
Maandblad van Oud-Utrecht 1980 Utrechts fortengordelen de Nieuwe Hollandse Waterlinie Slechts weinig steden in ons land zijn omringd dooreen zo complete en dicht aaneensluitende gordel vanforten en lunetten als Utrecht. Op korte afstand tennoorden, oosten en zuiden van de stad vinden we deforten Ruigenhoek, Voordorp, de Bilt, Rhijnauwen,Vechten, 't Hemeltje en de vier lunetten aan weerszij-den van het Houtense pad en de Koningsweg. Zemaakten allen deel uit van de Nieuwe Hollandse Wa-terlinie die zich uitstrekte van het land van Altena tenzuiden van Gorichem tot Naarden aan de toenmaligeZuiderzee. Reeds in 1811 gaf keizer Napoleon opdracht een ont-werp te maken voor deze verdedigingslinie waarmeeo.m. de Nederlandse generaal Krayenhoff werd belast.Na de Franse overheersing ontstond in de bouwplan-nen enige vertraging, doch in 1815 besloot KoningWillem I, op voorstel van de zeer veelzijdig onderlegdeKrayenhoff (medicus, mathematicus en militair

inge-nieur!) toch tot de aanleg van de Nieuwe HollandseWaterlinie over te gaan. Ook de stad Utrecht kwambinnen deze linie te liggen, hetgeen bij de Oude Hol-landse Waterlinie niet het geval was. Deze liep meerwestelijk langs Woerden en Schoonhoven.Behalve de vier lunetten aan het Houtensepad werdenin de jaren 1816-1824 achtereenvolgens aangelegdde forten aan de Biltstraat, Vossegat, Blauwkapel, deGagel, de Klop, het fort bij Jutphaas en de werken bijVreeswijk en 't Spoel aan de Lek.Omstreeks 1860 bleek dat de rond Utrecht aanwezigeversterkingen onvoldoende waren om de stad tegenvijandelijke artilleriebeschietingen te beveiligen. In-voering van nieuwe geschutstypen met grotere drachten meer trefzekerheid was hiervan de oorzaak. Eennieuwe, meer vooruitgeschoven verdedigingsliniewerd noodzakelijk waartoe in de jaren 1867-1870 deforten aan de Ruigenhoeksedijk, de Voordorpsedijk,Rhijnauwen, 't Hemeltje en Vechten werden gebouwd.Tevens werden de vier

lunetten en de forten Blauwka-pel en de Bilt met elkaar verbonden door tegen vijan-delijk vuur gedekte gemeenschapswegen. Militair gebruik. Tijdens de mobilisatie van juli tot september 1870(Frans-Duitse oorlog) werden de forten en versterkin-gen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie voor heteerst bezet en werden voorbereidende inundatievoor-zieningen getroffen. Hierbij kwamen enkele tekortko-mingen aan het licht zoals het ontbreken van bomvrijeruimten voor logies en munitieberging. Gedurende deperiode 1870-1885 werd hierin geleidelijk voorzien.Ook gedurende de mobilisatie van 1914-1918 werdde linie bezet en in staat van paraatheid gebracht. Uit Fort Rhijnauwen. Het reduit, laatste wi/kp/aats (Foto:auteur) deze periode dateren de betonnen schuilplaatsen metafgeschuinde achterzijde die men in de buurt van hetfort Rhijnauwen nog op meerdere plaatsen kan aan-treffen. In de jaren 1920-1939 daalde de strategischeen tactische waarde van de waterlinie steeds meer,hetgeen

vooral een gevolg was van de snelle ontwik-keling der moderne aanvalswapenen (artillerie- enluchtbombardementen). Toch werden er in de dertigerjaren incidenteel op de forten en lunetten rond Utrechtnog enkele moderne mitrailleurkazematten gebouwdterwijl er ook nog ingrijpende inundatievoorzieningenwerden getroffen waar de aanleg van nieuwe wegenen kanalen dit noodzakelijk maakte.Na de tweede wereldoorlog heeft de Nieuwe Holland-se Waterlinie zijn militaire betekenis geheel verloren.Vrijwel alle forten, lunetten en batterijen zijn opgehe-ven als vestingwerk in de zin der wet en de meestezijn niet meer bij Defensie in beheer. Ook de laatsteverboden kringen (rond de forten gelegen terreinenwaar niet of slechts in hout mocht worden gebouwd)werden in 1951 bij K. B. opgeheven; Sluizen, duikers, waterkeringen. Het stellen en in stand houden van inundaties is, ookin ons zo waterrijke land, geen eenvoudige zaak. Het 1






