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De Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) vormde meer dan 

een eeuw het belangrijkste nationale verdedigingswerk 

van het Koninkrijk der Nederlanden. De aanleg begon in 

1815, met vijf inundatiekommen tussen Muiden en Gorinchem, 

waarbij op de doorgangen permanente verdedigingswerken 

stonden (figuur 1). In de kommen mocht niets gebouwd worden, 

zodat Defensie ze onder water kon zetten om vijandelijke aan-

vallen vanuit het oosten tegen te houden. De waterlinie is nooit 

succesvol ingezet en verloor na de Tweede Wereldoorlog zijn 

militaire functie vanwege de introductie van vliegtuigen. Ook 

verviel in 1963 de Kringenwet, waardoor dorpen en steden 

mochten uitbreiden in de inundatiekommen.

Herontdekking
Met het wegvallen van de wettelijke bescherming ontstond een 

groeiende druk van verstedelijking op het historische militaire 

landschap. De vrije schootsvelden en inundatiekommen vulden 

zich met bebouwing en de ongebruikte forten raakten in de 

 vergetelheid. Eind 20e eeuw groeide echter het besef dat de 

 fortificaties een bijzondere culturele en landschappelijke waarde 

hebben. Ook bleek dat de veelal leegstaande gebouwen zich 

ontwikkelden tot plaatsen met een bijzondere natuurwaarde, 

waardoor Staatsbosbeheer verdere natuurontwikkeling in en 

rondom de forten stimuleerde. Ook andere partijen begonnen 

zich te interesseren voor de leegstaande forten. Zo is een aantal 

ervan tegenwoordig opengesteld voor publiek, bijvoorbeeld als 

museum, horecagelegenheid, atelier. 

De herontdekking van de NHW heeft ervoor gezorgd dat deze 

nu bestempeld wordt als belangrijk cultuurhistorisch erfgoed. 

Een nominatie als Unesco Werelderfgoed volgde. Dit is belang-

rijk voor het behoud en de ontwikkeling van de waterlinie. 

 Andere plekken die deze status kregen, zagen hun bekendheid 

toenemen. Om een plek op de Werelderfgoedlijst te bemachtigen, 

moet de waterlinie van uitzonderlijke universele waarde zijn en 

voldoen aan minstens een van de tien door Unesco vastgestelde 

werelderfgoedcriteria. 

Volgens het nominatiedossier heeft de NHW drie uitzonderlijke 

kenmerken. Ten eerste gaat het om een goed bewaard gebleven, 

samenhangend en levend cultuurlandschap. De militaire geschie-

denis vormt een bindend en ordenend element, waardoor over 

een uitgestrekt gebied een uniek historisch cultuurlandschap 

nog steeds zichtbaar is. Zelfs al ligt de linie in een van de dichtst-

bevolkte gebieden van Europa.

Ten tweede illustreert de NHW een significante fase in de Neder-

landse geschiedenis en maakt de linie de ontwikkeling van 

 zowel architectuur als waterbeheer zichtbaar. Typisch en uniek 

voor het Nederlandse cultuurlandschap zijn de waterstaat-

kundige werken. Naast het verdedigen van land tegen water 

wordt hier water ingezet ter verdediging van het grondgebied. 

Dat komt elders op de wereld niet voor. 

Ten derde illustreert de linie eeuwen aan interactie tussen mens 

en natuur. Het Nederlands meesterschap in land- en waterbeheer-

sing heeft het unieke landschap van de waterlinie gevormd. Met 

deze elementen voldoet de NHW aan drie criteria van Unesco. 

Stelling van Utrecht
Zestien forten van de NHW liggen langs de oostrand van Utrecht 

en vormen samen de Stelling van Utrecht (SvU). Het hele complex 
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Bedreigd erfgoed De Nieuwe 
Hollandse Waterlinie 
wordt gekortwiekt

De Nieuwe Hollandse Waterlinie is genomineerd voor een 

plek op de Unesco Werelderfgoedlijst in 2019. Het erf-

goed staat echter zwaar onder druk door stedelijke uit-

breiding. De vraag is wat er nog van de linie over is.

heeft de stedelijke ontwikkelingen van Utrecht flink beïnvloed. 

Doordat de forten met hun vrije schootsvelden aan de oostrand 

van de stad gebouwd waren, kon Utrecht lange tijd alleen in 

westelijke richting uitbreiden. Maar sinds de afschaffing van de 

Kringenwet staat het cultuurhistorische landschap van de Stel-

ling van Utrecht steeds meer onder druk. De stad breidt uit in 

oostelijke richting waardoor de stelling zijn homogeniteit ver-

liest. Zo wordt Fort de Bilt in tweeën gesneden door een weg. 

Fort Hoofddijk ligt inmiddels op de Uithof en is nu onderdeel 

van de Botanische Tuinen. 

Open landschap
Ook het landschap rondom de forten staat onder druk. De 

 verstedelijking van het waterliniegebied leidt tot verlies van het 

open landschap en de beleving van de waterlinie als een aan-

eengesloten cultuurhistorisch landschap. De herkenbaarheid 

Fort Hoofddijk, 

 onderdeel van de 

Nieuwe Hollandse 

Waterlinie, is nu 

 opgenomen in de 

Botanische Tuinen 

van de Universiteit 

Utrecht op De Uithof. 

Historische kaart 

van de waterlinie 

in 1903.
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Figuur 2: Bebouwing in de kringen rondom de forten van de Stelling van Utrecht 
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sche kolonisatie van Congo ook de eerste minister- 

president van het land. Op 30 juni 1960 verklaar-

de Congo zich onafhankelijk. Nauwelijks een half 

jaar later, op 17 januari 1961, werd Lumumba 

vermoord en hielpen België en de Verenigde 

 Staten een neokoloniaal, dictatoriaal regime in 

het zadel. De naam van de dictator, Mobutu, 

doet veel mensen nog steeds sidderen. 

Lumumba daarentegen raakte buiten Congo in 

de vergetelheid en dat wil Intal veranderen. Het 

gaat de organisatie niet alleen om eerherstel  

van deze vrijheidsstrijder maar ook om bewust-

wording van Belgische burgers. Het verwezen-

lijken van het Lumumbaplein is in die zin niet  

het einde, maar het begin van een strijd om meer 

kennis van en erkenning voor de Congolese 

 antikoloniale en antidictatoriale vrijheidsstrijd. 

Intal zou het Lumumbaplein graag gerealiseerd 

zien op een naamloos pleintje achter de Sint- 

Bonifaaskerk nabij de Elsense Matongéwijk. 

 Matonge of Matongé is vernoemd naar een wijk 

in Kinshasa (vroeger Leopoldstad genoemd, naar 

koning Leopold II van België), de hoofdstad van 

de Democratische Republiek Congo. De wijk in 

Kinshasa staat bekend om haar nachtleven en 

opnamestudio’s; de Brusselse evenknie als 

 commercieel centrum van Congolese en andere 

Afrikaanse Brusselaars. 

In de jaren 1960 vestigden veel Afrikaanse 

 studenten zich in het Maison Africaine en nabij-

gelegen straten. In de loop der jaren ontwikkelde 

de buurt zich tot een commercieel centrum van 

Afrikaanse Brusselaars en werd de naam Matonge 

gangbaar. Tegenwoordig is er nauwelijks meer 

sprake van Afrikaanse oververtegenwoordiging 

onder de wijkbewoners – Congolezen behoren 

tot de minst gesegregeerde Brusselaars. Toch is 

de wijk nog steeds een commercieel centrum voor 

Afrikaanse Belgen en een populaire toeristische 

bestemming. 

De Franstalige liberalen van de Mouvement 

 Réformateur (MR) zien niets in het plan om een 

pleintje naar Lumumba te vernoemen. De partij 

zet de in Burkina Faso geboren politica Assita 

Kanko in om uit te leggen dat de naam Lumumba-

plein als een magneet kan werken op manifes-

taties en geweld. Alsof dat nog niet ver genoeg 

 gezocht is, voegt Kanko eraan toe: ‘Het zou 

Brussels Lof [20]
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Net als in Nederland kunnen straatnamen  

in België tot levendige discussies leiden. De 

helden van een paar eeuwen of decennia geleden 

kunnen zomaar de risees van vandaag zijn. 

Scheephelden blijken slavenhandelaars, ontdek-

kingsreizigers kolonisten. In Brussel gaat de dis-

cussie minder over het verwijderen van besmette 

namen en meer over het eren van nieuwe.

Intal, een beweging van derdewereld- en vredes-

activisten, pleit in 2013 voor de vernoeming van 

een plein naar Patrice Emery Lumumba. Later 

sluiten vier andere actiegroepen zich aan. 

 Lumumba was behalve strijder tegen de Belgi-

‘Er wonen 12.000 Fransen in Elsene: moeten we dan 
alle straten benoemen naar bekende Fransen?’

buitenlandse problemen naar ons land kunnen 

importeren.’ Bovendien vindt de MR het te veel 

eer voor Congo: ‘De wijk heet al Matonge, naar 

een buurt in Kinshasa. Wordt Congo op die 

 manier niet al erkend in Elsene?’ De Franstalige 

socialisten van de Parti Socialiste reageren gevat: 

‘Het is spijtig dat de MR Matonge telkens aan 

 geweld linkt.’ 

De liberale burgemeester van Elsene, Dominique 

Dufourny, besluit uiteindelijk tegen het Lumumba-

plein met de woorden: ‘De discussie is al lang 

 afgesloten: er komt geen Lumumbaplein. Weet u 

wie de grootste buitenlandse gemeenschap is  

in Elsene? De Franse, en niet de Afrikaanse. Er 

wonen 12.000 Fransen in Elsene: moeten we dan 

alle straten benoemen naar bekende Fransen? 

Regelmatig komen er zo vragen binnen: om een 

straat te herdopen, om een borstbeeld, enzo-

voorts. We gaan niet zomaar straten herdopen 

omdat men dat vraagt. We gaan de discussie hoe 

dan ook niet elk jaar heropstarten. Zolang ik bur-

gemeester ben, komt er geen Lumumbaplein.’

Zo lang wil Philippe Close, de socialistische bur-

gemeester van Brussel niet wachten. Op 30 juni 

werd het Lumumbaplein ingehuldigd op het 

voormalige Bolwerksquare, precies op de grens 

van de gemeentes Brussel en Elsene, naast de 

metro-uitgang van station Naamsepoort, vanwaar 

veel mensen de Matongéwijk inlopen. Een stand-

beeld zal later volgen. Het Elsenese deel van het 

plein blijft voorlopig Bolwerksquare heten. •
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in het landschap dreigt verloren te gaan doordat de inundatie-

kommen volgebouwd zijn en verbindingen tussen de land-

schaps elementen ontbreken (figuur 2, pag. 17). 

De meeste bebouwing bevindt zich in de schootsvelden van de 

forten die dicht tegen de rand van Utrecht liggen. Dit leidt tot ver-

snippering en verdichting van het landschap waardoor de samen-

hang van de linie niet meer intact is. In het noorden en het zuiden 

helpt de landbouw het open landschap in stand te houden, maar 

de hoofdverdedigingslijn is totaal verdicht. De inundatiekommen 

rondom de forten zijn nauwelijks zichtbaar. Alleen ten zuidoosten 

van Utrecht liggen er graslanden en open ruimte. 

An van Veen van Staatsbosbeheer ziet de recente stedelijke 

 uitbreidingen niet als knelpunten. Volgens haar moeten ze een 

plek krijgen in het levende cultuurlandschap. Zo noemt zij de 

oostrand van Utrecht ‘een gebiedje met spannende plekken’. 

Wat haar betreft is het: ‘Lang leve de Hollandse Waterlinie, 

want die heeft veel goeds gebracht voor stedelijk Nederland’. 

Het debat tussen degenen die het linielandschap willen be-

schermen en stedelijke uitbreiding tegenhouden, en degenen 

die  erkennen dat het linielandschap een levend cultuurland-

schap is, kent vooralsnog geen winnaar.

Beheerproblemen 
De forten en het landschap van de Stelling van Utrecht kennen 

zeven eigenaren en die hebben ieder veelal een eigen visie op 

het behoud en de ontwikkeling. In het ene deel van de linie 
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heeft men een natuurlijke functie voor ogen, terwijl in het 

 andere deel juist recreatie de boventoon voert. Vanwege de ver-

schillende belangen en visies is het lastig een managementplan 

voor het hele gebied op te stellen. Ook de financiering van het 

onderhoud aan de waterlinie is problematisch. Er gaat veel tijd 

verloren aan het al dan niet gezamenlijk binnenhalen van sub-

sidies, terwijl er behoefte is aan een continu onderhouds-

programma en budget. Tot slot spelen de verschillende functies 

van de forten een rol bij het beheer. De meeste forten hebben 

een recreatieve bestemming. Dit kan inkomsten genereren die 

weer aangewend kunnen worden voor het beheer en het creëren 

van draagvlak onder een grotere groep mensen voor behoud. 

Maar recreatie kan net zo makkelijk leiden tot vercommerciali-

sering en verwaarlozing van het landschap. Daaronder heeft 

duurzame ontwikkeling juist te lijden. 

Wat doet Utrecht?
De NHW staat in de structuurvisie van de provincie Utrecht ge-

registreerd als militair erfgoed, waarbij de opgave vooral ligt 

in het behouden en beleefbaar maken van de linie in het land-

schap. De linie bepaalt hierbij de richting en vorm van verstede-

lijking en grootschalige infrastructuur. Het waterlinielandschap 

wordt dus meegenomen in bestemmingsplannen. 

Maar om aan de eisen van Unesco te voldoen, heeft de provincie 

de begrenzing van de waterlinie aangepast (figuur 3). Grote 

 delen van de Stelling van Utrecht zijn als het ware ‘opgegeven’. 

Alle delen van het landschap die met sterke verstedelijking te 

maken hebben, vallen nu buiten de begrenzing. Dit betekent 

dat de provincie de knelpunten van de waterlinie niet probeert 

op te lossen, maar de oorspronkelijke begrenzing van de linie 

loslaat. Hierdoor vallen de knelpunten in het landschap buiten 

de begrenzing en toetst Unesco deze gebieden niet voor een 

plek op de Werelderfgoedlijst. 

Volgens Edsard Kylstra, senior adviseur erfgoed en ruimte van 

de gemeente Utrecht, heeft het geen zin de verstedelijkte 

 gebieden in Utrecht binnen de grenzen van de waterlinie te 

 laten vallen. Deze bevatten geen uitzonderlijke universele 

 waarden en zullen dus niet door de toetsing van Unesco komen. 

Ook de Uithof behoort niet meer tot de NHW, op het fort dat er 

middenin ligt na. Verder valt Lunetten nu geheel buiten de be-

grenzing, evenals het verstedelijkte gebied rondom Fort de Bilt. 

De forten zelf liggen allemaal nog binnen de grenzen, maar het 

landschap eromheen valt er grotendeels buiten. De NHW kan 

Unesco Werelderfgoed worden, maar alleen als een deel van 

het oorspronkelijke waterlinielandschap opgegeven wordt. En 

dan rijst toch de vraag of het eens zo kenmerkende landschap 

straks nog wel zo bijzonder is. •

Figuur 3: Oude en nieuwe begrenzing van de waterlinie rond Utrecht


