GROF
GESCHUT

De Nieuwe Hollandse
Waterlinie in beweging

EEN UNIEKE
OPERATIE
In 2017 heeft zich een unieke operatie voltrokken
langs het Lekkanaal. Een spannende operatie die
is uitgevoerd met militaire precisie. Daar kwam
grof geschut bij kijken. We hebben het dan natuurlijk over de verplaatsing van de objecten van de
Nieuwe Hollandse Waterlinie langs het Lekkanaal.
Zij moesten plaatsmaken voor de verbreding van
dit kanaal en de aanleg van de 3e kolk van de Prinses
Beatrixsluis. De verplaatsing was geen alledaagse
klus. Hier is een intensieve voorbereiding aan
vooraf gegaan.
Het doel van de operatie was om dit uniek stuk
militair erfgoed te bewaren. En om de bijzondere
geschiedenis over onze landsverdediging op deze
plek zichtbaar in het landschap te behouden.
Dit maakte de verplaatsing van de objecten een
technisch huzarenstukje, maar het is gelukt!
Nu we deze klus met succes geklaard hebben,
biedt dit een mooie gelegenheid om hier nog eens
op terug te kijken en de geschiedenis van dit stukje
Nieuwe Hollandse Waterlinie, tot en met de verplaatsing, in woord en beeld vast te leggen. Het resultaat
ligt voor u: Grof Geschut, een mooie herinnering
aan deze grote en unieke operatie.
Sas van Vreeswijk

Inhoudsopgave
Geen linie in de wereld vergelijkbaar met de Nieuwe

4

Hollandse Waterlinie - Interview met Wim Klinkert
Van telefooncentrale tot aardappelschuur - Interview met

13

de familie Van Kouwen
Terug in de tijd: de verdediging bij Nieuwegein

19

- Klaas-Jan Onrust van Stichting Menno van Coehoorn
3 kazematten, 2 omgevingsmanagers, 1 visie - Interview met

27

omgevingsmanagers Jacqueline te Lindert en Jacco Kwakman
Tussen kunst en kazemat - Illustratrice Alice Mulder

35

Ironische effecten - Maarten van Rossem

43

Feiten en cijfers

44

Het verplaatsen van een betonnen kubus, wat is daar zo

46

moeilijk aan? - Interview met projectcoördinator Remco Berkelaar
De verplaatsing in beeld

47

Colofon

59

‘Geen linie
in de wereld
vergelijkbaar
met de Nieuwe
Hollandse
Waterlinie’
Na de Napoleontische tijd werd Utrecht
onderdeel van de Hollandse Waterlinie
en kreeg de linie een nieuwe, toepasselijke
naam: de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
Met 46 forten verspreid over 85 kilometer
is de Nieuwe Hollandse Waterlinie het
grootste Rijksmonument dat Nederland
rijk is. Met nog een nominatie op zak
om in 2020 een plekje op de UNESCO
Werelderfgoedlijst te veroveren, is er
volgens militair historicus Wim Klinkert
maar een conclusie mogelijk: ‘We mogen
als Nederland heel erg trots op de Nieuwe
Hollandse Waterlinie zijn’.
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Een luchtfoto waarop de vier Lunetten op de
Houtense Vlakte te zien zijn. Deze verdedigings
werken zijn tussen 1819 en 1826 ten zuidoosten
van de stad Utrecht aangelegd als onderdeel van
de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Prof. dr. Wim Klinkert wordt in 1960
geboren in Rotterdam. Hij studeerde
geschiedenis aan de Universiteit Leiden
met als specialisatie Vaderlandse
Geschiedenis. In 1985 vervulde hij zijn
dienstplicht als student-assistent op
de Nederlandse Defensie Academie in
Breda. Na zijn dienstplicht kon hij daar
blijven als docent. In 1992 promoveerde
Wim Klinkert met zijn proefschrift over
de Nederlandse verdediging tussen 1874
en 1914 en werd hij benoemd tot universitair hoofddocent en in 2016 tot hoogleraar Militaire Geschiedenis aan de
Defensieacademie. Sinds 2007 verzorgt
hij daarnaast, aan de Universiteit van
Amsterdam, de enige master Militaire
Geschiedenis in Nederland. In juli 2017
verscheen Wim in de miniserie ‘Linie
tot Leven’ op Omroep Brabant over
de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
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Tijdens het schrijven van zijn proefschrift wekt de
Hollandse Waterlinie zijn interesse. ‘Mijn proefschrift ging over hoe de Nederlandse verdediging
in elkaar zat tussen 1874 en 1914. Dan kom je
natuurlijk ook vanzelf uit op de verdedigingslinies,
omdat deze heel bijzonder waren. Ik ben toen naar
heel veel forten geweest met cadetten, ook toen ze
nog defensie-eigendom waren. Dat vond ik heel
erg intrigerend. En ik heb ook veel archiefmateriaal
gelezen. De Hollandse Waterlinie werd echt een
belangrijk onderdeel van mijn proefschrift.’
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‘Het is niet alleen
mijn werk, maar
ook mijn passie’

Almere

Westbatterij Muiden

Nu, 33 jaar later, kent Wim de Nederlandse Defensie
Academie inmiddels door en door en brengt hij
zijn vak over aan toekomstige officieren. Daarnaast
ontvangt hij een dag in de week studenten uit heel
Nederland voor de master Militaire Geschiedenis
aan de Universiteit van Amsterdam. Het lesgeven
zou hij voor geen goud willen missen. ‘Ik vind het
ontzettend leuk en stimulerend om mijn passie
voor mijn vak te kunnen delen en mijn studenten
meer te laten nadenken’.

Interieur van kazemat Schalkwijkse Wetering
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De liefde voor de vaderlandse geschiedenis werd
bij Wim Klinkert al vroeg geboren. Tijdens zijn
studie Geschiedenis in Leiden wordt die liefde
alleen nog maar verder ontwikkeld. ‘Geschiedenis
is niet een vak dat je kiest vanwege de kansen op
de arbeidsmarkt of vanwege het geld,’ vertelt Wim.
‘Het is niet alleen mijn werk, maar ook mijn passie.’
Na zijn studie komt hij voor het eerst in aanraking
met de Nederlandse Defensie Academie, die toen
nog de naam Koninklijke Militaire Academie droeg.
‘Ik moest in dienst in 1985 en defensie nam toen
een beperkt aantal academici aan om hun dienstplicht te vervullen als student-assistent en dat is
mij gelukt! Na mijn dienstplicht kon ik daar blijven
en werd lesgeven pas echt een belangrijk onderdeel
van mijn werk.’
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Maar wat maakt die Hollandse Waterlinie dan zo uniek
om een plekje op de UNESCO Werelderfgoedlijst te
verdienen? Daar heeft Wim een simpel antwoord op:
‘Geen enkele linie in de wereld is ook maar enigszins
vergelijkbaar met de Hollandse Waterlinie. De combinatie
van verdedigingswerken en waterstaatkundige werken is
van zo’n hoog technisch niveau, vooral voor de 19e eeuw.
Het is een lange linie en daarnaast ook heel goed bewaard
gebleven. Er is geen ander voorbeeld in de wereld van
zo’n militair waterstaatkundig project. Het is dus echt
de moeite waard om daar zorgvuldig mee om te gaan.’
Bij oorlogsdreiging werd de kracht van de Hollandse
Waterlinie bewezen. Van Muiden tot aan de Biesbosch
werden grote stukken land onder water gezet, zodat
Nederland onbereikbaar werd voor militairen en schepen.
Daarnaast werd de vijand op strategische plekken verrast
door forten, versterkingen en natuurlijk kazematten.

Grondduiker Schalkwijkse Wetering,
duikerhoofden. De grondduiker is een
betonnen constructie die het mogelijk
maakte om de Schalkwijkse Wetering ten
westen en oosten van het Lekkanaal met
elkaar in verbinding te houden.

8

Toch is niet iedereen even enthousiast over het nut van
de Nieuwe Hollandse Waterlinie. ‘Het is een beetje flauw
en ongenuanceerd om de waterlinie gemakkelijk af te
serveren,’ stelt Wim. ‘Ik hoor vaak: De waterlinie is hartstikke achterhaald, want het is toch belachelijk dat we
dachten dat we de Duitsers daarmee wel tegen konden
houden in mei 1940. Ze vlogen er gewoon overheen.
Die uitspraken zijn natuurlijk allemaal grote onzin. De
waterlinie had zeker tot en met de Eerste Wereldoorlog
absoluut groot respect van buitenlandse legers en zeker
ook een afschrikkende werking.’ Toch is de functie van
de Hollandse Waterlinie na de Eerste Wereldoorlog ook
veranderd. In 1940 verschoof de verdediging zich meer
van het Westen van het land af, naar de Grebbelinie en
was de Nieuwe Hollandse Waterlinie geen hoofdweerstandlijn meer. ‘Natuurlijk is het zo dat als technologie
verandert, dat ook de rol van zo’n linie verandert. Toen
er vliegtuigen kwamen in de Tweede Wereldoorlog wisten
de Nederlanders ook wel dat je daar met vliegtuigen
overheen kon vliegen,’ lacht Wim. ‘Maar dat was allemaal
ingecalculeerd en daar hebben de Nederlanders zich
dan ook helemaal op voorbereid. Er waren uitgebreide
plannen voor wat je moest doen tegen vliegtuigaanvallen en wat je moest doen tegen parachutisten aan de
andere kant van de linie. Het is dus onzin als je zegt dat
de Nederlandse militairen ‘opeens’ verbaasd waren dat ze
over de Waterlinie vlogen. Ze hadden ook nooit de illusie
dat als de Duitsers ons zouden aanvallen, wat ze uiteindelijk ook gedaan hebben, ze daarvan zouden kunnen
winnen of dat ze dat zouden kunnen tegenhouden, maar
als je met alle factoren van die tijd rekening houdt, kun
je als land echt wel trots zijn op de Waterlinie.’

In 1939 wordt een grote oefening gehouden om de
bruikbaarheid van de Hollandse Waterlinie te testen.
Het is geen groot succes: de aangespannen artillerie
stukken - voorafgegaan door militairen te paard verdwijnen in de modder. Nationaal Archief/Collectie
Spaarnestad/Het Leven/Fotograaf onbekend

‘Het is een beetje flauw
en ongenuanceerd om de
waterlinie gemakkelijk
af te serveren’
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De Waterlinie
en Nieuwegein
De Hollandse Waterlinie had in de Eerste Wereldoorlog
dus misschien meer nut dan in de Tweede Wereld
oorlog, maar toch bewezen de Nederlanders in
die tijd iets nog heel goed te kunnen: heel sterke
kazematten bouwen. ‘De ervaringen van de Eerste
Wereldoorlog maakten dat er rond 1930 volop werd
geëxperimenteerd met de sterkste materialen, zoals
beton en pantserstaal, om echt goede en sterke
bunkers te bouwen. Dit zie je ook bij de kazematten
in Nieuwegein. Ze waren heel modern, inventief en
ook heel specifiek voor die ene plek. Dat zie je bijvoorbeeld bij die koepelkazemat bij de Houtense Wetering.
Dat was toen echt state of the art.’ Maar vooral de
kazemat bij de Schalkwijkse Wetering is volgens
Wim heel bijzonder. ‘Deze kazemat heeft schietgaten
aan twee kanten. Er is geen enkel andere kazemat in
Nederland die er zo uitziet.’ Maar niet alleen de kazematten zijn volgens hem belangrijk. ‘Ik vind het vooral
bijzonder dat de combinatie van kazemat, inundaties
en duikerhoofd bewaard is gebleven. Dit laat zien dat
het nooit alleen om de kazematten gaat, maar altijd
om de combinatie die de vijand moest tegenhouden.’
De drie kazematten in Nieuwegein liggen inmiddels
niet meer op hun oorspronkelijke plek. Volgens Wim
is dat historisch gezien wel jammer. ‘Een kazemat is
echt gemaakt voor een specifieke plek en eigenlijk
alleen in zijn oorspronkelijke positie goed te verklaren,’
vertelt Wim. Toch ziet hij ook de positieve kant van
de verplaatsing. ‘Twintig tot dertig jaar geleden
hadden ze er gewoon een dynamiet in gegooid. Ik ben
heel blij dat dat in Nieuwegein niet gebeurd is. Vooral
omdat er van de koepelkazemat nog maar heel weinig
bewaard zijn gebleven in Nederland en die bij de
Schalkwijkse Wetering is natuurlijk helemaal uniek om
te bewaren. Als ik dan moet kiezen tussen vernietigen
of verplaatsen dan kies ik natuurlijk voor verplaatsen.’
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Het verwijderen van de schotbalken in de sluis
in de Biltsche Grift bij Fort De Bilt te Utrecht
om de waterstroom na inundatie van gebieden
te normaliseren. Vreeswijk, J. / collectie Het
Utrechts Archief / 97581

Gezicht op de gracht van het Fort bij Rijnauwen
bij Bunnik uit het zuidwesten, met op de voor
grond een koepelkazemat. Collectie Het Utrechts
Archief / 5539

De verplaatsing in Nieuwegein is niet de enige aanpassing aan de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Wim: ‘De linie
wordt eigenlijk voortdurend aangepast omdat deze zo
centraal in Nederland ligt. Er worden spoorwegen aangelegd, snelwegen gebouwd en kanalen aangelegd, zoals
in Nieuwegein. De aanleg van het Amsterdam-Rijnkanaal
is bijvoorbeeld een heel grote aanpassing geweest en ook
de spoorlijn naar Amsterdam.’ Hoewel deze aanpassingen
allemaal een groot effect hebben gehad op de Nieuwe
Hollandse Waterlinie, worden deze beslissingen heel
goed afgewogen. ‘Utrecht heeft heel lang niet mogen
uitbreiden vanwege de Waterlinie. De historische waarde
wordt altijd meegenomen elke keer als de linie doorbroken moet worden. Er wordt heel nauwkeurig gekeken
naar de effecten die zo’n aanpassing heeft op het gebied.’
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Het Waterliniemuseum in het Fort bij
Vechten. Middenin het museum vind je een
50 meter lange openlucht maquette van de
Nieuwe Hollandse Waterlinie. Als deze onder
water wordt gezet, kun je zelf ervaren hoe de
linie werkt. Foto: Maikel Eikenboom

De Waterlinie
en de toekomst
De Nieuwe Hollandse Waterlinie krijgt steeds meer
aandacht van toeristen en dagjesmensen. Een aantal
forten zijn musea of horeca geworden, er verschijnen
documentaires over de Waterlinie en in 2015 opende
het Waterliniemuseum in het Fort bij Vechten in Bunnik.
Met het vooruitzicht van een plek op de UNESCO
Werelderfgoedlijst krijgt de Waterlinie een nog grotere
boost. ‘De waterlinie is, omdat het heel lang in handen
van defensie is geweest, relatief goed bewaard gebleven.
Er wordt altijd rekening mee gehouden dat het karakter
van de linie bewaard blijft en dat maakt het ook toeristisch aantrekkelijk,’ vertelt Wim. ‘Mensen komen steeds
vaker in aanraking met alle objecten langs de linie door
fietstochten of door het Waterliniemuseum. In Brabant
zijn ze nu bijvoorbeeld bezig om de fietspaden zo aan te
leggen dat je tijdens je fietstocht ook iets over de linie
te weten komt. Dat is heel belangrijk om draagvlak te
creëren en dit stukje historie in de toekomst ook te
behouden.’
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Van telefooncentrale
tot aardappelschuur
In de omgeving van de Beatrixsluis staan drie
kazematten: één aan de Schalkwijkse Wetering,
één aan de Houtense Wetering en één 100 meter
van de oude boerderij van de familie Van Kouwen.
De boerderij stond sinds 1855 aan de Lekdijk in
Vreeswijk. De hele familie Van Kouwen is hier
geboren en opgegroeid. Afgelopen februari werd
de kazemat Vreeswijk Oost verplaatst vanwege
de verbreding van het Lekkanaal. De 89-jarige
Corry, haar zus Willy en neef John van Kouwen
halen herinneringen op aan de tijd dat deze
kazemat nog in hun achtertuin lag.

Volgens Wim zijn er veel manieren om op een creatieve
en moderne manier het verhaal van de Waterlinie ook
in de toekomst aan mensen over te brengen. ‘Misschien
dat we over een aantal jaren allemaal in virtual reality de
Waterlinie kunnen beleven’ lacht Wim. ‘Dat lijkt me meer
toekomstmuziek. Maar ik denk wel dat je met de elektronische middelen, die mensen tegenwoordig allemaal bij
zich hebben, de Nieuwe Hollandse Waterlinie nog meer
toegankelijk kan maken. Zo kan iedereen de bijzondere
verhalen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie beleven.’
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‘Ik weet nog goed dat de kazemat
gebouwd werd,’ zegt Corry. ‘Ze waren
dagenlang bezig met heien. Ik lag
ziek in bed en ik kon niet slapen van
de herrie. Je voelde het gebonk door
het hele huis heen.’

‘Het is oorlog! Misschien
is het maar goed dat hij
hier staat’

Groene heuvel

De ouders van Corry gingen er niet tegenin toen de
kazemat pal tegenover hun huis werd gebouwd. ‘In die
tijd zei je daar niet zoveel van,’ vertelt Corry. ‘Bovendien
zag je er niets meer van toen ze klaar waren.’ De kazemat
werd voor een deel met grond bedekt. Met het gras tegen
de zijkanten leek het niet meer dan een glooiende heuvel
in het landschap. Alleen een groot schietgat in de zijkant
verraadde het dertien meter brede betonnen blok. ‘Verder
dachten we: het is oorlog! Misschien is het maar goed
dat hij hier staat. Als de Duitsers zouden komen, kon
Nederland de Waterlinie onder water zetten en zich
vanuit de kazemat verdedigen.’
In 1940 was het zover: het erf van de familie stond onder
water. ‘Bij de buren verderop stond het water tot aan het
plafond,’ zegt Corry. ‘Ons huis stond gelukkig wat hoger.
We waren de enigen aan deze kant van de dijk die in huis
konden blijven wonen. Maar Nederlandse militairen
hebben we niet gezien. Nadat de Duitsers Rotterdam
hadden gebombardeerd, dreigden ze bij Utrecht hetzelfde
te doen. Toen gaf Nederland zich zó over. Nederlandse
militairen hebben die kazematten nooit gebruikt.’

Licht in de schuur

De Duitsers vestigden zich daarentegen direct in
de kazemat. Ze gebruikten het als schuilplaats en als
telefooncentrale. ‘Zo konden ze communiceren met
andere troepen,’ zegt Corry. ‘Ze bezetten verschillende
plekken rondom de sluis om deze te beschermen tegen
aanvallen vanuit de lucht. Zo kwam er een grote barak
vlakbij onze boomgaard te staan waar troepen in gelegerd
waren. Vanuit de barak hielden ze ons in de gaten. Om
acht uur ’s avonds moest het bijvoorbeeld helemaal
donker zijn. Eén keer stond het licht in de stal nog aan,
dat hebben ze toen met een geweer uitgeschoten.’ Willy
herinnert zich nog dat het licht bij de buren ook eens te
laat aanstond. ‘Dat was in de slaapkamer. De kogel zat
toen bij de buurvrouw in haar bil. Die is er nooit uitgehaald. Volgens mij zit die daar nu nog steeds.’
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Lucratief aanbod

De hele oorlog zijn de Duitsers aanwezig geweest in de
kazemat. Na de bevrijding vertrokken de Duitsers en
namen al hun spullen uit de kazemat mee. Vanaf dat
moment stond de kazemat leeg. In de jaren 50 besloot de
Nederlandse regering dat ze van de kazemat af wilde, en
deed de vader van Corry en Willy een lucratief aanbod: hij
kon de kazemat kopen voor één gulden. ‘Dat zag hij wel
zitten,’ vertelt Corry. ‘Maar de notariskosten kwamen daar
nog bovenop. En die waren zo hoog dat hij ervan af zag.’
De kazemat werd wel langzaam onderdeel van het land
van de familie. ‘Er kwamen weleens kennissen van mijn
moeder kamperen op de kazemat,’ vertelt Willy. ‘We
kwamen vooral óp de kazemat, niet erin. Totdat mijn
broer Henny hem heeft volgegooid met aardappels.’
Zijn zoon John legt uit: ‘Vanaf de jaren 70 gebruikte mijn
vader het als voorraadschuur. In de zomer stopten fietsers
nog weleens op de dijk om in de kazemat kijken. Dus mijn
vader dacht: daar gaat mijn voorraad! Hij maakte zelf een
deur in de kazemat, gemaakt van oude onderdelen van een
brug in het dorp, met een groot, zwaar slot.’

Aardappels halen

De kinderen werden regelmatig op pad gestuurd om
aardappelen te halen als ze thuis op waren. ‘Daar hadden
we helemaal geen zin in,’ vertelt John. ‘We hadden nog
maar één sleutel, dus daar moesten we heel zuinig mee
zijn. Er zat een lus aan de sleutel, die moest je om je
nek doen en mocht je niet afdoen! Binnenin die bunker
was het hartstikke donker, want er was geen verlichting.
Dan stapte je naar binnen en dan was de kans groot dat je
door een grote plas water heen moest. Door het schietgat
regende het zo naar binnen. Binnen lagen wel lucifers en
een kaarsje dat we konden aansteken. Dan zou je net zien
dat iemand die lucifers of de kaars in die plas had laten
vallen. Dat was soms best spannend.’

‘Ze dachten
misschien dat die
kazemat gewoon
van ons was’
16
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Op een gegeven moment brak de laatste sleutel af in het
slot. De deur is daarna altijd opengebleven. ‘We hebben
in al die jaren nooit gehoord dat we die kazemat niet
mochten gebruiken,’ vertelt Corry. ‘Misschien dachten
ze dat die kazemat gewoon van ons was.’
Eind jaren 80 werden de aardappels vervangen door
dwerggeiten. ‘We hielden geiten op ons land. Die liepen
vrij over het land, maar sliepen ‘s avonds in de kazemat.
Iedere twee jaar gooiden we er een nieuwe bok bij en
dan verkochten we de jonge bokjes. In de winter bleven
ze ook in de kazemat zitten en werden ze wel bijgevoerd.
Ze vonden het prima bivakkeren daar.’
‘Maar op een gegeven moment hadden we echt te maken
met een plaag dwerggeiten. Het waren er echt zo veel!
Als je wil leren vloeken, moet je dwerggeiten nemen.
Die vreten alles wat los en vast zit. Op een gegeven
moment was het niet meer te houden en hebben we
ze allemaal weggedaan.’

De laatste bewoner

Opnieuw stond de kazemat leeg. In de laatste jaren
hebben kinderen af en toe nog gespeeld in de knotwilgen
op de kazemat. Daar kon je prachtige hutten in bouwen.
‘In augustus vorig jaar hadden we een groot feest op de
boerderij,’ vertelt John. ‘Toen waren er 32 kleinkinderen
en achterkleinkinderen op het land. Dat was het laatste
moment dat ze bij de kazemat hebben gespeeld.’ Niet
lang daarna moest de boerderij wijken voor de verbreding
van het Lekkanaal en werd de kazemat verplaatst. De
kazemat ligt nu schuin in het landschap en de deur is op
slot gedaan. Niemand kan de kazemat meer van binnen
bekijken. Op één bewoner na: ‘De steenuil, die altijd al
in de kazemat woonde, is via het schietgat weer naar
binnen gevlogen, vertelt John. ‘Hij is meeverhuisd met
de kazemat.’

‘Als je wil leren
vloeken, moet
je dwerggeiten
nemen’

Terug in de tijd:
de verdediging
bij Nieuwegein
Het Amsterdam-Rijnkanaal en Lekkanaal zijn in de loop van
de tijd voortdurend aangepast aan de veranderende eisen van
de scheepvaart. Meest recentelijk met de verbreding en aanleg
van een derde sluiskolk in het Lekkanaal. De in de periode
1936-1939 gebouwde kazematten stonden daarbij in de weg.
Tot in de jaren 90 van de vorige eeuw werden dergelijke kazematten zonder veel omhaal gesloopt. Tegenwoordig bestaat
een nieuw bewustzijn over de waarde en betekenis van deze
objecten binnen onze geschiedenis en hun plaats in een voortdurend veranderend landschap.
In plaats van gesloopt, zijn de kazematten nu in een unieke
operatie verplaatst. Zo bezien is de cirkel rond: de kazematten
zijn na de nodige discussie en afwegingen op kosten van
Rijkswaterstaat gebouwd en worden na de nodige discussie
en afwegingen op kosten van Rijkswaterstaat verplaatst.
De kazematten bij Nieuwegein hebben het geluk dat zij onlosmakelijk deel uitmaken van een historisch verhaal dat recentelijk weer op waarde wordt geschat; dat van de unieke inzet
van water en landschap als bondgenoot in Nederlands streven
naar vrijheid en onafhankelijkheid.

Ontstaansgeschiedenis
Het Departement van Defensie eiste in de jaren 20 en 30 van
de vorige eeuw bij de aanleg van nieuwe kanalen, wegen en
spoorlijnen binnen de Nieuwe Hollandse Waterlinie compensatie
door de bouw van mitrailleur- en kanonkazematten. In totaal drie
in verband met de aanleg van het Lekkanaal bij Vreeswijk en vijf
rondom de aftakking van het Amsterdam-Rijnkanaal bij Jutphaas
naar Wijk bij Duurstede. Het principe was dat extra vuurkracht
het verlies aan hinderniswerking en schootsveld diende te
compenseren. De kosten voor de bouw van deze ‘compensatiekazematten’ werden gedragen door de veroorzaker, in dit geval
het Departement van Waterstaat.
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Kazematten bij Vreeswijk
Zoals bij compensatie-kazematten gebruikelijk in die tijd, werd
bij de bouw in 1936 gekozen voor drie rechthoekige kazematten
uitgevoerd in zwaar gewapend beton.
Kazemat Vreeswijk West ligt hoog op het dijklichaam aan de
westelijke monding van het Lekkanaal. Het frontale schootsveld
was gericht tegen een vanuit het oosten over de noordelijke Lekdijk,
droge uiterwaarden en rivier naderende vijand.
Kazemat Vreeswijk Oost is gesitueerd aan de oostelijke zijde van
de kanaalmonding, beneden in een bocht van de rivierdijk met als
doel de binnendijkse droge gronden van de Lek met aansluitende
inundatie frontaal te bestrijken.
Kazemat Schalkwijkse Wetering ligt tegen de oostelijke dijk van het
Lekkanaal. Het betreft een qua ontwerp unieke dubbele mitrailleurkazemat met flankerende schootsvelden langs de droge voet van de
kanaaldijk en de voorliggende inundaties; in noordelijke richting
tot het nog te realiseren Amsterdam-Rijnkanaal en in zuidelijke
richting tot de rivierdijk.
De betonkazematten beschikten over rechthoekige schietgaten
met een schootsveld van 30º̊. De effectieve reikwijdte van de voor
de kazematten bestemde zware mitrailleur Schwarzlose M ‘08/15
bedroeg 2500 tot 3000 meter.
De kazematten werden omsloten door een grondlichaam dat alleen
de schietgaten en toegang vrij liet. Om inkomende projectielen te
doen afglijden waren de hoeken tussen vloerplaat en frontmuren
afgeschuind. Om te voorkomen dat kogels en granaten afketsen om
vervolgens in het schietgat te belanden, ontbreekt deze afschuining
onder het schietgat. Daar waar de aarden dekking tegen het beton
lag, werd een vochtwerende laag petroleumasfalt aangebracht.
De blootliggende muurdelen waren beschilderd met groene
en lichtgele camouflagepatronen. Het grondlichaam van
elke kazemat bood aan weerszijden plaats voor
open reserveopstellingen in geval het wapen of
de kazemat beschadigd raakte dan wel de vijand
van buiten het vaste schootsveld naderde.

De inrichting was sober: elektrische verlichting
ontbrak aanvankelijk en pas in 1939 werden de
kazematten op het telefoonnet aangesloten. In de
gevechtsruimte stond een betonnen tafel met ruimte
voor de zandzakken met daarop de zware mitrailleur.
De dikke stalen deuren waren in drie delen apart te
openen in geval van blokkering. De verblijfsruimten in
de kazemat waren gasdicht en voorzien van ventilatie
apparatuur en periscopen. De binnenmuren zijn voorzien van zorgvuldig genummerde aansluitpunten voor
koelwater, verse lucht en spreekbuizen.
De kazematten waren bestand tegen de uitwerking van
zware granaten en vliegtuigbommen. De krachten die
deze explosieven konden uitoefenen op de constructie
waren enorm. Door de toepassing van een dikke
uitkragende vloerplaat met een groot aantal heipalen
konden deze krachten worden verdeeld. Een groot
deel van de heipalen is in paalgroepen van vier schuin
onder verschillende hoeken ingeheid om beter bestand
te zijn tegen horizontale krachten bij beschietingen uit
uiteenlopende richtingen. Door de zwakke bodemgesteldheid zijn de drie kazematten nog eens voorzien
van extra heipalen: in totaal 119 voor Vreeswijk Oost
en Vreeswijk West en maar liefst 159 in een nog grotere
dichtheid voor Schalkwijkse Wetering.
Het risico voor onder de kazemat inslaande en
ontploffende projectielen was groot. Om dit gevaar van
onderschieting te voorkomen zijn de drie kazematten
aan de voorkant en zijkanten voorzien van één meter
dikke en tot drie meter in de grond stekende gewapend
betonnen rabatdelen. Deze liggen los van de uitkragende bodemplaat van de kazemat en zijn elk afzonderlijk gefundeerd op betonnen heipalen. Op deze
wijze zou een granaat of bom tegen het rabatdeel tot
stilstand of explosie komen zonder de constructie van
de kazemat en daarmee het schootsveld te ontwrichten.
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Kazematten bij Jutphaas
Inmiddels waren door praktijkproeven met de betonnen kazemat een
aantal grote tekortkomingen aan het licht gekomen. De grote trechtervormige schietgaten waren goed zichtbaar en uiterst kwetsbaar bij
beschietingen. Het afvuren van een kanon of mitrailleur in de kazemat
veroorzaakte een oorverdovend lawaai en bemoeilijkte de communicatie in de gevechtsruimte. Daarbij vrijkomende gassen en rook bleven
lang in het schietgat en de gevechtsruimte hangen, noodzaakten tot
het gebruik van gasmaskers en beperkten het zicht. De hoge kazematten en grondlichamen waren vanuit het voorterrein en de lucht
goed waarneembaar in het overwegend kale en vlakke polderland.
Een nieuw ontwerp voor een kazemat met gietstalen koepel
(G-kazemat) onderving deze problemen door het gebruik van een
klein afsluitbaar schietgat waarbij de loop van het wapen buiten de
kazemat stak. Het lage profiel en de beperkte afmetingen maakten
een goede opstelling en maskering in het vlakke landschap mogelijk.
Aanpassing van schootsvelden kon in het ontwerp makkelijk worden
verkregen door eenvoudigweg de positie van het schietgat in de koepel
te wijzigen zonder de gehele kazemat of frontmuren te hoeven draaien.

Begin 1937 werd besloten de nieuwe G-kazematten
voor het eerst rond het Amsterdam-Rijnkanaal bij
Jutphaas toe te passen. Medio 1938 resulteerde dit
in een definitief ontwerp voor vier flankerende mitrailleurkazematten met een 17 cm dikke gietstalen koepel.
Begin 1939 werden drie G-kazematten gebouwd in de
dijklichamen van het Lekkanaal (Houtense Wetering),
en de kade langs het nieuw gerealiseerde inundatiekanaal tussen de Overeindse Weg en Lunetten (Overeind I
en Ravense Wetering). Een vierde koepelkazemat werd
uitkragend ingebouwd in het noordelijke landhoofd
van de Plofsluis. Met behulp van de Plofsluis kon in
geval van oorlog het Amsterdam-Rijnkanaal
naar Wijk bij Duurstede in één klap worden
afgesloten door het opblazen van met grond en
puin gevulde opslagsilo’s boven het kanaal. Een
nieuw te ontwerpen vijfde koepelkazemat zou worden
voorzien van een kanon maar is door het uitbreken
van de oorlog niet meer gerealiseerd.
Anders dan de hoge betonkazematten hadden deze
kazematten een laag profiel, waren volledig in de grondlichamen van kades en dijken ingebouwd en daarmee
voor een vijand moeilijk waarneembaar. De opzet van
deze G-kazematten is gelijk: een zwaar gewapend betonlichaam met in de frontzijde net buiten het dijkprofiel
een ronde gietstalen mitrailleurkoepel met daarachter
een dieper gelegen ronde stalen tank als afwachtingsruimte met een van de vijandzijde afgekeerde entreepartij. De precieze uitvoering verschilde al naar gelang
het gewenste schootsveld, dijkprofiel en verwachte
vijandelijke vuurrichting. Ter waarborging van de waterkerende functie van de dijklichamen zijn aan weerszijden en onderzijde van het omhullende betonlichaam
stalen damwanden geslagen die zich voortzetten in de
dijk. Ingegraven grindkisten aan de voorzijde van het
betonlichaam moesten inkomende granaten smoren.

22

23

Overige werken rondom het Lekkanaal
Door de aanleg van het Amsterdam-Rijnkanaal en het
Lekkanaal verschoof de westelijke begrenzing van de
inundatievelden tussen Vreeswijk en Utrecht noodgedwongen circa één kilometer naar het oosten. De
oostelijke kanaaldijk van het Lekkanaal werd nu tevens
de nieuwe keerkade. Over de hele lengte is deze voorzien van een brede doorlopende wal die bij oorlogsdreiging ter verdediging kon worden ingericht met
opstellingen voor infanterie.
Met het materiaal dat is weggegraven voor het
Lekkanaal en Amsterdam Rijnkanaal werden de
gronden westelijk van het Lekkanaal opgehoogd.
De westelijke kanaaldijk is tussen Jutphaas en de
Beatrixsluizen zodanig verbreed en verhoogd dat
het mogelijk werd hier bij oorlogsdreiging stellingen
in te graven. Om voor deze westelijke stellingen een
vrij schootsveld te garanderen, werd het verboden
de oostelijke kanaaldijk te bebouwen of te beplanten.
Bij de aansluiting van de Schalkwijkse Wetering op
het Lekkanaal werden voor de lokale scheepvaart en
het aanvoeren, keren of afvoeren van inundatiewater
een schutsluis en een onder het Lekkanaal doorlopende duiker gebouwd. Meer noordelijk is tevens
een inlaatwerk voor inundatiewater gemaakt. De
Schalkwijkse Wetering werd langs de voet van de
oostelijke kanaaldijk noordwaarts voortgezet tot het
inlaatwerk en functioneerde daardoor niet alleen als
inundatiekanaal maar tevens als extra hindernis. De
constructie van al deze betonnen waterwerken was
berekend op oorlogsgeweld.
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Mobilisatie en oorlog
Met het afroepen van de mobilisatie op 29 augustus 1939,
werd de omgeving van het Lekkanaal in staat van verdediging gebracht. De forten en kazematten werden bezet en
de kanaaldijken rondom Jutphaas en Vreeswijk voorzien
van loopgraven, prikkeldraadversperringen en tankhindernissen. Loopgraven werden uitgebouwd tot groepsnesten
en gefaseerd versterkt met gewapend betonnen groepsschuilplaatsen (door hun vorm later ook wel Piramides
genoemd). Heel de omgeving werd bestreken door
onzichtbare schootsvelden van mitrailleurs, mortieren
en kanonnen.
Na veel discussie was in april 1940 de Grebbelinie aangewezen als de lijn die hardnekkig moest worden verdedigd. De Nieuwe Hollandse Waterlinie en dus ook de
omgeving van het Lekkanaal kreeg hiermee feitelijk de
functie van reserve stelling. Alle lopende bouwactiviteiten
rondom het Lekkanaal werden per direct stilgelegd en
het merendeel van de troepen verplaatst. Oostelijk van
het Lekkanaal resulteerde deze bouwstop in twee losse
paalgroepen ten behoeve van niet afgebouwde betonnen
groepsschuilplaatsen.
Tot een gewapend treffen is het in de meidagen van
1940 rondom het Lekkanaal niet gekomen. De daar nog
gelegerde Nederlandse troepen werden vanaf de eerste
oorlogsdag ingezet om Duitse luchtlandingstroepen bij
Rotterdam te bestrijden. Tijdens de bezetting bouwden de
Duitsers rondom het Lekkanaal luchtafweeropstellingen.
De betonnen kazematten bij Vreeswijk werden daarbij
als onderkomen voor bewakingstroepen gebruikt. In 1942
werden de gietstalen pantserkoepels van de koepelkazematten bij Jutphaas met explosieven verwijderd en omgesmolten ten behoeve van de Duitse oorlogsindustrie.
Klaas-Jan Onrust
Adviseur Cultuurhistorie en Correspondent Stichting Menno
van Coehoorn

Stichting Menno van Coehoorn is een
landelijke vrijwilligersorganisatie met ruim
1100 leden die in 1932 is opgericht ter voorkoming van de sloop van de vestingwerken
van Naarden en Willemstad. De stichting is
vernoemd naar Nederlands meest beroemde
vestingbouwkundige Menno baron van
Coehoorn (1641-1704). De stichting zet zich
in voor het behoud, de instandhouding en
herkenbaarheid van historische verdedigingswerken in Nederland of die van Nederlandse
origine in het buitenland.
Stichting Menno van Coehoorn is blij met
het behoud maar kritisch over de gekozen
nieuwe opstelling van de verplaatste kazematten. Bij het ontwerp, de bouw en landschappelijke inpassing op de oorspronkelijke
plek is alles gedaan om te voorkomen dat
een vijand de kazematten zou kunnen zien
en uitschakelen. Het nog eens in extremis
draaien en kantelen van de uitgegraven en
volledig zichtbare kazematten op de nieuwe
locaties is zo bezien niet nodig en doet
afbreuk aan de historische kernwaarden van
de kazematten.

3 kazematten
2 omgevings
managers
1 visie
Het is geen alledaags project, kazematten van de Nieuwe Hollandse

Waterlinie verplaatsen. Jacqueline te

Lindert, omgevingsmanager van Rijks-

waterstaat en Jacco Kwakman, omgevingsmanager van Sas van Vreeswijk
gingen vol vertrouwen deze uitdaging
aan. Ze blikken samen terug op deze
spannende, maar vooral bijzondere
verplaatsingsoperatie.

Voor nadere informatie:
www.coehoorn.nl
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‘Al snel kwam het
Objet Trouvé-principe
naar voren’

Uiteindelijk kwam het Objet Trouvé-principe naar voren. Wat ging daaraan vooraf?

Wanneer kwamen jullie voor het eerst in
aanraking met dit project?

Jacqueline: ‘Ik ben in 2012 met dit project begonnen.
Dat was het moment dat de voorkeursbeslissing voor
de derde sluiskolk genomen werd. Dat betekent dat
na eerdere verkenningen de minister een besluit neemt
dat de planuitwerking gestart wordt. Het project was heel
veel jaren daarvoor al wel voorbereid en er was al gekeken
naar wat er moest gebeuren als de scheepvaart ging
groeien. De locatie was dus al wel veel langer bekend.’
Jacco: ‘Voor mij was dat 2015. Rijkswaterstaat begon
toen met de aanbestedingsprocedure. Op dat moment
hadden we dialooggesprekken en kregen wij als
aannemer de kans om onze aanbieding te verfijnen en
een zo goed mogelijke aanbieding te schrijven. En natuur
lijk werd op dat moment ook gelijk de ‘special’ in dit
project duidelijk, want naast het bouwen van een sluis,
moesten we ook ineens kazematten gaan verplaatsen!’

Lag het van tevoren al vast dat de kazematten verplaatst moesten worden?

Jacqueline: ‘Helemaal in het begin, nog voordat wij
begonnen met het project, was de gedachtelijn: explo
sief erin en weg met die dingen, dat is veel goedkoper.
In 2004 is met het programma Krayenhoff de Nieuwe
Hollandse Waterlinie steeds belangrijker geworden. Het
behoud van de kazematten kreeg toen steeds meer bijval.
Slopen of niet terugplaatsen was geen optie meer. In
2011 is de randvoorwaarde opgenomen dat de kaze
matten verplaatst moesten worden.’
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Jacqueline: ‘In het planuitwerkingsproces om het
project te kunnen aanbesteden en uitvoeren, moesten
we een ruimtelijk besluit nemen over hoe we dit werk
gingen doen. Dat heet dan een Ontwerptracébesluit en
een Tracébesluit. In het Tracébesluit hebben we gewerkt
met een zoekgebied waar de kazematten komen te liggen.
Juist om de aannemer te laten nadenken over een betere
of slimmere manier om de objecten in het landschap te
plaatsen. In het landschapsplan dat we zelf gemaakt
hebben, kwam al wel vrij snel het principe van Objet
Trouvé naar voren. Dat betekent dat ze duidelijk uit de
originele context gehaald moeten worden. Niet exact
verplaatsen en doen alsof er niks gebeurd is, want dat
is geschiedvervalsing.’
Jacco: ‘Toen wij de aanbestedingsstukken kregen,
dachten we: we zijn bouwers dus we kunnen heel goed
een sluis bouwen. Dat hebben we ook wel vaker gedaan.
Maar een kazemat verplaatsen, hoe moeten we dat doen?
Dat is een specialisme dat we zelf ook niet in huis hebben.
Wij hebben toen specialistische partijen gevraagd om
mee te denken over hoe we dat aan moesten pakken.
Er werd wel meegegeven dat de kazematten gedraaid
en gekanteld moesten worden, maar hoeveel gekanteld
en hoe we het omringende gebied moesten inrichten,
daar waren we nog helemaal vrij in.’

Met welke partijen hadden jullie te maken
en was iedereen het met de plannen eens?

Jacqueline: ‘We hebben veel sessies gehad met
gemeentes, provincies, de Rijksdienst voor Cultureel
Erfgoed, de monumentencommissie en de Liniecom
missie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Iedereen
had weer een ander beeld van hoe het moest worden.
Dat de kazematten verplaatst zouden worden, daar waren
alle stakeholders het wel mee eens. De exacte plek en
of ze gedraaid of gekanteld werden, dat is nog best wel
een discussiepunt geweest. Eigenlijk omarmde iedereen
het Objet Trouvé-principe, alleen de stichting Menno van
Coehoorn had er moeite mee.’
Jacco: ‘De stichting is natuurlijk altijd wel voorstander
geweest van behoud, maar de manier waarop vonden
ze wel moeilijk.’
Jacqueline: ‘Dat belang snapten we ook zeker. De stich
ting heeft natuurlijk een militair-historische achtergrond.
Ze wilden dus vooral vertellen hoe het ooit gewerkt had.
We hebben geprobeerd om alle belangen te verenigen,
maar het is een compromis geworden en dus niet opti
maal voor iedereen. ’
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Wisten jullie van tevoren wat jullie konden
verwachten?

Jacqueline: ‘Ik wist dat het een bijzonder project was
dat op veel aandacht kon rekenen, dat stond als een paal
boven water, maar dat het technisch toch nog zo complex
was, heeft me wel verbaasd. Het klinkt heel leuk en
makkelijk: je tilt de kazematten op en legt ze weer ergens
neer, maar ik moet bekennen dat ik het wel een beetje heb
onderschat hoeveel engineering er nog bij komt kijken.’
Jacco: ‘Wij hadden van tevoren al hoge risicoreserve
ringen opgenomen omdat wij ook niet precies wisten in
welke staat de kazematten waren, of er scheuren inzaten
en of het constructief veilig was. Dat maakte het voor ons
een spannende operatie.’

Kazemat Vreeswijk Oost werd als eerste
verplaatst. Zaten jullie met samengeknepen
billen toe te kijken?

Jacqueline: ‘Nou, wat ik wel nog weet: we hadden een
gezamenlijk evenement georganiseerd tijdens deze
verplaatsing en toen ging het de dag ervoor ineens hard
stormen. Als de windkracht boven de acht zou uitkomen,
mocht de kazemat niet verplaatst worden. En dat zou
weer betekenen dat het hele project vertraging oploopt.
Dus ik dacht toen wel even van: het zal toch niet gebeuren
dat die wind ineens een orkaan wordt!’
Jacco: ‘In de planning was deze verplaatsing wel heel
kritiek inderdaad, want het mocht absoluut niet fout gaan.
Op de weg die de kazemat had afgelegd, moest een dijk
worden gebouwd. Een dijk heeft ook weer een hele tijd
nodig voordat deze stevig genoeg is. Als het fout zou gaan
of uit zou lopen, zou de planning van het hele project
in gevaar komen.’
Jacqueline: ‘Dat kon zo een half jaar vertraging voor
het hele project opleveren.’
Jacco: Als ze er dan daadwerkelijk mee gaan rijden,
ja dat is natuurlijk altijd even spannend. Ik kan me
nog herinneren dat ik stond te kijken hoe snel dat ding
verreden werd. Binnen een uur was de kazemat volgens
mij al aan de overkant.’
Jacqueline: ‘Het ging als een tierelier. Te snel voor mijn
gevoel!’

‘Het verplaatsen ging
als een tierelier!’
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Hoe gingen jullie om met de onzekerheden
in dit project?

Jacco: ‘Eigenlijk heb je daar vooral aan het begin mee
te maken. Toen we het contract eenmaal gewonnen
hadden, konden we veel onderzoeken uit gaan voeren
en informatie gaan verzamelen. Dus langzamerhand krijg
je er steeds meer vertrouwen in.’
Jacqueline: ‘De verplaatsing van de koepelkazemat bij
de Houtense Wetering was bijvoorbeeld zo’n onzeker
moment. De koepel is in de Tweede Wereldoorlog
opgeblazen. Bij deze kazemat twijfelden we dus heel
erg of we deze veilig konden verplaatsen. Toen zijn een
aantal vrijwilligers van World Heritage Volunteers, die
vanuit heel de wereld naar Nieuwegein kwamen, ons
te hulp geschoten. Ze hebben de kazemat helemaal leeg
gegraven zodat deze opgemeten en geinspecteerd kon
worden. Bovenin zaten geen scheuren waar de koepel
had gezeten dus wij dachten: mooi, deze is toch nog heel
goed! Tijdens de uitvoering bleken er in de fundering toch
scheuren te zitten en moest de kazemat alsnog verstevigd
worden voordat deze verplaatst kon worden.’

Jullie werken nu al een tijdje samen aan dit
project, hoe bevalt dat?

Jacco: ‘Heel goed, toch?’
Jacqueline: ‘Ja, zeker! Wat mij opvalt, is dat wij bijna
altijd dezelfde visie of strategie hebben in wat we willen
bereiken. Wij vinden het allebei heel belangrijk dat
bewoners en omgevingspartijen betrokken zijn en dat
ze inbreng kunnen hebben. Als alleen de aannemer of
ik er in geloof, dan werkt het niet.’
Jacco: ‘Wat ik ook wel merk, is dat we van tevoren allebei
al een heel goed gevoel hadden en dan met name over de
kazematten. We wisten allebei dat dit project heel belang
rijk zou worden, maar dat het ook gevoelig lag. We zagen
de belangen van de betrokken partijen en namen ze tijdig
mee om ze zo goed mogelijk te bedienen.’
Jacqueline: ‘Ik weet nog wel dat we met z’n tweeën
in Utrecht bij de stichting Menno van Coehoorn om de
tafel zaten. Toen hoopten we nog dat we een consensus
oplossing konden vinden voor hun bezwaren. Dus tot het
allerlaatste moment hebben we samen geprobeerd om
het zo goed mogelijk te doen.’
Jacco: ‘Uiteindelijk zijn we er gelukkig ook uitgekomen
en hebben ze hun bezwaar ingetrokken.’
Jacqueline: ‘We hebben bijvoorbeeld bij de kazemat
Schalkwijkse Wetering het Objet Trouvé-principe deels
losgelaten. De kazemat is uniek, omdat deze twee schie
topeningen naar de zijkant heeft. Daar is er maar een van
in Nederland. De stichting wilde deze kazemat graag in de
oorspronkelijke oriëntatie van de schietgaten laten liggen,
zodat je dat nog kunt blijven zien. Ik weet dat een aantal
partijen dat liever niet wilden, maar uiteindelijk hebben
we toch een compromis gesloten door deze kazemat wel
te kantelen maar niet te draaien. Daar was de stichting
uiteindelijk heel blij mee.’
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Jullie hebben je goed ingelezen in de
historie!

Jacco: ‘Je moet wel weten waar je over praat zodat
mensen ook echt naar je luisteren en je respecteren.
Voor sommige mensen zijn de kazematten heel belangrijk,
waar wij een hele grote aanpassing aan moesten doen.
Dan moet je ook wel goed in de materie zitten. Je kunt
alleen maar bereiken dat het op een zorgvuldige manier
gebeurt, als je weet waar je over praat. Ik moet ook wel
zeggen dat ik geschiedenis zelf ook heel interessant vind,
dus ik vond het ook wel heel leuk om er zelf in te duiken.’
Jacqueline: ‘Ik was iets minder goed in geschiedenis,
haha, maar ik vond het ontzettend interessant en leuk
om te leren. Wat je als omgevingsmanager moet doen,
is je inleven in het belang van de ander. Je moet de taal
van de ander spreken als het ware.’

Wat maakt dit project zo uniek vergeleken
met andere projecten?

Jacco: ‘Ik had nog nooit een ‘nat’ project gedaan dus
dat vond ik heel interessant. En daarnaast is het project
ontzettend afwisselend. Je bouwt niet alleen een sluis,
maar je sleutelt ook aan toekomstig UNESCO Werelderf
goed, dat maakt het voor mij heel leuk.
Jacqueline: ‘Ik had hiervoor ook nog nooit een ‘nat’
project gedaan. Wat ik heel leuk vind, is dat je met veel
factoren te maken hebt. Je hebt de scheepvaart, de
Nieuwe Hollandse Waterlinie, de flora en fauna en ook
de archeologie die vooraf is uitgevoerd. We zitten hier op
een punt dat alles samenkomt. Het is net een kleine post
zegel, want het is maar vier kilometer. Elke bewoner heeft
een eigen verhaal, iedereen kent de sluis en het belang
van de sluis. Bij een snelweg is er vaak een negatief
sentiment, omdat het vervuilend is of voor overlast zorgt.
De beleving bij dit project is een stuk positiever. Dat merk
je alleen al aan de hoeveelheid aanvragen voor rondlei
dingen. Die betrokkenheid maakt het ook een stuk leuker.’
Jacco: ‘Dat ben ik zeker met je eens. Je hebt niet een heel
kritische omgeving te managen, inderdaad!’

‘Als omgevings
manager moet je je
inleven in het belang
van de ander’
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Mascha
Onderwater
Landschapsarchitect van Bureau B+B
‘De grootste opgave in het project was zorg dragen voor het grootste rijksmonument
van Nederland: de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW). Het nationaal project
bureau Nieuwe Hollandse Waterlinie (nu Linieteam en Liniecommissie) streeft
ernaar om de linie op de UNESCO Werelderfgoedlijst te plaatsen. Zij volgden de
plannen voor de verbreding van het Lekkanaal daarom met argusogen.’
‘De eerste varianten gingen uit van een letterlijk verplaatsen van kazematten.
Onder letterlijk verplaatsen wordt verstaan dat de objecten in zijn geheel circa
vijftig meter naar het oosten worden verplaatst inclusief de historische terrein
inrichting. Het terugbrengen van de historische terreininrichting kan worden gezien
als een vorm van geschiedvervalsing. Deze variant negeert de nieuwe werkelijk
heid waarbinnen de NHW zich bevindt. De leesbaarheid van het landschap is, en
de herleidbaarheid van de gebeurtenissen werd door Bureau B+B als essentieel
gezien in een respectvolle omgang met de objecten. Dit werd beaamd door de
stakeholders zoals het nationaal projectbureau NHW, de Provincie Utrecht en de
Gemeente Nieuwegein met uitzondering van de Menno van Coehoorn Stichting.’
‘Bureau B+B heeft ervoor gekozen een landschap te creëren waarbij zowel het
oorspronkelijke verhaal als de wijzigingen duidelijk waarneembaar zijn. In de
visie zijn de kazematten en alle betonobjecten als het ware ‘liefdevol opzij gelegd’
voor nieuwe economische ontwikkelingen. De objecten komen als mysterieuze en
museale brokken ‘Objets Trouvés’ in het landschap te liggen, hetgeen de mystiek
van de NHW en de belevingswaarde vergroot. Ze doen de passant afvragen wat er
is gebeurd. Op die manier kan duidelijk worden gemaakt dat de objecten verplaatst
zijn en dat hun oorspronkelijke functie om die reden is vervallen. De betonobjecten
liggen bloot in het landschap en kunnen door passanten worden onderzocht. De
betonobjecten blijven bewaard en de beleving en herkenbaarheid van de Nieuwe
Hollandse Waterlinie wordt ermee vergroot. De Nederlandse vertegenwoordiger
van UNESCO geeft aan dat het verplaatsen van objecten per definitie niet authen
tiek is, maar dat dit wel uitlegbaar kan zijn. Naar mening van de stakeholders,
is het Objet Trouvé-principe waarschijnlijk de enige mogelijke manier om binnen
de randvoorwaarden van de Voorkeursbeslissing integer met de NHW om te gaan.
Met deze oplossing is daarmee ook politieke en bestuurlijke draagvlak verkregen
om de verbreding van het Lekkanaal mogelijk te maken.’
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Frank
Talsma

Tussen kunst
en kazemat

Landschapsarchitect bij
H+N+S landschapsarchitecten
‘Bij de uitwerking van het 'Objet Trouvé-principe' hebben we voor Sas van Vrees
wijk de verplaatsingsmogelijkheden onderzocht voor de objecten van de Nieuwe
Hollandse Waterlinie (NHW). Als ontwerpers vonden wij een consequente uitvoe
ring belangrijk. Zo zijn alle kazematten teruggeplaatst met een verdraaiing van
150°. Echt op zijn zijkant of op de kop zoals in eerdere projectfase gesuggereerd,
bleek technisch niet realistisch qua verplaatsing en stabiliteit/integriteit van de
objecten zelf. 150° klinkt misschien niet als veel, maar is in werkelijkheid best
spectaculair en duidelijk afleesbaar.’
‘Voor alle objecten van de NHW, die verplaatst moesten worden, hebben we een
consequente verplaatsing min of meer haaks op de nieuwe kanaaloever geïn
troduceerd. Daardoor is de onderlinge afstand tussen de verschillende objecten
gelijk gebleven en de werking van de NHW nog steeds af te lezen. De objecten zijn
conform het Objet Trouvé-principe wel nadrukkelijk uit hun context gehaald om
geschiedsvervalsing te voorkomen. Je moet juist kunnen zien dat ze verplaatst
zijn! De verplaatsingsoperatie is daarmee onderdeel geworden van de rijke
geschiedenis van de NHW. Waar objecten eerder grotendeels ingegraven lagen
en vrij onzichtbaar waren, liggen ze in de nieuwe situatie juist ver boven de
grond zodat ook de fundering zichtbaar wordt. Ook zijn objecten in de waterzone
geplaatst wat nog eens bijdraagt aan hun vervreemding. Bewust hebben we afge
zien van het geven van nieuwe functies aan de elementen om toevoegingen zoals
hekjes te voorkomen. De objecten konden zo in hun meest pure vorm geplaatst
worden. Samen vormen ze een spectaculaire verzameling NHW-objecten langs
de doorgaande fietsroute langs het Lekkanaal. Zij vormen als een vloeiende
curve de verbinding tussen de Plofsluis en de Lekdijk.’
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De collages op de volgende pagina’s zijn
gemaakt door Alice Mulder. Zij bezocht
de bouwlocatie van Sas van Vreeswijk.
Daar zag zij verschillende objecten
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie
die verplaatst waren. Niet alleen de
kazematten dienden ter inspiratie voor
haar werk. Ook de Prinses Beatrixsluis
en het gebied daaromheen zorgden
voor interessante visuele elementen.
Alice heeft die elementen herschikt en
er een speelse draai aan gegeven. De
kleinste vormen en structuren van alle
objecten en het landschap zijn uitvergroot. Zo krijgen zij juist een hoofdrol
in de kleurrijke collages, waardoor er
nog meer te ontdekken valt!
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Alice Mulder is een illustrator
en grafisch ontwerper uit Den
Haag. Met het boek ‘Parlement
der dingen’ studeerde zij in 2016
af aan de Haagse Koninklijke
Academie van Beeldende Kunsten.
Sindsdien werkt Alice als zelfstandig ontwerper en illustrator.
Haar werk omvat vrije interpretaties van het dagelijks leven en de
huidige staat van de wereld, waar
zij met haar illustraties nieuwe
wendingen aan geeft.
Wil je meer zien van haar werk?
Kijk eens op www.alicemulder.nl.

Ironische
effecten
Laten wij ons eens voorstellen dat de huidige minister
van Defensie aan het parlement zou voorstellen om
dwars door Nederland een lint van omvangrijke
defensieve stellingen en forten te bouwen. Dit in
verband met een vijand die ongeveer even fictief is
als de vijand die met de peperdure Joint Strike Fighter
moet worden bestreden. De verontwaardiging zou
groot zijn. De betrokken gemeenten zouden scherp
protesteren, natuurbeschermingsorganisaties zouden
massaal in het geweer komen, woedende tegenstanders zouden maanden de praatprogramma’s vullen,
demonstranten zouden zich vastketenen aan de bomen
die ten behoeve van dit defensieve systeem zouden
moeten sneuvelen. Merkwaardigerwijze bestaat een
dergelijke strook van fortificaties al sedert eeuwen:
de Hollandse Waterlinie, aangelegd toen er nog geen
demonstranten waren. Na ooit door Prins Maurits
bedacht te zijn, is die linie in de loop der eeuwen
aanhoudend verbeterd en werd zij tenslotte de Nieuwe
Hollandse Waterlinie, die uiteindelijk pas in 1951
buiten bedrijf is gesteld. De Waterlinie is bij verschillende gelegenheden partieel geïnundeerd, maar heeft
eigenlijk alleen in 1672 een beslissende strategische
rol gespeeld, deels omdat Lodewijk de XIV te lang
treuzelde. Nog in 1908 oordeelde de Duitse legerleiding
de waterlinie als onneembaar. De genoemde demonstranten die mogelijkerwijze te hoop zouden lopen
tegen nieuwe militaire bouwprojecten zijn nu allemaal
warme pleitbezorgers van een optimale renovatie en
bescherming van wat rest van de complexe Waterlinie.
Zij is inmiddels bestempeld als Rijksmonument en
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staat al enige tijd op de voorlopige Werelderfgoedlijst.
Het is een hoogst ironische wending van de geschiedenis. Wat ooit een onaangenaam litteken in het
landschap was, is er nu deel van geworden en speelt
tegelijkertijd een onverwachte rol in de bescherming
van de natuur. Dat komt omdat de fortificaties eeuwen
lang onaantastbaar waren, omdat zij de veiligheid van
de natie leken te garanderen. Rond de forten mocht
niet gebouwd worden om in het geval van een vijandelijke aanval een vrij schootsveld te hebben. Terwijl
de rest van Nederland vooral de laatste anderhalve
eeuw in een beangstigend tempo werd volgebouwd,
bleven de fortificaties oases van rust, de sacrosancte
restanten van overjarige militaire doctrines. Waar de
toegang verboden was, ontstonden volledig onbedoeld
natuurreservaten. Daarbij mogen we wel blij zijn dat
de Nederlandse overheid in haar immense traagheid
pas zo laat besloot dat de Waterlinie geen functie
meer had. Was het eerder gebeurd, dan was er meer
afgebroken en waren er tal van nieuwbouwbuurtjes
en industrieterreintjes aangelegd op de locaties van de
voormalige forten. Dat geldt deels trouwens ook voor
de militaire oefengebieden. Al hebben de tanks daar
dan ook vrij baan gehad, ze zijn niet ten offer gevallen
aan de bouw van boerderettes. Zowel de Waterlinie
als de oefenterreinen zijn een sterk argument om een
deel van de nog niet bebouwde ruimte definitief te
vrijwaren van al die verschrikkingen van de afgelopen
halve eeuw: de lintbebouwing langs de snelwegen, de
deels overbodige industrieterreinen en allerlei andere
rotzooi. Je zou haast hopen op een echte nieuwe vijand
die een zeer omvangrijk nieuw defensiesysteem noodzakelijk zou maken. Onze kindskinderen zouden die
vijand dankbaar zijn!
Maarten van Rossem
Nederlands historicus, presentator, schrijver
en voormalig hoogleraar
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Feiten & cijfers
6 objecten
Er zijn in totaal 6 objecten verplaatst:
3 kazematten, 1 schutsluis, 1 palengroep
en 1 duikerhoofd.

jaren
30
De kazematten zijn in
de jaren 30 gebouwd.

399
palen

80
meter

De kazematten staan op 316
palen. Kazemat Houtense
Wetering staat op 38 palen.
Kazemat Vreeswijk Oost op
119 palen en Kazemat Schalk
wijkse Wetering op 159 palen.
Het inundatiesluisje staat
op 83 palen.

Kazemat Houtense Wetering
en Schalkwijkse Wetering zijn
ongeveer 80 meter verplaatst.
Kazemat Vreeswijk Oost is 120
meter verplaatst.

Het Lekkanaal wordt op de
plek van Kazemat Vreeswijk
Oost 120 meter breder.

2019
Eind 2019 is het project 3e kolk
Prinses Beatrixsluis en de verbreding
van het Lekkanaal klaar.
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120
meter

15x13x7
De grootste kazemat is kazemat Schalkwijkse Wetering: 15x13x7m
(LxBxH). Kazemat Vreeswijk Oost is iets kleiner: 13x10x7m (LxBxH).
Kazemat Houtense Wetering is
13x11x5m (LxBxH).

176
wielen
Het grootste portaal voor
kazemat Schalkwijkse Wete
ring werd voortgereden met
behulp van 16 aan elkaar
geschakelde 'Self Propelled
Modular Transporters’. Deze
wagens, waarop het portaal
staat, hebben totaal 176
luchtbanden.

1,6
meter
De baan waar het portaal
overheen rijdt, is gemiddeld
1,6 meter dik.

5 uur
De verplaatsing van kazemat
Schalkwijkse Wetering duurde
ongeveer 5 uur. Het verrijden
van de kazemat was binnen
een uur klaar.

6,5 uur
De verplaatsing van kazemat
Vreeswijk Oost duurde onge
veer 6,5 uur.

9 ruimtes
Totaal hebben de kazematten 9 ruimtes. Kazemat Vreeswijk Oost heeft
3 ruimtes (2 kamers en 1 geschutruimte). Kazemat Schalkwijkse Wete
ring heeft 4 ruimtes (2 geschutruimtes en 2 wachtruimtes). Kazemat
Houtens Wetering heeft 2 ruimtes (1 wachtruimte en 1 koepel- of
geschutruimte).

843.000 kg
Het portaal, waarmee de kazematten
zijn verplaatst, weegt 843.000 kg.

3350
ton
Totaal wegen de kazematten
3350 ton (3,35 miljoen kilo).
Kazemat Houtense Wetering
weegt 750 ton (750.000
kilo). Kazemat Schalkwijkse
Wetering weegt 1.600 ton
(1,6 miljoen kilo) en kazemat
Vreeswijk Oost weegt 1.200
ton (1,2 miljoen kilo).
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Het verplaatsen van een
betonnen kubus, wat is daar
zo moeilijk aan?
Remco Berkelaar was als projectcoördinator
namens Sas van Vreeswijk verantwoordelijk
voor de verplaatsing van de kazematten. Het
verplaatsen van zo’n object was in één dag
gebeurd, maar er ging een intensieve voorbereiding van ruim een jaar aan vooraf. Berkelaar:
‘Je zou kunnen denken: het verplaatsen van
een betonnen kubus, wat is daar zo moeilijk
aan? Maar er komt een hele hoop bij kijken.’

De verplaatsing
in beeld

‘Die kazematten hebben jarenlang onder de grond
gezeten. De beschikbare informatie was heel
beperkt, dus we hadden geen idee in welke staat ze
verkeerden. Komt de tekening bijvoorbeeld overeen
met de werkelijkheid, hoe sterk zijn ze, verkeren ze
nog in goede staat of zitten ze vol met scheuren?’
‘De kazematten bleken ontzettend zwaar. Daarnaast
zijn het beschermde monumenten, we konden ze dus
niet zomaar in losse delen vervoeren. Ook lagen ze in
een heel drassig gebied, waar je normaal niet overheen kunt rijden. Iedereen in het team had wel eerder te maken
gehad met deze omstandigheden, maar nooit allemaal tegelijk.’
‘Samen met Mammoet en Lievense CSO hebben we een rijdend
hefportaal ontworpen dat de kazematten inclusief een deel van
de fundatie op kon tillen. Uit puin en grondbewapening hebben
we een tijdelijke baan gemaakt van gemiddeld wel 1,6 meter
dik, waar het portaal overheen kon rijden. Het vervoeren van
de objecten naar hun nieuwe plek ging snel en heel soepel.
Maar het lastigste gedeelte moest toen nog komen.’
‘De kazematten moesten namelijk schuin en gekanteld in het
landschap worden neergezet, als Objet Trouvé. We konden de
kazemat niet direct neerzetten, want dan zou de nieuwe fundatie
bezwijken onder het gewicht. Eerst plaatsten we de hele kazemat
schuin op tijdelijke vijzels, pas daarna hebben we ze voorzichtig
laten zakken. Tot slot hebben we de fundatie met grond aangevuld, zodat je die niet meer ziet. De positie van de kazematten
is dus tot op de millimeter uitgedacht. Maar als je er nu langsrijdt, lijkt het alsof ze compleet willekeurig in het landschap
zijn gedropt.’
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Een rijdend rood gevaarte die de betonkolos
Kazemat Vreeswijk Oost verplaatst. De gigantische afmetingen worden duidelijk als je
kijkt naar degene die er vlak naast staat.
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Stap 1: uitgraven

Linksboven zie je de afwijkende vorm
van Kazemat Houtense Wetering in uitgegraven toestand. Links zie je de uitgegraven bovenkant van Kazemat Vreeswijk
Oost. Linksonder is het Duikerhoofd te
zien: een betonnen constructie die het
mogelijk maakte om de Schalkwijkse
Wetering ten westen en oosten van het
Lekkanaal met elkaar in verbinding te
houden. Ook dit element behoort tot
de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
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Rechtsboven zie je de ontgraven Kazemat
Schalkwijkse Wetering. De zwaarste
van de drie kazematten (1600 ton).
Rechtsonder is de inundatiesluis te zien,
die de verbinding Lekkanaal-Schalkwijkse
Wetering mogelijk maakte. Deze betonnen
constructie is in vier delen een kleine
honderd meter verplaatst.
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Kazemat Vreeswijk Oost
hangt in de portaalkraan
van Mammoet, klaar om te
vertrekken naar de nieuwe
locatie, zo’n 140 meter oostelijk gelegen. Om de kazemat
op te tillen, worden vooraf de
oude funderingspalen doorgezaagd. De kazemat hangt in een
speciaal hiervoor gemaakte
constructie (grijze stalen
delen). Rechtsonder is te zien
hoe de kazemat op de nieuwe
locatie is geplaatst.

Stap 2:
verplaatsen
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Kazemat Vreeswijk Oost, een machtige klomp beton van 1200 ton,
is opgehesen door een gigantische portaalkraan. Het geheel wordt
voortgereden door middel van 16 aan elkaar geschakelde ‘SelfPropelled Modular Transporters’: de verplaatsingswagens met in
totaal 176 wielen. Elke set van twee wielen is individueel bestuurbaar.
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Links: tijdens de dag van de
bouw konden bezoekers kazemat
Schalkwijkse Wetering bewonderen, die in de portaalkraan hing.
Midden: onder kazemat Houtense
Wetering moeten de heipalen
ook doorgezaagd worden, een
secuur klusje. Rechts: één deel
van de inundatiesluis is klaar voor
transport. De constructie van de
portaalkraan wijkt enigszins af
van de portaalkranen, die gebruikt
werden voor het verplaatsen van
de kazematten. Het inundatiesluisje is in vier delen verplaatst.
Rechtsonder: een bovenaanzicht
van de gehele verplaatsingsoperatie van het inundatiesluisje.
Linksonder: kazemat Schalkwijkse
Wetering wordt neergezet op zijn
nieuwe fundering.
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Het resultaat
Na al het verplaatsingsgeweld,
liggen de kazematten en andere
elementen van de Nieuwe Hollandse
Waterlinie in hun nieuwe positie:
gedraaid, gekanteld, als vreemde
objecten in het landschap.
Voorbijgangers vragen zich af
wat deze betonnen objecten zijn
en waarvoor zij gediend hebben.
Dat is ook de bedoeling, dat het
vragen oproept en nieuwsgierig
maakt. Links: kazemat Vreeswijk
Oost. Oude betonnen trapjes, die
behoorden bij de loopgraven van
het liniestelsel, zijn bewaard en
teruggeplaatst onder de kazemat.
Rechts: de palengroepen op hun
nieuwe locatie, oorspronkelijk
bedoeld ter fundering van
manschappenverblijven.
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Bovenin: kazemat Schalkwijkse
Wetering op de nieuwe locatie.
Hieronder is het inundatie
sluisje te zien.
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