westen dicht langs de grote 
steden Amsterdam en Utrecht te laten lopen. 
De bevolking zou te lijden hebben onder moge-
lijke gevechten. Daarom werd de hoofdverdedi-
gingslinie voor West-Nederland verplaatst naar 
het oosten. De Grebbelinie nam de taak van de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie over. 
In 1914-1918 en 1939-40 werd de Nieuwe Hol-
landse Waterlinie nog tweemaal gebruiksklaar 
gemaakt. Tijdens deze mobilisaties zijn veel 
betonnen groepsschuilplaatsen gebouwd op 
en rondom de forten. Bij het uitbreken van de 
Tweede Wereldoorlog bleek dat het inundatiesy-
steem was verouderd: ‘In 1940 lieten de vlieg-
tuigen van de Duitse Luftwaffe de linies links 
liggen en dropten parachutisten ver achter de li-
nies.’7 Na de Tweede Wereldoorlog is de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie buiten gebruikgeraakt. 

De ontstaansgeschiedenis van de  vier lunetten 
op de Houtense Vlakte
De vier lunetten bij Utrecht zijn in de eerste 
bouwfase gebouwd. De plattegrond van een lu-
net is maanvormig. Om het werk zit een gracht, 
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de vier werken zijn via de grachten met elkaar 
verbonden. Omdat zij een brede en dus zeer 
zwakke plek in de waterlinie moesten dekken, 
waren de lunetten rond 1828 de enige bebouw-
de forten langs Utrecht. Willem I en Krayenhoff 
hebben een doorslaggevende rol gespeeld bij de 
bouw van de vier lunetten.

 Offerhaus diende in 1818 namelijk een plan in 
voor de verdediging van de Houtense Vlakte: 
‘Hij projecteerde een kroonwerk van twee vol-
ledige fronten. Vanuit dat kroonwerk liep een 
gedekte weg naar een vooruitspringend werk 
dat veilig in de inundatie lag.’8 Dit ontwerp 
was vooral defensief opgezet en daarom in te-
genstrijd met het actuele gedachtegoed van die 
tijd. Rond 1800 was juist de idee ontstaan dat 
de aanval de beste verdediging was. Krayenhoff 
en Willem I reageerden dan ook negatief op het 
ontwerp. Door het gesloten karakter van het 
kroonwerk was een uitval van de verdedigers 
onmogelijk. Hun voorkeur lag bij het gebruik 
van lunetten, waarbij een uitval wel mogelijk 
was. Offerhaus kreeg de opdracht om zijn ont-
werp aan te passen. Later zou blijken dat het ge-
bruik van lunetten een halfslachtige keuze was. 
Defensief was het ontwerp te zwak en offensief 
te weinig ondersteunend.9 Door de jaren heen is 
er veel gesleuteld aan de lunetten. Toevoegingen 
en verbouwingen vertellen veel over de ontwik-
keling van de militaire wetenschap.

Een heel ander kenmerk van de vier lunetten is 
de aard van de plek. In de architectuurgeschie-
denis wordt ook wel gesproken van de genius 

loci van een plek of gebied.10 Hiermee wordt ge-
doeld op gevoelsmatige kenmerken zoals sfeer 
en uitstraling. 
Typerend voor de lunetten is dat zij ontoegan-
kelijk en verborgen zijn. Daar werd ook naar 
gestreefd, omdat forten voor de vijand geheim 
moesten blijven. De gracht, het gebruik van aar-
den wallen, de gesloten architectuur en de be-
groeiing speelden hierbij een belangrijke rol.
Ondanks het feit dat geheimhouding nu geen rol 
meer speelt, hebben verdedigingswerken hun 
ontoegankelijke en verborgen karakter behou-
den. De bouwkundige kenmerken, die ooit voor 
geheimhouding zijn ontworpen, zijn gebleven. 
Na de afstoting van de linie als verdedigings-
werk kon de natuur vaak haar gang gaan, een 
ontwikkeling de het verborgen karakter nog be-
vordert. 

Conclusie
De cultuurhistorische waarde van de vier lunet-
ten hangt nauw samen met de cultuurhistori-
sche waarde van de Nieuwe Hollandse Water-
linie. Deze waterlinie is een voorbeeld van een 
typisch Nederlands verdedigingssysteem. Aan 
de bouw ervan kunnen militair-technische ont-
wikkelingen afgelezen worden. Veel onderdelen 
van de linie zijn bewaard gebleven en verkeren 
in goede staat. Doordat het geheel nog in tact is, 
kan de geschiedenis van de linie nauwkeurig af-
gelezen worden. De cultuurhistorische  waarde 
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie is ook van 
toepassing op de afzonderlijke onderdelen, zo 
ook de lunetten.
Omdat de vier lunetten uitzonderlijke werken 
zijn, hebben zij een bijzondere wetenschappe-
lijke waarde. Zij werden tijdens de eerste bouw-
fase als enige werken langs Utrecht voorzien 
van bouwwerken. De voorkeur in 1820 voor vier 
lunetten die ook de mogelijkheid tot een uitval 
boden, is typerend voor het veranderende den-
ken over oorlogvoering rond 1800. Het idee dat 
de verdediging ook de mogelijkheid tot aanvallen 
moet hebben, is namelijk heel typerend voor deze 
tijd. Bovendien kan uit de bouwkundige ontwik-
keling van de lunetten afgelezen worden hoe de 
militaire wetenschap zich ontwikkelde. Op de 
lunetten vind je naast kazematten uit 1823 be-
tonnen bunkers uit 1939 en een atoombunker uit 
de jaren vijftig. De atoombunker heeft bovendien 
een belangrijke volkskundige waarde, het is een 
overblijfsel van de maatschappelijke en politieke 
situatie in de wereld van de jaren vijftig.
De cultuurhistorische waarde van de vier lu-
netten kan overigens ook afgelezen worden uit 
andere gegevens en gebeurtenissen. De lunetten 
zijn een belangrijk onderdeel van het verdedi-
gingsstelsel rond Utrecht. De drie verdedigings-
lijnen langs Utrecht laten zien hoe de verdedi-

afb. 2.2 & 2.3 
(linkerkolom)
Het eerste ontwerp 
van Eerstaanwezend 
Ingenieur van Utrecht 
W. Offerhaus voor de 
verdediging van de 
Houtense Vlakte was 
vooral verdedigend van 
aard. Dit kroonwerk 
moest op dezelfde plek 
gebouwd worden als 
de vier lunetten. Een 
uitval was vanuit dit 
verdedigende werk niet 
mogelijk en daarom 
werd het afgekeurd door 
Inspecteur Generaal der 
Fortificatiën C. R. Th.  
Krayenhoff en Koning 
Willem I. Zij gaven  
Offerhaus de opdracht 
om door middel van 
vier ‘lunettess’ de 
Houtense Vlakte van 
versterking te voorzien. 
Omdat de lunetten geen 
gesloten bolwerk waren, 
was een uitval door het 
verdedigende leger wel 
mogelijk.
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ging van stad naar land is verschoven.
Het gesloten en verborgen karakter van de lu-
netten is het laatste noemenswaardige aspect 
dat bijdraagt aan de cultuurhistorische waarde. 

2.2  De stedenbouwkundige waarde
De stedenbouwkundige context van een gebouw 
is een ander woord voor de plaats van het ge-
bouw in de omgeving. Bij het bepalen van de 
stedenbouwkundige waarde van een monument 
wordt in eerste instantie gekeken naar de oor-
spronkelijke stedenbouwkundige context. Wel-
ke plaats had het monument oorspronkelijk in 
de omgeving? Welke landschappelijke elemen-
ten waren bepalend voor deze stedenbouwkun-
dige situatie? Vervolgens wordt beschreven hoe 
de omgeving zich ontwikkeld heeft in de loop 
van de geschiedenis. Dan kan ook nagegaan 
worden, welke invloed het gebouw gehad heeft 
op deze ontwikkeling. Tot slot wordt de huidige 
stedenbouwkundige situatie beschreven. Hoe 
verhoudt het gebouw zich tegenwoordig tot de 
omgeving en komt het in de huidige situatie nog 
tot zijn recht? Ook de relatie tussen de oorspron-
kelijke en huidige situatie kan interessant zijn, 
welke elementen van de oorspronkelijke steden-
bouwkundige situatie zijn nog zichtbaar? 

De oorspronkelijke stedenbouwkundige 
situatie
Voor de lunetten is één landschappelijk ele-
ment in het bijzonder bepalend geweest voor de 
stedenbouwkundige context, namelijk de Hou-
tense Vlakte. Dit is een oude stroomrug van de 
Kromme Rijn, die met inundaties niet onder 
water gezet kon worden. De bodem op de Hou-
tense Vlakte bestaat uit zand en zavel, terwijl 
we in de inundatiekommen rivierklei vinden. 
Lettend op de plaats van de inundatiekommen 
wordt inderdaad duidelijk dat de Houtense 
Vlakte niet onder water komt te staan.11 De 
breedte van de Houtense Vlakte is bepalend 
geweest voor de manier van verdedigen, die no-
dig was op dit acces. Op een smal acces, zoals 
een toegangsweg of een waterweg, werd meestal 
maar één fort gebouwd. Over een breed acces 
echter, had de vijand veel mogelijkheden om toe 
te slaan. Voor de Houtense Vlakte moest daarom 
een andere oplossing gezocht worden. Uiteinde-
lijk is gekozen voor de bouw van vier lunetten. 
De  lunetten waren anno 1826 de enige bebouw-
de verdedigingswerken in de fortengordel van 
Utrecht. Hieruit kunnen we afleiden dat zij een 
belangrijke rol speelden in de verdediging van 
Oost-Utrecht.
De oorspronkelijke stedenbouwkundige situ-
atie van de vier lunetten was erg anders dan de 
huidige situatie. Begin negentiende eeuw lag de 
bebouwingsgrens van Utrecht nog precies rond 

de singels en de stadsmuren, de Houtense vlakte 
was landelijk gebied. Het gebied ten oosten van 
de stad werd gebruikt als moesgebied en je vond 
er enkele boerenbedrijven. Het stuk tussen de 
lunetten en de stad was een overgangsgebied 
tussen platteland en stad. Hier stonden enkele 
huizen, de grond werd voor landbouw en tuin-
bouw gebruikt. 
De belangrijkste toegangsweg die over de Hou-
tense Vlakte liep was de Koningsweg. Het was 
het belangrijkste te verdedigen element op de 
Houtense Vlakte. Het tracé van de Koningsweg 
is omwille van de lunetten meerdere malen ver-
legd. Om de bouw van Lunet I mogelijk te ma-
ken, werd een kronkel gemaakt in de weg, die 
later weer is rechtgetrokken. Hierdoor is een 

afb. 2.4 (rechterkolom)
De geomorfogenetische 
kaart van de Houtense 
Vlakte. De Houtense 
Vlakte is oorspronkelijk 
de oude stroomrug van 
de Kromme Rijn. De 
ondergrond bestaat uit 
zavel en het maaiveld is 
hoger dan dat van om-
ringende gebieden. Het 
hoger liggende gebied 
komt precies overeen 
met de plaats waar geen 
inundatie mogelijk is. 

afb. 2.5 (rechterkolom)
Ook de toegangswegen 
die over de Houtense 
Vlakte liepen, moesten 
gedekt worden. De be-
langrijkste toegangsweg 
was de Koningsweg (1). 
De andere accessen wa-
ren de Kromme Rijn (2), 
het Houtensepad (3), de 
Ravensche Dijk en de 
Ravensche Wetering (4), 
de Oudwulverbroekwe-
tering (5) en tot slot de 
Rijndijk (6).
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deel van de walstructuur van het lunet verloren 
gegaan. 
Behalve de Koningsweg waren er het Houtense-
pad, de Oud Wulverbroekwetering, de Rijndijk 
en de Hoog- en Laagravenschedijk. Al deze we-
gen en waterwegen moesten afgesloten worden 
met de lunetten. Zij zijn bepalend geweest voor 
de manier waarop de lunetten in het gebied ge-
plaatst zijn. 

Hoe een lunet in de omgeving geplaatst werd 
en hoe de plattegrond er uit kwam te zien, was 
namelijk afhankelijk van de vuurrichting. De 
vuurrichting is die richting waar het gevaar 
weg kan komen, ofwel het acces dat gedekt 
moet worden. De facen, de naar buiten gerichte 
schuine zijden van een lunet, staan loodrecht 
op de vuurrichting. Voor Lunet I en II is dat de 
Koningsweg. Lunet II en III zijn gericht op de 
diepte-as van de Houtense Vlakte. Lunet IV on-
dersteunt Lunet III en is gericht op het Houten-
sepad. Omdat de vuurrichting van de lunetten 
verschillend is hebben niet alle werken precies 
dezelfde plattegrond. Lunet II is bijvoorbeeld de 
enige van de vier met een symmetrische plat-
tegrond.12

De ontwikkeling van het gebied
De ontwikkeling van de Houtense Vlakte wordt 
gekenmerkt door een aantal belangrijke aspec-
ten: het uitblijven van woningbouw door de 
Kringenwet, de aanleg van de spoorwegen, de 
aanleg van de Waterlinieweg en uiteindelijk de 
bouw van de wijk lunetten.
Het bouwverbod van de Kringenwet, dat om-
wille van het vrije schootsveld binnen een be-
paalde straal rond verdedigingswerken (de ver-
boden kringen) niet gebouwd mocht worden, is 
erg bepalend geweest voor de ontwikkeling van 
Utrecht. Tussen 1840-70 ontstond de behoefte 
om buiten de oude stadsmuren te bouwen. De 
eerste uitbreidingen vonden plaats ten oosten 
van de stad tot de eerste fortengordel. Vervol-
gens werden uitbreidingen aan de noordzijde 
van het centrum gerealiseerd. Het gebied bin-
nen de verboden kringen werd vooral gebruikt 
voor recreatie en sport.13 Door het bouwverbod 
is Oost-Utrecht een groen en open gebied ge-
bleven. De worsteling van stadsuitbreiders met 
de Kringenwet blijkt onder meer uit de uitbrei-
dingsplannen van Berlage en Holsboer (1920 
en 1924). De verboden kringen worden zelfs 
weergegeven op hun ontwerp.14 In 1963 werd de 

Kringenwet opgeheven, daarna was bebouwing 
wel mogelijk.15 Hoe het gebied zich vanaf 1963 
heeft ontwikkeld, zal straks uiteengezet wor-
den. Eerst zullen enkele andere ontwikkelingen 
belicht worden. 

In 1844-45 werd de spoorlijn tussen Utrecht en 
Arnhem aangelegd en in 1868 volgde de spoor-
lijn naar Den Bosch.  Beide spoorwegen door-
snijden de lunetten tussen Lunet II en Lunet III. 
De samenhang tussen de lunetten is hierdoor 
voor altijd verbroken. Ook de Houtense Vlakte 
werd met de aanleg van de spoorlijnen in twee 
delen gesplitst. Later zal het effect van deze in-
greep pas blijken. De twee gebieden zullen zich 
namelijk in verschillende richtingen ontwikke-
len. Met de aanleg van de spoorlijnen was een 
belangrijke te verdedigen acces ontstaan, bouw-
kundige aanpassingen op de lunetten volgden 
dan ook snel. 
Een ander ingrijpend moment was de aanleg 
van de Waterlinieweg, welke plaatsvond eind 
jaren dertig van de twintigste eeuw.  Deze weg 
moest een verbinding maken tussen de Biltse 
Straatweg en Rijksweg nummer twaalf. Het 
tracé werd mede bepaald door de Kringenwet, 
de weg werd namelijk aan de stadszijde van de 
verdedigingsgordel gebouwd. De Waterlinieweg 
kruist veel andere wegen en is daarom verhoogd 
aangelegd. Hierdoor is een soort muur ontstaan 
die de lunetten en de Houtense Vlakte scheidt 
van de stad. De relatie tussen de lunetten en het 
achterliggende gebied is met de aanleg van de 
Waterlinieweg geheel verloren gegaan. 

afb. 2.6 (linkerkolom)
De manier waarop de 
lunetten in de omge-
ving geplaatst werden, 
was afhankelijk van 
de vuurrichting. De 
facen van een lunet 
werden loodrecht op de 
vuurrichting geplaatst. 
Het gevolg van deze 
samenhang met de te 
verdedigen accessen 
is, dat de lunetten alle-
maal een verschillende 
vorm hebben. Alleen 
Lunet II is symmetrisch 
van opbouw.  

afb. 2.7 
De huidige stedenbouw-
kundige context wordt 
bepaald door verste-
delijking. Een aantal 
elementen is bepalend 
geweest voor de ontwik-
keling van de omgeving 
van de lunetten. De eer-
ste belangrijke ingreep 
was de aanleg van 
de spoorwegen naar 
Arnhem en Den Bosch 
respectievelijk in 1844-
45 en 1868. Hiermee 
werden de lunetten in 
tweeën gesplitst en ook 
de Houtense Vlakte zou 
zich hierdoor ontwikke-
len in twee verschillen-
de richtingen. Op deze 
kaart is goed te zien dat 
het schootsveld van Lu-
net I en II een stedelijk 
doch vrij open karakter 
heeft. Het schootsveld 
van Lunet III en IV 
kreeg een woonbestem-
ming, waardoor het 
open karakter geheel 
verloren is gegaan. 
Een andere belangrijke 
ingreep was de aanleg 
van de Waterlinieweg, 
waarmee een scheiding 
ontstond tussen de lu-
netten en het achterlig-
gende gebied. 
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In dezelfde periode werd het inundatiekanaal 
aangelegd, dat loodrecht vanaf Lunet IV naar 
het zuiden loopt in de richting van het Koppel-
park. Het kanaal werd in 1939 gegraven naar 
aanleiding van de aanleg van het Amsterdam-
Rijnkanaal. Het inundatiekanaal mondt met een 
bocht uit op de gracht van Lunet IV. Het tracé 
van het kanaal loopt deels langs de oude Hoog- 
en Laagravensche dijk. 
Met het opheffen van de Kringenwet in 1963 
werd bebouwing aan de oostzijde van Utrecht 
mogelijk gemaakt. Een deel van het gebied was 
echter al zo lang als sport en recreatiegebied in 
gebruik genomen, dat woningbouw op de hele 
Houtense vlakte niet de meest voor de hand lig-
gende stap was. 
Meer ten zuiden van de vier lunetten, in het 
schootsveld van Lunet III en IV, werd wel groot-
schalige woningbouw gepland. Het ontwerp voor 

deze wijk is dankzij inspraak van burgers geba-
seerd op de bestaande landschappelijke struc-
tuur. Bestaande assen en landschapselementen 
zijn bepalend geweest voor het ontwerp. Het 
Houtensepad, is de noord-zuidelijke hoofdas en 
loopt als een singel door de wijk. Ook Lunetten 
III en IV en het inundatiekanaal zijn bepalend 
voor de structuur en het karakter van de wijk, 
zij vormen het groene gebied. De Oudwulver-
broekwetering is terug te vinden in het ontwerp, 
dit water stroomt door de binnenterreinen.

De huidige stedenbouwkundige situatie
De lunetten hebben door de Kringenwet veel in-
vloed gehad op de ontwikkeling van de Houtense 
Vlakte. Echte bebouwing kon pas in de tweede 
helft van de twintigste eeuw plaatsvinden. De 
spoorlijnen hebben een tweedeling aangebracht 
in een gebied, dat oorspronkelijk als één geheel 
gezien kon worden. De Houtense Vlakte is deels 
ontwikkeld als recreatiegebied (het schootsveld 
van Lunet I en II) en deels als jonge woonwijk 
(het schootsveld van Lunet III en IV). 
Ondanks de recreatieve functie van het schoots-
veld van Lunet I en II, is het landelijke karakter 
verloren gegaan. De invloed van de Kringenwet 
heeft de verstedelijking en versnippering niet 
tegen kunnen houden. Doordat de overgang 
van landelijk naar stedelijk gebied niet gelei-
delijk heeft plaatsgevonden is er op sommige 
plaatsen een onlogische stedenbouwkundige 
situatie ontstaan. Enerzijds zijn er kantoren en 
een stadion, anderzijds is er tuinbouw en zijn 

afb. 2.8
De Waterlinieweg ver-
oorzaakt een scheiding 
tussen de lunetten en 
het achterliggende 
gebied. Vanaf de Ko-
ningsweg zijn Lunet I en 
II door de hooggelegen 
Waterlinieweg niet 
zichtbaar. Pas bij het 
passeren van dit via-
duct komen de lunetten 
in het zicht. 

afb. 2.9
Het inundatiekanaal 
werd in 1939 aange-
legd. Dit is een van 
de weinige sporen uit 
de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie in de directe 
omgeving van de lunet-
ten. Het kanaal en 
Lunet III en IV vormen 
een groene strook in de 
wijk Lunetten. 
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er kassen. Daartussen zitten de lunetten. Door 
de rommelige indeling van functies komen de 
lunetten niet goed tot hun recht. Hun functie 
is onduidelijk en de relatie met de omgeving is 
slecht. 
Bij Lunet III en Lunet IV is de situatie anders, 
omdat beide lunetten opgenomen zijn in het 
Beatrixpark, is de samenhang met de omgeving 
beter en de aanwezigheid minder plotseling. 
Mensen wandelen en recreëren en hebben meer 
tijd en mogelijkheid om zich bezig te houden 
met de lunetten. Het park is niet gefragmenteerd 
en chaotisch en daardoor is de relatie tussen de 
lunetten en hun omgeving beter.
Een ander knelpunt, dat geldt voor zowel Lu-
net I en II als voor Lunet III en IV, is de relatie 
met de wijken achter de Waterlinieweg. Door de 
hooggelegen Waterlinieweg is de relatie tussen 
de lunetten en de achtergelegen woonwijken 
verdwenen. Vanuit de wijken zijn de lunetten 
niet zichtbaar. In functie is er ook een slechte 
samenhang. Dit probleem manifesteert zich 
vooral bij de Koningsweg. Achter de Waterlinie-
weg is woongebied. Voor de Waterlinieweg is re-
creatie en tuingebied. Bij Lunet III en IV is meer 
samenhang in de functie van het voorliggende 
en achterliggende gebied. 
De slechte samenhang wordt een knelpunt, om-
dat de lunetten in een gefragmenteerde omge-
ving niet goed tot hun recht komen. Het is niet 
duidelijk wat hun functie is, ze zijn slecht zicht-
baar en ze verschijnen totaal onverwacht achter 
de Waterlinieweg. Ook de samenhang tussen 
de lunetten onderling is slecht. Omdat ze oor-
spronkelijk als één systeem zijn gebouwd, is de 
samenhang van wezenlijk belang. Met de aanleg 
van de spoorlijnen is echter een breuk ontstaan. 
Andere factoren zorgen ook voor een slechte 
samenhang. Vanaf Lunet I en de Koningsweg 
bijvoorbeeld, is Lunet II slecht zichtbaar en de 
gracht tussen de twee werken is verdwenen. 
Omdat Lunet III en IV samen opgenomen zijn in 
het Beatrixpark, en de gracht tussen de werken 
in tact is, is hier het geheel wel bewaard geble-
ven.
Op welke manier is de oorspronkelijke steden-
bouwkundige situatie nog wel zichtbaar in de 
huidige stedenbouwkundige context? Voor een 
antwoord op deze vraag, kunnen we op zoek 
gaan naar sporen van de waterlinie. Het open 
karakter van de Houtense Vlakte is een herinne-
ring aan de oude situatie. Vooral de schootsvel-
den van Lunet I en II hebben nog een open ka-
rakter. Andere oude elementen zijn de wegen en 
waterwegen die oorspronkelijk door het gebied 
liepen. De Koningsweg, Oudwulverbroekswete-
ring, het Houtensepad, de Rijndijk en de Hoog 
en Laagravensche dijk staan nog steeds op de 
kaart. Aansluitend op Lunet IV vinden we het 

inundatiekanaal en de inundatiedijk. Tussen de 
gracht van Lunet IV en het inundatiekanaal zit 
een sluis. Het inundatiekanaal is bovendien erg 
bepalend geweest voor de structuur van de wijk 
Lunetten, eveneens overigens als het Houtense 
Pad. 
Door verstedelijking kan bij Utrecht de waterli-
nie als systeem niet meer hersteld worden. De 
relatie tussen de overblijfselen daarentegen kan 
wel behouden worden. Bij de lunetten zijn ge-
noeg sporen te vinden die nog herinneren aan 
het systeem.

Conclusie
De huidige functie van de lunetten is deels re-
creatief en deels nog onbestemd, ze zijn in ieder 
geval een groene strook in een stedelijk gebied. 
De relatie tussen de omgeving en de lunetten is 
op enkele punten moeilijk. Met name de Waterli-
nieweg, het spoor en het voorgebied van Lunet I 
en II zijn knelpunten. De Waterlinieweg veroor-
zaakt een scheiding tussen de lunetten en het 
achterliggende gebied. De spoorlijnen hebben 
een scheiding tussen de vier lunetten teweeg-
gebracht. Door de onduidelijke functie-indeling 
van het voorgebied van Lunet I en II is de rol van 
de lunetten in hun omgeving onduidelijk. 
Om de stedenbouwkundige context te verbete-
ren zou de groene en recreatieve functie van de 
lunetten benadrukt kunnen worden. Het is be-
langrijk ernaar te streven om de samenhang tus-
sen de lunetten onderling, maar ook met de om-
geving, te verbeteren. Vanuit historisch oogpunt 
zou dit correct zijn, oorspronkelijk fungeerden 
de lunetten immers ook als systeem. Bovendien 
is de ligging van de lunetten gebaseerd op de 
te verdedigen accessen en schootslijnen. Oor-
spronkelijk was er een nauwe samenhang met 
de omgeving. Ook nu is dat belangrijk, omdat 
deze de inbedding van de lunetten in het land-
schap bevordert. 
De lunetten hebben veel invloed gehad op de 
ontwikkeling van hun omgeving. Dit geldt voor-
al voor Lunet I en II, hier is het schootsveld vrij 
open gebleven. Open gebieden binnen een stad 
zijn erg belangrijk, maar zeldzaam. Naar mijn 
idee moeten we het open en groene karakter van 
dit gebied koesteren.   
Ook al is de waterlinie als systeem niet meer 
herkenbaar in Utrecht, bij de lunetten zijn nog 
verschillende elementen bewaard gebleven. De 
relatie tussen deze onderdelen zou gewaarborgd 
moeten blijven. 

2.3 De architectonische waarde
In dit laatste onderdeel wordt de architectoni-
sche waarde van de vier lunetten bepaald. De 
bouwkundige elementen die kenmerkend zijn 
voor de lunetten worden eerst beschreven. Ver-
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volgens wordt onderzocht welke bijdrage zij 
leveren aan de architectonische waarde. Wat 
meteen opvalt aan de lunetten zijn de aarden 
wallen en de grachten. De bouwwerken spelen 
een minder prominente rol. De aarden wallen 
waren voor de militaire functie een essentieel 
onderdeel van het fort. Zij boden bescherming 
tegen vijandig vuur en vanachter de wallen werd 
de vijand beschoten. Ook de originele begroei-
ing had een functie. Naast een beschrijving van 
de bouwwerken is een beschrijving van de wal-
structuur en de begroeiing dus op zijn plaats.  

De oorspronkelijke situatie
Om de architectonische aspecten van de vier 
lunetten beter te begrijpen is het van belang om 
eerst aandacht te besteden aan de lunettenbouw 
in het algemeen. Het gebruik van een lunet als 
verdedigingswerk, is niet toe te schrijven aan 
een bepaald persoon of een bepaald moment. 
Zoals de meeste ontwikkelingen in de verdedi-
gingsbouw afkomstig zijn uit Frankrijk of Italië, 
is de term lunet afkomstig uit Frankrijk. Lunet 
verwijst naar het Franse woord ‘lune’, dat maan 
betekent. Een lunet is namelijk een halvemaan-
vormig verdedigingswerk met een open keel. 

Een lunet heeft twee facen (A-B) en vaak korte 
flanken (B-C), de open keel (D) zit altijd aan de 
achterzijde van het werk. Deze open keel biedt 
de manschappen de mogelijkheid om zich te 
verplaatsen tijdens een gevecht. Een open werk 
wordt gebruikt wanneer men geen zijdelingse 
of rugwaartse aanvallen te vrezen heeft, zoals 
het geval was bij de verdediging van de Hou-
tense Vlakte. Lunetten worden altijd als onder-

deel van een geheel gebouwd. Soms bestaat een 
gehele linie uit lunetten, zoals de linie bij Be-
verwijk (1800). Ook kunnen lunetten gebouwd 
worden als onderdeel van een groter fort. Zij 
kunnen los van een fort gebouwd worden, zoals 
het Lunet bij Honswijk (1845-1846) of in het fort 
opgenomen worden, zoals op afbeelding 2.11 te 
zien is. In dit laatste geval wordt het lunet ook 
wel een ravelijn genoemd. 
Meestal worden lunetten uitsluitend van aar-
den wallen gebouwd. In enkele gevallen worden 
ook bouwwerken op het lunet geplaatst. Omdat 
de Houtense Vlakte de zwakste plek was in de 
verdediging langs de stad Utrecht werden de 
vier lunetten als enige onderdelen in de eerste 
fortengordel (1815-1826) voorzien van bouw-
werken. Dat neemt niet weg dat de aarden wal-
len de basis vormen van het lunet. Zij vormen 
de plattegrond en zijn een essentieel element 
in de verdediging. Om de aarden wallen werd 
een gracht aangelegd, aan de andere zijde van 
de gracht werd nog een voorwal, of glacis ge-
bouwd. Achter deze voorwal kon mogelijk een 
gedekte weg aangelegd worden. 

In de wallen op het lunet was een structuur aan-
gebracht, die het mogelijk maakte om kanonnen 
veilig op te stellen. Oorspronkelijk hadden alle 
lunetten drie opritten, waar de kannonnen de 
wal opgereden konden worden. In het midden en 
in de flanken was de wal verhoogd, op de facen 
was een lager gedeelte. Achter de verhogingen 

A
B

C

D

afb. 2.10 
Een lunet is een klein 
verdedigingswerk met 
een open keel (D), twee 
facen (A-B) en vaak 
korte flanken (B-C).

afb. 2.11 
Wanneer een lunet 
als onderdeel van een 
ander verdedigingswerk 
wordt gebouwd, wordt 
het ook wel een ravelijn 
genoemd.

afb. 2.12 & 2.13 
(rechterkolom)
De wallen van de lunet-
ten zijn meerdere malen 
opnieuw onder profiel 
gebracht. Op afbeelding 
2.12 is een tekening uit 
1837 afgebeeld. Hierop 
is duidelijk te zien dat 
de walstructuur nog vrij 
eenvoudig van vorm is. 
Op afbeelding 2.13, een 
tekening uit 1879, is te 
zien dat de walstruc-
tuur opnieuw onder 
profiel gebracht werd. 
Er waren onder meer 
traversen gebouwd voor 
een veilige opstelling.
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kon men zich verdekt opstellen. In de tweede 
helft van de negentiende  eeuw werden de wal-
len opnieuw onder profiel gebracht. Er werden 
traversen aangelegd, dit is een loodrecht op de 
hoofdwal staande wal, waarachter de troepen 
beschermd werden tegen zijwaarts vuur. Het ver-
schil in structuur is te zien op een vergelijking 
van de plattegrond van Lunet II. Op de tekening 
uit 1837 is een eenvoudiger walstructuur te zien 
dan op de tekening uit 1879. Aan de linker zijde 
van het lunet, bij de Koningsweg, is de loop van 
de wal gewijzigd. De aanpassingen aan de wal-
len zijn uitgevoerd in 1841-42 en in de jaren zes-
tig van de negentiende  eeuw. In 1859-60 werden 
traversen tussen de lunetten gebouwd, deze zijn 
op de rechter afbeelding te zien.16

Begroeiing speelde op verdedigingswerken een 
belangrijke rol. Meidoornhagen werden op en 
rondom het fort aangeplant. Zo ontstond een 
dichte haag op of onder aan de wal, waar de 
vijand niet doorheen kon komen. Op beplan-
tingsschema’s van de lunetten staan ook an-
dere bomen vermeld. De aanplant van bomen 
had verschillende functies: maskering van het 
fort in het landschap, het voorhanden hebben 
van gebruikshout en het bijeenhouden van de 
taluds.17 Omdat de grachten, de aarden wallen 
en de begroeiing wezenlijke onderdelen waren, 
kunnen deze als kenmerkend voor de lunetten 
beschouwd worden. 

Architectuur speelde op de lunetten geen pro-
minente rol. Anders dan de architectuur van 
bijvoorbeeld stadspoorten, die naast een ver-
dedigende functie in normale tijden ook vooral 
voor ontvangst en het gezicht van de stad waren, 
hadden verdedigingswerken in een waterlinie 
uitsluitend een militaire functie. Zij moesten 
weerstand bieden tegen een vijandelijke inval. 
Bovendien moest het idee dat de waterlinie be-
stond, de vijand afschrikken en de burger een 
gevoel van veiligheid geven. Hoe de linie werk-
te, was militair geheim. Om de vijand te kunnen 
verrassen, werd het hele stelsel zo onzichtbaar 
mogelijk in het landschap opgenomen. Op veel 

oude kaarten worden de forten van de waterli-
nie niet of slechts in contouren weergegeven. 
De militaire geheimhouding heeft veel gevolgen 
gehad voor de architectuur van forten. Omdat 
alleen militairen op het fort kwamen, was een 
sobere en utilitair gerichte architectuur vol-
doende. Defensie hoefde toch niet te pronken 
met mooie gebouwen. Bovendien was er altijd 
geldgebrek en was veel aandacht voor architec-
tonische details niet aan de orde. Om dezelfde 
financiële reden werden veel verdedigingswer-
ken uitsluitend van aarde gebouwd. Het gebruik 
van aarden wallen had ook nog het voordeel dat 
het fort minder opviel. 
De lunetten werden na elkaar gebouwd. In 1822 
werd begonnen met de bouw van Lunet II, in 
1823 volgde Lunet III, in 1824 werd gestart met 
Lunet IV en als laatste in 1825 Lunet I.18 Alle 
lunetten werden met steen bekleed en in de 
flanken werden flankkazematten gebouwd. Een 
flankkazemat is een overdekte, bomvrije ruimte 
in de flank van het lunet en werd gebruikt voor 
de opslag van vuurwapens.19 Op de lunetten bij 
Utrecht bestaan de flankkazematten uit vijf ton-
gewelven, die door middel van doorgangen in 
de tussenmuren, onderling met elkaar zijn ver-
bonden. Het zijn weliswaar vrij lage gewelven, 
maar een gemiddeld persoon kan er in staan. In 
Lunet III is één uitzondering gemaakt, daar zijn 
de ruimtes verlengd, waardoor de flankkazemat 
tweemaal zo groot is. Vaak werden flankkaze-
matten ook gebruikt als slaapplaats en kookge-
legenheid. In dit geval wordt van een ‘logiesge-
bouw’ gesproken. 

Het exterieur van de kazematten heeft een ge-
sloten karakter. Ze werden bedekt met een aar-
den laag, de gevels waren, op de schietgaten en 
de ingang aan de keelzijde na, helemaal blind. 
In de keelzijde van het lunet werden oorspron-
kelijk gecreneleerde muren gebouwd, dit waren 
muren met schietgaten, van waaruit de verdedi-
ging van de achterzijde mogelijk was. Ook voor 
de gecreneleerde muren is functionaliteit het 
uitgangspunt van de architectuur, decoratie is 

afb. 2.14 
Op deze tekening is een 
beplantingsschema te 
zien voor de vier lunet-
ten. Beplanting had 
eveneens een militaire 
functie, zij diende als 
verdedigingsmiddel, 
als camouflage, als 
houtvoorraad en voor 
het bijeenhouden van 
de taluds. 
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afb. 2.15 
De rechter flankkaze-
mat van Lunet II. Voor 
verdedigingswerken 
werd een utilitaire 
architectonische stijl 
gebruikt. Decoratieve 
elementen kwamen 
niet voor en gebouwen 
waren zeer gesloten van 
aard. Op deze zijgevel is 
de gesloten architectuur 
met slechts schietgaten 
als openingen te zien. 
Opvallend zijn de na-
tuurstenen hoekelemen-
ten, die ter versteviging 
aangebracht waren. 

afb. 2.16 
De voorgevel van de 
rechterflankkazemat 
van Lunet IV is eenvou-
dig van opzet
 en bevat decoratieve 
elementen. 
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niet aan de orde. In de achterzijde van de muur 
zijn nissen gebouwd, hier kon de verdediging 
de aanvaller onder schot nemen. Aan de voor-
zijde heeft de muur net als de flankkazemat een 
gesloten karakter. Deze muren komen niet veel 
voor, omdat de op de Nederlandse verdedigings-
werken niet vaak gebouwd zijn. Helaas zijn ze 
op de lunetten verwijderd, wanneer en waarom 
is niet bekend. 
De toegang tot het lunet, was via de brug die 
in het midden van de keelzijde geplaatst was. 
Zowel de gecreneleerde muren als de beklede 
muren waren opgetrokken uit baksteen. Op het 
fort werd op veel plaatsen, zoals de hoeken en 
rond de schietgaten, gebruik gemaakt van na-
tuursteen.

Aanpassingen en verbouwingen
De Nieuwe Hollandse Waterlinie heeft van het 
begin van de negentiende  eeuw tot na de Twee-
de Wereldoorlog als verdedigingsstelsel gefun-
geerd. Natuurlijk heeft de militair-technische 
wetenschap in deze periode niet stilgestaan. 
Bij nieuwe ontwikkelingen antwoordde de ver-
dediger altijd met aanpassingen in het verdedi-
gingssysteem. Alleen op deze manier bleef een 
goede verdediging mogelijk. In de periode dat 
de lunetten een militaire functie hadden, is er 
veel aan de werken veranderd.20

Al vijftien jaar na de bouw, bleken er grote 
bouwkundige gebreken zoals verzakking te zijn. 

In de jaren dertig en veertig van de negentiende  
eeuw werden onderhoudswerkzaamheden ver-
richt aan de beklede muren, de fundering en de 
gecreneleerde muren. De aarden wallen werden 
afgegraven en opnieuw onder profiel gebracht. 
Om een voorwal bij Lunet I te realiseren, werd 
de Koningsweg wederom verlegd.21

afb. 2.17 
Detailtekening van de 
gecreneleerde muren 
(1823). 

afb. 2.18 
Ook in de rechterflank-
kazemat van Lunet 
I werd rond 1840 de 
achterwand van het 
derde gewelf vervangen 
door een nieuwe wand 
met een nooduitgang. 
In de BB-periode is een 
luik geplaatst voor het 
bovenste gedeelte van 
de oude uitgang. 
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Rond 1840 werden in alle flankkazematten ex-
tra uitgangen aangebracht. Hiervoor werd in het 
derde gewelf de achterste wand vervangen en 
voorzien van een uitgang. Later zijn deze uit-
gangen weer dichtgemetseld. 
De te verdedigen accessen werden steeds meer 
gebruikt en daardoor van groter belang binnen 
de verdedigingslinie. Vooral de aanleg van de 
spoorlijnen naar Arnhem en Den Bosch gaven 
aanleiding tot verbetering van de lunetten.22 In 
1859-60 werden daarom tussen de lunetten tra-
versen aangelegd, die de gaten in de verdediging 
moesten dichten.
In 1867 viel het besluit om langs Utrecht nieu-
we werken aan te leggen, die extra verdediging 
moesten bieden aan de stad. Aanleiding was de 
oorlog tussen Denemarken en Duitsland en later 
de perikelen tussen Pruisen en Oostenrijk. Ook 
ontwikkelingen op militair-technisch gebied 
vroegen om een aanpassing in de verdediging. 
Om de Houtense Vlakte beter te kunnen dek-
ken, werden fort Rhijnauwen en fort Vechten 
aangelegd. De rol van de lunetten verminderde 
met de bouw van de nieuwe werken weinig. Zij 
waren nog steeds voor de dekking van de Hou-
tense Vlakte en ter ondersteuning van naburige 
forten.23 De aanpassingen hielden dan ook niet 
op na 1867. 
In 1875-76 werden op Lunet I en IV een 
bergloods voor geniemateriaal gebouwd. In de 
twee volgende jaren werden alle lunetten voor-
zien van een artillerieloods. Tijdens de Eerste 
Wereldoorlog werden op de lunetten loopgraven 
aangelegd. Tussen de twee wereldoorlogen wer-
den meerdere bunkers gebouwd. In 1936 werd 
op Lunet III een gevechtskazemat voor pantse-
rafweergeschut gebouwd. Dit was een betonnen 
bunker voorzien van bewapening. Op Lunet I, II 
en IV zijn in 1939-40 groepsschuilplaatsen type 
P gebouwd. Dit zijn betonnen bunkers met een 
vierkante vorm die eindigt als een afgeknotte 
piramide.24

De laatste belangrijke ingreep was in de jaren 
vijftig, toen op Lunet I een atoombunker werd 
gebouwd. De aanleiding hiervoor was de Koude 
Oorlog en de angst voor een atoomaanval. Deze 
werd een aantal meter onder de grond gebouwd 
en diende als onderkomen voor de nationale 
Commandopost De toegang was mogelijk van-
af het terreplein en via een ondergrondse gang 
vanaf de linker flankkazemat. 

De huidige situatie 
Er is door de jaren heen veel aan de lunetten 
gewijzigd. In dit laatste deel zal de huidige si-
tuatie beschreven worden. Ik zal onderzoeken 
welke kenmerkende elementen bewaard geble-
ven zijn. 

De plattegronden van de lunetten zijn onveran-
derd. Echter, bij alle lunetten zijn de voorwal-
len afgegraven. De walstructuur is bijna geheel 
afgevlakt, hierdoor zijn de wallen niet meer op 
originele hoogte en profiel. De begroeiing is door 
de jaren heen verwilderd. Her en der zijn nog 
sporen van meidoornhagen. Door de wildgroei 

afb. 2.19 
(rechterkolom)
Lunet I (2001). 1: 
rechter flankkazemat 
(1828), 2 & 3: groeps-
schuilplaats (1939-40), 
4: kantoor/woning 
(jaren ‘70), 5: atoom-
bunker (jaren ‘50), 6: 
mitrailleurkazemat 
(1935), 7: linker flank-
kazemat (1828).

afb. 2.20 
(rechterkolom)
Lunet II (2001). 1: linker 
flankkazemat (1822-23), 
2: rechter flankkazemat 
(1822-23), 3&4: groeps-
schuilplaats (1939-40) 
niet afgebouwd, 5: artil-
lerieloods (1877-79).

afb. 2.21 
(rechterkolom)
Lunet III (2001). 1: 
linkerflankkazemat 
(1824), 2: rechterflank-
kazemat (1824), 3: hou-
ten chalet (tweede helft 
20e eeuw), 4: originele 
fortwachterswoning 
(rond 1824), 5: oude 
noodwoning, gesloopt, 
6: nissenhut, 7: dub-
bele mitrailleurkazemat 
(1936), 8 & 9: groeps-
schuilplaats (1939-40)

afb. 2.22 
(rechterkolom)
Lunet IV (2001) 1: linker 
flankkazemat (1825), 2: 
rechter flankkazemat 
(1825), 3: particuliere 
woning met schuurtjes 
(tweede helft 20e eeuw), 
4: mitrailleurkazemat 
(1936), 5: groepsschuil-
plaats (1939-40).  
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die plaatsvond in de tweede helft van de twin-
tigste eeuw, is de natuurwaarde van de lunetten 
gestegen. Lunet I is het enige werk waarvan de 
begroeiing enigszins beperkt is. 
De bouwwerken zijn deels oorspronkelijk en 
deels in later periode toegevoegd. Sommige ge-
bouwen zijn vanuit een andere behoefte dan 
militair belang geplaatst en vertellen daardoor 
niets over de militaire geschiedenis. Bovendien 
zijn ze in hun functie niet bijzonder en hebben 
daarom geen cultuurhistorische waarde. Later 
zal blijken dat deze gebouwen ook geen bijzon-
der architectonische waarde hebben. De brug-
gen zijn niet meer origineel en staan ook niet 
meer in het midden van de keel, zoals dat oor-
spronkelijk wel geweest is.
De oudste bouwwerken op de lunetten zijn de 
flankkazematten en één fortwachterswoning op 
Lunet III. De flankkazematten hebben allemaal 
dezelfde opzet, alleen de rechter flankkazemat 
van Lunet III is een uitzondering. Deze kazemat 
is groter en de gewelven zijn in een andere rich-
ting gebouwd. 
In bouwkundig opzicht zijn de flankkazemat-
ten interessante gebouwen. Vooral in het met-
selwerk van de tongewelven zitten bijzondere 
details. In de rechterflankkazemat op Lunet III 
zit hoekmetselwerk met klezoortjes, een metsel-
systeem dat na de zeventiende eeuw in de regio 
Utrecht eigenlijk niet meer voorkwam. 
Andere bijzondere elementen zijn: de punten 
waar verschillende gewelven samenkomen, 
schietgaten, luchtafvoersystemen, ijzeren lus-
sen en duimen. De flankkazematten van Lunet 
I en IV zijn vrij kaal, originele deuren en luiken 
zijn helaas niet bewaard gebleven. In de rech-
terflankkazemat op Lunet III zijn wel originele 

elementen bewaard gebleven. Hier zijn een ori-
ginele deur uit 1824 en een negentiende-eeuws 
luik voor een kanonsgat nog intact. De grote 
deuren met speciale vergrendeling in de voor-
gevel komen waarschijnlijk ook uit de negen-
tiende eeuw.
Op Lunet III is nog een bijzonder object aan-
wezig, namelijk de fortwachterswoning (rond 
1824). Aan de verschillende soorten metselwerk 
is te zien dat deze woning later nog is verhoogd 

afb. 2.23 t/m 2.25 
Van de flankkazemat-
ten is vooral de basis, 
namelijk de tongewel-
ven, bewaard gebleven. 
In deze gewelven zitten 
bijzondere details, zoals 
dit knooppunt van drie 
gewelven, een taps toe-
lopend rookkanaal en 
een schietgat met een 
knik. Al deze details 
zijn te vinden in de 
rechter flankkazemat 
van Lunet III.
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met een verdieping. 
Eerder werd al duidelijk dat er voor militaire 
doeleinden veel toegevoegd is op de lunetten. 
Helaas zijn de artillerieloodsen uit de tweede 
helft van de negentiende  eeuw op bijna alle 
lunetten verloren gegaan. Op Lunet II staat wel 
een loods van de buitenzijde lijkt hij nieuw, 
maar er moet nader onderzocht worden of hij 
inwendig nog origineel is. Andere toevoegingen 
zoals bunkers zijn wel bewaard gebleven. Deze 

bouwwerken zeggen iets over de militaire ge-
schiedenis van de lunetten en zijn zonder meer 
van cultuurhistorische waarde. In architecto-
nisch opzicht zijn de bunkers niet erg bijzonder 
en ook niet zeldzaam. Ze zijn wel een wezenlijk 
onderdeel van de lunetten, maar hebben geen 
bijzondere architectonische waarde. Dit geldt 
eveneens voor de atoombunker op Lunet I. Deze 
bunker ontleent zijn waarde aan het feit dat het 
een belangrijk overblijfsel is uit de militaire 
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en Nederlandse geschiedenis. De atoombunker 
op Lunet I was een commandopost, dit is een 
waardevermeerderend gegeven. Helaas verkeert 
het interieur in zeer slechte staat. Er zijn in Ne-
derland exemplaren waarvan het interieur wel 
bewaard is gebleven. De atoombunker heeft een 
grote cultuurhistorische waarde, maar mede 
door de slechte staat van het interieur, is hij in 
architectonisch opzicht minder waardevol.  
Tot slot zijn er verscheidene gebouwen die niet 
voor militaire doeleinden gebouwd zijn. Dit zijn 
houten chalets op Lunet III en IV en een kan-
toor op Lunet I. Deze gebouwen vertellen niks 
over de militaire geschiedenis van de lunetten. 
De reden waarvoor ze wel gebouwd zijn, is niet 
bijzonder: het zijn gewoon woonhuizen en een 
kantoor. Daarom hebben ze geen cultuurhisto-
rische waarde. Ook in architectonisch opzicht 
zijn ze zonder betekenis.  

Conclusie
De lunetten ontlenen hun architectonische 
waarde aan verschillende gegevens. Ze zijn bij-
zonder als één systeem dat ter verdediging dien-
de van de Houtense Vlakte. Het is zeer waarde-
vol dat dit systeem nog in zijn geheel in tact is. 
Als aparte objecten zijn ze al waardevol, maar 

ze behoren als systeem benaderd te worden, 
want het ensemble verhoogt de waarde. 
De lunetten zijn redelijk goed bewaard geble-
ven. De basis van de oorspronkelijke situatie is 
intact, enkele details zijn verloren gegaan. De 
walstructuur is door de jaren heen afgevlakt, 
maar er zijn nog wel sporen van de oorspronke-
lijke begroeiing te vinden. 
De basis van de originele bouwwerken is goed 
bewaard gebleven, maar deze is wel aan het ver-
vallen. In deze basis zitten bijzondere elementen 
in het metselwerk. Details zoals deuren, luiken 
en interieur zijn vrijwel geheel verloren gegaan. 
Dat de gecreneleerde muren met poorten afge-
broken zijn, is echter het grootste verlies. Uit 
de analyse blijkt dat Lunet III het best bewaard 
gebleven is. Door zijn gaafheid en afwijkende 
vorm is deze kazemat van bijzondere architec-
tonische waarde. 
Door de jaren heen zijn er verschillende bouw-
werken toegevoegd. Enkele, zoals de artillerie-
loodsen, zijn niet bewaard gebleven. De bun-
kers uit de twintigste eeuw zijn wel bewaard 
gebleven. Zij zijn van cultuurhistorische waar-
de, maar zijn in architectonisch opzicht minder 
bijzonder. De overige gebouwen hebben geen 
monumentale waarde. 
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2.4  De monumentale 
waarde van de vier 
lunetten te Utrecht

Aan de hand van voorgaande analyses kunnen 
de waardevolle kenmerken van de lunetten op 
een rij gezet worden. Daarnaast worden aanbe-
velingen gedaan voor richtlijnen waaraan het 
beheer en de herbestemming van de lunetten 
zou moeten voldoen. Deze aanbevelingen zijn 
gebaseerd op de waardevolle aspecten en pogen 
ertoe bij te dragen de kwaliteiten van de lunet-
ten te beschermen en beter te benutten. 
Het belangrijkste kenmerk van de vier lunetten 
is dat zij onderdeel zijn van één groot verdedi-
gingssysteem, waarvan zij niet los gekoppeld 
kunnen worden. Wat betreft de oorspronkelijke 
functie, de oorspronkelijke landschapsstruc-
tuur en de huidige landschapsstructuur, zijn 
de lunetten onlosmakelijk verbonden met de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie. In het beheer en 
de herbestemming mag dit aspect niet uit het 
oog verloren worden. 
Wat betreft de cultuurhistorische waarde zijn 
er twee belangrijke aspecten die bij herbestem-
ming gewaarborgd dienen te worden. De lunet-
ten hebben ten eerste een wetenschappelijke 
waarde, omdat zij ons herinneren aan een ty-
pisch Nederlands verdedigingssysteem. Bo-
vendien kan de ontwikkeling van een belang-
rijk Nederlands verdedigingssysteem afgelezen 
worden uit de bouwkundige ontwikkeling van 
de lunetten. Het tweede cultuurhistorische as-
pect is dat de lunetten tot de verbeelding spre-
ken door hun gesloten en verborgen karakter. 
In stedenbouwkundig opzicht zijn er enkele 
knelpunten die aandacht vragen. Het belang-
rijkste knelpunt is de relatie tussen de lunetten 
onderling en de relatie met de omgeving. De re-
latie tussen de lunetten onderling is verstoord 
door de aanleg van de spoorlijnen en de relatie 
met de omgeving is verstoord door verstede-
lijking en de aanleg van de Waterlinieweg. Bij 
herbestemming en beheer van de lunetten moet 
men streven naar een betere samenhang tussen 
deze verschillende elementen. Hierbij moet in 
het bijzonder gelet worden op de relatie tot de 
oorspronkelijk te verdedigen accessen. Deze ac-
cessen zijn allemaal nog in tact, oorspronkelijk 
hebben deze landschapselementen de uiteinde-
lijke vorm en ligging van de lunetten bepaald. 
De wisselwerking tussen de lunetten en de ac-
cessen is in historisch opzicht dus erg belang-
rijk.
De relatie met de Nieuwe Hollandse Waterli-
nie is door verstedelijking van de omgeving 
zodanig verloren gegaan, dat herstel hiervan 
onmogelijk blijkt. Om deze reden wordt een ob-

jectgerichte benadering geadviseerd. Mijns in-
ziens kan de relatie met de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie enigszins behouden worden, door de 
samenhang met andere elementen uit de water-
linie te benadrukken. Er zijn nog elementen be-
waard gebleven, zoals het inundatiekanaal, de 
sluis en de inundatiedijk. De relatie tussen deze 
onderdelen en de lunetten mag niet verstoord 
worden. 
De lunetten zijn onderdeel van de belangrijkste 
groene zone van Utrecht. Zij dragen met hun re-
creatieve waarde en hun natuurwaarde bij aan 
de kwaliteit van deze zone. Deze functie is mede 
het gevolg van minstens vijftig jaar natuuront-
wikkeling op de lunetten. In de recreatieve 
functie en de natuur-functie zitten veel moge-
lijkheden voor de toekomst. De natuurwaarde 
van de vier lunetten mag bij een toekomstige 
herbestemming niet uit het oog verloren wor-
den. 
Ook vanuit een architectonische benadering 
speelt het groene karakter een rol. Omdat de 
walstructuur en begroeiing oorspronkelijk een 
militaire functie hadden, kan het groene aspect 
als onderdeel gezien worden van de bouwkundi-
ge situatie. Bovendien draagt het huidige groene 
karakter bij aan het behoud van het oorspronke-
lijke verborgen en gesloten karakter. Begroeiing 
op het fort heeft naast een natuurwaarde dus 
ook een architectonische en cultuurhistorische 
waarde en moet opgenomen worden in het toe-
komstige beleid. 
Van de bouwwerken hebben de oorspronkelijke 
gebouwen de belangrijkste monumentale waar-
de. Zij zijn redelijk tot goed bewaard gebleven. 
Ondanks het feit dat van de flankkazematten 
vooral de basis bewaard gebleven is, vinden we 
bijzondere bouwkundige details. Deze details 
hebben vooral betrekking op het metselwerk. 
Omdat de rechter flankkazemat van Lunet III 
een afwijkende vorm heeft en bovendien het 
best bewaard gebleven is, dient dit gebouw bij-
zondere aandacht te krijgen. Omdat de flankka-
zematten van grote monumentale waarde zijn, 
maar bij het huidige beheer in verval raken, 
moeten ze bijzondere aandacht krijgen in het 
toekomstige beleid. 
De gebouwen die voor militaire doeleinden zijn 
toegevoegd in een later stadium, zijn vanuit 
cultuurhistorisch oogpunt een wezenlijk onder-
deel van de lunetten. In architectonisch opzicht 
echter, zijn zij minder waardevol. Het behouden 
van deze elementen is aan te bevelen, maar zij 
behoeven mijns inziens geen bijzondere aan-
dacht in de herbestemming. 
Storende elementen (vooral de elementen die 
niet met militaire doeleinden toegevoegd zijn) 
hebben geen monumentale waarde en kunnen 
verwijderd worden.
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3  Het herbestemmen van 
forten

De herbestemming van forten is vaak een inge-
wikkeld verhaal. Dit heeft alles te maken met 
de specifieke kenmerken van een fort. De ge-
bruiksgerichte architectuur en het grote terrein 
lenen zich moeilijk voor een nieuwe functie. 
In hoofdstuk één zijn de kenmerken opgesteld 
die een samen de monumentale waarde van de 
lunetten bepalen. Deze zijn verkregen door een 
uitgebreide analyse van de cultuurhistorische, 
de stedenbouwkundige en architectonische 
waarde van de vier lunetten bij Utrecht. Kort 
samengevat moet bij herbestemming van de lu-
netten gelet worden op de volgende punten:

Cultuurhistorische waarde
Is de oorspronkelijke functie en de militaire 
geschiedenis zichtbaar in de huidige situatie? 
Wordt het inbeeldingsvermogen van de bezoe-
ker geprikkeld door een gesloten en verborgen 
karakter en door sporen uit de geschiedenis?

Stedenbouwkundige waarde
Is de relatie met het inundatiesysteem van de 
waterlinie zichtbaar in de huidige situatie?
Hoe is de huidige relatie met de omgeving?

Architectonische waarde
Is de oorspronkelijke walstructuur en begroei-
ing zichtbaar?
Op welke manier worden gebouwen behouden 
en welke gevolgen heeft dit voor de originele 
bouwkundige situatie?

In dit hoofdstuk zal aan de hand van verschil-
lende voorbeeldsituaties getoetst worden, in 
hoeverre verschillende vormen van reeds uitge-
voerde herbestemmingsprojecten aan deze pun-
ten voldoen. De voorbeeldsituaties zijn in veel 
opzichten vergelijkbaar met de lunetten. Er is 
gezocht naar verdedigingswerken van ongeveer 
dezelfde omvang en dezelfde soort bebouwing. 
Bovendien moest de stedenbouwkundige situ-
atie ongeveer gelijk zijn; het verdedigingswerk 
moest in een randstedelijk gebied liggen. Door 
deze overeenkomsten is het mogelijk om de 
voorbeeldsituaties te toetsen aan de in hoofd-
stuk één verkregen monumentale kenmerken 
van de lunetten. In de conclusie zal bovendien 
nog rekening gehouden worden met mogelijk 
verschillen tussen de lunetten en een voor-
beeldsituatie. 
De voorbeeldsituaties zijn geselecteerd op hun 
functie en de aard van het beheer. Er zijn ver-
schillende vormen van herbestemming en be-
heer te onderscheiden. 

Vormen van herbestemming Vormen van beheer

Museale functie Geen onderhoud, ruïneren

Behoud door ontwikkeling bescheiden vorm Consolidatie/ licht onderhoud

Behoud door ontwikkeling dominante vorm Restauratie

Natuurgebied Reconstructie
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De voorbeeldsituaties zijn zo geselecteerd dat 
alle mogelijke vormen van herbestemming on-
derzocht worden: 
Fort Abcoude heft een museale functie, een na-
tuurwaarde en wordt gebruikt door een vissers-
vereniging. Stichting Fort Abcoude zorgt voor 
het beheer. De wallen van het oostelijke oreillon 
zijn gereconstrueerd, de hoofdkazerne wordt 
gerestaureerd. 
Het Werk aan de Hoofddijk wordt gebruikt als 
botanische tuin en onderzoekslaboratorium 
voor de Universiteit Utrecht. Het fort is deels 
verbouwd. 
Het Werk aan de Korten Uitweg wordt gebruikt 
als natuurcamping. De kazerne en de artillerie-

loods zijn gerestaureerd. 
Lunet B te Breda wordt gebruikt als kantoor-
pand. De remise is geconsolideerd.
Het Fort aan het Steurgat wordt gebruikt als 
appartementencomplex. Het fort is grotendeels 
verbouwd. 
Het Fort bij Tienhoven doet dienst als natuurge-
bied. Het fort wordt niet onderhouden en is een 
ruïne geworden. 
Het Werk aan de Waalse Wetering heeft een 
museale functie. De walstructuur is gerecon-
strueerd en de gebouwen zijn geconsolideerd. 

De forten kunnen op de volgende manier in de 
tabel verwerkt worden:

museale functie
behoud door 
ontwikkeling 
dominante 
vorm

behoud door 
ontwikkeling 
bescheiden 
vorm

Natuurgebied/ 
geen functie

geen onder-
houd/ laten 
ruïneren

Het Fort bij  
Tienhoven

consolideren/ 
licht onder-
houd

Het Werk aan de 
Waalse Wetering
Het Fort Abcoude

Lunet B te Breda
Het Werk aan de 
Hoofddijk

Het Werk aan de 
Korten Uitweg

Het Fort  
Abcoude

restaureren Het Fort Abcoude
Het fort aan het 
Steurgat

Het Werk aan de 
Korten Uitweg

Het Fort  
Abcoude

reconstrueren 
Het Fort Abcoude
Het werk aan de 
Waalse Wetering

Het Fort aan het 
Steurgat

Het Fort  
Abcoude

verbouwen

Het Fort aan het 
Steurgat
Het Werk aan de 
Hoofddijk
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Uit de indeling in de tabel blijkt dat bepaalde 
vormen van beheer en herbestemming wel en 
niet bij elkaar aansluiten. Wanneer een fort 
aangewezen wordt als natuurgebied, wordt deze 
niet gereconstrueerd of verbouwd. Anderzijds 
wordt een fort niet aan zijn lot overgelaten, wan-
neer het een woonbestemming krijgt.  
De verschillende vormen van herbestemming 
en beheer worden getoetst aan het effect op de 
cultuurhistorische waarde, de stedenbouwkun-
dige waarde en de architectonische waarde. Na 
een analyse van de voorbeeldsituatie wordt een 
beoordeling gegeven aan de hand van een ge-
schreven tekst en ter verduidelijking in de vol-
gende tabellen:

Aan de hand van de resultaten kunnen conclu-
sies getrokken worden over het effect van een 
bepaalde vorm van herbestemming en beheer 
op de monumentale waarde van een fort.

Cultuurhistorische waarde

Zichtbaarheid oorspronkelijke functie en geschiedenis

Behoud gesloten en verborgen karakter

Stedenbouwkundige waarde

De relatie tot het inundatiesysteem/ waterlinie

De relatie tot de omgeving

Architectonische waarde

Zichtbaarheid oorspronkelijke walstructuur en begroeiing

Staat van de gebouwen.

++ : zeer positief
+ : positief
+-  : matig
-  : slecht
--  : zeer slecht
~  : niet van toepassing
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Fort Abcoude
Bouwjaar: 1884-87.

Locatie: aan de rand van Abcoude, tussen de 
Angstel en de spoorlijn Amsterdam-Breukelen 
in de Baambrugge-Oostzijde Polder. 

Oorspronkelijke functie: Fort Abcoude werd 
als eerste fort gebouwd van de Stelling van Am-
sterdam, een waterlinie die rondom Amsterdam 
werd aangelegd. Het fort diende ter afsluiting 
van de spoorlijn Amsterdam-Breukelen. 

Bouwtype: Fort Abcoude is een polygonaal-vor-
mig fort met hoge wallen en een natte gracht. 
Oorspronkelijk waren er twee toegangsbruggen 
tot het fort, waarvan één nog aanwezig is. Fort 
Abcoude heeft een oostelijk en een westelijk 
oreillon, dit zijn ronde uitbouwen. Er is een gro-
te bomvrije kazerne met twee verdiepingen. De 
overige vijf gebouwen zijn vier remises en een 
reduit. Deze werden gebouwd van beton. Langs 
de walgang is een kastanjelaan aangelegd die 
deels nog in tact is. Vanzelfsprekend was er ook 
een meidoornhaag, die helaas niet meer geheel 
in tact is. In 1916 werd rond het hele fort een 
loopgraaf gegraven. Fort Abcoude is het enige 
polygonaal-vormige fort in de Stelling van Am-
sterdam. Na de komst van de brisantgranaat vol-
deed het bouwtype niet meer. Alle andere forten 
van de Stelling zijn volgens een nieuw concept 
gebouwd. Dit verhoogt de cultuurhistorische 
waarde van het fort.25

Buiten gebruik geraakt in: 1959.

Huidige eigenaar: gemeente Abcoude.

Huidige functie: Fort Abcoude heeft naast een 
belangrijke natuurfunctie ook een museale func-
tie. In de zomer is het fort twee zaterdagen in de 
maand, evenals op monumentendagen, voor pu-
bliek geopend. Er is een informatie ruimte waar 
voorwerpen en foto’s uit de geschiedenis van het 
fort te bezichtigen zijn. Op het gereconstrueerde 
oostelijke oreillon worden tijdens open dagen ac-
tiviteiten georganiseerd. Deze activiteiten hebben 
altijd een educatief karakter. Onderhoud van het 
fort wordt onder andere verzorgd door Stichting 
Herstel uit Amsterdam, waar werkloze jongeren 
een opleiding kunnen krijgen. Het fort heeft dus 
ook een sociale functie. De bewoners uit de omge-
ving maken gebruik van het fort door in de grach-
ten te vissen en er ‘s winters op te schaatsen.
De keuze voor een natuur- en een semi-museale 
functie heeft te maken met de hoge natuurwaar-
de van het fort en de bijzondere cultuurhistori-
sche waarde die eerder al genoemd werd. 

Monumentale status: rijksmonument.

Onderhoud: onderhoudswerkzaamheden wor-
den verzorgd door Stichting Fort Abcoude. Er 
worden sociale banen verstrekt voor probleem-
jongeren. De belangrijkste onderhoudswerk-
zaamheden hebben betrekking op de natuur en 
de gebouwen. Omdat er plannen zijn om in de 
bomvrije kazerne een informatiecentrum voor 
de Stelling van Amsterdam te plaatsen, gaat veel 
aandacht uit naar dit gebouw. Het houtwerk van 
de bomvrije kazerne is in de grondverf gezet. 
De volgende stap is om de gevel waterdicht te 
maken. 
Onderhoud van de natuur krijgt ook veel aan-
dacht. De meidoornhaag wordt onderhouden en 
op de goede (historisch correcte) hoogte gehou-
den. In de kastanje laan zitten enkele bomen 
die aangewezen zijn als natuurmonument. Deze 
laan krijgt dan ook veel aandacht binnen het on-
derhoudsprogramma. 

Restauratie: Stichting Fort Abcoude hanteert 
bij restauratieprojecten het uitgangspunt dat 
mogelijke sporen uit de geschiedenis zichtbaar 
moeten blijven. Bij de restauratie van de luiken 
bijvoorbeeld, worden bij voorkeur oude onder-
delen hersteld en niet vervangen door nieuwe 
exemplaren. Aanpassingen die werden gedaan 

afb. 3.1 
(rechterkolom)
Aanzicht op het oos-
telijk oreillon. Van dit 
deel van het fort werd 
in 2003 de walstructuur 
in originele staat ge-
bracht. Het doel van de 
reconstructie was om de 
oude situatie zichtbaar 
te maken voor publiek. 
Op de foto is te zien dat 
de rest van het fort nog 
wel begroeid is. 

afb. 3.2 
(rechterkolom)
De omgeving van Fort 
Abcoude is weinig 
veranderd. Het fort 
werd mede gebouwd ter 
afdekking van de spoor-
weg naar Amsterdam. 
Vanaf het oostelijk oreil-
lon is Fort Nigtevecht te 
zien (de bomen rechts 
aan de horizon). Omdat 
hier de omgeving nog 
het meest in tact was, is 
juist het oostelijk oreil-
lon gereconstrueerd. 

afb. 3.3 
(rechterkolom)
De bomvrije kazerne op 
Fort Abcoude. Het on-
derhoud van het fort is 
gericht op de natuur en 
de gebouwen. De bom-
vrije kazerne is deels 
gerestaureerd. Alle 
luiken en deuren zijn 
hersteld. In de nabije 
toekomst wordt de gevel 
opnieuw waterdicht 
gemaakt. 
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toen het fort nog gebruikt werd door defensie 
blijven zichtbaar en worden niet in originele 
staat hersteld. De voorgevel van de bomvrije ka-
zerne wordt gerestaureerd, andere restauratie-
projecten zijn nog niet opgezet. 

Reconstructie: ondanks het uitgangspunt dat bij 
onderhoud en restauratie de mogelijke sporen uit 
de geschiedenis zichtbaar moeten blijven, heeft 
Stichting Fort Abcoude gekozen voor een re-
constructie van het oostelijk oreillon. Dit is een 
ronde uitbouw aan de oostzijde van het fort. In 
oktober 2003 is hier door de Genie alle begroei-
ing verwijderd en zijn de wallen opnieuw onder 
profiel gebracht. Om het oreillon zo nauwkeurig 
mogelijk terug te brengen in originele staat, is 
de reconstructie gebaseerd op tekeningen uit 
1887. Elementen die later toegevoegd werden 
(zoals de loopgraven), zijn verwijderd. Naast het 
onder structuur brengen van de wallen, is ook 
het dak van de remise hersteld. De aardlaag is 
op historisch correcte hoogte aangebracht. De 
reconstructie is zeer nauwkeurig uitgevoerd. De 
remise verkeert nog in een bouwkundig slechte 
staat. Voor dit gebouw moeten nog plannen ge-
maakt worden.
Er zijn al wel plannen om de loopgraven uit 
1916 te reconstrueren. Deze loopgraven hebben 
helemaal rondom het fort gelopen. Er zal een 
educatieve wandelroute onder begeleiding ge-
maakt worden. Op het oostelijk oreillon wordt 
de loopgraaf onderbroken, deze hoort namelijk 
niet binnen het beeld van 1887.

Verbouwingen: -

Behoud cultuurhistorische waarde: Stichting 
Fort Abcoude heeft veel rekening gehouden 
met de cultuurhistorische waarde van het fort. 
Sporen uit het verleden worden beschermd en 
hersteld. Er is een informatiecentrum waar de 
bezoeker veel kan zien en lezen over de geschie-
denis van het fort. De huidige semi-museale 
functie tast de cultuurhistorische waarde niet 
aan, maar probeert deze juist uit te bouwen. 
Het reconstrueren van het oostelijk oreillon en 
de loopgraven past binnen dit museale beleid, 
waarvoor de stichting overigens een zeer edu-
catief uitgangspunt heeft genomen. Veel hande-
lingen zijn gericht op het zichtbaar maken van 
de oorspronkelijke situatie en de loop van de 
geschiedenis. 
De reconstructie van het oostelijk oreillon be-
hoeft bijzondere aandacht. De bedoeling van 
deze ingreep is vanuit cultuurhistorisch oog-
punt enerzijds positief te noemen, omdat de 
oorspronkelijke functie en situatie zichtbaar 
worden gemaakt. Een negatief aspect is dat een 
reconstructie weinig overlaat aan de verbeel-

ding. Het tweede belangrijke aspect van de cul-
tuurhistorische waarde van een verdedigings-
werk, het gesloten en verborgen karakter, wordt 
met een reconstructie aangetast. Gelukkig is op 
Fort Abcoude gekozen voor een reconstructie 
van slechts een deel van het fort. Het authen-
tieke deel spreekt tot de verbeelding, het gere-
construeerde deel is vooral educatief van aard 
en laat tot in detail zien hoe de oorspronkelijke 
situatie was. Vanuit cultuurhistorisch oogpunt 
is dit bijna een ideale benaderingswijze.
  Ik wil nog wel op enkele knelpunten wijzen 
die te maken hebben met de consistentie van 
de aanpak. Bij een dergelijke tweezijdige aan-
pak moet namelijk voorkomen worden dat er 
een gefragmenteerd geheel ontstaat. Bij de re-
constructie is gekozen voor het reconstrueren 
van alleen de aarden wallen, de architectuur 
moest om financiële redenen achterwege gela-
ten worden. Het gevaar van deze aanpak is dat 
een onsamenhangend geheel kan ontstaan. Ook 
wanneer slechts een deel van het fort gerecon-
strueerd wordt, bestaat dat gevaar.
Al eerder werd gezegd dat Fort Abcoude nog 
steeds tot de verbeelding van de bezoeker 
spreekt. De zichtbaarheid vanuit de omgeving 
is, net als in de oorspronkelijke situatie, verbor-
gen. Het verborgen en ontoegankelijke karakter 
is behouden gebleven. Vaak kan een reconstruc-
tie dit karakter aantasten, omdat het oostelijk 
oreillon slechts een klein deel van het fort is, is 
dit niet het geval. 

Behoud stedenbouwkundige waarde: de omge-
ving van Fort Abcoude heeft nog hetzelfde open 
karakter als in 1887. Vooral aan de oostzijde is 
het open landschap nog in tact. De keuze voor 
de reconstructie van het oostelijk oreillon had 
ook te maken met dit feit. De relatie met Fort 
Nigtevecht was oorspronkelijk erg belangrijk, 
dit fort is door de reconstructie weer zichtbaar 
vanaf het oreillon. Ook de relatie tot het oor-
spronkelijke belangrijkste acces, de spoorlijn 
naar Amsterdam, is verbeterd. 
De relatie tot de huidige omgeving, ook met be-
trekking tot de nieuwe functie is eveneens goed 
te noemen. Dit is het gevolg van het goed be-
waarde open karakter van het omringende land-
schap. Fort Abcoude ligt aan de rand van het 
dorp en ligt verder in een open poldergebied. 
Omdat beide groene gebieden zijn, is de relatie 
tussen het fort en de omgeving goed. 

Behoud architectonische waarde: de semi-mu-
seale en natuurfunctie hebben een positieve 
uitwerking op de architectonische waarde van 
het fort. Er is voor een duidelijk uitgangspunt 
gekozen bij het beheer van de gebouwen en het 
terrein, namelijk dat de loop van de geschiede-
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nis zichtbaar mag blijven. (Dit geldt natuurlijk 
niet voor het oostelijk oreillon.) Er ligt nog veel 
werk. Zo verkeren de remises bijna allemaal in 
een redelijke tot slechte staat. De onderhouds-
werkzaamheden aan de bomvrije kazerne heb-
ben een zeer positieve uitwerking gehad. De 
kazerne op Fort Abcoude is een goed voorbeeld 
van een kazerne waarvan de deuren en luiken 
niet vervangen maar opgeknapt zijn. Dit geeft 
een mooier beeld dan replica’s, die vaak onecht 
lijken. 
Een belangrijk knelpunt dat voor bijna alle for-
ten geldt, wordt in dit voorbeeld meteen dui-
delijk. Het beheren van de wilde natuur en het 

zichtbaar maken van de walstructuur gaan niet 
samen. Op veel forten is de walstructuur door 
verwilderde begroeiing geheel verloren gegaan, 
zo ook op Fort Abcoude. Wanneer de wallen op-
nieuw onder profiel worden gebracht, betekent 
dit het einde van de begroeiing. De tussenop-
lossing op Fort Abcoude heeft goed uitgepakt. 
Voor een deel is de walstructuur weer zichtbaar, 
terwijl de reconstructie niet ten koste is gegaan 
van de natuurwaarde van het fort. Voorwaarde 
is wel dat het fort een redelijke omvang heeft, 
anders bijten de verschillende benaderingswij-
zen elkaar en ontstaat er een onsamenhangend 
geheel.

Cultuurhistorische waarde

Zichtbaarheid oorspronkelijke functie en geschiedenis ++

Behoud gesloten en verborgen karakter ++

Stedenbouwkundige waarde

De relatie tot het inundatiesysteem/ waterlinie +

De relatie tot de omgeving +

Architectonische waarde

Zichtbaarheid oorspronkelijke walstructuur en begroeiing ++

Staat van de gebouwen. +-
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Het Werk aan de 
Hoofddijk
Bouwjaar: 1877-79.

Locatie: Budapestlaan, De Uithof, Utrecht.

Oorspronkelijke functie: onderdeel van de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie, ter afsluiting van 
de Hoofddijk.

Bouwtype: een klein open werk met een natte 
gracht, drie remises en een bomvrije kazerne. 
Tijdens de mobilisatie 1914-18 zijn er voor het 
werk schuilplaatsen van gewapend beton ge-
plaatst.26

Buiten gebruik geraakt in: 1962. In dit jaar is 
De Uithof gebouwd. Rond deze tijd heeft de Uni-
versiteit Utrecht het fort gekocht en omgebouwd 
tot botanische tuin en onderzoekslaboratorium. 

Huidige eigenaar: Universiteit Utrecht.

Huidige functie: botanische tuin van de uni-
versiteit en onderzoekslaboratorium van de fa-
culteit aardwetenschappen van de Universiteit 
van Utrecht. De keuze voor deze functie heeft 
natuurlijk alles te maken met het feit dat het fort 
in een universiteitscentrum opgenomen werd. 
De faculteit aardwetenschappen gebruikt de 
bomvrije kazerne als onderzoekslaboratorium 
voor paleo-magnetisch onderzoek. Omdat bij de 
bouw geen ijzer werd gebruikt, zijn de kruitka-
mers in de achterste remise hiervoor uitermate 
geschikt. Bij paleo-magnetisme wordt altijd ge-
zocht naar een ruimte die vrij van ijzer is en 
waarin een goed klimaat heerst, zodat er geen 
afwijkende resultaten in het onderzoek voorko-
men. De kruitkamers zijn vanuit de bomvrije 
kazerne bereikbaar via een poterne. In de ka-
zerne zijn kantoren, een kantine en nog een ex-
tra paleo-magnetisch laboratorium.
Het gebruik is erg intensief, de tuinen kunnen 
iedere dag van de week bezocht worden en de 
kazerne wordt tijdens kantooruren gebruikt.  

Monumentale status: geen.

Onderhoud: het onderhoud van het fort valt 
onder de Universiteit van Utrecht. Onderhouds-
werkzaamheden aan de gebouwen zijn de ba-
siswerkzaamheden, zoals het schilderen van 
muurwerk. Binnenkort is een vernieuwing van 
het interieur van de bomvrije kazerne waar-
schijnlijk noodzakelijk. In de botanische tuin is 
het onderhoud erg intensief. 

Restauratie: Toen de universiteit haar intrede 
deed in de gebouwen, waren deze in goede staat. 
Er is niets gerestaureerd. Indien nodig, wer-
den deuren en ramen vervangen door moderne 
exemplaren. Het resultaat is dat veel onderdelen 
van de gebouwen niet origineel zijn. 

Reconstructie: -

Verbouwingen: er is op het fort veel verbouwd, 
zowel aan de gebouwen als aan het fort zelf. 
In de bomvrije kazerne is een onderzoekslabo-
ratorium en een kantoor gebouwd. Het interi-
eur is geheel gewijzigd, maar de basis is nog in 
tact. Deuren en kozijnen zijn vervangen en in 
de kantine is een keuken gebouwd. Hetzelfde 
geldt voor het interieur van de linker en rech-
ter remise, die worden gebruikt door enerzijds 
de botanische tuinen en anderzijds de faculteit 
aardwetenschappen. De gevels van de gebou-
wen worden aangetast door toevoegingen, zoals 
lampen en vlaggenmasten en niet originele deu-
ren en ramen. 
Van de originele structuur van de aarden wal-
len is helemaal niets bewaard gebleven. Vooral 
de aanleg van de rotstuin in 1962 is hier schul-
dig aan. Omwille van het tuinontwerp is de ori-
ginele walstructuur weggehaald. 
De genieloods, waarin nu het entreegebouw ge-

afb. 3.4
 De rotstuin op het Werk 
aan de Hoofddijk. Deze 
tuin werd in 1962 aan-
gelegd. In het ontwerp is 
geen rekening gehouden 
met historische gege-
vens, waardoor de oude 
walstructuur geheel ver-
dwenen is. Bovendien 
zijn vanuit historisch 
oogpunt ondenkbare 
toevoegingen aange-
bracht, zoals wandelpa-
den en trappetjes over 
de hoofdwal naar het 
terreplein. 

afb. 3.5 
Op de gevels van de 
gebouwen zijn veel 
moderne details aange-
bracht. Op de foto zijn 
latere toevoegingen op 
de gevel van de bom-
vrije kazerne te zien. 
De luiken die oorspron-
kelijk voor deuren en 
ramen hebben gezeten, 
zijn verdwenen. 

afb. 3.6 
Ook al zijn de meeste 
aanpassingen in de 
gebouwen reversibel, er 
is weinig moeite gedaan 
om in het interieur 
iets van de historische 
situatie te bewaren. Het 
nieuwe interieur heeft 
vooral een negatief 
effect op het oorspron-
kelijke karakter van de 
kazerne.
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vestigd is, is van het terreplein verplaatst naar 
buiten het fort. Eerst is het gebouw in oorspron-
kelijke staat teruggebracht, later werd een uit-
bouw toegevoegd. 

Behoud cultuurhistorische waarde: door het 
dominante gebruik is er van de cultuurhistori-
sche waarde weinig behouden gebleven. De oor-
spronkelijke functie en de loop van de geschie-
denis zijn niet meer zichtbaar. Bovendien zijn 
er ook geen borden waarop informatie over de 
geschiedenis van het fort te vinden is.
Het oorspronkelijke gesloten en verborgen ka-
rakter van het fort is vervangen door een roman-
tische sfeer van een botanische tuin. Wandelpa-
den, zitbankjes en bloemen geven het fort een 
heel ander karakter. Het gesloten karakter van 
de architectuur is van buitenaf deels behouden 
gebleven. Het karakter van interieur is geheel 
veranderd. 

Behoud stedenbouwkundige waarde: de omge-
ving van het fort is totaal veranderd. Het lege 
landschap is volgebouwd met de hoogbouw van 
De Uithof. Van de oude situatie is niets meer 
zichtbaar. Alleen de bunkers voor het fort herin-
neren nog aan de militaire functie. De oorzaak 
voor deze slechte relatie tot de Nieuwe Holland-
se Waterlinie is echter de bouw van De Uithof.  
De herbestemming van het fort heeft geen in-
vloed gehad op deze slechte situatie, maar heeft 

er ook niets aan verbeterd.  
De relatie tot de huidige omgeving is door de 
functieverandering juist verbeterd. Het fort 
heeft zich aangepast aan de verstedelijkte om-
geving en heeft een functie die perfect binnen 
het gebied past. Bovendien heeft het fort een 
groenfunctie in een stedelijk gebied.
 
Behoud architectonische waarde: deze vorm 
van herbestemming is zeer dominant ten op-
zichte van het monument en heeft daarom een 
negatief effect op de architectonische waarde. 
De rotstuin veroorzaakt de grootste inbreuk op 
de oorspronkelijk situatie. De aanleg ervan heeft 
de oude walstructuur helemaal doen verdwij-
nen. De hoogte van de wallen van de tuin komt 
niet overeen met de oorspronkelijke hoogte. Er 
zijn paden aangelegd waar deze oorspronkelijk 
niet hebben gezeten. Zelfs op plekken waar pa-
den historisch en militair ondenkbaar waren, 
zijn ze toch aangelegd. Een goed voorbeeld zijn 
de trappen die de bezoekers over de wal heen 
leiden. Het pad rondom het fort, waar oorspron-
kelijk de meidoornhaag heeft gestaan, is natuur-
lijk ook ondenkbaar. 
Het laboratorium laat weinig over van de oor-
spronkelijke situatie, echter de basis van de 
kazerne is niet aangetast, want de meeste aan-
passingen zijn reversibel. De voorgevels worden 
wel aangetast door nieuwe deuren en ramen en 
toevoegingen zoals luchtroosters en dergelijke.

Cultuurhistorische waarde

Zichtbaarheid oorspronkelijke functie en geschiedenis --

Behoud gesloten en verborgen karakter -

Stedenbouwkundige waarde

De relatie tot het inundatiesysteem/ waterlinie ~

De relatie tot de omgeving ++

Architectonische waarde

Zichtbaarheid oorspronkelijke walstructuur en begroeiing --

Staat van de gebouwen. -



 Vier lunetten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie - juni 2005 | 29  

Het Werk aan de 
Korten Uitweg
Bouwjaar: 1877.

Locatie: aan de Lange Uitweg nr. 42a, tussen 
Honswijk en Tull aan ‘t Waal. Onderdeel van 
Fort Honswijk.

Oorspronkelijke functie: onderdeel van de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie. Samen met het 
Werk aan de Waalse Wetering gebouwd ter ver-
dediging van een hoger liggend en dus niet te 
inunderen gebied. Daarnaast dekte het de Lange 
Uitweg, de Noorder Lekdijk en de Waalse We-
tering af.

Bouwtype: een gesloten aarden fort met daar-
omheen een natte gracht. Op het fort zijn een 
bomvrije kazerne, een remise en een artillerie-
loods gebouwd. 

Buiten gebruik geraakt in: door slechte fun-
deringen was het werk eigenlijk meteen na de 
bouw al onbruikbaar. Alleen bij de mobilisatie 
tijdens de Eerste Wereldoorlog is het gevechts-
klaar gemaakt. Omdat het Werk aan de Korten 
Uitweg zo snel afgeschreven was, zijn er geen 
gebouwen toegevoegd. Pas in 1989 is het afge-
stoten door defensie en kwam het in handen van 
Staatsbosbeheer. 

Huidige eigenaar: het werk is in erfpacht bij de 
Stichting Werk aan de Korten Uitweg.

Huidige functie: camping en theehuis. Een kel-
der is vrijgehouden voor vleermuizen. De keuze 
voor deze functie is gebaseerd op de persoon-
lijke voorkeur van de eigenaar en op de ligging 
en de bouwkundige staat. Het werk ligt namelijk 
vrij geïsoleerd en is daarom uitermate geschikt 
als natuurcamping. Met bouwkundige staat doel 
ik op de staat van het terrein, dat door schapen-
beweiding altijd vrij kaal van begroeiing gehou-
den was. Er hoefden geen bomen gekapt te wor-
den voordat er gekampeerd kon worden.
De camping en het theehuis worden vooral in 
de zomer gebruikt. Er zijn kampeermogelijkhe-
den voor 20 tenten. Omdat het een natuurkam-
peerterrein is, is het gebruik zeer bescheiden. 
In de kazerne worden teken en schilder cursus-
sen gegeven. Er is een tentoonstellingsruimte 
voor kunst en er worden af en toe muziek- en 
toneelvoorstellingen gegeven. Bij het organise-
ren van activiteiten, is kleinschaligheid het uit-
gangspunt, bruiloften en recepties worden niet 
gegeven. 
Omdat de vergunning nog niet verleend kon 

worden, wordt het theehuis op vrijwillige en 
non-profit basis geëxploiteerd. Later zal dit wel 
professioneler aangepakt worden, maar klein-
schaligheid is ook hier het uitgangspunt. In de 
toekomst wil de eigenaar een klein fortenmu-
seum in de kazerne realiseren. 

Monumentale status: rijksmonument.

Onderhoud: het werk wordt onderhouden door 
de Stichting Werk aan de Korten Uitweg. De 
onderhoudswerkzaamheden worden vooral 

afb. 3.7 
Omdat de begroeiing op 
het Werk aan de Korten 
Uitweg niet is verwil-
derd, is de oorspron-
kelijk walstructuur 
nog deels te zien. De 
nieuwe functie heeft 
een positieve invloed 
op deze situatie, want 
om kamperen mogelijk 
te maken, wordt de be-
groeiing bewust in toom 
gehouden.

afb. 3.8 
In de omgeving van het 
werk zijn verschillende 
elementen te vinden 
die herinneren aan 
de oude functie. Deze 
gedekte gemeenschaps-
weg met bunkers is een 
bijzonder overblijfsel uit 
de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie en heeft een 
waardevermeerderend 
effect op het Werk aan 
de Korten Uitweg.

afb. 3.9 
Om overnachtingen in 
de remise mogelijk te 
maken, is het interieur 
op een zeer bescheiden 
manier aangepast. Door 
de bescheiden aanpak, 
wordt de architecto-
nische waarde niet 
aangetast.
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gedaan door vrijwilligers. Zij onderhouden de 
gebouwen en het groen. Onder andere om kam-
peren mogelijk te maken, onderhouden zij de 
grasmat en de begroeiing. De gracht wordt bin-
nenkort uitgebaggerd. 

Restauratie: toen de stichting in 1999 het be-
heer van het werk overnam, waren vooral de 
gebouwen in zeer slechte staat. De gevel van de 
bomvrije kazerne is gerestaureerd. Het dak van 
de kazerne is opnieuw waterdicht gemaakt. 

Reconstructie: de meidoornhaag is in oude staat 
teruggebracht en wordt op goede hoogte gehou-
den. De artillerieloods was geheel verzakt, deze 
is rond 1999 weer hersteld. 

Verbouwingen: de remise is verbouwd tot va-
kantiehuisje. Hierin is verwarming aangebracht 
en er is een klein keukenblokje in gebouwd. 
Daarbij zijn bescheidenheid en kleinschalig-
heid als uitgangspunten genomen.  

Behoud cultuurhistorische waarde: hier en 
daar op het terrein kan de bezoeker op infor-
matieborden lezen over de geschiedenis van de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie en van het fort. 
Elementen die iets vertellen over de geschiede-
nis zijn nog aanwezig. De oude walstructuur is 
nog zichtbaar en de meidoornhaag is hersteld. 
Doordat begroeiing beperkt wordt is het fort 
als geheel te overzien. Hierdoor is de structuur 
zichtbaar, een element dat belangrijk was voor 
het functioneren van het fort en dus veel ver-
telt over de militaire geschiedenis. De gebou-
wen zijn allemaal toegankelijk voor het publiek. 
Omdat de bezoeker vrij rond kan lopen over het 
terrein kan iedereen op zijn eigen manier de ge-
schiedenis ervaren. 
Zeker vanuit de omgeving is het karakter van 
het fort niet verloren gegaan, het ligt nog steeds 
verborgen achter de hoge wallen. 

Behoud stedenbouwkundige waarde: alleen 
ten westen van het fort is de omgeving enigs-
zins bebouwd, daar vind je het dorp Tull en ‘t 
Waal. Hierdoor is de relatie met het werk aan 
de Waalse Wetering niet meer zichtbaar. De rest 
van de omgeving is nog open gebied. De oude 
gedekte gemeenschapsweg richting fort Hons-
wijk is nog in tact en vanaf het fort helemaal 
zichtbaar. Hierdoor is de historische relatie met 
Fort Honswijk nog goed in tact. 
De relatie met de omgeving is goed. Omdat het 
werk een groene en recreatieve functie heeft, is 
het helemaal opgenomen in de groene en water-
rijke omgeving. Het kleinschalige karakter van 
een natuurcamping past goed in het landschap 
langs de Lek.

Behoud architectonische waarde: de walstruc-
tuur en de begroeiing zijn niet aangepast omwil-
le van de functie. Veel oude sporen van de wal-
structuur zijn bewaard gebleven. Het Werk aan 
de Korten Uitweg is dun begroeid en klein van 
formaat. Hierdoor is het geheel goed te overzien 
en is het profiel van het terrein zichtbaar. Het ge-
bruik van het werk heeft een positief effect op het 
behoud van dit historische profiel. Overmatige 
begroeiing wordt namelijk verkomen, maar ver-
der wordt er niets aan de structuur veranderd. 
De stichting heeft een restauratie van de bomvrije 
kazerne en de artillerieloods kunnen realiseren. 
Deze gebouwen zijn in oude staat teruggebracht. 
De restauratie is erg nauwkeurig uitgevoerd. De 
enige afwijking van de oorspronkelijke situatie is 
de hoogte van de aarden bedekking op de kazerne, 
deze is lager dan hij oorspronkelijk is geweest. De 
gevel van de kazerne is helemaal gerestaureerd, 
houten luiken en deuren zijn op precies dezelfde 
wijze herbouwd. Het interieur van de kazerne is 
in tact gebleven, oude toiletten zijn zelfs nog aan-
wezig en in gebruik! In de kazerne worden cur-
sussen gegeven. De kleine bar is geheel reversibel. 
Hetzelfde geldt voor toevoegingen in de remise, 
die heel bescheiden is aangepast.

Cultuurhistorische waarde

Zichtbaarheid oorspronkelijke functie en geschiedenis +

Behoud gesloten en verborgen karakter ++

Stedenbouwkundige waarde

De relatie tot het inundatiesysteem/ waterlinie ++

De relatie tot de omgeving ++

Architectonische waarde

Zichtbaarheid oorspronkelijke walstructuur en begroeiing ++

Staat van de gebouwen. ++
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Lunet B
Bouwjaar: 1842.

Locatie: Hoornwerkstraat (ongenummerd) in 
Breda.

Oorspronkelijke functie: Lunet B is samen met 
Lunet A gebouwd aan de Antwerpse zijde van 
Breda, ter verdediging van een mogelijke aanval 
vanuit het onafhankelijk geworden België.

Bouwtype: een lunet opgebouwd uit aarden 
wallen omringd door een natte gracht. Op het 
lunet was een reduit gebouwd. Dit reduit was 
opgebouwd uit twee vleugels waarin twee ka-
non- en drie mortierkazematten en een kruit 
magazijn zaten. De vleugels waren in een hoek 
van 75 graden ten opzichte van elkaar gebouwd, 
waartussen een soort binnenplaats zat. Oor-
spronkelijk werd de binnenplaats afgesloten 
met een gecreneleerde keelmuur waarin een 
toegangspoort zat.27 Van het lunet is alleen het 
reduit bewaard gebleven. Ook de gecreneleerde 
muren zijn verloren gegaan. 

Buiten gebruik geraakt in: in 1867 werd de 
vesting Breda opgeheven, Lunet B werd in 1877 
verkocht aan de gemeente Breda.28 

Huidige eigenaar: NV Stadsherstel Breda.

Huidige functie: kantoorpand voor architecten-
bureau Rothuizen van Doorn ’t Hooft. Om het 
reduit heen is een glazen gebouw gemaakt. De 
twee staan helemaal los van elkaar. Dankzij kli-
maatbeheersing in het nieuwe gebouw, kan het 
reduit geheel geconsolideerd worden en is het 
mogelijk om er in te werken. 
Er is tussen de gemeente Breda, het architec-
tenbureau en de Rijksdienst voor de monu-
mentenzorg een felle discussie gevoerd over de 
herbestemming van het reduit. De Rijksdienst 
tekende bezwaar aan tegen de plannen voor een 
kantorenfunctie, zij adviseerde een restauratie 
waarbij ook de aardbedekking hersteld zou wor-
den. In de plannen van de Rijksdienst had een 
museale functie voorkeur boven een dominante 
herbestemming zoals een kantoorfunctie. 
Uiteindelijk heeft de gemeente toch gekozen 
voor het huidige plan. Deze keuze had alles te 
maken met de stedenbouwkundige en sociale 
situatie van het gebied. Het reduit ligt name-
lijk midden in de stad op een kaal terrein. De 
aanwezigheid van een ruïne in dit deels onbe-
stemde gebied leidde tot sociale problemen. Het 
terrein wordt nu ontwikkeld door de gemeente 
als bedrijfsterrein. Het architectenbureau is de 
eerste ontwikkeling die moet leiden tot steden-

bouwkundige, economische en sociale verbete-
ring van het gebied. 

Monumentale status: rijksmonument.

Onderhoud: nadat het reduit ontdaan was van 
storende elementen (begroeiing en vulling in 
de schietgaten bijvoorbeeld) en schoongemaakt 
was, kon het worden betrokken als kantoorpand. 
Omdat het voorheen gebruikt werd als zoutop-
slagplaats is er veel zout uit de gevels gehaald. 
Ook nu nog is het zout een groot probleem, naar 
verwachting kan al het zout pas verwijderd 
worden als de muren helemaal droog zijn. Over 
een jaar is dus een groot onderhoudsproject ge-
pland, dan zullen de gevels nogmaals gereinigd 
worden. Bouwtechnisch zijn veel aanpassingen 
gedaan om een goed klimaat te creëren waarin 
het reduit kan drogen. 

Restauratie: aan de hand van bouwhistorisch 
onderzoek werd advies gegeven voor een restau-
ratie van het reduit. Hierin stond dat storende 
en niet waardevolle elementen weggehaald 
moesten worden. Bovendien werd geadviseerd 
om enkele verdwenen historische elementen 
terug te bouwen of anderszins zichtbaar te ma-
ken. Uiteindelijk is bij de restauratie gekozen 
voor het uitgangspunt om de huidige situatie te 

afb. 3.10 
Om het reduit van 
Lunet B is een glazen 
ombouw gemaakt. 
Zodoende is het zicht 
op het reduit niet geheel 
verloren gegaan. 

afb. 3.11 
Het reduit is opgenomen 
in een grote ombouw. 
Het staat helemaal vrij 
in een nieuwe ruimte. 
In zekere zin is hier 
sprake van consoli-
datie door middel van 
klimaatbeheersing.

afb. 3.12 
Het reduit wordt 
gebruikt als kantoor-
ruimte. Het interieur 
staat helemaal los van 
het gebouw. Verlichting 
is bijvoorbeeld in de 
grond geplaatst, omdat 
het dan niet in het 
reduit bevestigd hoefde 
te worden. Om dezelfde 
reden is gekozen voor 
vloerverwarming.  
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handhaven en zo weinig mogelijk aan het red-
uit te wijzigen. Storende en niet waardevolle 
elementen zoals begroeiing en dichtgemetselde 
delen werden wel verwijderd. Verder werd het 
metselwerk schoongemaakt en op enkele plaat-
sen opnieuw vastgezet. Het resultaat is een ge-
consolideerde ruïne, opgenomen in een modern, 
glazen gebouw. 

Reconstructie: er is bewust niet gekozen voor 
reconstructie. 

Verbouwingen: er is besloten om het reduit niet 
te verbouwen, maar te consolideren. Kleine in-
grepen waren noodzakelijk. Een voorbeeld hier-
van zijn de glazen deuren om enkele privé-ge-
voelige ruimtes af te schermen. 

Behoud cultuurhistorische waarde: in de hui-
dige context is de oorspronkelijke functie slecht 
zichtbaar. Hier heeft de herbestemming echter 
weinig schuld aan. De ontwikkeling van de om-
geving ging niet samen met het behoud van het 
lunet. De cultuurhistorische waarde van het lu-
net kwam voor de verbouwing ook niet tot zijn 
recht. Het enige verschil en tevens nadeel, is dat 
het reduit nu afgesloten is voor voorbijgangers. 
Het publiek is de mogelijkheid ontzien om het 
reduit van dichtbij te aanschouwen. Oorspron-
kelijk was het idee achter de glazen ombouw, 
dat het reduit niet afgesloten zou worden voor 
het publiek. Helaas wijst de praktijk uit dat het 
gebouw achter de glazen gevel slecht zichtbaar 
is. Alleen ’s avonds, wanneer het verlichte red-
uit wel opvalt door de glazen gevel, is het voor 
iedereen zichtbaar.
Het gesloten en verborgen karakter is door de 
herbestemming als kantoorpand wel verdwenen. 

Een ruïne spreekt meer tot de verbeelding, men-
sen vragen zich af welke geschiedenis er achter 
het oude gebouw schuil gaat. In de huidige con-
text is het reduit kaal en geconsolideerd, dit gaat 
ten koste van het karakter van de ruïne. 

Behoud stedenbouwkundige waarde: behalve 
de structuur van de oude stadsverdediging, die 
nog steeds duidelijk in de stadsplattegrond te 
zien is, zijn er geen elementen meer die herin-
neren aan de militaire functie van het gebied. 
Lunet A, het verdedigingswerk dat gelijk met 
Lunet B gebouwd werd, is geheel verdwenen. 
Het reduit ligt door het ontbreken van histori-
sche militaire elementen en doordat de wal-
structuur en de gracht van het lunet verwijderd 
zijn, erg geïsoleerd in de omgeving. Het feit dat 
bijna niks overgebleven is van de oorspronkelij-
ke situatie, is wederom niet toe te schrijven aan 
de herbestemming als kantoorpand. De sporen 
uit het verleden waren voor de verbouwing al 
verdwenen.
De relatie tot de huidige omgeving is door de 
herbestemming verbeterd. De ruïne van het 
reduit paste niet goed binnen de stedelijke om-
geving en zorgde voor sociale problemen. Het 
gebied wordt door de gemeente ontwikkeld, het 
reduit is in deze ontwikkeling opgenomen. 

Behoud architectonische waarde: als ruïne 
verkeerde het reduit in een zeer slechte bouw-
kundige staat. Door het te consolideren, wordt 
verder verval voorkomen en zijn bijzondere de-
tails in het metselwerk weer zichtbaar gemaakt. 
Deze waren eerst verscholen achter begroeiing 
en gesloten deuren. De huidige herbestemming 
heeft een positieve uitwerking op de architecto-
nische waarde van het reduit. 

Cultuurhistorische waarde

Zichtbaarheid oorspronkelijke functie en geschiedenis +

Behoud gesloten en verborgen karakter ++

Stedenbouwkundige waarde

De relatie tot het inundatiesysteem/ waterlinie ++

De relatie tot de omgeving ++

Architectonische waarde

Zichtbaarheid oorspronkelijke walstructuur en begroeiing ++

Staat van de gebouwen. ++
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Het Fort bij 
Tienhoven
Bouwjaar: 1848/50.

Locatie: nabij het dorp Tienhoven aan het Tien-
hovensch kanaal.

Oorspronkelijke functie: onderdeel van de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie, ter afsluiting van 
de Tienhovensche Vaart.

Bouwtype: een klein gesloten aardwerk met een 
ronde plattegrond en een natte gracht. Op het 
fort staat een verdedigbaar bomvrij wachthuis. 
Tijdens de mobilisatie in 1939/40 werden enkele 
groepsschuilplaatsen gebouwd en er werd een 
gietstalen koepelkazemat voor een zware mi-
trailleur geplaatst.29

Buiten gebruik geraakt in: rond 1970 is het fort 
door Staatsbosbeheer overgenomen van Defen-
sie. 

Huidige eigenaar: Staatsbosbeheer.

Huidige functie: natuurgebied. Na een lange pe-
riode van leegstand was het fort erg vervallen. 
Toen er uiteindelijk instortingsgevaar ontstond, 
was het onverantwoordelijk om nog mensen op 
het terrein toe te laten. Om te voorkomen dat 
jongeren toch het terrein zouden betreden, werd 
de brug weggehaald. Eerst had het fort geen dui-
delijke functie, door omstandigheden is uitein-
delijk een geïsoleerd natuurgebied ontstaan. 

Monumentale status: geen

Onderhoud: er wordt onderhoud gepleegd aan 
de knotwilgen en de meidoornhaag. Verder 
wordt er bewust geen onderhoud gepleegd, ook 
het maaiwerk wordt achterwege gelaten. In 1985 
is de brug weggehaald en in 1993 zijn deuren en 
ramen dichtgemetseld. Er zijn natuurlijk kleine 
gaten vrijgehouden voor vleermuizen, maar het 
fort is mede door verzakking te gevaarlijk om te 
betreden. 

Restauratie: -

Reconstructie: -

Verbouwingen: -

Behoud cultuurhistorische waarde: de conse-
quenties van de bestemming ruïne, worden in 
dit voorbeeld duidelijk. Het laten ruïneren van 
een bouwwerk betekent namelijk dat er geen 

onderhoud meer wordt gepleegd. Dit type ge-
bouw wordt als ruïne echt gevaarlijk. De gewel-
ven zijn bij verwilderde begroeiing niet te zien 
vanaf de buitenkant. Op deze plekken wordt in-
stortingsgevaar een wezenlijk probleem. Op den 
duur moet het fort om veiligheidsredenen hele-
maal afgesloten worden. Bij fort Tienhoven is de 
volgende fase in het proces al aangebroken. Het 
fort is alleen nog maar vanaf de buitenzijde van 
de gracht te bezichtigen. Omdat het niet meer 
begaanbaar is, kan niemand het terrein ervaren. 
Wat betreft illustratieve en educatieve functie, 
heeft een ruïne dus weinig waarde meer. 
Op het karakter van het fort heeft deze onbe-
gaanbaarheid een positief effect. Het gesloten en 
verborgen karakter wordt bij zware begroeiing 
en het laten ruïneren, versterkt. 

Behoud stedenbouwkundige waarde: de rela-
tie tot de oorspronkelijke functie en de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie is hier en daar nog wel 
zichtbaar. Bij het fort staat nog de fortwachters-
woning en de te verdedigen accessen, de Tien-
hovensche dijk en het Tienhovensch kanaal, 
zijn nog in tact. Er is echter geen relatie tussen 
dit aspect en de herbestemming. Integendeel, 
het ruïneren van een fort betekent uiteindelijk 
dat het geïsoleerd raakt van zijn omgeving. Dit 
verstoort de relatie met historische sporen in de 
omgeving juist. 
De huidige omgeving van fort Tienhoven is 
groen en deels open en heeft grotendeels een 
natuur en recreatieve functie. Ondanks het ge-
isoleerde karakter is de relatie tussen het fort en 
de omgeving goed. 

Behoud architectonische waarde: op fort Tien-
hoven is in architectonisch opzicht bijna niks 
meer van de oorspronkelijke situatie over. Bo-

afb. 3.13 
De gebouwen op het 
Fort bij Tienhoven 
waren voor de afsluiting 
ook al in slechte staat. 
De begroeiing was in 
mindere mate verwil-
derd dan tegenwoordig.

afb. 3.14
De begroeiing op het 
fort is zo verwilderd 
dat wortels door muren 
heen dringen. Fort 
Tienhoven is één van 
‘s Nederlands weinige 
echte ruïnes.
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vendien zijn deuren en ramen bewust dicht ge-
metseld, om te voorkomen dat iemand de bouw-
werken betreedt. Ook van de oorspronkelijke 
walstructuur en begroeiing blijft op den duur 
niks over. Het laten ruïneren, betekent letterlijk 
het kapot maken van het fort. 

Cultuurhistorische waarde

Zichtbaarheid oorspronkelijke functie en vgeschiedenis --

Behoud gesloten en verborgen karakterv ++

Stedenbouwkundige waarde

De relatie tot het inundatiesysteem/ waterlinie -

De relatie tot de huidige omgeving ++

Architectonische waarde

Zichtbaarheid oorspronkelijke walstructuur en begroeiing --

Staat van de gebouwen. --
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Het Fort aan het 
Steurgat
Bouwjaar: 1881-82.

Locatie: aan de voet van de Merwedebanddijk, 
ten zuidwesten van Werkendam. 

Oorspronkelijke functie: het fort diende ter af-
sluiting van de rivier en de dijk langs de Mer-
wede. 

Bouwtype: het Fort aan het Steurgat heeft een 
eenvoudige grondvorm, om de aarden wallen is 
een natte gracht aangelegd. Op het fort waren 
een bomvrije kazerne en een remise, welke met 
elkaar werden verbonden door middel van een 
poterne. In de kelders van de remise zaten kruit-
magazijnen. 

Buiten gebruik geraakt in: 1951. In dit jaar ver-
loor het fort haar defensieve functie, maar het 
werd nog wel gebruikt door Rijkswaterstaat en 
Defensie. In 1994 werd het fort opgekocht door 
dhr. G. Mosterd, die het later zou ontwikkelen 
tot appartementencomplex.

Huidige eigenaar: in particulier bezit bij de ei-
genaren van de appartementen. 

Huidige functie: appartementencomplex. Over 
deze nieuwe functie is veel discussie en ophef 
geweest. Degene die zich sterk heeft gemaakt 
voor het project is de initiatiefnemer, dhr. Mos-
terd. Hij had het fort gekocht en wilde toch een 
enigszins rendabele herbestemming realiseren. 
Na veel overleg is besloten dat het fort verbouwd 
kon worden, maar dat het wel een uitzonde-
ringsgeval moest blijven. Al voor de bouwver-
gunning gegeven werd, was duidelijk dat een 
woonbestemming vanuit monumentaal oog-
punt niet de meest wensbare vorm van herbe-
stemming was. Woningbouw was daarentegen 
nog wel wenselijker dan verval.30

Monumentale status: gemeentelijk monument.

Onderhoud: de vereniging van eigenaren is 
verantwoordelijk voor het onderhoud van het 
fort. Het gaat vooral om het onderhouden van 
de grasmat.

Restauratie: in het interieur is omwille van de 
appartementen veel gewijzigd, maar de bestaan-
de structuur is wel bepalend geweest voor de in-
deling van de appartementen. De tongewelven, 
de lantaarngang en de poterne zijn helemaal 
gerestaureerd. Daarnaast zijn enkele details be-

waard gebleven en gerestaureerd, een voorbeeld 
hiervan is het oude officierstoilet. 

Reconstructie: op het Fort bij het Steurgat zijn 
verschillende elementen gereconstrueerd. De 
originele brug is gereconstrueerd, hiervoor heeft 
men een dam moeten doorbreken. De voorgevels 
van de kazerne en remise zijn in oorspronkelij-
ke staat teruggebracht. Hiervoor zijn tekeningen 
uit het einde van de negentiende eeuw gebruikt. 
De walstructuur van het fort is deels opnieuw 
onder profiel gebracht. Dit is, omwille van de ap-
partementen onder het taluud, niet waarheids-
getrouw uitgevoerd. Er heeft oorspronkelijk 
wel een loopgraaf in het talud gezeten, maar de 
huidige loopgraaf, die toegang geeft tot de wal-
appartementen, is veel dieper en langer. Vóór 
de verbouwing was het fort licht begroeid. Van 

afb. 3.15 
De remise van het Fort 
aan het Steurgat voor 
de verbouwing. 

afb. 3.16 
De remise van het 
Fort aan het Steurgat 
is bij de verbouwing 
gerestaureerd. Ramen, 
deuren en luiken zijn 
vervangen door exem-
plaren in de originele 
stijl. Ondanks de histo-
rische insteek, is toch 
een enigszins modern 
beeld ontstaan. 

afb. 3.17 
De grootste ingreep 
van de verbouwing is 
de doorbraak van de 
achterzijden van de 
kazerne en remise. De 
gevels die hierin zijn 
geplaatst, zijn opgetrok-
ken uit glas en hebben 
een golvend verloop. 
Hierdoor trekken zij 
vooral vanuit de omge-
ving veel aandacht. 

afb. 3.18
Achter het talud is een 
loopgraaf gegraven 
waarin de toegang 
gemaakt is tot de ‘wal-
woningen’. Het ontwerp 
van de voorgevels is 
gebaseerd op de andere 
gebouwen, in deuren en 
ramen komen dezelfde 
vormen terug als in de 
gevels van de kazerne 
en de remise. 
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de oorspronkelijke begroeiing is niets bewaard 
gebleven. Er zijn plannen om de meidoornhaag 
rondom het fort weer aan te planten. 

Verbouwingen: om de appartementen te kun-
nen realiseren, is het nodige verbouwd. De 
meest ingrijpende aanpassingen zijn de nieuwe 
gevels aan de achterzijden van de kazerne en de 
remise en de walwoningen met de toegang in 
een nieuwe loopgraaf. 
Ook aan het interieur is het nodige gewijzigd. De 
structuur van de gebouwen heeft wel als basis 
gediend voor de indeling van de appartementen, 
maar het interieur van de kazerne en remise is 
geheel verbouwd. Voor het interieur van de ap-
partementen heeft men luxe en comfort als uit-
gangspunt gebruikt. De meest ingrijpende veran-
dering in het interieur was een doorbraak door 
de gewelven voor de lift en het trappenhuis.

Behoud cultuurhistorische waarde: enerzijds 
heeft de verbouwing een positieve uitwerking 
gehad op de aanwezigheid van historische 
elementen. De brug is herbouwd, de walstruc-
tuur is deels hersteld en ook de meidoornhaag 
wordt door de bewoners weer aangeplant. In het 
interieur is ook het nodige bewaard gebleven, 
het oude officierstoilet, de lantaarngang en de 
poterne zijn gerestaureerd. Aan deze elemen-
ten kun je nog aflezen welke functie heft fort 
ooit gehad heeft. Anderzijds is de verbouwing 
zo ingrijpend geweest dat veel sporen uit de 
geschiedenis weggevaagd zijn. Wel werden en-
kele details vervangen door replica’s. Om een 
woningfunctie te kunnen realiseren, moest ook 
gehoor gegeven worden aan luxe, comfort en 
praktische zaken zoals garages en parkeerplaat-
sen. Deze toevoegingen hebben het karakter van 
het fort wel aangetast. 

Behoud stedenbouwkundige waarde: De oude 
militaire functie is nog enigszins zichtbaar in 
de oude accessen, die nog in tact zijn. Verder 

zijn er geen elementen uit de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie in de nabije omgeving bewaard ge-
bleven. Echter, de nieuwe functie heeft geen po-
sitieve of negatieve invloed op de relatie met de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie. 
De relatie met de huidige omgeving is redelijk 
tot goed. Het fort ligt aan de rand van de Bies-
bos. De directe omgeving bestaat uit landbouw-
grond. Omwille van privacy is het terrein afge-
sloten met een groot gietijzeren hek, hierdoor is 
het fort enigszins geïsoleerd van de omgeving. 

Behoud architectonische waarde: ook hier 
weer een verhaal met twee kanten. Enerzijds 
zijn naar aanleiding van de verbouwing de ge-
bouwen behoed voor verval en zijn voorgevels 
gerestaureerd. De walstructuur werd deels her-
steld en ook aan de meidoornhaag is het nodige 
gedaan. 
De andere zijde is de inbraak op de originele 
architectuur en structuur. Enkele bouwkun-
dige ingrepen zijn erg dominant. De doorbraak 
in de achterzijde van de kazerne en remise zijn 
de meest ingrijpende wijzigingen. De manier 
waarop de nieuwe gevel ingebouwd werd, is 
overigens twijfelachtig. De achtergevel is opge-
trokken uit hoofdzakelijk glas en heeft een gol-
vend verloop. Het glas en de vorm van de gevel 
vragen veel aandacht, terwijl bescheidenheid 
meer op zijn plaats was geweest. 
Het ontwerp van de voorgevels van de walappar-
tementen is echter wel bescheiden. De vormen 
uit de voorgevel van de kazerne komen terug 
in het ontwerp. De architect heeft zelf gekozen 
voor koperen regenpijpen, omdat oorspronkelijk 
ook geen ijzer werd gebruikt in forten. 
In dit voorbeeld wordt eigenlijk meteen duide-
lijk dat een woonfunctie altijd een dominantie 
manier van herbestemmen is. De architect heeft 
voor het Fort aan het Steurgat veel moeite ge-
daan om de waarde van het fort te behouden, 
maar hij ontkwam niet aan aanpassingen om-
wille van luxe, comfort en praktische zaken. 

Cultuurhistorische waarde

Zichtbaarheid oorspronkelijke functie en geschiedenis +-

Behoud gesloten en verborgen karakter --

Stedenbouwkundige waarde

De relatie tot het inundatiesysteem/ waterlinie  ~

De relatie tot de huidige omgeving +-

Architectonische waarde

Zichtbaarheid oorspronkelijke walstructuur en begroeiing +-

Staat van de gebouwen. +-
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Het Werk aan de 
Waalse Wetering
Bouwjaar: 1875.

Locatie: bij het dorp Tull en ‘t Waal.

Oorspronkelijke functie: onderdeel van de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie ter verdediging 
van het voorterrein en de Achterdijk. Samen 
met het Werk aan de Korten Uitweg ter verdedi-
ging van een niet inundeerbare terreinstrook.31

Bouwtype: een klein gesloten aarden werk met 
een natte gracht en bomvrije gebouwen, welke 
meerdere malen werden gewijzigd.32

Buiten gebruik geraakt in: 1963, daarna is het 
werk in bezit gekomen van Staatsbosbeheer.

Huidige eigenaar: Staatsbosbeheer.

Huidige functie: het werk is openbaar toegan-
kelijk, er is voor bezoekers een uitkijkpost ge-
maakt boven op de bomvrije kazerne. Er wor-
den verder geen activiteiten georganiseerd op 
het terrein. Staatsbosbeheer wilde één van haar 
verdedigingswerken in de oorspronkelijke vorm 
terugbouwen en zodoende is bewust gekozen 
voor een openbare en museale herbestemming. 
Iedereen kan het werk op eigen gelegenheid be-
kijken. Op deze eenvoudige en goedkope manier 
kan iedereen ervaren hoe een verdedigingswerk 
er vroeger heeft uitgezien. 

Monumentale status: rijksmonument.

Restauratie: de bomvrije gebouwen zijn niet 
gerestaureerd, bij mogelijke herbestemming in 
de toekomst kunnen hiervoor plannen gemaakt 
worden. Bij het huidige gebruik is restauratie 
niet mogelijk. De toegangsbrug is tijdens de 
werkzaamheden voor de reconstructie door-
gezakt. Op dit moment wordt subsidie aange-
vraagd om de brug te restaureren. 

Reconstructie: in 2003 is de walstructuur van 
het Werk aan de Waalse Wetering gereconstru-
eerd. Uitgangspunt voor de reconstructie waren 
tekeningen uit 1880. Staatsbosbeheer wilde in 
ieder geval één van de verdedigingswerken die 
zij in haar beheer heeft reconstrueren, om zo de 
originele militaire situatie zichtbaar te maken. 
De keuze viel op het Werk aan de Waalse Wete-
ring, omdat op dit werk geen historisch belang-
rijke begroeiing te vinden was. Voor het project 
is belvedère subsidie aangevraagd. Er zitten een 
paar onjuistheden in de reconstructie. De wal 

aan de keelzijde van het werk is bij gebrek aan 
grond minder breed gemaakt. Bovendien is de 
meidoornhaag bewust weggelaten, omdat de 
schapen deze toch opeten. De brug is niet meer 
in tact, maar Staatsbosbeheer vraagt subsidie 
aan voor het maken van een replica. 

Onderhoud: het onderhoud wordt verzorgd door 
Staatsbosbeheer. De onderhoudswerkzaamhe-
den bestaan uit het maaien van het gras en uit 
schapenbeweiding.

Verbouwingen: er hebben geen verbouwingen 
plaatsgevonden, de enige toevoeging is de uit-
kijkpost boven op de bomvrije kazerne.

Behoud cultuurhistorische waarde: 
Het educatieve doel dat met reconstructies vaak 
beoogd wordt, is wel bereikt. Op het Werk aan 
de Waalse Wetering zijn alle elementen van de 
walstructuur weer zichtbaar, waardoor het voor 
de toeschouwer direct duidelijk wordt hoe het 
werk militair gezien heeft gefunctioneerd. Een 
zeer positief aspect is de toegankelijkheid van 
het Werk aan de Waalse Wetering. Veel verde-
digingswerken zijn niet toegankelijk en kun-
nen daarom alleen van een afstand bezichtigd 
worden. Hier kan iedereen rondwandelen en de 
tijd nemen om het verdedigingswerk te ervaren, 
bovendien is er een informatiebord waarop nog 
de nodige informatie over de geschiedenis van 
het werk en de waterlinie staat. 
Als gevolg van de reconstructie is het karak-
ter van het werk verloren gegaan. In de steriele 
en strakke omgeving zijn alle sporen van de 
geschiedenis weggevaagd. Op een authentiek 
verdedigingswerk spreken deze sporen juist tot 
de verbeelding. Bij een reconstructie wordt het 
technische aspect meteen duidelijk gemaakt, 

afb. 3.19 
De walstructuur van 
het Werk aan de Waalse 
Wetering is opnieuw 
onder profiel gebracht. 
Het doel was om te la-
ten zien hoe de wallen 
oorspronkelijk gefuncti-
oneerd hebben. Op deze 
afbeelding is te zien dat 
de omgeving van het 
Werk nog open en groen 
van karakter is. 

afb. 3.20
De bomvrije gebou-
wen op het werk zijn 
niet gerestaureerd of 
gereconstrueerd. Bij een 
mogelijke toekomstige 
herbestemming kan 
hierover nagedacht 
worden. 



  38 | Vier lunetten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie - juni 2005 

maar er wordt weinig aan de fantasie overgela-
ten. 

Behoud stedenbouwkundige waarde: er zijn 
nog veel militaire elementen die laten zien dat 
het werk onderdeel is geweest van een groter ge-
heel. Allereerst liggen de verschillende verde-
digingswerken dicht bij elkaar. Fort Honswijk, 
het Lunet aan de Snel, het Werk aan de Korte 
Uitweg, en het Werk aan de Waalse Wetering 
zijn via zichtlijnen en het inundatiekanaal met 
elkaar verbonden. Wanneer je van het Werk aan 
de Korte Uitweg naar het Werk aan de Waalse 
Wetering fietst steek je het water van het inun-
datiekanaal over. Omdat alle begroeiing van 
het werk is verwijderd en er een uitkijkpost 
gebouwd is, is ruim zicht op de hele omgeving 
mogelijk. De reconstructie heeft een positieve 
uitwerking gehad op de relatie met andere ele-
menten uit de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Bij het Werk aan de Waalse Wetering was vóór 
de reconstructie sprake van een lichtbegroeid 
werk in een omgeving dichtbij de rivier de Lek, 
die kenmerkend is om haar boomgaarden en 
haar vriendelijke karakter, gezien deze omstan-
digheden is het waarschijnlijk dat er een goede 
afstemming tussen het werk en de omgeving 
was. Het resultaat van de reconstructie van de 
wallen echter, is dat het werk afsteekt van haar 
omgeving daardoor veel aandacht vraagt. Door 
deze tegenstelling is de relatie met de omgeving 
uit evenwicht gebracht.

Behoud architectonische waarde: op het Werk 
aan de Waalse Wetering verkeert de walstruc-
tuur, al dan niet in authentieke, doch in goede 
staat. De begroeiing is helemaal weggehaald. De 
bomvrije gebouwen verkeren in redelijke staat, 
echter bij het huidige beheer, wordt verval niet 
voorkomen.

Cultuurhistorische waarde
Zichtbaarheid oorspronkelijke functie en geschiedenis ++

Behoud gesloten en verborgen karakter --

Stedenbouwkundige waarde

De relatie tot het inundatiesysteem/ waterlinie ++

De relatie tot de huidige omgeving --

Architectonische waarde

Zichtbaarheid oorspronkelijke walstructuur en begroeiing +-

Staat van de gebouwen. -
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Conclusie
Alvorens in te gaan op de aanbevelingen voor 
de herbestemming en het beheer van de vier lu-
netten op de Houtense Vlakte, wordt eerst geke-
ken naar de resultaten uit hoofdstuk drie. In dat 
hoofdstuk zijn namelijk enkele voorbeelden van 
herbestemming beschreven waarbij de gevolgen 
voor de monumentale waarde van de verdedi-
gingswerken in kaart is gebracht. Na deze korte 
terugblik worden deze bevindingen gekoppeld 
aan de kenmerken van de vier lunetten, zodat 
het onderzoeksverslag kan worden afgesloten 
met aanbevelingen voor de herbestemming en 
het beheer van de vier lunetten. Omdat de re-
sultaten van hoofdstuk drie zijn gebaseerd op 
slechts zeven voorbeeldsituaties, kunnen de 
bevindingen daarvan niet als harde conclusies 
worden gehanteerd. In een andere situatie kan 
een nieuwe functie immers een heel andere 
uitwerking hebben op de monumentale waarde 
van een verdedigingswerk. Dit sluitende deel is 
daarom  aanbevelend van aard. 

In het eerste hoofdstuk van dit onderzoek werd 
een aantal monumentale kenmerken van de 
vier lunetten geformuleerd. Deze zijn gebruikt 
als basis voor het tweede deel. Er blijken maar 
weinig vormen van herbestemming te bestaan, 
die op alle genoemde kenmerken een positief, 
dan wel neutraal effect hebben. De voorbeelden 
die het dichtst bij deze ideale vorm van herbe-
stemming in de buurt komen, zijn Fort Abcoude 
en het Werk aan de Korten Uitweg. Zij zijn her-
bestemd als respectievelijk museaal fort en na-
tuurgebied én als natuurcamping.
Overeenkomstige kenmerken tussen deze beide 
voorbeeldsituaties zorgen voor het positieve ef-
fect op de monumentale waarde. Ten eerste is 
het gebruik én het beheer in dienst gesteld van 
het behoud van het verdedigingswerk. Vooral op 
Fort Abcoude is hiervan sprake, buiten bescher-
ming van de monumentale- en natuurwaarde, 
heeft het beheer en het gebruik geen andere 
doeleinden.
Een tweede overeenkomst is terughoudendheid 
en kleinschaligheid. Een mooi voorbeeld daar-
van is de restauratie en reconstructie van de 
artillerieloods op het Werk aan de Korten Uit-
weg. Dit gebouw is nauwkeurig gereconstrueerd 
volgens historische tekeningen. Nu wordt het 
wederom gebruikt als opslagplaats. De beheer-
der had er echter ook een groepsaccommodatie 
van kunnen maken, maar heeft hiervoor bewust 
niet gekozen, omdat hij het gebruik bescheiden 
wil houden. Op Fort Abcoude zijn weliswaar 
ook veel mogelijkheden voor commerciële acti-
viteiten, maar door de gekozen kleinschaligheid 
zijn deze gelukkig niet te dominant van aard. 
De laatste overeenkomst tussen de twee is de re-

latie met de natuur. Op het Werk aan de Korten 
Uitweg is een natuurcamping geplaatst, waarbij 
het groene aspect een grote rol speelt. Op Fort 
Abcoude is het behoud van de natuur, samen 
met het behoud van de monumentale waarde, 
de belangrijkste doelstelling.

Hieruit blijkt dat een succesvolle herbestem-
ming nauw samenhangt met de manier waarop 
omgegaan wordt met de waarden van het ver-
dedigingswerk. Uit deze voorbeelden blijkt dat 
terughoudendheid, kleinschaligheid en het 
zoeken naar de relatie met de natuur, goede uit-
gangspunten voor herbestemming zijn als het 
gaat om de monumentale waarde. 
Andere vormen van herbestemming hebben 
vaak een tweeledig effect. Zij hebben een posi-
tieve uitwerking op enkele monumentale ken-
merken, maar daarentegen een negatieve uit-
werking op de andere kenmerken. 
Opvallend binnen deze context is het Werk aan 
de Waalse Wetering, waarvan de walstructuur 
onlangs geheel is gereconstrueerd om vervolgens 
een museale functie toegewezen te krijgen. In 
eerste instantie lijken er geen problemen bij deze 
vorm van herbestemming te verwachten. De re-
constructie van de walstructuur heeft namelijk 
een positief effect op de educatieve waarde van 
het werk. Het feit dat het werk openbaar toegan-
kelijk is, mag in dit opzicht ook zeer positief 
worden genoemd. Bovendien is vanaf de uitkijk-
post het zicht op de omgeving prachtig en komt 
de relatie met de Nieuwe Hollandse Waterlinie 
goed tot zijn recht. Deze positieve effecten zijn 
echter niet onlosmakelijk verbonden met een 
reconstructie van de walstructuur. Ook bij een 
licht begroeid en authentiek verdedigingswerk 
kan de educatieve waarde en de relatie met de 
waterlinie goed zijn. Dit blijkt bijvoorbeeld uit 
de analyse van het Werk aan de Korten Uitweg.
De nadelige effecten van een reconstructie van 
de walstructuur zijn echter groot. De begroeiing, 
die ooit een militaire functie had en bovendien 
bijdraagt aan het gesloten en verborgen karak-
ter, is weggehaald. De sporen van de geschiede-
nis, die veel vertellen over het fort en die tot de 
verbeelding kunnen spreken, zijn met de recon-
structie voorgoed verwijderd. Bovendien is de 
relatie met de huidige omgeving verslechterd, 
omdat het kale geheel afsteekt tegen het land-
schap. Tot slot is een gevolg van deze passieve 
museale functie, dat er geen ‘dagelijks leven’ is 
op het werk. De gebouwen zijn daardoor niet in 
gebruik en worden niet intensief onderhouden. 
Het risico hiervan is dat de gebouwen verder in 
verval raken.
Uit de analyse van het Werk aan de Waalse Wete-
ring blijkt dus dat een reconstructie van uitslui-
tend de walstructuur een nadelig effect heeft op 
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verschillende monumentale kenmerken van het 
verdedigingswerk. De verschillende aspecten 
die samen de oorspronkelijke militaire situatie 
vormden, zouden bij een reconstructie allemaal 
een rol moeten spelen, of in ieder geval in over-
weging genomen moeten worden. Bij een een-
zijdige benadering waarin alleen de walstruc-
tuur gereconstrueerd wordt, ontstaat historisch 
gezien een onjuist beeld. Bij een goede afweging 
van het effect op alle monumentale kenmerken, 
zou een reconstructie van alléén de walstruc-
tuur, geen voorkeur hebben. 

Een vergelijkbare tweeledige situatie is ont-
staan op het Fort bij Tienhoven. De functie 
natuurgebied en het laten ‘ruïneren’ heeft een 
positief effect op het karakter van het fort en de 
relatie met de huidige omgeving, maar heeft een 
nadelig effect op de educatieve waarde, de ar-
chitectonische waarde en op de relatie met de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het gesloten en 
verborgen karakter hangt nauw samen met de 
natuur, maar kan op andere manieren dan deze 
ook behouden blijven. Hetzelfde geldt voor de 
relatie met de omgeving. De goede relatie met 
de omgeving is niet onlosmakelijk verbonden 
met een natuurfunctie en het laten ruïneren 
van een verdedigingswerk. Op zich geeft het 
herbestemmen als natuurgebied niet de meeste 
problemen, het laten ruïneren heeft veel meer 
negatieve effecten. Dit tast de architectonische 
waarde aan en na enkele jaren is het werk om 
veiligheidsredenen niet meer toegankelijk. Het 
zal op den duur zelfs vrijwel verdwijnen. Om-
dat het uiteindelijk geïsoleerd wordt van zijn 
omgeving, gaat de relatie met het oude inunda-
tiesysteem ook verloren. De voorkeur gaat in dit 
geval uit naar het herbestemmen als natuurge-
bied, waarbij de gebouwen wel onderhouden of 
geconsolideerd worden. 

De hiervoor genoemde vormen van herbestem-
ming zijn nog vrij bescheiden van aard. In de 
volgende drie voorbeelden gaat het om meer do-
minante functies, waarvan  te verwachten is dat 
zij vooral een negatief effect hebben op de mo-
numentale waarde van een verdedigingswerk. 
Voor de herbestemming van het Werk aan de 
Hoofddijk geldt dit inderdaad. De oorzaak van 
deze overwegend negatieve uitwerking is het 
tuinontwerp. In het ontwerp van de botanische 
rotstuin is geen rekening gehouden met histo-
rische gegevens. Dit heeft vooral een nadelig 
effect op de cultuurhistorische waarde, de ar-
chitectonische waarde en het karakter van het 
werk. Een herbestemming als botanische tuin 
biedt echter meer mogelijkheden om de waarde 
van het werk te behouden, maar die zijn helaas 
niet benut. 

Een andere, eigenlijk veel dominantere vorm 
van herbestemmen, is de woonbestemming op 
het Fort aan het Steurgat. Omdat het ontwerp 
voor deze verbouwing wel gebaseerd is op histo-
rische gegevens, is de inbreuk op de monumen-
tale waarde minder groot. Bij het herbestemmen 
als woning blijkt echter, dat aanpassingen uit 
praktische overwegingen niet vermeden kun-
nen worden. Dit heeft vooral een nadelig effect 
op het karakter van het werk. Daarom is mijn 
advies om het herbestemmen als woning zoveel 
mogelijk te voorkomen.
Het laatste voorbeeld heeft een positieve uitwer-
king gehad op een negatieve situatie. In Breda 
namelijk is van Lunet B alleen de ruïne van het 
reduit bewaard gebleven. Omdat de ruïne in een 
stedelijk gebied lag, ontstond er een problema-
tische sociale en stedenbouwkundige situatie. 
Het reduit is daarom opgenomen in een glazen 
ombouw en herbestemd als kantoor. Door deze 
herbestemming wordt verder verval voorkomen 
en is de relatie met de stedelijke omgeving ver-
beterd. Wel is het verborgen en gesloten karak-
ter verloren gegaan en is het werk niet meer te 
bezichtigen voor publiek. 
Kort samengevat kan een dominante functie 
dus een positief of neutraal effect hebben, mits 
de verbouwing gebaseerd is op historische gege-
vens. De meeste dominante herbestemmingen 
hebben een nadelig effect op het karakter van 
het verdedigingswerk en een positief effect op 
de relatie met de huidige omgeving. Wanneer 
het gebruik particulier van aard is, heeft dit een 
nadelig effect op de educatieve waarde, omdat 
het verdedigingswerk dan niet meer openbaar 
toegankelijk is. 

Aanbevelingen voor een nieuwe functie 
voor de vier lunetten
Uit het onderzoek is gebleken dat een nieuwe 
functie veel consequenties kan hebben voor de 
monumentale waarde van een verdedigings-
werk. Negatieve effecten kunnen worden voor-
komen met terughoudendheid, het behoud van 
het groen, en oog voor de oorspronkelijke situ-
atie. Zelfs de effecten van een dominante func-
tie kunnen op deze manier beperkt worden. 
Anderzijds kan zelfs de meest bescheiden vorm 
van herbestemming een negatief effect hebben, 
wanneer geen rekening gehouden wordt met de 
samenhang tussen de monumentale kenmerken. 
Er zijn echter ook dominante vormen die hoe 
dan ook negatieve effecten met zich meebren-
gen. Dit zijn bijvoorbeeld de woonbestemming 
en een kantoorfunctie. Veelal is deze functie al-
leen aan te raden wanneer zij een positieve in-
vloed heeft op een reeds slechte situatie zoals bij 
Lunet B in Breda. Het geven van een dergelijke 
functie aan verdedigingswerken die op zich in 
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een goede staat verkeren, moet zoveel mogelijk 
voorkomen worden. 
Bovenstaande opmerkingen gelden eveneens 
voor de vier lunetten, maar moeten natuurlijk 
wel in de goede context geplaatst worden. In 
hoofdstuk één werd een beschrijving gemaakt 
van de monumentale kenmerken van de vier 
lunetten. Dit kwam in het kort op het volgende 
neer: 

Cultuurhistorische waarde 
De lunetten hebben een belangrijke cultuurhis-
torische waarde, waarin het wetenschappelijke 
aspect een grote rol speelt. De bouwkundige 
ontwikkeling van de lunetten draagt vooral bij 
aan deze wetenschappelijke waarde. Het geslo-
ten en verborgen karakter herinnert nog aan de 
militaire geheimhouding van vroeger. De be-
groeiing is een essentieel elementen geworden 
voor dit karakter. 

De stedenbouwkundige waarde 
In de huidige stedenbouwkundige context zitten 
als gevolg van verstedelijking enkele knelpun-
ten. Om de stedenbouwkundige context te ver-
beteren, kan nagedacht worden over een betere 
afstemming tussen de verschillende functies 
van de lunetten en de omgeving. Verschillen-
de elementen, zoals het open karakter van het 
landschap, de oude accessen en het inundatie-
kanaal en de inundatiesluis, herinneren aan de 
vroegere samenhang met de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie. De relatie tot deze elementen moet 
gewaarborgd blijven of zelfs verbeterd worden. 

De architectonische waarde
De architectonische waarde van de lunetten 
heeft vooral betrekking op de flankkazemat-
ten, maar ook op de waarde van het terrein. Van 
de flankkazematten is vooral de basis bewaard 
gebleven. Oorspronkelijk zaten op de lunetten 
verschillende bijzondere details, zoals origine-
le deuren en luiken, bruggen en gecreneleerde 
muren, helaas zijn deze verloren gegaan.  

Omdat op de lunetten veel verschillende ken-
merken bijdragen aan de monumentale waarde, 
moet bij het herbestemmen gezocht worden 
naar een middenweg, waarbij al deze kenmer-
ken in ogenschouw genomen worden. Er zou op 
een aantal aspecten gelet moeten worden: 
• Terughoudendheid in gebruik van gebouwen 

en terreinen en vooral in aanpassingen zal bij-
dragen tot het behoud van de monumentale 
waarde van de lunetten. 

• In een herbestemming moet de relatie met 
de begroeiing duidelijk aanwezig zijn. Mede 
hierdoor wordt het verborgen en gesloten ka-
rakter van de lunetten behouden. 

• Historische gegevens moeten de basis zijn 
voor alle aanpassingen en verbouwingen.  

• Ten  eerste zou de rol van het terrein niet klei-
ner mogen zijn dat de rol van de gebouwen. 
Het terrein beslaat het grootste gedeelte van 
het gebied en is daarom erg bepalend voor bij-
voorbeeld te relatie tot de omgeving. 

• Ten tweede zou een openbare functie een po-
sitieve uitwerking hebben op de educatieve 
waarde van de lunetten. Echter, terughou-
dendheid is van doorslaggevend belang om 
geen afbreuk te doen aan bijvoorbeeld het ka-
rakter van de lunetten. 

  Binnen deze aanbevelingen zijn tal van func-
ties mogelijk. Het herbestemmen als parkgebied 
bijvoorbeeld, zou een goede optie zijn, mits de 
oorspronkelijk structuur en begroeiing de basis 
zijn van het park, zodat het karakter behouden 
blijft. Een andere mogelijkheid is een stads- of 
natuurcamping, of een startplaats voor kanover-
huur. Het gebruik door de scouting is een prima 
vorm van herbestemmen, maar heeft als nadeel 
dat het geen openbare functie is. Natuurlijk is 
een museale functie ook een goede optie. 

Aanbevelingen voor het beheer van de 
vier lunetten
Naast aanbevelingen voor nieuwe functies, vol-
gen hier aanbevelingen voor het beheer van de 
lunetten. Ook deze uitspraken zijn gebaseerd op 
de resultaten van hoofdstuk drie. 
Voor de lunetten valt het laten ruïneren af te ra-
den, omdat dit leidt tot een geïsoleerde situatie 
waarin de werken uiteindelijk niet meer toegan-
kelijk zijn. Licht onderhoud blijkt meestal al ge-
noeg te zijn om verder verval van de gebouwen 
te voorkomen. 
Restauratie van elementen als bruggen, loodsen 
en meidoornhagen of andere begroeiing, blijkt 
een positief effect te hebben. Op de lunetten ver-
keren veel details, zoals deuren, luiken, brug-
gen en meidoornhagen in slechte staat of ze zijn 
geheel verloren gegaan. Restauratie of recon-
structie hiervan is een mogelijkheid. Zo droeg 
dit op het Werk aan de Korten Uitweg, op Fort 
Abcoude en op het Werk aan het Steurgat bij aan 
een beter historisch beeld.
  Reconstructie van de walstructuur heeft 
echter vele nadelige gevolgen, die vooral be-
trekking hebben op de begroeiing. De lunetten 
hebben een belangrijke groene functie in hun 
omgeving, die verloren zal gaan bij het recon-
strueren van de walstructuur. Bovendien heeft 
de begroeiing ook een historische waarde. Als 
deze verwijderd wordt, zal het verborgen en ge-
sloten karakter van de lunetten verloren gaan. 
Op het Fort Abcoude werd slechts een deel van 
de wallen gereconstrueerd, waardoor de nega-
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tieve effecten beperkt bleven. Of een dergelijke 
tweeledige aanpak op de lunetten ook een po-
sitief effect zal hebben, is echter de vraag. De 
lunetten zijn namelijk veel kleiner van omvang, 
een deels gereconstrueerde walstructuur kan 
een inconsistent beeld tot gevolg hebben.
Het laten verwilderen van de begroeiing is het 
andere uiterste, dat tot gevolg heeft dat de relatie 
met de omgeving verloren gaat. De samenhang 
met de te verdedigen accessen en andere ele-
menten uit de waterlinie is erg belangrijk. Het 
beperken van de begroeiing bevordert het zicht 
op deze elementen en zodoende de samenhang 
met de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
Uit de architectonische analyse bleek dat de basis 

van de lunetten (de tongewelven) goed bewaard 
gebleven is en dat hierin waardevolle bouwkun-
dige elementen zitten. Uit de voorbeeldsituaties 
bleek dat verbouwing van kazematten meestal 
tot gevolg heeft dat het karakter van het inte-
rieur verloren gaat, waardoor deze waardevolle 
details wegvallen in het nieuwe beeld. Dit geldt 
zowel voor het Werk aan de Hoofddijk als voor 
het Werk aan het Steurgat. Om deze reden zijn 
grote verbouwingen in de kazematten ten zeer-
ste afraden. Kleine aanpassingen zijn mogelijk, 
mits zij zeer bescheiden van aard zijn. Grotere 
aanpassingen zijn alleen mogelijk wanneer zij 
reversibel zijn.
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Verklarende woordenlijst

Alle definities in deze woordenlijst zijn afkom-
stig uit C. Will, ‘Sterk Water, De Hollandse Wa-
terlinie

Acces: toegang (letterlijk) die door een inunda-
tie voer, in de vorm van een hoog gelegen ter-
rein, weg, dijk, spoor- en of waterweg.

Artillerie: alles wat behoort tot het geschut, in-
clusief de personen die het bedienen.

Bastion: vijfhoekige aarden of stenen uitbouw 
aan een verdedigingswerk, bedoeld om flanke-
rend vuur af te geven.

BB: Bescherming Bevolking. Burger bijstands-
organisatie bij mogelijke atoomaanval.

Bedekte weg: doorlopende weg langs een gracht 
of een inundatiekanaal, door een aardlichaam 
tegen vuur gedekt; ook wel Gedekte weg.

Bekledingsmuur: muur aangebracht tegen een 
talud ten behoeve van de steilte en/of ter verbe-
tering van de stormvrijheid.

Bomvrij: het door zwaar metselwerk, beton of 
grondlaag bestand zijn van een verdedigings-
werk tegen beschietingen door geschut; ook wel 
granaat- of scherfvrij.

Boommasker: scherm van opgaand houtgewas, 
met als doel verdedigingswerken zo veel moge-
lijk aan de waarneming van de aanvaller te ont-
trekken. 

Bunker: algemene, aan het Duits ontleende, 
benaming voor gevechtsopstellingen, onderko-
mens, doorgaans van gewapend beton, zie ook 
kazemat. 

Duiker: koker door een dijk of onder een weg 
om water door te laten. 

Face: naar buiten gerichte schuine zijde van een 
bastion of een lunet.

Flank: zijde van een bastion die een hoek maakt 
met de aangrenzende courtine. 

Fort: het naar alle zijden gesloten verdedigbaar 
werk, van waaruit de defensie zelfstandig ge-
voerd kan worden. 

Gecreneleerd: van schietgaten voorzien.

Gedekte weg: zie bedekte weg.

Inundatie: onderwaterzetting of terrein dat onder 
water gezet is, als hulpmiddel ter verdediging.

Inundatiekom: onderwater staand terrein waar-
op eenzelfde waterpeil wordt gehandhaafd. 

Kazemat: overdekte, bomvrije ruimte voor de 
opstelling van vuurwapens, voorzien van schiet-
gaten. 

Keel: van de vijand afgekeerde zijde van een 
verdedigingswerk. 

Kringenwet: wet van januari 1853 op grond 
waarvan beperkende bepalingen golden binnen 
bepaalde kringen rond verdedigingswerken, 
met als doel een vrij schootsveld te waarborgen; 
zie ook Verboden kring.

Linie: militaire verdedigingslijn, bestaande uit 
een doorlopende terreinstrook, waarin een sa-
menhangend stelsel van elkaar ondersteunende 
verdedigingswerken de verdediging mogelijk 
maakt; zie ook Stelling.

Loopgraaf: doorgaande uitgraving als gevechts-
opstelling of verbindingsgang voor troepen. 

Lunet(te): klein verdedigingswerk met twee fa-
cen en veelal korte flanken; doorgaans open in 
de keel, soms ravelijn of halve maan genoemd.

Mobilisatie: het geheel van maatregelen waar-
door een leger uit de vredestoestand op voet van 
oorlog wordt gebracht.

Ravelijn: midden voor een vestingfront gelegen 
driehoekig buitenwerk ter dekking van de cour-
tine en andere vestingonderdelen.

Redoute: algemene benaming voor een eenvou-
dig, meestal gesloten verdedigingswerk zonder 
bepaalde vorm. 

Reduit; zelfstandig verdedigbaar werk binnen 
een fort, bedoeld om de verdediging na de val 
van de hoofdwal voort te kunnen zetten. 

Remise: bomvrije bergplaats voor geschut of an-
der materieel.

Schootsveld: gedeelte van het terrein dat door 
een wapen onder vuur kan worden genomen. 
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Stelling: terreinstroken, waarin een samenhan-
gend stelsel van elkaar ondersteunende verdedi-
gingswerken, hindernissen, artillerieopstellin-
gen, verbindingen en dergelijke de verdediging 
mogelijk moet maken. 

Talud: hellend vlak of glooiing van een aarden 
wal. 

Terreplein: open binnenruimte van de vesting-
werk. 

Verboden kring: denkbeeldige cirkel om een 
vestingwerk waarbinnen wettelijke voorschrif-

ten een vrij schootsveld waarborgden, zie ook 
Kringenwet. 

Verdedigingswerk: dekkingsverschaffende op-
stelling voor troepen en bewapening. 

Waterlinie: aaneengesloten linie op stelling 
bestaande uit door inundatien gedekte verdedi-
gingswerken en troepenopstelling. 

Werk: verdedigingswerk van een niet nader om-
schreven type. 
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