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1 Inleiding 

De gemeente Houten heeft vooruitlopend op de overdracht van Fort Honswijk aan de Stichting Fort 

Honswijk als boodschap meegegeven dat de herontwikkeling van Fort Honswijk bij voorkeur niet als 

een op zichzelf staand project moet worden gezien.  

De op het Fort te ontwikkelen activiteiten dienen vanuit een bredere regionale context te worden 

beschouwd en geanalyseerd. Op basis van een brede cultuurhistorische analyse en een 

stedenbouwkundige verkenning is een ensemble van landschappelijke en stedenbouwkundige 

elementen te benoemen, die het karakter van het gebied dragen en kunnen dienen als ruggengraat 

voor toekomstige ontwikkelingen. Deze cultuurhistorisch-landschappelijke analyse kan derhalve dienen 

als leidraad voor een goede landschappelijke inpassing van Fort Honswijk in het gebied van en rond 

het Eiland van Schalkwijk.  

Ook moet worden gekeken naar andere verdedigingswerken in de directe omgeving van Fort Honswijk, 

het Eiland van Schalkwijk en de regio, zoals bijvoorbeeld Lunet aan de Snel en Fort Everdingen in de 

directe omgeving, Werk aan de Waalse wetering iets verder weg en Fort Vechten (met waterlinie 

museum) en Fort Rijnouwen in de regio. Deze beschouwing en analyse is van belang voor een goede 

programmatische inpassing van Fort Honswijk in de regio. 

 

De afgelopen jaren zijn meerdere studies verricht en (onderzoeks)rapporten verschenen met betrekking 

tot de cultuurhistorische betekenis van het Eiland van Schalkwijk. Genoemd kunnen onder andere 

worden de Structuurvisie Eiland van Schalkwijk en de Cultuurhistorisch onderzoek en advies Houten-

zuid (Schalkwijk en Tull en ’t Waal). In deze rapporten wordt vanuit de breedte naar het gebied gekeken. 

Een andere rapportage is die, waarbij Fort Honswijk centraal wordt gesteld en vanuit het Fort naar de 

omgeving wordt gekeken: Fort Honswijk, Cultuurhistorische waardering van SteenhuisMeurs. 

Daarnaast zijn de afgelopen jaren plannen ontwikkeld en projecten uitgevoerd onder andere gericht op 

natuurontwikkeling in de uiterwaarden binnen het Eiland van Schalkwijk en zijn plannen in ontwikkeling 

gericht op de dijkversterking in dit gebied. Al deze plannen en projecten bevatten in zekere mate een 

cultuurhistorisch-landschappelijke analyse waaruit adviezen en richtlijnen voor een goede 

landschappelijke inpassing van het Fort in de omgeving zijn af te leiden.      

 

Naar een programmatische inpassing van een Fort in een groter gebied en in bredere context zijn voor 

zover bekend niet eerder studies verricht. De ontwikkeling van een Fort gebeurt vaak op basis van de 

kernkwaliteiten van het Fort zelf en soms op basis van kansen vanuit de omgeving. Voor Fort Honswijk 

is nog geen ontwikkelingsconcept gekozen, zodat een programmatische inpassing nog niet aan de orde 

is. Wel kan worden gekeken naar de gebruiksconcepten van Forten in de omgeving, zodat daar in het 

vervolg rekening mee kan worden gehouden.   

De Output van deze studie is een overzicht met aandachtspunten en aanbevelingen/adviezen voor de 

landschappelijke inpassing van het Fort in de omgeving en aandachtspunten voor de programmatische 

inpassing. Voor een aantal aanbevelingen worden schetsen gepresenteerd voor de verbeelding van de 

voorgestelde situatie.  

 

Als eerste is een beschrijving gegeven van de cultuurhistorie van Houten en het Eiland van Schalkwijk, 

inclusief waardenstelling (hoofdstuk 2). Het betreft een samenvatting van bovengenoemde rapporten. 

Uit deze beschrijving valt globaal een driedeling te destilleren in landschapstypen van het gebied: het 

uiterwaardenlandschap, de oeverwallandschap en het polderlandschap met oude veenontginningen. 

Met deze landschapstypen in het achterhoofd wordt vervolgens een integrale beschrijving gegeven van 

de Stelling van Honswijk en de uitbreidingen daarvan in latere tijd (hoofdstuk 3). Dit om de betekenis 

ervan op het landschap, met name het polderlandschap, te kunnen duiden.  

De volgende stap (hoofdstuk 4) is een beschrijving van lopende plannen en gerealiseerde projecten die 

mede van betekenis zijn voor de inbedding van het Fort in de omgeving, dan wel de positie van het Fort 

ten aanzien hiervan versterken. Het gaat met name om de natuurontwikkelingsprojecten in de 

uiterwaarden.   
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Deze stap wordt gevolgd door een samenvattende beschrijving van de voorgenomen versterking van 

de Lekdijk in het gebied en met name van de kansen die zich hierbij voordoen om (verloren gegane) 

elementen van de Stelling van Honswijk weer terug te brengen of ‘tot leven’ te brengen (hoofdstuk 5).  

Veel van deze ontwikkelingen leiden tot kansen voor een betere beleving van de Stelling van Honswijk 

en Fort Honswijk zelf in het gebied. De aandachtspunten daartoe en aanbevelingen worden beschreven 

in Hoofdstuk 7, voor zover niet al beschreven in de hoofdstukken daarvoor. 

 

De aandachtspunten voor de programmatische inpassing van het Fort in de regio (hoofdstuk 8) wordt 

voorafgegaan door een beknopte beschrijving van het gebruik van de diverse omliggende Forten 

(hoofdstuk 6). In hoofdstuk9 tenslotte richten we ons op de toekomst. 
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2 Cultuurhistorie Houten en Eiland van Schalkwijk1 
 

2.1 Cultuurhistorische beschrijving 
 

2.1.1 Rivierenlandschap  
Houten maakt deel uit van het Kromme Rijngebied. Dit gebied vormt een geografische eenheid, die 

wordt begrensd door de stad Utrecht aan de noordzijde, de Utrechtse heuvelrug aan de oostzijde en de 

rivieren Lek en Rijn aan de west- en zuidzijde. Het gebied is genoemd naar de Kromme Rijn, een Rijntak 

die sinds mensenheugenis kronkelend zijn weg door het gebied zoekt. In grote delen van het Kromme 

Rijngebied zijn sinds het eind van de zestiger jaren van de vorige eeuw talloze vindplaatsen uit 

verschillende archeologische perioden aan het licht gekomen. Voor Houten ligt de nadruk vooral op de 

late ijzertijd en romeinse tijd, en in mindere mate ook op de middeleeuwen.  

 

Ongeveer 10.000 jaar geleden (aan het eind van het pleistoceen) was het Kromme Rijngebied een 

uitgestrekt golvend dekzandlandschap met weinig begroeiing. De grote rivieren lagen toen nog ten 

zuiden van de huidige Lek. Als gevolg van de stijging van de zeewaterspiegel en de grondwaterstijging 

ontstonden moerassen en trad veenvorming op. Ongeveer 8000 jaar geleden gebeurde dit in het 

Kromme Rijngebied. In diezelfde periode verlegden de grote rivieren hun stroomgeulen meer en meer 

in noordelijke richting. Deze rivieren slingerden door het landschap en voerden daarbij kleideeltjes, zand 

en grind mee. Bij de aanvoer van veel water trad de onbedijkte rivier regelmatig buiten haar oevers. Op 

zulke momenten werd aan weerskanten van de bedding grind, zand en klei afgezet. Het grovere, 

zwaardere materiaal bezonk dicht bij de bedding, waardoor in de loop van de tijd zogenaamde 

oeverwallen ontstonden. De fijnere kleideeltjes bezonken achter de oeverwallen en vormden daar dikke 

kleilagen, de zogenaamde komklei. De rivier verlegde zich regelmatig: veelal geleidelijk, maar soms ook 

abrupt als zij door haar oeverwallen heen brak en zich een nieuwe weg baande door de lagere 

komgronden. Oude beddingen verloren dan hun functie en slibden langzaam maar zeker dicht. Dit 

proces herhaalde zich voortdurend. Op het Eiland van Schalkwijk zijn diverse stroomgordels actief 

geweest, zoals de stroomgordels van Vuylkoop, Blokhoven, Honswijk, Zouwe, Dwarsdijk, Hoon en 

Wiersch.  

 

2.1.2 Gebruik van het landschap  
Samen met de gevormde oeverwallen vormden de dichtgeslibde beddingen zogenaamde 

stroomruggen, die als lichte verhogingen in het landschap zichtbaar bleven. Op een aantal plaatsen 

bleef een restgeul van de rivier achter als een smalle natuurlijke watergang. Met name in de ijzertijd en 

in de romeinse tijd concentreerde de bewoning zich op de hoger gelegen delen langs deze restgeulen. 

Op het Eiland van Schalkwijk zien we dan ook dat bewoning uit de ijzertijd en romeinse tijd vooral langs 

de Vuylkoopse, Honswijkse en Blokhovense stroomruggen geconcentreerd is in de vorm van 

nederzettingsterreinen, in de vorm van enkele boerderijen of huizen. De begroeiing van het 

rivierengebied bestond oorspronkelijk uit loofbossen van es, iep en els. In de komgebieden domineerden 

elzen-essenbossen, terwijl de bossen op de stroomruggen uit een meer gevarieerde begroeiing zullen 

hebben bestaan. Al in de romeinse tijd is het grootste deel van de bossen op de stroomruggen gekapt 

om de grond geschikt te maken voor landbouw.  

De komgebieden waren vanwege hun moerassige karakter niet geschikt voor landbouw. Zij zullen tot 

de ontginning van het gebied, in de twaalfde eeuw, hun oorspronkelijke begroeiing hebben gehad. Met 

de aanleg van de polder in de twaalfde eeuw verbeterde de waterafvoer, waardoor het komgebied veel 

droger werd. Dit proces werd in de late middeleeuwen nog eens versterkt door het gebruik van 

watermolens. Daardoor werd het mogelijk ook in de lager gelegen delen te gaan wonen en werken. De 

lintdorpen Schalkwijk en Tull en 't Waal liggen in deze lager gelegen komgebieden, die in de twaalfde 

eeuw werden ontgonnen.  

 

 
1 Bronnen: Structuurvisie Eiland van Schalkwijk, dec. 2011, gemeente Houten; Cultuurhistorisch onderzoek en advies Houten-
Zuid, gemeente Houten; diverse onderzoeksrapporten WU  
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Met de aanleg van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (vanaf de 19e eeuw) werd opnieuw creatief gebruik 

gemaakt van het landschap. De oprukkende vijand werd geweerd door lager gelegen delen van het 

landschap onder water te zetten (inundatie). Hierdoor werden hele gebieden onbegaanbaar gemaakt 

voor zowel militair transport over weg als over water. Het waterpeil werd zo laag gehouden dat boten 

vastliepen. Daar waar inundatie niet mogelijk was (hoger gelegen delen) werden forten gebouwd. In 

Hoofdstuk 4 wordt hierop gedetailleerd ingegaan. 

 

Vanaf de ijzertijd en romeinse tijd is een mooie continuïteit te zien in het gebruik van het landschap op 

het Eiland van Schalkwijk. De landschappelijke kenmerken zijn ook in deze tijd nog zichtbaar en vormen 

een belangrijke cultuurhistorische kwaliteit van het gebied. De continue bewoningsgeschiedenis vanaf 

de ijzertijd, waar mensen zich aanpasten aan het landschap, via de late middeleeuwen waar men het 

landschap grootschalig ging manipuleren, is bepalend geweest voor de ontwikkeling van het gebied.  

 

2.2 Positie Eiland van Schalkwijk in de regio 
Het Eiland van Schalkwijk is een open en groen gebied ten zuiden van de stad Houten. Het wordt 

aangeduid als eiland omdat het vrijwel geheel wordt omsloten door water, het Amsterdam-Rijnkanaal, 

de Lek en het Lekkanaal. Juist het feit dat het 

eiland omringd is door water met een beperkt 

aantal verbindingen met de omgeving heeft 

ertoe geleid dat de oorspronkelijke kwaliteiten, 

met uitzondering van die van de Uiterwaarden 

anno 2021 vrijwel onaangetast zijn. Wel staan 

deze onder druk door actuele ontwikkelingen. 

Het eiland kent een prachtig en gaaf 

cultuurlandschap. Het heeft unieke ruimtelijke 

kwaliteiten, die waardevol zijn voor het eiland 

zelf, maar ook voor de omgeving. Zo heeft het 

eiland sterke landschappelijke en 

cultuurhistorische kwaliteiten en van oorsprong 

een sterke agrarische identiteit en 

grondgebruik. Het eiland kenmerkt zich door fruitteelt en bosschages, maar bovenal kent het eiland 

uitgestrekte vlakten weidelandschap met een onaangetaste copeverkavelingstructuur uit de 17e eeuw. 

De landbouw is de belangrijkste economische drager en landschapsbeheerder.  

 

Over het eiland loopt een gave lintstructuur met boerderijen, woonhuizen, kleinschalige bedrijvigheid en 

lokale voorzieningen. Deze mix van functies hoort bij de dorpscultuur en –identiteit in de beide kernen 

Schalkwijk en Tull en ’t Waal. Net als de sterke sociale cohesie en het actieve verenigingsleven  

 

Het gebied vormt in vele opzichten een tegenhanger voor de sterk bebouwde stedelijke gebieden er 

omheen. In de Utrechtse regio vormt het Eiland van Schalkwijk een onverstoord landschap dat tot aan 

de stadsrand reikt. Een landschap waar je de weidsheid van het agrarische land en de grootsheid van 

de rivier kunt voelen zonder last te hebben van de ‘ruis’ die de stadsrand van Houten, Nieuwegein, 

Vianen en Wijk bij Duurstede met zich meebrengt.  

 

Contrast  

Vanwege de matige bereikbaarheid en de geïsoleerde relatief lage ligging heeft nog geen grootschalige 

verstedelijking op het Eiland van Schalkwijk plaatsgevonden. De directe omgeving van het Eiland wordt 

wel gekenmerkt door een grote mate van verstedelijking. De westzijde is omringd door de stedelijke 

regio van Utrecht (Houten, Nieuwegein, Vianen). Aan de zuidrand van het eiland liggen Culemborg en 

de kleinere kernen Hagestein, Everdingen en Beusichem. Aan de oostkant ligt het groeiende Wijk bij 

Duurstede. Het Eiland vormt hiermee als totaal een contrast met de directe stedelijke omgeving.  

 

Een groot deel van het eiland is onderdeel van het Nationaal Landschap Hollandse Waterlinie. Een klein 

deel van de uiterwaarden behoort tot het Nationaal Landschap Rivierengebied.  
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De Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) is een 85 kilometer lange verdedigingslinie tussen het IJmeer 

en de Biesbosch die vanaf 1814 is gebouwd. Door middel van water moest de vijand buiten de deur 

worden gehouden. De Linie is verweven met een complexe landschappelijke structuur en bestaat uit 

inundatiegebieden, schootsvelden, forten, kazematten en waterwerken (zie paragraaf 2.3.8). Binnen de 

NHW, thans met de status van Wereld Erfgoed, neemt het Eiland van Schalkwijk een belangrijke positie 

in. De recreatieve betekenis van de NHW kent hier het hoogtepunt, aangezien dit een van de weinige 

gebieden is waarin het oorspronkelijke ensemble van de verdedigingslinie nog zichtbaar en gaaf is. Het 

museale landschap van de Stelling van Honswijk wordt dan ook de parel van de NHW genoemd.  

Het Nationaal Landschap Rivierengebied ligt in de provincies Gelderland en Utrecht. Hier stromen onder 

andere de Kromme Rijn, de Linge en de Lek doorheen.  

 

De toegangswegen tot het eiland zijn beperkt. Vanuit het noorden (Houten) lopen de toegangswegen 

via twee bruggen over het Amsterdam-Rijnkanaal: over de Schalkwijkseweg en meer naar het oosten 

de Beusichemseweg. Vanuit het oosten en het westen is het eiland bereikbaar via de Provincialeweg, 

de Lekdijk en aan de zuidzijde is er het pontje vanuit Culemborg. De spoorlijn Utrecht – ‘s 

Hertogenbosch loopt van noord naar zuid dwars door het gebied en snijdt het eiland als het ware 

doormidden.  

De Lek en het Amsterdam-Rijnkanaal zijn onderdeel van (inter)nationale vaarroutes en maken 

onderdeel uit van een totaal vaarwegennetwerk. De Lek is onderdeel van het programma ‘Ruimte voor 

de Rivier’, een nationaal programma gericht op het veiliger maken van het nationale watersysteem 

rondom overstromingsgevaar en waterberging.  

Een deel van de uiterwaarden van de Lek behoren tot de ecologische hoofdstructuur (EHS). Over het 

Eiland loopt de ecologische verbindingszone. De Schalkwijkse wetering en het inundatiekanaal zijn ook 

deel van de Kaderrichtlijn Water, een Europese Richtlijn die in december 2000 van kracht is geworden 

en een kader geeft voor de bescherming van oppervlaktewater en grondwater. 
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2.3 Cultuurhistorisch-geografische waarden 
Historisch geografische waarden omvatten de waarden die herkenbaar zijn in het historisch landschap 

en die de ontstaansgeschiedenis van (delen van) het landschap markeren. Binnen de gemeente Houten 

en met name het Eiland van Schalkwijk zijn de volgende landschappelijke kenmerken te onderscheiden. 

 

2.3.1 Strangen, natuurlijke waterlopen, restgeulen, gegraven waterlopen 
Door grondstoffenwinning, al dan niet in combinatie met natuurontwikkelingsprojecten vanaf ca. 2000 

in de uiterwaarden van het Eiland van Schalkwijk zijn nog maar enkele van de vele oorspronkelijke  

rivierstrangen herkenbaar. Dat zijn vroegere (zij)armen van de rivier de Lek die hun functie verloren 

hebben en nu als nevengeulen zijn ingericht en nog als een smalle waterloop overgebleven zijn. 

Vóór de aanleg van de dijken vond de afwatering in het gebied op natuurlijke wijze plaats. Het 

regenwater verzamelde zich op het laagste punt in het landschap en stroomde naar de hoofdafwatering, 

de rivier. Na de aanleg van de dijken moest het water kunstmatig afgevoerd worden. Daartoe werden 

waterlopen gegraven die het water naar de sluis voerde en vandaar naar de rivier (als de stand van het 

rivierwater van dat moment dit toeliet). Veelal werden de bestaande natuurlijke afwateringen ook weer 

gebruikt bij de nieuwe afwatering. Vaak werden deze waterlopen ook vergraven, recht getrokken of 

breder gemaakt. Tenslotte werden er ook nieuwe waterlopen gegraven. Deze zijn veelal herkenbaar 

aan hun rechte tracé. Door alle vergravingen van de natuurlijke waterlopen is het verschil tussen 

natuurlijke en gegraven waterlopen niet altijd direct herkenbaar. Beloop, profiel en eventuele 

begeleidende beplanting (laanbeplanting) van deze waterloop hebben cultuurhistorische waarde. 

 

2.3.2 Lekdijk 
Het gebied is door bedijking vanaf 1120 op grote schaal 

geschikt gemaakt voor bewoning. Vanaf dat moment is 

gestart met de ontginning van het moerasgebied van 

Schalkwijk en ‘t Waal. Op het Eiland van Schalkwijk is de 

Lekdijk aangelegd op de Honswijkse stroomrug. Het is 

een zandige oeverwal waarbij de dijk is aangelegd op de 

hoogste delen ervan. De keuze hiervoor hield in dat deze 

oeverwal in tweeën werd gesplitst, een buitendijks en een 

binnendijks gelegen deel. De eerste permanente 

bewoning op de Honswijkse stroomrug is al rond het jaar 

900 ontstaan, zodat na de bedijking bebouwing binnen- 

en buitendijks aanwezig was. De bedijking van de Lek 

betekende niet dat het gebied achter de dijk nooit meer 

overstroomde. De naam ’t Waal is waarschijnlijk afkomstig van ‘waal' of 'wiel', wat doorbraak gat of 

doorbraakkolk betekent. Volgens de cultuurhistorische waardenkaart van de provincie Utrecht heeft de 

Lekdijk een zeer hoge cultuurhistorische waarde. 

Beloop en profiel van de dijk en de vrije ligging in het landschap, hebben cultuurhistorische waarde. 

 

2.3.3 Wielen 
Een wiel is een doorbraakkolk die ontstaat bij een dijkdoorbraak. Bij een doorbraak was de 

stromingsdruk vaak zodanig groot dat delen van het voor- of achterland rond het gat werden 

uitgeschuurd en er een diep gat ontstond. Bij het dichten van de dijk had men de keuze om de dijk aan 

de rivierzijde om het gat te leggen of juist aan de landzijde. Na het omleggen en dichten van de dijk 

bleef dan of binnendijks of buitendijks een gat gevuld met water achter. Zo'n plas wordt "wiel" of "waal" 

genoemd. 

Vlakbij 't Waal zijn twee plassen gelegen die op de geomorfologische kaart van de provincie Utrecht zijn 

aangegeven als wielen. Uit bronnen is bekend dat de dijk bij ’t Waal in 1482 is doorgestoken en in 1624 

is doorgebroken. De genoemde wielen zijn waarschijnlijk bij deze dijkdoorbraken ontstaan en hebben 

grote cultuurhistorische en landschappelijke waarde. 
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2.3.4 Oude wegen 
De basis van de wegenstructuur Op het Eiland van 

Schalkwijk is al erg oud. De oudste weg moet al  rond het 

jaar 1000 zijn ontstaan. Het diende als vluchtweg voor 

bewoners en hun vee op de Honswijkse stroomrug op 

overstromingen naar de hoger gelegen Houtense 

stroomrug. Het was een ‘Uitwegh’ door het moerasgebied 

van Schalkwijk naar veiliger oorden. Deze Uitweg is nog 

steeds in het gebied aanwezig.  

Daarnaast zijn kort na 1120 wegen aangelegd langs de 

hoofdwatergangen bij de ontginning van het 

moerasgebied van Schalkwijk. Andere delen van de 

weginfrastructuur (met name bij Tull en 't Waal) zullen al sinds de hoge middeleeuwen in gebruik 

geweest zijn. Op het Eiland van Schalkwijk ligt ook een deel van de vroegere landbouwweg, "Trip" 

geheten, die aan de overkant van het Amsterdam-Rijnkanaal doorloopt, oorspronkelijk tot Houten toe. 

Deze oude landbouwweg is een voormalige provinciale weg. Het is in 1630 aangelegd als 

voetpad/wandelpad. Daarna werd het verbreed tot provinciale weg naar Houten. Door de aanleg van 

het kanaal in de jaren 30 werd dit deel afgesneden. De historische wegen zijn op hoofdlijnen 

geïdentificeerd in de MIP-rapportage en de cultuurhistorische inventarisatie door de provincie. 

Aanvullende inventarisaties zijn de afgelopen jaren uitgevoerd. Beloop, profiel en eventuele 

begeleidende beplanting (laanbeplanting) van de betreffende wegen hebben cultuurhistorische waarde.  

 

2.3.5 Blokken, strokenverkaveling, akkers 
Een van de meest kenmerkende aspecten van het gebied 

is de typische strokenverkaveling. Zowel in de 

oeverwallenstrook als in het polderlandschap met 

veenontginningen komen deze voor. De kavels in het 

oeverwallengebied lopen een beetje krom, hetgeen te 

maken heeft met de ontginning van de oeverwal in de 

vroege middeleeuwen en het gebruik daarbij van 

keerploegen. Deze ploegen hadden geen verstelbaar 

rister en werden door een span van acht ossen getrokken. 

De lichte kromming was gemakkelijker bij het keren van 

de ploeg. Ook werden de akkers door het gebruik van 

deze ploeg bol geploegd. Die bolling is in het terrein nog 

steeds herkenbaar in een groot deel van het gebied. Door 

de tweedeling van de oeverwal liepen de bol-kromakkers door tot in de uiterwaard. Buitendijks was tot 

rond 2000 op de uitlopers van de oeverwal ook nog duidelijk het patroon van de blokverkaveling 

aanwezig. Bij het in cultuur brengen van deze gronden liet men zich leiden door de hoogte van het 

terrein. Als eerste werden sloten aangelegd langs de hoogste delen van de oeverwal en in het vervolg 

daarop langs de iets lagere, enz.. Hierdoor ontstond een zeer onregelmatige structuur waarin de 

ontstaans- en ontwikkelingsgeschiedenis van dit buitendijks gelegen gebied tot 2000 heel herkenbaar 

was.  

    

In het veengebied is de ontginning en verkaveling die in de hoge middeleeuwen plaatsvond, nog steeds 

herkenbaar. De ontginning vond plaats vanaf de Schalkwijkse Wetering en de parallel daaraan 

aangelegde wegen. Langs de wegen werden op vaste afstanden grenzen uitgezet ("geslagen"). Op de 

grenzen werden perceelsloten gegraven en aan de voorkant werd de boerderij gebouwd. Vervolgens 

werd er naar achteren verder ontgonnen totdat men aan de achtergrens (die in het cope-contract was 

vastgelegd) bereikte. Aanvankelijk werden de gronden vooral voor akkerbouw gebruikt. Daartoe werden 

er smalle akkertjes naast elkaar op de kavel aangelegd. Doordat men met een vast rister ploegde, 

werden die akkertjes bol geploegd. In het terrein zijn deze bolle akkertjes nog steeds goed zichtbaar. 

Later werd het gebied door inklinking steeds vochtiger en werd de grond steeds minder geschikt voor 
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akkerbouw. Men schakelde over op veeteelt. De bolling van de vroegere akkers werd niet weggehaald, 

omdat die ook zorgde voor een goede detailontwatering. Daardoor zijn er thans nog smalle bolle 

percelen in het gebied herkenbaar. Die dus hun oorsprong in de middeleeuwen hebben. 

Beloop, profiel en eventuele begeleidende beplanting van de waterlopen die de verkaveling bepalen, 

hebben cultuurhistorische waarde, evenals de bolle percelen en de restanten van de bol-krom akkers 

die nog in het binnendijkse gebied herkenbaar zijn.  

 

2.3.6 historisch bebouwingslint 
Schalkwijk is ontgonnen vanaf de Schalkwijkse Wetering. Daar werden ook de boerderijen gevestigd 

van waaruit het gebied werd geëxploiteerd. Ook de kern 't Waal is grotendeels te identificeren als 

bebouwingslint langs de Waalse Wetering. Aan weerszijden van deze weteringen en de daarlangs lopen 

weg, ontwikkelde zich in de loop der eeuwen een vrij extensief, open bebouwingslint van boerderijen. 

Dit historische bebouwinglint heeft een zekere karakteristiek en historische betekenis. Het vormt een 

ensemble van bebouwing, afgewisseld met open plekken, de historische waterloop, het historisch 

wegenpatroon en karakteristieke beplanting. 

 

2.3.7 Overige 
Binnen het Eiland van Schalkwijk kunnen meer 

karakteristieke landschappelijke kenmerken worden 

onderscheiden, zoals omgrachte plaatsen, oude erven, 

huisterpen en de Brink in Schalkwijk. Deze zijn in het 

kader van dit rapport echter van minder belang en 

worden daarom hier niet behandeld. Dat geldt ook voor 

de beeldbepalende leilinden bij oude boerderijen, 

begraafplaatsen, de eendenkooi en veerwagenterrein 

langs het Amsterdams Rijnkanaal. Wel speciale 

aandacht in dit kader verdient de Nieuwe Hollandse 

Waterlinie.  

 

2.3.8 De Nieuwe Hollandse Waterlinie 
De Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) is een complex van terreinen, water- en verdedigingswerken, 

die in de negentiende eeuw en de eerste helft van de twintigste eeuw werden aangelegd voor de 

verdediging van de "Vesting Holland". De waterlinie strekte zich uit van Muiden aan het IJsselmeer tot 

Werkendam aan de Biesbosch. Veel elementen van de waterlinie, zoals forten en sluizen, zijn 

aangemerkt als Rijksmonument. Andere onderdelen, zoals de groepsschuilplaatsen en kazematten 

hebben ook een beschermde status en zijn/worden ook rijksmonument. Er zijn ook onderdelen, zoals 

houten gebouwen en limietpalen, die zijn beschermd als gemeentelijk monument. 

 

Vestingwerken en Forten 

Om de NHW ten zuiden van de Lek in verband te brengen 

met de Linie ten noorden van de Lek werden het fort 

Honswijk en het Lunet de Snel aangelegd. Fort Honswijk 

werd precies in de noordelijke Lekdijk gesitueerd. Zo kon 

het zowel de Lek en de uiterwaarden als delen van het 

binnendijks gelegen gebied bestrijken. Het lunet de Snel 

bestreek een bocht in de Lekdijk die niet vanuit het fort 

onder vuur kon worden gehouden. In 1848 waren beide 

werken voltooid. 

Tegelijk werden ook veranderingen aangebracht in het 

inundatiesysteem.  
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Inundatievelden  

Een groot deel van het Eiland van Schalkwijk ligt binnen 

de NHW. Als deze in staat van verdediging werd 

gebracht, liet men de hierop ingerichte lage gebieden 

onderlopen (de zogenaamde inundatievelden), die dan 

ontoegankelijk werden voor de vijand. Door de in het 

gebied aanwezige secundaire stroomruggen lijken 

meerdere inundatievlakken aanwezig te zijn. Ze maken 

echter allemaal deel uit van inundatiekom V (zie later en 

figuren volgende pagina). De inundatievelden zijn een 

wezenlijk onderdeel van het verdedigingssysteem van de 

NHW, die sinds dit jaar op de Werelderfgoedlijst van 

UNESCO staat en hebben als zodanig een belangrijke 

cultuurhistorische waarde. De vertaling van deze waarde 

naar het ruimtelijk beleid is afhankelijk van de specifieke situatie. In bepaalde gevallen kan worden 

gedacht aan een stringenter aangepast bouwbeleid, terwijl dit niet overal het geval hoeft te zijn. 

 

Inundatiewatergang en -kanaal 

Ten behoeve van de inundatie van de lage polders werd 

naast Fort Honswijk een grote inlaatsluis in de Lekdijk 

aangelegd met een inundatiesluis ten oosten ervan. De 

inlaatsluis stond in verbinding met de gracht van het Fort 

en de inundatiesluis met het voormalige veenstroompje  

De Snel, die tot inundatiewatergang was omgewerkt en 

met de Fortgracht van Lunet aan de Snel in verbinding 

stond. In de jaren 1870 bleek de capaciteit van dit stelsel 

onvoldoende en werd in 1871 een nieuw inundatiekanaal 

gegraven naar de Schalkwijkse Wetering. Tegelijk met het 

kanaal werden ook twee verdedigingswerken gebouwd: 

het werk aan de Korte Uitweg en in 1875 het werk aan de 

Waalse Wetering. Langs een deel van het kanaal was een 

grondwal aanwezig met opstelplaatsen voor afweergeschut met daarnaast gedekte weg.  

 

Vrije schootsvelden 

Rond de verdedigingswerken was een gebied 

aangewezen, dat vrij moest zijn van 

permanente bebouwing of vrij moest kunnen 

worden gemaakt in geval van oorlogsdreiging. 

Onderscheid werd gemaakt in zones op 300, 

600 en 1000 m afstand van deze werken. Als 

het betreffende fort in staat van verdediging 

werd gebracht, werden de bomen gekapt en de 

(verplicht in hout opgetrokken) bebouwing 

verwijderd, zodat de vijand geen dekking had 

en vanuit het fort vrij kon worden geschoten. Op 

het Eiland van Schalkwijk liggen diverse vrije 

schootsvelden rondom de aanwezige forten en 

verdedigingswerken. Met de recente 

toevoeging van de NHW aan de Wereld-

erfgoedlijst van UNESCO bezitten deze vrije 

schootvelden een nog hogere graad van 

bescherming. 
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Houten huizen, houten schuren 

Om een vrij schootsveld te hebben en om de vijand geen 

gelegenheid te geven om dekking te vinden achter 

bestaand ‘muurwerk’, mochten nieuwe woningen, 

boerderijen en schuren in de buurt van de waterlinie 

alleen nog maar in hout worden gebouwd. Zo konden ze 

in geval van gevaar snel worden afgebroken. Er zijn nog 

verschillende van dergelijke houten gebouwen aanwezig 

in het gebied, waarvan er meerdere op de gemeentelijke 

monumentenlijst staan. Enkele ervan verkeren in zeer 

slechte staat van onderhoud. 

 

 

 

 

Kazematten, groepsschuilplaatsen 

Een verdere verdichting van het verdedigingssysteem 

vond plaats vanaf de Eerste Wereldoorlog met de bouw 

van betonnen schuilplaatsen bij de forten. Aan de 

vooravond van de Tweede Wereldoorlog is ook nog een 

serie nieuwe betonnen verdedigingswerken aangelegd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruggen, sluizen etc. 

Vaak wordt vergeten dat de Nieuwe Hollandse Waterlinie 

niet alleen een serie forten was, maar primair een 

aaneenschakeling van te inunderen terreinen. Om dat 

voor elkaar te krijgen waren sluizen, stuwen en allerlei 

andere waterwerken noodzakelijk. Hier en daar zijn nog 

restanten ervan in het gebied te vinden. Eén ervan is de 

brug langs de Groeneweg (zie foto hiernaast), die recent 

door de gemeente is gerestaureerd . 
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3. De Stelling van Honswijk en ontwikkelingen daarbinnen2 
 

3.1 Algemeen 
Na de val van Napoleon werd vanaf 1815 gewerkt aan een nieuwe hoofdverdediging van ons Koninkrijk. 

Dit verdedigingssysteem kreeg de naam Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) en was een verbeterde 

versie van de Oude Hollandse Waterlinie (OHW). Het is een ingenieus verdedigingssysteem dat bestaat 

uit een grootschalig stelsel van mogelijkheden tot controleerbare onderwaterzettingen (inundatie) van 

laaggelegen gronden en polders en verdedigingswerken bij dreigende oorlogssituaties. Het tracé van 

de NHW loopt in een noord-zuid lijn vanaf de vesting Muiden aan de toenmalige Zuiderzee via de 

Utrechtse Vecht naar de Domstad, via een oostelijke omtrekkende cirkel en de Vaartsche Rijn naar 

Vreeswijk, waarna de linie overloopt in de Diefdijklinie tot aan de vesting Gorinchem, en bij Werkendam 

eindigt bij de oostelijke rand van de Biesbosch. Grondlegger van dit idee was C.R.T. Kraijenhoff (1758-

1840), toenmalig ‘directeur der Hollandse Fortificatiën’. Samen met waterbouwkundige Jan Blanken 

(1755-1838) kon Kraijenhoff na 1815 gaan werken aan de uitvoering van zijn plannen, maar vanwege 

gebrek aan financiële middelen werden tussen 1815 en 1826 alleen de fortengordel van Utrecht en de 

meest noodzakelijke inundatiewerken gerealiseerd. 

 

De verdedigingswerken 

Vanaf 1840-1841 kreeg de aanleg een voortvarend vervolg met de bouw van onder meer een tiental 

forten met bomvrije geschutstorens  (‘torenforten’) langs de rivieren. Daaronder vielen ook de aanleg 

van de Forten Honswijk en Everdingen. Deze Forten waren noodzakelijk om aanvallende legers te 

verhinderen via de rivier de Lek, de beide Lekdijken en de naastliggende hogere gronden naar het 

westen van ons land op te trekken. Beide Forten waren ook belangrijk voor het in stand houden van de 

gestelde inundaties van de achterliggende laag gelegen polders. Hiervoor dienden de naast de beide 

Forten gelegen inlaat- en inundatiesluizen. Deze sluizen moesten niet alleen vanaf het Fort kunnen 

worden bediend, maar moesten ook worden verdedigd in geval van vijandelijke aanvallen.   

Vanaf 1842 werd begonnen aan de bouw van de forten Honswijk en Everdingen, die als ‘Wachters aan 

de Lek’ lange tijd de kern vormden van de verdediging van deze ‘hoofddoorgang’ naar het westen. 

Tegelijkertijd werd veel aandacht besteed aan de voor de inundatie benodigde inundatievoorzieningen 

en de inundatiestelsels. 

 

Het inundatiestelsel 

De werking van een inundatie was het meest effectief wanneer in de polders niet meer dan ca. 0,40 m 

water stond. Dan is het onbegaanbaar voor de aanvallende legers te voet of te paard en onbevaarbaar 

voor platbodemvoertuigen. Aangezien het waterpeil in de toenmalige Zuiderzee gemiddeld 2,0 m lager 

was dan in de grote rivieren moest het totaal te inunderen gebied in kommen worden verdeeld elk met 

een eigen inundatiepeil. De kommen werden van elkaar gescheiden door bestaande wegen en 

polderdijken in het gebied. Meestal moesten die voor dit doel worden verhoogd. Ook waren nieuwe 

keringen in de vorm van grondkaden nodig. Het voor het stellen van de inundaties benodigde water kon 

uit rivieren worden onttrokken. Bij de inrichting van het systeem werd uitgegaan van de al aanwezige 

civiele infrastructuur in de vorm van schut- en inlaatsluizen, afsluitbare duikers en waterwegen. 

Daarnaast werden speciale inundatiewerken aangelegd om water uit de rivieren te kunnen inlaten of in 

de polders op te stuwen. 

Het inundatiegebied van de Stelling van Honswijk was inundatiekom V. Het werd gevormd door het hele 

ontginningsgebied van Schalkwijk en Tull en ’t Waal uit de periode na 1120.      

 

De inundatievoorzieningen 

De inundatievoorzieningen bestonden in het algemeen uit specifieke voor dit doel gebouwde inlaat- en 

inundatiesluizen in de directe omgeving van de forten. De capaciteit, en daarmee de grootte van de 

sluizen hing onder andere samen met de capaciteit van het inundatiestelsel en de wateraanvoer uit de 

 
2 Bronnen: Stelling van Honswijk: vestinglandschap aan de Lek, Douwe Koen; De Stelling Honswijk, Johan van der Gun; De 

Hollandse Waterlinie, Veen Uitgevers 
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rivieren. Echter belangrijker nog was de tijd die men redelijkerwijs acceptabel achtte voor het stellen 

van de inundaties. Een tijd van 20 á 25 dagen achtte men redelijk, omdat de oorlog voeren in die tijd 

een traag gebeuren was. Na een oorlogsverklaring was het mobiliseren van een legeren het vervoer 

van troepen en materieel naar het oorlogsgebied een tijdrovende zaak. Binnen die periode zou er 

normaal gesproken voldoende tijd zijn om inundaties te stellen en de linie in staat van verdediging te 

brengen.        

 

3.2 De situering van Fort Honswijk binnen de Stelling 
De keuze voor de plaats van Fort Honswijk lag niet op voorhand vast. Dit in tegenstelling tot die van 

Fort Everdingen, dat exact op de kruising van de Lekdijk en de Diefdijk moest komen te liggen. Fort 

Honswijk moest gezien de samenhang met Fort Everdingen wel in de directe nabijheid daarvan worden 

gesitueerd, maar ook zodanig dat de rivier de Lek in voldoende mate ‘in lengte richting’ met 

afweergeschut kon worden bestreken en de inundaties vanuit het Fort zo optimaal mogelijk konden 

worden gesteld. Er zijn verschillende locatieschetsen opgesteld en afgewogen op voor- en nadelen. 

Uiteindelijk is gekozen voor de huidige situering strak naast de kern van het dorpje Honswijk. Deze 

keuze betekende uiteindelijk wel het einde van dit dorp (zie onderstaande figuren).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Fort heeft vanuit de wens om de Lek over grote afstand te kunnen overzien en te verdedigen ook 

een heel bijzondere vorm gekregen. Het is gebouwd als een gesloten aarden werk met één 

geschutstoren, zover mogelijk gesitueerd in richting van de rivier. De consequentie van de toren op deze 

plaats was, dat het aan de Lekdijk gelegen binnendijkse gebied niet (goed) kon worden verdedigd vanaf 

de geschutstoren. Om die reden is gelijktijdig met de aanleg en de bouw van de toren van Honswijk een 

tweede verdedigingswerk aangelegd. Het was een klein driehoekig aardenwerk zonder gebouwen, eerst 

genoemd Lunet bij Honswijk, later aangeduid als Lunet aan de Snel.  

 

Dit gesloten aardenwerk lag ten noordoosten van het Fort Honswijk langs het riviertje De Snel. Het was 

ondersteunend aan de verdediging van Fort Honswijk, terwijl men van daaruit tevens het riviertje, dat 

zou gaan dienen als inundatiewatergang, kon verdedigen.       

Het riviertje was een voormalig veenstroompje, dat van de Waalse/Honswijkse Wetering naar de Lekdijk 

liep. In het totaal was deze watergang 700 meter lang en varieerde de breedte van 5 tot 12 meter. Bij 

de aanleg van het Lunet is de loop van het riviertje aangepast om het aan te laten sluiten bij de nieuwe 

gracht rond het Lunet. Tussen deze watergang en de gracht van het Fort is in de singelweg aan de 

oostzijde van de gracht een inundatiesluis met vijf openingen aangelegd. Deze sluis (Damsluis) kon 

worden afgesloten met schotbalken. Van deze sluis is tegenwoordig alleen nog het gedeelte aan de 

kant van de Fortgracht te zien.  
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De Stelling van Honswijk bestond na de aanleg dus enkel uit Fort Honswijk, Lunet aan de Snel, een 

inlaat- en een inundatiesluis en de inundatiewatergang De Snel. Achter de Stelling was sprake van een 

open polderlandschap met name vanwege het vrije schootsveld dat vanuit de verdedigingsfunctie 

vereist was. Dit landschap met zijn laaggelegen polders is de afgelopen 150 jaar nauwelijks veranderd. 

Dit is mede het gevolg van de Kringenwet uit 1853. Deze Wet bepaalde dat rond alle belangrijke Forten 

zogenaamde verboden kringen werden ingesteld, waarbinnen zeer strenge bouwvoorschriften golden. 

Zo mocht binnen de eerste kring uitsluitend in hout worden gebouwd. Enkele van die houten huisjes uit 

die periode zijn nog steeds aanwezig in het gebied, maar het algemene gevolg was dat de Kringenwet 

de bouw van nieuwe woningen ernstig in de weg stond. 

Fort Honswijk kan worden aangemerkt als een bijzonder en uniek Fort onder andere vanwege zijn 

ligging strak langs de rivier de Lek, zijn bijzondere vorm (langgerekt) met toren op één van de bastions 

(in plaats van centraal op het terrein), zijn unieke poortgebouw (door de dubbelfunctie van de fortwal), 

de deels nog aanwezige inlaat- en inundatiewerken, de afleesbaarheid van de historische ontwikkeling, 

de gaafheid van het complex en de samenhang met andere werken in de Stelling Honswijk3. In de 

volgende paragraaf wordt een samenvattende historische beschrijving van het Fort gegeven.  

 

3.3  De aanleg van het Fort als verdedigingswerk met 

waterbeheervoorzieningen 

Het verdedigingswerk 

Het Fort is gebouwd in de periode 1842-1848, waarbij tussen 1842 en 1844 gewerkt is aan het geheel 

met de hand graven van een brede fortgracht en het opwerpen van een fortwal langs de binnenrand. 

Met het graven van de fortwal krijgt het Fort een hoofdvorm die nu nog steeds aanwezig is: een 

gebastionneerde plattegrond met een noord-zuid georiënteerde lengteas. In deze fortgracht wordt in 

dezelfde periode een voor die tijd unieke inlaatsluis gerealiseerd en een sluis voor het onderwater zetten 

(inunderen) van het achterland: een essentieel onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW). 

Met de vrijkomende grond van de fortgracht wordt niet alleen de fortwal gemaakt, maar wordt ook het 

zuidelijke deel van het binnenterrein waar de toren moet komen opgehoogd. Deze ophoging is 

noodzakelijk om de bouw van een kelderverdieping onder de toren te vergemakkelijken en om een 

torengracht te kunnen maken met een acceptabel waterpeil. 

De ronde toren van het Fort, ook wel aangeduid als Donjon, wordt gebouwd naar voorbeeld van de 

Engelse “Martello towers” en de Franse “toures 

modeles”’. De toren heeft een diameter van 43,36 

m aan de basis en een aanvankelijke hoogte van 

22,80 m, inclusief het bomvrije trappenhuis 

(belvédère)  boven het peil van de torengracht. 

Door zijn hoogte biedt de toren een perfect 

uitzichtpunt van waaruit de rivier de Lek en de 

inlaatsluis kunnen worden gecontroleerd en 

verdedigd.  

 
3 Zie o.a. Ontwikkelkader Fort Honswijk, juni 2019; Johan van der Gun/Edwin Boonstoppel 
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De toren is opgebouwd om een kleine ronde open schacht met drie bakstenen ringen, waarvan de 

middelste ring voor de helft eveneens uit een halfronde open schacht bestaat. De buitenring is 

concentrisch ten opzichte van de schacht vanwege het verschil in dikte van de buitenmuur. De toren 

krijgt drie verdiepingen op een kelder.  

Bij het ontwerp van de toren is veel aandacht voor uiterlijk vertoon. Zo wordt de oorspronkelijke 

borstwering aan de bovenzijde in zeer fraai metselwerk met decoratie uitgevoerd: uitkragend van de 

toren zelf en voorzien van alternerende hoge en lage vertandingen aan de bovenkant en bogen aan de 

onderkant met daarin opgenomen kijk- en werpgaten. Het aanbrengen ervan moet vooral een 

ornamentale achtergrond hebben gehad als uitdrukking van kracht en vooral bedoeld om de vijand te 

imponeren. Naast de weerstand tegen geschutvuur was representatie in die tijd ook een belangrijk 

element bij de bouw van een verdedigingswerk.   

Aan de frontzijde was sprake van een hoge wal met daarop een borstwering die aanvankelijk de 

infanterie dekking moest bieden bij een vijandelijke aanval. Tevens waren er enkele emplacementen 

voor kanonnen voor de verdediging van de inlaat- en inundatie sluis. Aan de luwe zijde (westzijde) was 

de fortwal veel lager en hier werd ook de entree van het fortterrein gesitueerd.  

 

De inundatievoorzieningen 

De inundatievoorzieningen bestonden uit een inlaatsluis en een inundatiesluis. Met de inlaatsluis werd 

rivierwater uit de Lek in de fortgracht gebracht. Daarna stroomde het water via een aan de oostzijde van 

de fortgracht gelegen inundatiesluis rechtstreeks in de inundatiewatergang De snel en van daaruit in de 

Honswijkse- en Tull en ’t Waalse wetering. Bij overstroming van die wetering kwamen vervolgens de 

lage polders Blokhoven en verder onder water te staan. De genoemde inlaatsluis was voor die tijd 

bijzonder vanwege zijn drieledige functie en de toegepaste constructies. De eerste functie was die van 

hoofdwaterkering in vredestijd. Hiervoor fungeerde twee schotbalkwanden aan de Lekzijde van de sluis, 

waarbij de ruimte tussen deze wanden was gevuld met klei en aangestampte koemest. Daarachter 

waren twee puntdeuren aanwezig die in mobilisatietijd fungeerden als hoofdwaterkering op het moment 

dat de schotbalkwanden waren verwijderd. Via deze puntdeuren kon het water uit de Lek in de fortgracht 

worden ingelaten en via de inundatiesluis naar het achterland worden getransporteerd.  

Om de puntdeuren tegen de waterdruk van het hoger gelegen Lekwater in te kunnen openen was een 

voor die tijd zeer innovatieve “toldeur” in de sluis ingebouwd, waarmee tevens kon worden voorkomen 

dat, in geval van een gestelde inundatie, bij lage rivierstanden water uit het geïnundeerde gebied weer 

zou kunnen terugstromen richting de Lek.  

 

Het inundatiestelsel 

Door de beperkte aanvoercapaciteit van de inundatiewatergang en die van de aansluitende wetering 

was berekend, dat de tijd voor het stellen van de inundatie van kom V ca. 28 dagen zou duren bij een 

rivierstand van gemiddeld hoogwater. Bij afwijkende rivierstanden kon die tijd langer of korter zijn. Het 

waren slechts theoretische voorspellingen, omdat het in de praktijk beproeven van een inundatie niet 

mogelijk was, onder andere vanwege de hoge schadevergoedingen die dan aan grondeigenaren 

moesten worden uitgekeerd.        

 

3.4 Een proeve van bekwaamheid van de Linie en de Stelling van Honswijk 

 

3.4.1 Algemeen 
Toen in de zomer van 1870 de Frans-Duitse oorlog uitbrak en het Nederlandse leger mobiliseerde 

volgde pas een eerste proeve van bekwaamheid van de Linie en de Stelling van Honswijk. Hierbij kwam 

een groot aantal gebreken aan het licht. In de forten was onvoldoende ruimte voor de huisvesting van 

manschappen, het in staat van verdediging brengen duurde te lang en op de fortwallen ontbrak het aan 

geschikte ruimten voor het opslaan van munitie en reserve geschut. Dit, in combinatie met de 

geleidelijke invoering van het getrokken geschut met achterlader en de toegenomen mobiliteit van 

aanvallende legers, heeft gezorgd voor een andere kijk op het ‘vijand denken’. In 1874 resulteerde dit 

in een nieuwe wet, de zogenoemde Vestingwet.  
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De verdedigingswerken 

Als uitvloeisel van de Vestingwet werden nieuwe forten gebouwd met daarop gemetselde gebouwen 

met een zware gronddekking om ze ‘bomvrij’ te maken, werden op bestaande forten zonder gebouwen 

ook dergelijke voorzieningen getroffen en werden de torenforten drastisch onderhanden genomen. Een 

ander aspect van de wet was het treffen van voorzieningen om de verdedigingslinie sneller in staat van 

verdediging te brengen.  

De grootste concentratie aan verdedigingswerken werden gerealiseerd rond de stad Utrecht. Dit waren 

er maar liefst 19. Dit grote aantal kan worden verklaard uit het gegeven dat de stad Utrecht het 

belangrijkste verkeersknooppunt was in de Linie en uit de ervaringen in het verleden werd gezien als 

meest waarschijnlijke punt voor een aanval. Een zwak punt in dit deel van de Linie was het gebied 

tussen Utrecht en Bunnik aan beide zijden van de Kromme Rijn. Het gebied, dat bekend stond onder 

de naam Houtense Vlakte lag zodanig hoog ten opzichte van de omgeving, dat het niet kon worden 

geïnundeerd. Vandaar dat hier de grootste en zwaarst bewapende forten uit de Linie liggen; Fort bij 

Rijnauwen en Fort bij Vechten.     

 

De inundatievoorzieningen 

De aanleg van nieuwe wegen en spoorwegen in de periode na het gereedkomen van de Linie betekende 

dat aanvallende legers zich veel sneller konden verplaatsen. Dit maakte het noodzakelijk de inundatietijd 

sterk te bekorten. Voor de reeds bij de aanleg van de Linie gerealiseerde voorzieningen was het 

praktisch onmogelijk om de capaciteit ervan te vergroten. Wel konden nieuwe sluizen aan het stelsel  

worden toegevoegd. Ook kon in veel gevallen de aanvoer van water uit de rivieren worden verbeterd, 

kon de capaciteit van de inundatiewatergangen worden vergroot door bijvoorbeeld verbreding ervan 

en/of konden nieuwe inundatiewatergangen worden aangelegd met andere inlaatpunten in het 

inundatiegebied. Zo kwam er bijvoorbeeld bij Wijk bij Duurstede een nieuwe inundatiesluis en werd de 

Kromme Rijn verruimd en deels ‘gekanaliseerd’.     

 

Het inundatiestelsel 

Aan de inundatievelden zelf konden nauwelijks verbeteringen worden aangebracht die zouden leiden 

tot het verkorten van de inundatietijd. Wel konden met grotere nauwkeurigheid de terreinhoogten van 

de polders en de daarin liggende ‘obstakels’ worden bepaald. Hier waren dan wel vaak verbeteringen 

mogelijk. Ook zijn verbeteringen in organisatorische zin doorgevoerd om sneller te kunnen inunderen.     

  

Binnen de Stelling van Honswijk is niet gewacht op het verschijnen van de Vestingwet en is al in 1871 

gestart met de eerste verbeterwerkzaamheden. 

 

3.4.2 Aanleg nieuw inundatiekanaal 
Tussen 1871 en 1874 is een compleet nieuw inundatiekanaal van ca. 3000 m lengte gegraven in de 

Stelling. Dit kanaal liep van Honswijk in een nagenoeg rechte lijn naar de Schalkwijkse wetering. Bij 

Honswijk stond het door middel van een eveneens nieuwe doorlaatsluis (inundatiesluis) in verbinding 

met de Fortgracht. Dit nieuwe kanaal en de verbeterde watertoevoer vanuit de Lek maakte het mogelijk 

het gebied tussen Vreeswijk en Schalkwijk en bij de Vaartsche Rijn beduidend sneller te inunderen dan 

voorheen het geval was. Bij gemiddelde rivierstanden zou de inundatietijd niet meer bedragen dan 4 á 

5 dagen en bij lage rivierstanden 12 á 13 dagen. Over het kanaal werden vijf stalen bruggen geplaatst. 

Daarnaast zijn er twee bruggen gekomen over de gracht rond Lunet aan de Snel. Na de aanleg van het 

kanaal verloor de inundatiewatergang "De Snel" haar functie, maar is wel in het landschap blijven liggen. 

Met een deel van de grond, die vrijkwam bij het graven van het nieuwe inundatiekanaal, legde men een 

wal aan met daarachter een weg, de "Gedekte Gemeenschapsweg bij Honswijk". 

 

3.4.3 Aanleg Gedekte Gemeenschapsweg bij Honswijk 
Met de vrijkomende grond van het inundatiekanaal is in 1872-1873 een 1035 m lange verdedigingswal 

aangelegd tussen het Fort Honswijk en de toenmalige Batterij aan de Korte Uitweg. De hoogte van de 

wal lag deels op 5.5 m+AP en deels  op ongeveer 8.5m+AP. Achter deze wal lag een weg die diende 

als een gedekte gemeenschapsweg, in de volksmond genoemd de Vuurlinie. De wal liep tot aan 
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genoemde Batterij. Ter plaatse van de toegangsweg naar de Lunet aan de Snel was de wal 

onderbroken.  

In de wal zijn op vier plaatsen emplacementen gemaakt voor in totaal 12 kanonnen. Dit geschut diende 

om de Lunet aan de Snel te flankeren en om het droogblijvende terrein ten noorden van de Lekdijk te 

kunnen bestrijken. 

 

3.4.4 Verbetering van Lunet aan de Snel 
De lunet werd al in 1873-1874 grondig onder handen genomen. Men breidde dit werk uit en verzwaarde 

de wallen. Verder bouwde men in het midden van het verdedigingswerk een bomvrij gebouw met 

bovengelegen remise. Van de buitenkant ziet dit gebouw er niet spectaculair uit. Toch heeft het iets 

bijzonders. Binnen bevindt zich namelijk een munitie takellift die in verbinding staat met de 

bovengelegen remise. Op deze manier kon men de munitie vanuit de magazijnen in de bomvrije kazerne 

naar boven hijsen en vanuit de remise verdelen over het geschut. Later is ook nog een bergloods 

gebouwd. 

 

3.4.5 Aanleg Werk aan de Korte Uitweg 
Dit werk werd in 1873-1874 aangelegd als een open aarden batterij (Batterij aan de Korte Uitweg), die 

"met de grond voortkomende uit de ontgraving van het kanaal van Honswijk naar de Schalkwijkse 

Wetering langs dit kanaal werd opgeworpen.". Het oorspronkelijke oppervlakte van dit werk bedroeg 

135x55 m2. In de jaren 1877-1879 veranderde men de batterij in een gesloten werk met een keelwal en 

werd er een bomvrij kazerne, een remise en een Fortwachterswoning gebouwd en veranderde men de 

naam in Werk aan de Korte Uitweg. 

De bestemming van het Werk aan de Korte Uitweg was om vuur uit te brengen op de binnenberm van 

de Noorder Lekdijk die men vanuit Fort Honswijk niet kon zien, en om het Werk aan de Waalse Wetering 

te flankeren. Uiteraard moest de bezetting ook de vijand "de overtocht over het inundatiekanaal 

betwisten". 

 

3.4.6 Aanleg Werk aan de Waalse wetering 
Met de aanleg van het Werk aan de Waalsewetering in 1876-1878 werd de laatste ‘doorgang’ in de 

Stelling Honswijk afgesloten. Dit kleine verdedigingswerk, met een oppervlakte van 130x80 m2 binnen 

de gracht ligt circa 1500m ten noordwesten van het Werk aan de Korte Uitweg midden op de niet 

inundeerbare Vuylcoopse stroomrug. Het hart van de verdediging bestond uit een kleine bomvrije 

kazerne. Dit gebouw heeft drie bouwlagen. Inwendig verbindt een gietijzeren wenteltrap de begane 

grond van de bomvrije kazerne met de gesloten tussenverdieping en de bovengelegen remise. Bij de 

ingang van het werk is de Fortwachterswoning gebouwd en in 1885 tenslotte nog een bergloods. 

De primaire functie van het verdedigingswerk bestond uit het afsluiten en verdedigen van de Waalseweg 

en Achterdijk, het verdedigen van de niet inundeerbare Vuylcoopse stroomrug en het nieuw gegraven 

inundatiekanaal.    

3.4.7 Ingrijpende verbeteringen Fort Honswijk 
De Vestingwet uit 1874 heeft ook geresulteerd in een grootschalige, en zoals later zal blijken enige 

verbouwing van Fort Honswijk in zijn verdedigende functie. Deze verbouwing is gerealiseerd in de 

periode 1878-1882. De van oorsprong autonome toren wordt ‘afgetopt” door sloop van de bovenste 

verdieping, met een dikke grondlaag afgedekt en ingekapseld door een nieuw gebouw: een half ronde 

grondgedekte contrescarpgalerij. De eerder zo imponerende en hoog opgaande toren wordt onzichtbaar 

gemaakt door het in het nieuwe militaire landschap te integreren. De verdedigende functie van de toren 

komt daarmee te vervallen en vanaf dat moment is de nieuwe functie die van verblijfsruimte voor 

soldaten.  

De contrescarp is uitgerust met een vergelijkbare fundering als de toren. Daarop zijn  verdeeld over 

twee lagen verblijfsruimtes voor soldaten en officieren gebouwd. De contrescarp krijgt geen 

verdedigende functie. Na de bouw ervan wordt aan de buiten- en bovenkant ook een dikke laag grond 

aangebracht en wordt het bouwwerk afgestempeld op de toren. De constructie is ontworpen en 

gebouwd als kazerne. Pas nadat het Fort zijn verdedigende functie verliest, wordt het in latere tijd deels 

nog gebruikt als opslagplaats voor munitie.       
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Met de uitplaatsing van kanonnen uit de toren moeten hiervoor nieuwe onderkomens worden 

gerealiseerd binnen het fortterrein. Deze nieuwe onderkomens worden gebouwd op verhoogde bastions 

in de hoeken van het fortterrein in de vorm van betonnen remises, die worden ingericht als opstelplaats 

voor kanonnen, verbruiksmagazijn voor projectielen én schuilplaats voor artilleristen. De remises 

worden na de bouw eveneens met een dikke laag grond afgedekt. In mobilisatietijd kunnen de kanonnen 

van hieruit snel en eenvoudig op de fortwal worden gepositioneerd. De fortwal moet hiervoor wel 

ingrijpend worden aangepast. Naast deze remises is tegen de oostelijke fortwal nog een kleine 

hooggelegen trasbetonnen schuilplaats met verbruiksmagazijnen gebouwd. De functie van deze 

gebouwen is, tot het Fort zijn verdedigende functie verloor, ongewijzigd gebleven.  

Op het middenterrein wordt in het kader van de grootschalige verbouwing van het Fort in 1878-1882 

een eveneens met grond gedekte munitiewerkplaats gebouwd. Dit grote bakstenen gebouw wordt ook 

voorzien van een zware fundering en onderkelderd. Ook komen er twee houten artillerie loodsen voor 

opslag en onderhoud van kanonnen en vredestijd. De munitiewerkplaats ondergaat in de loop van de 

tijd diverse inpandige aanpassingen, die doorgaan tot nadat het Fort zijn verdedigende functie verliest.  

Ofschoon de grote verbouwing van het Fort van 1878-1882 gemotiveerd wordt door de gedachte dat de 

reële verdedigingscapaciteit prioriteit moet krijgen boven de uitdrukking van kracht, komt daarmee geen 

einde aan de representatieve karakteristiek van het Fort. Opmerkelijk genoeg wordt dan wel meer de 

communicatie met de vriend gezocht dan met de vijand. Aan de luwe zijde van het Fort wordt een statige 

toegangspoort gepositioneerd met poterne naar het binnenterrein. Haar rijk geornamenteerde en 

monumentale voorgevel, met pilasters, rustiek werk en boog, richt zich op de toegangsweg, de Lekdijk. 

Deze architectuur lijkt te zijn bedoeld om soldaten en burgers gerust te stellen als toonbeeld van 

discipline en standvastigheid van het leger. Met de beeldende toevoegingen moet het moreel van de 

troepen ondersteund worden, en wordt de discipline uitgedrukt waaraan soldaten worden onderworpen. 

Dezelfde overwegingen moeten hebben gespeeld bij de bouw van de remises met frontmuur in 

blokkenmotief en schijnvoegen en de fortwachterswoning. Het laatste betreft een hoger gelegen stoere 

woning, die zichtbaar is vanaf de toegangsweg. De woning wordt uitgerust met een trapgevel, 

decoratieve muurankers en mozaïekwerk in de raambogen.   

Met de grote verbouwing in 1878-1882 wordt de functie van het Fort drastisch omgegooid. Een 

verdedigingswerk met een nadrukkelijk aanwezige defensieve architectuur wordt door de met grond 

gedekte nieuwe gebouwen vervangen door de geometrie met een uitstraling van een kunstmatig 

landschap. De woning accentueert het landschappelijke karakter van het Fort nog meer. De 

aanpassingen van de fortwal met borstweringsconstructies en emplacementen voor de positionering 

van de kanonnen en de nieuw aangebracht begroeiing rondom de fortwal en het Fort dragen hier ook 

in sterke mate aan bij. 

 

3.5 De situatie in de Linie na 1885 
 

3.5.1 Algemeen 
De voltooiing van de Linie in de beging jaren van 1880 viel ongeveer samen met de invoering en het 

gebruik van de brisantgranaat rond 1885. Dit type granaat had een hoog-explosieve lading, die 12-16 

maal krachtiger was dan een vergelijkbare met buskruit gevulde granaat. Gebouwen van metselwerk 

met gronddekking en de aarden fortwallen waren hiertegen niet bestand. Dit maakte de forten op slag 

ongeschikt als artilleriesteunpunt. De brisantgranaat markeert als het ware het einde van de bakstenen 

tijdperk van de vestingbouw. Radicale en kostbare voorzieningen zouden nodig zijn om de bestaande 

vestingwerken tegen de uitwerking van dergelijke projectielen te beschermen. Mede vanwege de 

technische en financiële consequenties hiervan heeft men voor een andere oplossingsrichting gekozen. 

Besloten werd om het zwaartepunt van de artillerieverdediging op grotere afstand buiten het Fort te 

organiseren. Op de forten bleven aanvankelijk nog het lange afstandsgeschut, om de aanvaller zo lang 

mogelijk op afstand te houden, èn het geschut voor de nabij verdediging.   

Gedetailleerd werd uitgewerkt hoe het tussenterrein bij het in staat van verdediging brengen van de 

Linie moest worden ingericht. 
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3.5.2 De Stelling van Honswijk 
Voor de Stelling van Honswijk leidde de invoering van de brisantgranaat tot een aantal aanpassingen, 

die om een aantal redenen geleidelijk zijn doorgevoerd. De transitie van Fort Honswijk als bomvrij 

artilleriesteunpunt naar stormvrij infanteriesteunpunt heeft geduurd tot in de mobilisatietijd van WOI.   

 

Kleine uitbreidingen Fort Honswijk 

Op Fort Honswijk heeft al in 1884/1885 een kleine uitbreiding plaatsgevonden. Tegen de zuidelijke punt 

van de contrescarpgalerij werd in brikbeton een remise gebouwd, bestemd voor twee kanonnen voor 

het onder vuur nemen van vijandelijke schepen op de Lek. Gelijktijdig werd ook tegen de zuidzijde van 

remise F een dubbele kazemat gebouwd, eveneens bestaande uit brikbeton voor een betere 

bescherming van de grote inlaatsluis. Na uitplaatsing van de artillerie buiten het Fort paste men in 1897 

de schietgaten in dit gebouw aan voor mitrailleurs op zogenaamde kazemataffuiten.  

De nabijverdediging van de inlaatsluis gebeurde met geweervuur vanaf een geweergalerij achter een 

tamboer. Deze tamboer, een gemetselde muur op de wand van de binnenste sluiskolk met 13 

schietgaten, beschermde niet alleen de infanteristen in de geweergalerij, maar ook de achterliggende 

ingang naar de poterne. 

 

Na de uitplaatsing van de artillerie van het Fort is besloten de nabijverdediging van de inlaatsluis te 

organiseren vóór deze sluis. Hiertoe is een half maanvormig infanteriebanket aangelegd in het 

voorterrein. Een infanteriebanket is een borstwering (manshoge aarden wal) met daarvoor een lage 

grondstrook als opstap voor de infanteristen. Staand op het banket konden zij met handvuurwapens 

over deze aarden wal schieten op een naderende vijand en waren zij achter dit banket gedekt voor 

vijandelijk vuur. Met de aanleg hiervan is ook een ‘brug’ over de inlaatsluis gelegd en een extra doorgang 

in de tamboer gemaakt zodat infanteristen zich in geval van nood konden terugtrekken op het Fort. 

Een deel van het infanteriebanket is nu nog aanwezig.  

 

In veel latere tijd worden ook de voorzijden van de remises aangepast om ze geschikt te maken als 

schuilplaats voor de infanterie. De ingangen worden versmald (alleen nog toegankelijk voor type M90 

mitrailleurs), de houten schuifdeuren vervangen door stalen draaideuren en de hele voorzijde voorzien 

van een laag gewapend grindbeton. Alles om de remises beter te beschermen tegen de kracht van de 

brisantgranaat.  

 

Na het vertrek van het grootste deel van de artillerie naar verplaatsbare posities in batterijen buiten het 

Fort, is ook de Fortwal aangepast. De geschutemplacementen rond de toren aan de rivierzijde zijn 

weggehaald, terwijl ook een deel ervan rond de bastions zijn komen te vervallen.     

 

Uitbreidingen in de gedekte gemeenschapsweg 

In de jaren 1902-1904 werden vier cement-betonnen schuilplaatsen voor de artilleristen in de aardenwal 

van de gemeenschapsweg gebouwd. Drie van de vier schuilplaatsen zijn nog intact, terwijl van de vierde 

niet meer dan een ruïne over is. Overigens kan men bij de ruïne duidelijk zien dat voor de afdekking 

van de schuilplaatsen gebruik werd gemaakt van spoorstaven. 

 

Een paar jaar later, in 1907, is de grondwal in de gedekte gemeenschapsweg uitgebreid met 18 munitie-

nissen van cementbeton. Deze nissen werden op verschillende hoogtes in de wal aangelegd in verband 

met de bereikbaar van de munitie.  

Tijdens de mobilisatie 1914-1918 zijn tenslotte op enkele plaatsen nog scherfvrije groepsschuilplaatsen 

gebouwd als aanvulling op de bestaande onderkomens. Het zijn zogenoemde  ‘mootschuilplaatsen’, 

met een verwijzing naar de bouwwijze.  

 

Aanleg Batterij aan de Noorder Lekdijk 

In 1909, dus ook nog vóór de mobilisatie, is men halverwege Fort Honswijk en Vreeswijk begonnen met 

de aanleg van een batterij aan de kant van de uiterwaarde tegen de Lekdijk. Deze batterij was niet 

bedoeld om de scheepvaart op de Lek onder vuur te nemen, maar om het Werk aan de Waalse Wetering 

en het Werk aan de Korte Uitweg te flankeren. In die tijd sprak men overigens niet meer van de Stelling 
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Honswijk, maar vielen de verdedigingswerken in dit deel van de NHW onder "Groep Vreeswijk". De 

bewapening van de batterij bestond uit zes kanonnen van 12 cm. 

 

In het midden van het werk lag een grondgedekt onderkomen met twee lokalen, één voor logies en een 

munitiemagazijn, en twee privaten. Links en rechts van dit onderkomen bevonden zich de opstellingen 

voor het geschut met betonnen munitie-nissen in de borstweringen. Verder waren er twee houten 

commandoposten in de taluds van de traversen van het noordelijk en zuidelijk deel van het plateau, 

waarop de batterij lag. 

 

Aanleg Werk aan de Groeneweg 

Tijdens de mobilisatie 1914-1918 werd ongeveer twee kilometer ten oosten van Fort Honswijk een 

infanteriestelling aangelegd. Deze stond loodrecht op de Noorder Lekdijk en strekte zich uit tot over de 

Achterdijk. Deze stelling bestond uit loopgraven, prikkeldraadversperringen, grachten en 34 

grondgedekte gewapend betonnen groepsschuilplaatsen (type 1918I). Na de mobilisatie zijn de aarden 

werken opgeruimd, terwijl de schuilplaatsen zijn blijven liggen. 

 

Tijdens de mobilisatie van 1939-1940 is het Werk aan de Groeneweg opnieuw in staat van verdediging 

gebracht. Er werden loopgraven, tankgrachten en veldstellingen aangelegd en barakken gebouwd als 

verblijf voor de manschappen. Ook werden gewapend betonnen groepsschuilplaatsen (type P) en 

gietstalen koepelkazematten gebouwd. Deze laatste als antwoord op mogelijk zware 

mitrailleuraanvallen. In 1936-1938 waren al enkele van deze schuilplaatsen omgebouwd tot 

mitrailleurkazemat. Verder plaatste men op de Lekdijk en in de Achterdijk tankversperringen.  

 

Alle versperringen met uitzondering van die in Achterdijk zijn opgeruimd, de verblijfsbarakken gesloopt 

en de aarden werken ontmanteld. Alleen de talrijke betonnen groepsschuilplaatsen uit beide 

mobilisaties en de betonnen onderstukken van de koepelkazematten vormen herinneringen aan die tijd 

 

Nieuwe verdedigingswerken verspreid in het landschap 

Kort na het begin van de mobilisatie is gestart met de aanleg van batterijen, commandoposten, 

magazijnen, e.d. buiten het Fortterrein. De batterijen waren bedoeld voor de opstelling van het geschut 

van de artillerie. Voor het merendeel waren deze in gewapend beton uitgevoerde batterijen tussen en 

achter de Forten gelegen, zoveel mogelijk beschut in boomgaarden en achter boerderijen.  

 

3.6 De situatie in de Linie na 1920 
 

3.6.1 Algemeen 
Veel van de tijdens de Eerste Wereldoorlog getroffen voorzieningen in het voorland die in grond waren 

uitgevoerd zijn direct van die tijd weer opgeruimd, met uitzondering van de betonnen schuilplaatsen en 

batterijen. Nieuwe werkzaamheden bleven beperkt tot aanpassingen die nodig waren vanwege de 

aanleg van autowegen en het Amsterdam-Rijnkanaal. Op of nabij de plaatsen waar deze werken de 

Linie doorsneden en nieuwe ‘doorgangen’ vormden, werden kanon- en mitrailleurkazematten gebouwd. 

Op andere plaatsen waren speciale inundatiewerken nodig. Voorbeelden zijn de voormalige 

hefdeursluis in de A2 en de ‘plofsluis’ in het Amsterdam-Rijnkanaal bij Jutphaas. 

In 1939-1940 werden grote aantallen veldversterkingen gebouwd in de vorm van ‘groepsnesten’ 

mitrailleurkazematten en loopgraven met prikkeldraadversperringen. In de loop van de mobilisatie 

werden de stellingen voorzien van groepsschuilplaatsen van gewapend beton. Tevens werden 

tankversperringen en tankgrachten aangelegd en werden ook de forten van infanterieopstellingen 

voorzien.     

3.6.2 De Stelling van Honswijk 
Binnen de Stelling van Honswijk vinden de belangrijkste verbeteringen in de periode 1939-1940 plaats 

in het voor- en tussenterrein. Er wordt een tankgracht gegraven in het voorterrein van het werk aan de 

Groeneweg en er worden diverse prikkeldraadversperringen aangelegd. Ook komen er 
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tankversperringen in de Lekdijk en de Achterdijk en aansluitend in de uiterwaard. Bij het uitbreken van 

de oorlog zijn de verdedigingswerken nog niet gereed. 

 

3.7 Fort Honswijk na verlies van zijn verdedigingsfunctie (periode 1945-

2020) 
Nadat de NHW kort na 1945 onbruikbaar wordt verklaard voor eventuele toekomstige oorlogen krijgen 

de forten een nieuwe functie, vaak als opslag- en bewerkingsplaats van munitie. Dit geldt ook voor Fort 

Honswijk nadat het eerst nog een bijzonder gebruik heeft gehad.   

3.7.1 Periode 1945-1948 
In de periode 1945-1948 wordt het Fort aanvankelijk gebruikt als gevangenenkamp voor foute 

Nederlanders en van oorlogsmisdaden verdachte Duitsers uit de periode van de Tweede Wereldoorlog 

en in latere periode ook als ondervragingskamp. Voor de huisvesting van de gevangenen wordt gebruikt 

gemaakt van bestaande gebouwen, zoals de kelder van de toren, de contrescarp, de grote 

munitiewerkplaats en een van de remises (D). Voor het bewakingspersoneel en voor de noodzakelijke 

voorzieningen moeten nieuwe onderkomens worden gerealiseerd. Op de plaats van het huidige gebouw 

V komt een noodgebouw dat dienst gaat doen als keuken/eetplaats voor bewakers. In 1946 wordt een 

nieuwe keuken/eetzaal gebouwd voor bewakers en personeel (gebouw P), terwijl dan ook stafbureau R 

wordt gebouwd en een eenzijdige uitbreiding van de politiebarak naast de toren. Met uitzondering van 

gebouw P zijn de gebouwen uit die periode in latere tijd afgebroken.  

3.7.2 Periode 1948-1968 
In de periode 1949-1968 is het Fort door het Depot Bewapeningsmaterieel en Munitie van de Koninklijke 

luchtmacht (KLu) in gebruik geweest voor opslag, renovatie en klein onderhoud van wapens en munitie. 

Er is behoefte aan nieuwe gebouwen zowel voor de uitvoering van werkzaamheden als voor de 

noodzakelijke voorzieningen voor personeel.  

Tot 1959 worden deze voorzieningen voornamelijk gerealiseerd op het zuidelijke terrein gedeelte 

vanwege de makkelijke bereikbaarheid van dit gedeelte van het fortterrein (in 1939 was al een nieuwe 

toegangsweg gerealiseerd langs het poortgebouw in die richting) én de al aanwezige gebouwen daar. 

Langs de toegangsweg wordt tegen het poortgebouw een nieuwe expeditie- en wachtgebouw X 

gebouwd voor aan- en afvoer van munitie. De artillerieloods naast de contrescarp wordt omgebouwd 

en aan de achterzijde uitgebreid en in gebruik genomen als werkplaats voor de onderhouds- en 

transportgroep MTO. Centraal op het terrein komen vijf Romneyloodsen (N) als legeringsplaats voor 

manschappen en apart daarvan drie nissenhutten met verbindingsruimte voor officieren en 

onderofficieren. Ook komt er tegenover de toren een grote manschappenkantine met eetzaal, terwijl de 

politiebarak wordt uitgebreid voor gebruik door officieren. Op het noordelijke terreindeel komt een kleine 

timmerwerkplaats op de plek van het huidige gebouw B en twee Romneyloodsen  naast de 

noodvoorzieningen uit 1945. Alle gebouwen uit deze periode worden in latere tijd weer afgebroken. 

Vanaf 1960 worden in hoog tempo nieuwe (modernere) voorzieningen gerealiseerd op het noordelijke 

terreingedeelte. Hiervoor wordt langs de noordzijde van het poortgebouw een nieuwe toegangsweg 

aangelegd (met ontmanteling van de fortwal daar). Er komt een nieuwe werkplaats (B) met aansluitende 

kokerschietbaan op de plek van genoemde timmerwerkplaats. Een nieuw legeringsgebouw (L) wordt 

gebouwd op de plaats van het huidige gebouw V, en ook een nieuw wachtgebouw (Y), kantoorgebouw 

S, eetzaal U en opslagplaatsen voor kolen/cokes en benzine/oliën/vetten. Met uitzondering van 

werkplaats B met kokerschietbaan zijn alle gebouwen uit die periode later weer afgebroken. 

3.7.3 Periode 1969-1996 
Als op 12 juni 1967 een zware ontploffing plaatsvindt op een munitieschip in de Kernhaven op Lage 

Weide in Utrecht wordt besloten het betreffende legeronderdeel (de Sloop en Dumpwerkplaats van 566 

Munitierenovatie compagnie van de Koninklijke Landmacht) te verplaatsen van Fort Rijnauwen naar 

Fort Honswijk. Op dat moment waren onderdelen van de KLu al vertrokken van Honswijk. Voordat de 

Landmacht het Fort in gebruik kan nemen wordt in 1969 een munitiehaven aangelegd en vervolgens 

een nieuwe munitiewerkplaats V gebouwd met een kleine hulsafslag in de buitenlucht. Ook wordt in 
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1970 een nieuw kantoorgebouw (S) gerealiseerd naast remise D en een nieuwe werkplaats (O) op de 

plek van de oorspronkelijke, en later uitgebreide, artillerieloods O. Er komt een stallingsruimte voor 

fietsen en parkeervoorzieningen voor auto’s omdat personeel/ manschappen vanaf dat moment niet 

meer op het Fort overnachten. Meerdere lokalen in gebouw H krijgen met de bouw van de nieuwe 

moderne munitiewerkplaats een andere functie (douche- en wasruimte, technische ruimte, e.a.) hetgeen 

gepaard gaat met enkele aanpassingen in 1972. Met uitzondering van de munitiewerkplaats V en 

hulsafslag worden alle voorzieningen in latere tijd weer afgebroken. Ook de munitiehaven is gebleven.    

3.7.4 Periode 1996-2020 
In de periode van 1996 tot 2000 is het Fort in gebruik geweest van de Explosieven Opruimingsdienst 

Defensie (EOD). Deze Dienst heeft uitsluitend gebruik gemaakt van bestaande gebouwen zonder 

nieuwe toevoegingen. Na 2000 is het Fort volledig buiten gebruik gesteld en kon flora en fauna zich in 

alle rust ontwikkelen. Dit geldt met name voor de vleermuizen, die in de toren van het Fort en directe 

omgeving een uitstekende plek hebben gevonden om er te verblijven. Pas in 2016 is er weer plaats 

voor de mens op het terrein als de gemeente Houten het Fort in eigendom verwerft.  

Vanaf dat moment worden verschillende van de nog aanwezige oude gebouwen, die geen 

monumentenstatus hebben, afgebroken. Om verder verval tegen te gaan vindt in deze periode groot 

onderhoud plaats aan de toren en wordt het poortgebouw volledig gerestaureerd. Daarnaast is veel 

geïnvesteerd in groenbeheer en -onderhoud en in de openstelling van het fortterrein voor het publiek. 

Op dit moment lopen meerdere wandelroutes over het fortterrein. 

 

3.8 Wat is er anno 2021 nog van de Stelling van Honswijk over 
Als we op de topografische kaart van het Eiland van Schalkwijk kijken dan is het eerste wat opvalt de 

Forten die als kralen aan een ketting in het landschap liggen. Het nagenoeg onzichtbare deel van de 

Stelling zijn de inundatievelden: de drassige polders met hun nat-minnende vegetatie. Uit hoofdstuk 2 

blijkt dat er echter nog talloze andere militair-historisch belangrijke elementen aanwezig. 

Genoemd kunnen onder andere worden: 

• het inundatiekanaal en de inundatiewatergang van het riviertje De Snel; 

• de (deels nog aanwezige) inundatiesluis aan de oostzijde van Fort Honswijk; 

• de Gedekte Gemeenschapsweg langs het inundatiekanaal met zijn munitienissen en 

schuilplaatsen; 

• de verborgen inlaatsluis onder het pad van de achter toegang Naar Fort Honswijk;  

• de houten Kringenwethuizen verspreid in het gebied; 

• de betonnen schuilplaatsen langs de verdwenen loopgraven en groepsnesten uit de Eerste en 

Tweede Wereldoorlog; 

• de betonfunderingen van de tankversperringen op meerdere plaatsen; 

• een deel van het infanteriebanket vóór de voormalige inlaatsluis bij Fort Honswijk; 

 

Het behouden van deze historische elementen door een goed beheer en onderhoud en waar nodig 

herstel en/of restauratie is landschappelijk gezien van groot belang om bezoekers van het gebied de 

grootsheid van dit militaire bolwerk te laten beleven. Indien zich vanuit andere ruimtelijke ontwikkelingen 

kansen voordoen voor het eventueel terugbrengen van verloren gegane elementen, verdient het 

aanbeveling deze kansen verder te verkennen, nader uit te werken en te beoordelen op haalbaarheid. 

De ruimtelijke ontwikkelingen in de uiterwaarden en de toekomstige dijkversterking bieden bij uitstek 

mogelijkheden genoemde kansen nader te verkennen.        
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4. Ruimtelijke ontwikkelingen in uiterwaarden 
 

4.1 Algemeen 
Op basis van de ontginningsgeschiedenis van het Eiland van Schalkwijk kunnen in het gebied drie 

landschapstypen worden onderscheiden: het uiterwaardenlandschap, het oeverwallandschap en het 

polderlandschap (met veenontginningen). Door de aanleg van de Lekdijk kort na 1100 is een deel van 

het Eiland buitendijks komen te liggen en is er een eigen dynamiek ontstaan van slibafzettingen bij het 

buiten de oevers treden van de rivier. Vóór de bedijking vonden met grote regelmaat slibafzettingen 

plaats op de lagere delen van het voorland en de buitenranden van de oeverwal. Na de bedijking werden 

de sedimentatieprocessen afgeremd door de grotere sedimentatieprocessen afgeremd door de 

grote(re) stroomsnelheden bij de gereguleerde rivier. Anders dan in de cultuurhistorische beschrijvingen  

van de gemeente Houten staat vermeld, bestaat er geen scherpe begrenzing tussen het 

oeverwallenlandschap en het uiterwaardenlandschap. De oeverwallen in ons gebied zijn reeds vanaf 

het jaar 900 ontgonnen, terwijl de dijk pas kort na 1100 is aangelegd op de hogere delen ervan. Bij het 

ontginnen is een verkavelingspatroon ontstaan die wordt gekenmerkt door kromakkers met bol liggende 

percelen. Dit is een uniek patroon dat uitsluitend in het rivierengebied voorkomt en is ontstaan in de 

Karolingische tijd. Dit verkavelingssysteem besloeg de hele oeverwal en liep door tot in de uiterwaarden. 

Voor het Eiland van Schalkwijk is dit nog goed te zien op de kadastrale minuutplans van 1825, waarbij 

de kavelsloten van de krom-bolakkers over de dijk doorlopen tot in de uiterwaarden. Deze zogenoemde 

‘bol-kromakkers’ zijn zowel binnendijks als buitendijks van grote cultuurhistorische waarden. Het 

oorspronkelijke verkavelingspatroon waaruit de ontginningsgeschiedenis van de (randen van) de 

oeverwal in de uiterwaarden valt af te lezen is tot ongeveer het jaar 2000 in stand gebleven. Vanaf dat 

moment is gehoor gegeven aan de enorme grondstoffenhonger, die in die periode in Nederland is 

ontstaan. De eerste grote ontzanding op het Eiland van Schalkwijk is uitgevoerd in de 

Honswijkerwaarden. In latere jaren zijn aan de ontrondingen natuur en/of recreatie doelen gekoppeld.              

 

4.2 Realisatie Honswijkerplas en plannen voor verdere ontwikkeling 
In onderstaande figuren is de situatie ter plaatse van de Honswijkerwaarden weergegeven voor de jaren 

1925, 2000 en 2020. Voor de situatie van 1925 zien we nog het doorlopen van de kavelstructuur van 

de oeverwal tot in de uiterwaard. In de periode tussen 2000 en 2020 verandert het landschap door de 

grootschalige zandwinning en de latere natuur- en recreatiedoelen in dit gebied drastisch.   

Situatie Honswijkerwaarden in 1925 en rechts in 2000 
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Situatie Honswijkerwaarden in 2020 en rechts plansituatie per deelgebied komende jaren 

Het gebruik van de Honswijkerwaarden in de huidige situatie is afwisselend natuur, extensieve recreatie, 

agrarisch (mede)gebruik en intensieve recreatie. Het gebied is opgedeeld in drie deelgebieden met elk 

een eigen functie. Deelgebied 1 betreft een plas met intensieve recreatie (strand, zwemmen en 

evenementen). Ten zuiden hiervan ligt deelgebied 2 en nog meer zuidelijk de uiterwaarden behorend 

tot deelgebied 3. Het laatst genoemde deelgebied 

strekt zich uit tot aan Fort Honswijk. Ten 

noordwesten van het gebied ligt op het eiland 

Ossenwaard een stuw- en sluizencomplex in de 

Lek. In tegenstelling tot de ontzandingsplas van 

deelgebied 1 met intensieve dagrecreatie is de 

ontzandingsplas van deelgebied 2 bestemd voor 

extensieve recreatie en ruimte voor 

natuurontwikkeling. De recreatievoorzieningen zijn 

gericht op natuurbeleving, zoals wandelen, kanoën 

en vogel spotten. Tussen de natuurplas en de 

recreatieplas is/wordt een (bewandelbare) dam 

gerealiseerd, waardoor in combinatie met de 

wandelpaden in de omgeving van het gebied 

meerdere rondwandelingen mogelijk zijn. Naast de 

scheidingsdam wordt in de zuidelijke plas nog een 

dam aangelegd om een kanovijver te maken. 

Tenslotte zal verondieping van de hele zuidelijke 

plas plaatsvinden ten behoeve van 

natuurontwikkeling. Hierdoor ontstaan er ook 

mogelijkheden om de oeverlengte te vergroten en 

het oppervlak ondiep water uit te breiden.  

Voor deelgebied 3 zijn plannen nog in ontwikkeling. 

Voor dit gebied wordt gedacht aan struinnatuur. 

Bijzondere aandachtspunten hierbij zullen de nog 

aanwezige restanten van de bol-kromakkers dienen te zijn, die in de andere deelgebieden verloren zijn 

gegaan, alsmede de (geo) hydrologische situatie binnendijks in relatie tot genoemde akkers. Met de 

voorgenomen dijkversterking zijn bij een gecombineerde uitvoering uitgelezen kansen voor verdere 

(rivier)natuurontwikkeling en vergroting van de biodiversiteit in dit gebied aanwezig. In de huidige situatie 

staat dit gebied ‘los’ van Fort Honswijk. Dit in tegenstelling tot het gebied aan de oostzijde van het Fort, 
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waar meerdere wandelpaden via Fort Honswijk lopen. Bij realisatie van het struinnatuurgebied zijn 

kansen aanwezig om wandelroutes vanuit dit gebied te koppelen aan het Fort. Fort Honswijk kan dan 

worden gezien als knooppunt tussen meerdere wandelroutes in het gebied. Het te maken 

natuurwandelpad “rondje Fort” kan daarvan dan onderdeel zijn met het Fort als rustpunt.   

 

4.3 Rivierverruiming en natuurontwikkeling Steenwaard 
Ook voor de buitendijks gelegen Steenwaard zijn de situaties van 1925, 2000 en 2020 weergegeven. 

Aan de westzijde van dit gebied zien we in de uiterwaarden ook het doorlopen van de kavelstructuur 

met bol-liggende kromakkers over de oeverwal. Ter plaatse van de Steenwaard zelf is meer sprake van 

een blokverkaveling als gevolg van de ontginningsstrategie waarbij gebruik is gemaakt van de 

hoogteverschillen in het landschap (hogere delen als eerste in cultuur gebracht gevolgd door iets lagere, 

etc.).    

                                          

Situatie Steenwaard in 1925 en rechts 2000 

 

Inrichtingsschets Steenwaard 2000 en rechts situatie 2020 

   

De Steenwaard ligt aan de noordoever van de Lek tegenover Culemborg, bovenstrooms van de stuw 

bij Hagestein. De rivierdynamiek is beperkt tot de hoogwaterperiodes. De uiterwaard bestond tot 2000  

uit een laag deel nabij de winterdijk en een hogere brede oeverwal met een zomerkade welke op NAP 

+5,20 m ruim twee meter boven het stuwpeil uitstak. De uiterwaard wordt doorkruist door een spoorbrug 

waarvan het landhoofd ver in de uiterwaard steekt. Dit landhoofd en een terp, waarop het oude veerhuis 

'Landlust' staat, vormen stroomschaduwen. Vanaf Landlust loopt een hoogwatervrije veerweg naar de 

winterdijk. Het gebied wordt actief ontwaterd via een hoofdwatergang parallel aan de rivier.  
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De directe aanleiding voor de ontgronding in de Steenwaard was het creëren van ruimte voor de rivier 

en om daarbij te komen tot natuurontwikkeling. In ruilverkavelingsverband van een veel groter gebied 

rond Schalkwijk was eerder 100 hectare aan uiterwaard gronden verworven voor het ontwikkelen van 

een natuurgebied. Dit gebied bleek bovendien geschikt voor het winnen van oeverfiltraat. Uit studie 

bleek dat de natuurontwikkelingsdoelen zodanig vorm te geven waren, dat de winning hierbij profijt zou 

hebben en omgekeerd, dat door het aanleggen van een krekenstelsel de hydrologische effecten van de 

winning konden worden gecompenseerd. Door nagenoeg de gehele uiterwaard is een benedenstrooms 

aangetakte ondiepe geul gerealiseerd. Door de lage stroomsnelheid van de Lek is afgezien van een 

met de rivier meestromende geul. Vanwege het belang van ondiep water voor riviergebonden vissoorten 

is extra aandacht besteed aan het realiseren van glooiende overgangen in het traject rond stuwpeil en 

de aanleg van enkele ondiepe kreekjes die doorlopen in rietgorzen of bos. 

In het gebied lopen wandelpaden, o.a. als routeverlenging van een van de klompenpaden in het gebied: 

het ‘Lint en Liniepad’.  

In het kader van de toekomstige dijkversterking zijn bij uitstek kansen aanwezig voor een verdere 

ontwikkeling van (rivier)natuur en vergroting van de biodiversiteit.   

 

4.4 Natuurontwikkeling en ontgronding Schalkwijker Buitenwaard 
De Schalkwijker Buitenwaard is een buitendijks gelegen gebied op de eerder genoemde oeverwal van 

de Lek met van oudsher een blokverkaveling. In onderstaande figuren is de situatie van 1925, 2000 en 

2020 weergegeven. Uit een vergelijking van de figuren valt op te maken dat de situatie in de afgelopen 

100 jaar nauwelijks is veranderd. Wel is aan de overzijde van de Lek in de Redichemsche waard al voor 

het jaar 2000 een rivierverruimingsproject uitgevoerd. Op dit moment bestaan er concrete plannen om 

in de Buitenwaard een natuurontwikkelingsproject te realiseren.      

 

Boven: Situatie Schalkwijker Buitenwaard in 1925 en rechts in 2000   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situatie Schalkwijker Buitenwaard in 2020
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De Schalkwijker Buitenwaard is 67 hectare groot. Het gebied maakt deel uit van het Utrechtse 

natuurnetwerk en bestaat nu vooral uit graslanden. Het gebied kan veel opleveren voor planten, dieren 

en bezoekers als de invloed van het rivierwater een kans krijgt. De insteek van het plan is om in deze 

uiterwaard gevarieerde, dynamische riviernatuur te ontwikkelen en een bijdrage te leveren aan 

hoogwaterveiligheid. 

Een gevarieerde natuur zal in meerdere fases worden ontwikkeld. In onderstaande schets is de nieuwe 

inrichting van de uiterwaard aangegeven. Door onder andere een nieuwe nevengeul die in verbinding 

staat met de Lek, in combinatie met kleiwinning, ontstaat nieuwe dynamische riviernatuur. De dijkzone 

en enkele hogere delen blijven geschikt voor kruidenrijk grasland en weidevogelgebied, terwijl andere 

delen van het gebied natter en moerassiger worden en dus goed voor watervogels en voor de 

biodiversiteit. Door het geulensysteem wordt een bijdrage geleverd aan de hoogwaterveiligheid en 

waterkwaliteit. Het gebied wordt na inrichting opengesteld voor publiek. 

 

Bij de in 2024 uit te voeren versterking van de Lekdijk zijn bijzondere kansen aanwezig voor verdere 

natuurontwikkeling en vergroting van de biodiversiteit. 

 

4.4 Conclusie 
Vanaf het jaar 2000 is de situatie in het uiterwaardenlandschap op het Eiland van Schalkwijk ingrijpend 

gewijzigd. In grote delen van de uiterwaarden zijn geulen gegraven en ontgrondingen uitgevoerd. In 

eerste instantie ten behoeve van het voorzien in de behoefte aan grondstoffen in Nederland en later 

vanuit rivierverruimingsbelang en natuurontwikkeling. Door deze werkzaamheden zijn zichtbare delen 

van de ontginningsgeschiedenis van de in de uiterwaarden doorlopende oeverwal verloren gegaan. De 

cultuurhistorisch zeer waardevolle restanten van de in de uiterwaarden nog aanwezige bol-kromakkers 

zijn verdwenen. Voor de nabije toekomst zijn echter kansen aanwezig om natuurontwikkeling en 

natuurbeheer in het gebied beter en meer integraal aan te pakken. Er zijn verkennende studies 

uitgevoerd waaruit blijkt, dat gedefinieerde natuuropgaven voor biodiversiteit en riviernatuur kansrijk en 

haalbaar zijn. Waar mogelijk dient daarbij een koppeling te worden gemaakt met de natuurdoelen voor 

Fort Honswijk. Aan de westzijde van het Fort zijn kansen aanwezig om wandelpaden te koppelen met 

het Fort, waarbij het Fort als knooppunt en centraal rustpunt kan gaan fungeren. 

 

Ten aanzien van het binnendijks gelegen gebied kan worden geconcludeerd dat het oeverwal-

landschap met zijn bol-kromakkers in het gebied nog in redelijk goede staat verkeert. Een in de literatuur 

gegeven mogelijke verklaring voor het nog aanwezig zijn van de bol-kromakkers is, dat na de dijkaanleg 

in 1120 binnendijkse kwel sterk is toegenomen. Dit zou hebben geleid tot een gebruiksverandering van 

de oeverwal van oorspronkelijk akkerbouw naar boomgaard. Bij een gebruik als boomgaard hebben in 

latere tijden geen grondbewerkingen plaatsgevonden, terwijl in meer recentere tijd dit landschapstype 

een beschermde status heeft. 

 

Voor de laag gelegen veenontginningen geldt, dat er voor het poldergebied nog steeds sprake is van 

een vrijwel onveranderde situatie. Met uitzondering van de dorpskernen lijkt de tijd hier stil te hebben 

gestaan. Voor zover het de schootsvelden en deels de inundatievelden van de NHW betreft, heeft het 

gebied een beschermde status voor instandhouding.    
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5. Kansen vanuit project Sterke Lekdijk4 
 

5.1 Algemeen 
De laatste dijkversterking op het Eiland van Schalkwijk is in 1985 uitgevoerd. Nu 40 jaar later dient dit 

opnieuw te gebeuren. Klink van het dijkmateriaal, zettingen in de ondergrond en veranderde 

klimatologische en (geo)hydrologische omstandigheden hebben er voor gezorgd dat de dijk niet meer 

aan de veiligheidseisen voldoet. Ook nieuwe inzichten omtrent veiligheid en veiligheidsberekeningen 

hebben hiertoe bijgedragen. De dijkversterking van 1985 was voornamelijk nog een sectorale 

aangelegenheid waarbij primair naar de technische noodzaak en mogelijkheden voor de versterking 

werd gekeken. Hierbij kon het gebeuren dat cultuurhistorische en archeologische waarden verloren 

gingen en landschappelijke en natuur belangen niet of slechts beperkt in de plannen werden betrokken. 

Vanaf eind vorige en begin deze eeuw is hierin verandering gekomen. Alle belangen en waarden krijgen 

heden ten dage een plek in de afweging naar de mogelijkheden voor dijkversterking. De nu uit te voeren 

dijkversterking biedt daardoor kansen om ook initiatieven vanuit andere belangen te realiseren.        

Uit het voorgaande is duidelijk geworden dat het landschap rond de Lekdijk binnen het Eiland van 

Schalkwijk sterk verbonden is met de hier aanwezige verdedigingswerken van de NHW. Er zijn weinig 

andere plaatsen in de NHW waar zoveel Forten in combinatie met nog aanwezige inundatiemiddelen, 

inundatievelden en restanten van de vrije schootsvelden in onderlinge samenhang te zien en te beleven 

zijn. 

Er doen zich bij de dijkversterking in de komende jaren bijzondere kansen voor om dit ‘historisch militaire 

landschapspark’ nog aantrekkelijker maken en de Waterlinie nog sterker aan de Lekdijk (als vroegere 

toegangspoort voor de vijand naar het westen) te koppelen. Dit kan door het verbinden en uitbreiden 

van wandelpaden, de aanleg van rustpunten langs de dijk en het zichtbaar en beleefbaar maken van 

weinig zichtbare en verloren waterlinieonderdelen. 

In de planvoorbereiding van de dijkversterking zijn ter verbeelding schetsen gemaakt voor kansrijke 

onderdelen. Ze vormen een aanzet voor de gewenste situatie na dijkversterking. In onderstaande figuur 

zijn de betreffende onderdelen aangegeven met een korte toelichting erop in de volgende paragrafen.   

 

5.2  De inlaatsluis van Fort Honswijk 
Fort Honswijk diende onder andere voor de bediening en bescherming van de nabijgelegen grote 

inlaatsluis en inundatiesluizen. Gelijktijdig met het graven van de fortgracht en de aanleg van de fortwal 

in 1842 werd begonnen met de bouw van de inlaatsluis en de oostelijk daarvan gelegen inundatiesluis. 

 
4 Bronnen: Cultuurhistorische beschrijving bij de Stelling van Honswijk, meekoppelkansen, Ronald Hamburg m.m.v. Johan 

van der Gun, Chris Will; Digitale omgeving Sterke Lekdijk 
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De inlaatsluis heeft in de loop van de tijd verschillende veranderingen ondergaan. Bij een dijkverzwaring 

in 1985 is de bovenzijde van de sluis uiteindelijk afgebroken en is het overblijvende deel onder de 

verzwaarde dijk verdwenen.  

De sluis had een driedelige functie en werd bij de aanleg gezien als zeer revolutionair vanwege die 

gecombineerde functies en de toegepaste constructies. In de sluis waren schotbalwanden ingebouwd, 

puntdeuren en een “toldeur”. Deze toldeur vervulde niet alleen een rol bij het vullen van de sluis, maar 

er kon ook mee worden voorkomen dat, in geval van een gestelde inundatie, water uit het geïnundeerde 

gebied zou kunnen terugstromen richting de Lek. Om de toldeur te kunnen laten werken hadden de 

twee sluiskolken een verschillende breedte van elkaar.  

Partijen die betrokken zijn bij de dijkversterkingsopgave hebben het initiatief genomen te verkennen 

welke mogelijkheden er zijn om delen van de inlaatsluis weer zichtbaar het beleefbaar te maken zonder 

het waterkerend vermogen van de Lekdijk aan te tasten. Daarnaast is vanuit de restauratie het initiatief 

genomen om als eerste aanzet de uitgang van de poterne (ondergrondse gang door de Fortwal) te 

restaureren. Deze gang kwam uit in een geweergalerij met voorliggende tamboer voor de bediening en 

verdediging van de inlaatsluis. De tamboer beschermde niet alleen de infanteristen in de geweergalerij, 

maar ook de achterliggende ingang naar de poterne. Een tamboer, ook wel revenementsmuur 

genoemd, is een gemetselde muur op de wand van de binnenste sluiskolk met schietgaten. 

Onderstaand een impressie van mogelijk gedeeltelijk herstel van de sluis.  

 

 

5.3 De omgeving van de inlaatsluis van Fort Honswijk 
In de periode dat ook de artillerie nog op het Fort aanwezig was, vond de verdediging van de sluizen 

plaats met kanonvuur vanaf de fortwal en met geweervuur vanaf de geweergalerij achter de tamboer. 

De nu nog aanwezige poterne loopt vanuit de contrescarp onder de oostelijke hoofdwal naar de 

inundatiesluis, zodat de militairen ongezien en beschermd de inundatiesluis konden bereiken voor de 

bediening ervan en haar in oorlogstijd vanachter de tamboer konden verdedigen. 

 

Na uitplaatsing van een groot deel van de artillerie van Fort Honswijk naar verspreid liggende plaatsen 

in het voorland werd de verdediging van de sluizen op een andere wijze georganiseerd. Onderdeel van 

de nieuwe verdedigingswijze was de aanleg van een infanteriebanket vóór de inlaatsluis aan 

weerskanten van de Lekdijk.  

Een infanteriebanket is een borstwering (manshoge aarden wal) met een gronddrempel (lage opstap) 

er achter die dient als staplaats voor infanteristen. Staand op het banket konden zij met 

handvuurwapens over deze aarden wal schieten op een naderende vijand en waren zij achter dit banket 

gedekt voor vijandelijk vuur. Een restant van dit banket is binnendijks van de Lekdijk nog aanwezig.  

 

Binnen het project Sterke Lekdijk zijn schetsplannen uitgewerkt (zie verbeelding volgende pagina) om 

de situatie ter plaatse van de achteringang van het Fort te verbeteren. De volgende ingrepen zijn daarbij 

in beeld: 

• de hoofdroute van de Lekdijk naar de achteringang van het Fort als rechte lijn doortrekken om 

het beloop van de dijk als hoofdwaterkering beter zichtbaar te maken; 
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• herstellen van het infanteriebanket en deze gebruiken voor als wandelroute van de 

parkeerplaats naar het Fort; 

• verplaatsen van de inrit naar de haven om routes te ontvlechten. Wel wordt een nieuwe 

toegang aangelegd als directe verbinding tussen het Fort en de haven (met verbeterde 

fietsenstalling); 

• struinpaden naar Werk aan de Groeneweg verbinden met de nieuwe afrit naar de haven 

 

 

 

 

 

5.4 Batterij aan de Noorder Lekdijk 
De Batterij aan de Noordelijke Lekdijk diende als opstelplaats voor geschut en schuilplaats voor de 

manschappen. Het geschut kon met twee deels overlappende schootsvelden het terrein tussen het 

Werk aan de Waalse Wetering en het Werk aan de Korte Uitweg bestrijken (flankeren). De reden voor 

de aanleg van deze batterij en de aan de overkant gelegen de batterij op de Zuidelijke Lekdijk (1907) 

had te maken met de intrede van de brisantgranaat tegen het einde van de 19e eeuw (zie Hoofdstuk 

4). Dit veranderde de verdedigingsstrategie: het geschut dat op de forten stond werd verplaatst naar 

batterijen in het terrein om de forten, zodat de forten minder doelwit werden van deze allesvernietigende 

granaat. Voor een snelle mobilisatie en inzet van artillerie werd hierom een aantal batterijen aangelegd.  

De Batterij op de noordelijke Lekdijk bevatte opstelplaatsen (emplacementen) voor in totaal zes 

kanonnen (12 cm kort), een tussengelegen brikbetonnen schuilplaats met onder meer een 

munitiemagazijn, een vurenhouten commandopost en twee aarden wallen ter bescherming van de 

infanterie (borstwering). Bij de dijkverzwaring in 1985 is deze batterij geslecht. In de huidige situatie is 

er nagenoeg niet meer dat aan dit verdedigingswerk herinnert. 

Om deze historische Batterij weer een beleefbaar onderdeel van de Stelling van Honswijk te laten zijn, 

wordt hier in het kader van de dijkversterking een rustpunt gemaakt. Met nieuw aan te leggen 

wandelpaden wordt et ook gekoppeld aan het voorliggende recreatieterrein. De op de volgende pagina 

getoonde schetsen zijn een eerste aanzet voor de gewenste situatie. Hierbij wordt ingezet op: 

• Zichtbaar maken van het verdwenen grondgedekte bouwwerk door middel van een 

grondmassief tegen de dijk en een cortenstalen wand als begrenzing aan de voorkant; 

• Aanleg van een rustpunt op de dijk bovenop dit grondmassief; 

• Voormalige opstelplaatsen voor kanonnen aan weerszijden van het grondmassief weer 

zichtbaar maken; 

• Verbindingen maken met het recreatieterrein.  
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5.5 Werk aan de Groene weg 
Het Werk aan de Groeneweg is een infanteriestelling op twee kilometer ten oosten van Fort bij Honswijk, 

die in 1915 gereed is gekomen. Deze stelling had als doel een directe aanval te voorkomen op het reeds 

verouderde Fort bij Honswijk, dat vanaf dat moment fungeerde als ‘stormvrij infanteriesteunpunt’. Het 

Werk aan de Groeneweg bestond uit twee achter elkaar gelegen loopgraven in de niet te inunderen 

zone tussen de Achterdijk en de uiterwaarden bij de Lek, onderling met elkaar verbonden door 

verbindingsloopgraven. Het lag in het verlengde van een vergelijkbare stelling aan de overkant van de 

Lek vóór Fort bij Everdingen. Bovendien lag de hoge spoordijk van de lijn Utrecht-Den Bosch binnen 

het schootsveld, waarachter een vijand zich kon verschuilen. 

Bij deze stelling staan tientallen betonnen schuilplaatsen (bunkers) van verschillende typen uit de 

mobilisatieperiodes 1914-1918 en 1939-1940. Uit deze laatste periode dateert ook de 100 meter 

voorgelegen, acht meter brede gegraven tankgracht (verdwenen) die als extra (water)barrière 

fungeerde en in zigzag patroon was aangelegd. Verder waren in die periode ten westen van deze 

infanteriestelling barakken gebouwd voor de legering van manschappen. Daarnaast waren kort voor de 

loopgraven prikkeldraadversperringen aangelegd. Tenslotte werd op de hellingen (talud) van de dijk en 

op het wegdek zelf in 1940 een betonnen ‘vechtwagenversperring’ aangebracht. Deze sloot binnendijks 

aan op de tankgracht en liep buitendijks door tot in de waterpartijen van de in de uiterwaard gelegen 

kleiputten. In de uiterwaard staat ter hoogte van de Groeneweg nog een drietal groepsschuilplaatsen 

uit de periode 1939-1940. Verschillende van de oorspronkelijke schuilplaatsen in de uiterwaard zijn in 

1985 bij de dijkversterking gesloopt. Aan de overkant liep deze stelling door en werd een identieke 

stelling gemaakt in het voorterrein van Fort bij Everdingen. Deze loopgravenlinie bestond uit twee rijen 

loopgraven die onderling verbonden waren, met eveneens een voorliggende tankgracht in zigzag 

patroon. De laatst genoemde infanteriestelling is nagenoeg verdwenen. Gezamenlijk zorgden ze voor 

een verbetering in de verdediging van het Lekacces. In 2013-2014 is het in Nederland unieke Werk aan 

de Groeneweg gereconstrueerd en toegankelijk gemaakt door eigenaar Staatsbosbeheer.  

Ten oosten van het Werk aan de Groeneweg ligt een buitendijks pad naar de aanlegsteiger van de 

Liniepont. 
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In het kader va de dijkversterking doen zich mogelijkheden voor om hier een herkenbaar rustpunt aan 

de dijk te maken, waarmee het voor recreanten op de dijk duidelijk wordt dat het hier om een bijzondere 

locatie gaat. De aanleg van extra paden versterkt de verbindingen tussen het Werk en de Liniepont. De 

hieronder weergegeven schetsen geven een indruk van de gewenste situatie. Hier worden de volgende 

ingrepen voorgesteld: 

• Aanleg van een drempel in de Lekdijk om het rustpunt te accentueren en de snelheid van 

auto’s te verlagen; 

• Aanleg van een verbindingspad van het rustpunt naar de ingang van het Werk aan de 

Groeneweg; 

• Aanleg zitplaatsen aan de dijk met zichtpunten op het Werk aan de Groeneweg met 

verbeelding van de aanwezigheid van de vroegere tankgracht of op de buitendijkse kleiput; 

• Verbeteren van de fietsroute van de dijk naar de Liniepont; 

• Het terugbrengen van een deel van de tankversperring in het voorland, de dijktaluds en via 

visualisatie over de weg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6 Verplaatste kazemat aan het Lekkanaal 
Een wat vreemde eend aan de rand van de Stelling van Honswijk is het verdedigingswerk langs het 

Lekkanaal. Dit vroegere verdedigingswerk moest worden afgebroken of verplaatst bij de verbreding van 

het Lekkanaal. Gekozen is voor verplaatsing en om het dan op een heel bijzondere en opvallende wijze 

‘neer te leggen’ in het landschap. De inrichting van het terrein rond de kazemat is nog niet optimaal. Om 

de bezoeker uit te nodigen richting deze kazemat te lopen of de uiterwaarden in is het de wens om een 

uitnodigend rustpunt langs de dijk te maken met verbindingen aan beide kanten van de dijk. De volgende 

schetsen geven een globaal beeld van de gewenste situatie, die bestaat uit: 

• Aanleg van een duidelijke kruising tussen wandelpad en de dijk waaraan het rustpunt 

gekoppeld wordt; 

• Aanleg van een rustpunt in de vorm van een dijktribune; 

• Verbetering van de parkeerplaats langs de Lekdijk; 

• Verlengen wandelpad naar de kazemat tot aan de Achterweg; 

• Mogelijke verbinding van het rustpunt met wandelpad in de uiterwaarde. 
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Om het recreatieve netwerk van het gebied in de omgeving van de dijk binnen het Eiland van Schalkwik 

te versterken, is het de wens om op een ruimere manier wandelverbindingen te maken. Hierbij horen 

ook verbindingen tussen het buiten- en binnendijks gelegen gebied. Dit kan op de plaatsen van de twee 

binnendijkse wielen en het Waalse Bos met trappen in de taluds en voor een veilige oversteek met 

drempels in de dijk (zie onderstaande schets). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realisatie van hiervoor genoemde projecten zal niet lijden tot het beter zichtbaar maken van de 

samenhang van de verschillende verdedigingswerken van de NHW op het Eiland van Schalkwijk, maar 

ook tot een betere beleefbaarheid van het gebied. Voor verschillende projecten gaat het om een betere 

inpassing van de NHW in het landschap van het Eiland van Schalkwijk en rondom het Fort tot een betere 

landschappelijke inpassing van het Fort zelf in het gebied rond de dijk.   
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6 Het huidig gebruik van verdedigingswerken in de regio5 
 

6.1 Eiland van Schalkwijk 
 

6.1.1 Fort Honswijk 
Fort Honswijk aan de noordzijde van de Lek en er tegenover aan de zuidzijde van de rivier Fort 

Everdingen vormen samen de Wachters aan de Lek. Voor dit imposante torenfort bestaan plannen voor 

herontwikkeling. Het terrein is openbaar toegankelijk en er lopen meerdere wandelpaden over het 

terrein. De historische gebouwen zijn te bezichtigen tijdens rondleidingen. De rondleidingen worden 

verzorgd door vrijwilligers van de Stichting Honswijk-Everdingen, die ook een groot deel van het 

groenbeheer voor hun rekening nemen. Een aantal andere gebouwen wordt tijdelijk verhuurd. De 

voormalige geschutstoren vormt het domein van een zeer grote populatie bijzondere veermuizen. 

De gemeente Houten is eigenaar van het Fort. Het Fort zal na restauratie in erfpacht overgaan naar de 

Stichting Fort Honswijk. 

6.1.2 Lunet aan de Snel 
Het kleine Fort aan het inundatiekanaal naast Fort Honswijk huisvest het educatieve centrum Waterfort. 

Het centrum is nog in ontwikkeling. Bezoekers kunnen kennismaken met het thema water en de 

relevantie hiervan voor natuur, landbouw, economie, leefbaarheid, duurzaamheid en veiligheid. Het 

interactieve centrum geeft tal van voorbeelden van watergebruik: verdediging met water, bescherming 

tegen water, en ook gebruik van water voor voedselproductie en het belang van drinkwater. Bezoekers 

kunnen in de toekomst experimenteren en voor kinderen zijn er speelmogelijkheden met water. 

De gemeente Houten heeft het Fort in 2016 gekocht van het Rijk. Vervolgens is het Fort met financiering 

van de provincie Utrecht volledig gerenoveerd. Het Fort is daarna in beheer overgegaan naar de 

Stichting Lunet aan de Snel. Het Fort met buitenterrein kunnen worden gehuurd voor vergaderingen, 

feesten en evenementen. Met de vrijwilligersorganisatie SHE zijn afspraken gemaakt om bij 

gelegenheden rondleidingen over Fort Honswijk te verzorgen met een bezoek aan de historische 

gebouwen daar. Lunet aan de Snel en Fort Honswijk hebben een gemeenschappelijke parkeerplaats 

en zijn via meerdere wandelroutes aan elkaar verbonden. De buitenzijde van het Fort (de fortwal) is vrij 

toegankelijk.   

6.1.3 Werk aan de Korte Uitweg (WKU) 
Dit kleine verdedigingswerk ten zuiden van Schalkwijk is een bijzondere pleisterplaats en 

ontmoetingsplek. Het is een combinatie van moderne faciliteiten, cultureel en natuurhistorisch erfgoed 

en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Op het terrein is een natuurkampeerterrein gevestigd en 

de fortkazerne met daarin een sfeervol theehuis met meerdere ruimten voor feesten en vergaderingen.  

Het WKU is in gebruik bij de Stichting Werk aan de Korte Uitweg. Het wordt gerund door mensen van 

Stichting Reinaerde, mensen met een handicap in hun ontwikkelingstraject. Het verdedigingswerk heeft 

een eigen parkeerplaats op korte afstand ervan. Het WKU is met meerdere wandelpaden ‘verbonden’ 

met Lunet aan de Snel en Fort Honswijk.  

6.1.4 Werk aan de Waalse wetering 
Dit kleine, maar opvallende verdedigingswerk bij het lintdorp Tull en ’t Waal achter de 

fortwachterswoning is vrij toegankelijk. De torenhoge kleibult in de vlakke polder biedt een prachtig 

uitzicht over het hier nog intacte linielandschap en de Vuylcoopse stroomrug. Het Fort is een ideale 

overwinterplaats voor vleermuizen, die gebruik maken van de gesloten gebouwen.   

Het verdedigingswerk is in eigendom van Staatsbosbeheer en wordt verhuurd. De wallenstructuur is 

een aantal jaren geleden weer onder oorspronkelijk profiel gebracht. Het terrein is geschikt voor 

kleinschalige activiteiten. 

 
5 Bron: Sterk Water, de Nieuwe Hollandse Waterlinie, Chris Will 
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6.1.5 Gedekte gemeenschapsweg 
Deze beveiligde weg met naastliggende aardenwal met daarin geschutsopstellingen, batterijen en 

schuilplaatsen ligt naast het inundatiekanaal Honswijk-Schalkwijkse wetering. De gedekte weg vormde 

een veilige verbinding tussen bovengenoemde Forten. 

De weg is in 2008 in opdracht van de gemeente Houten opgeknapt, waarbij de aardenwal weer onder 

oorspronkelijk profiel is gebracht. Ook zijn nieuwe eigentijdse elementen aan de wal toegevoegd om het 

geheel beter beleefbaar te maken. Zowel over de weg zelf als aan de achterzijde ervan aan de andere 

zijde van het kanaal lopen wandelpaden.    

6.1.6 Werk aan de Groeneweg 
Dit voormalige infanteriewerk werd aangelegd in de periode vlak voor WOI, dwars op de Lekdijk ten 

oosten van Fort Honswijk. Het werk bestond uit loopgraven geflankeerd door aarden wallen in een 

onregelmatig gebroken tracé met ervoor en ertussen gelegen grachten. In 1918 zijn in de wallen 

schuilplaatsen van gewapend beton gebouwd. Tijdens de mobilisatie van 1939-1940 is het Werk 

aangepast en zijn nieuwe schuilplaatsen, gietstalen kazematten en vechtwagenversperringen 

aangebracht 

Het Werk aan de Groene weg is in 2012-2013 door Staatsbosbeheer gereconstrueerd en heringericht 

met behoud van de, voor het gebied kenmerkende, aanwezige fruitbomen. Het Linie klompen-pad loopt 

als beleefroute over het gereconstrueerde terrein en geeft informatie over de functie van het Werk. Dit 

klompenpad verbindt alle hiervoor genoemde verdedigingswerken. 

 

6.2 Forten in de omgeving aan de zuidzijde van de Lek 

 

6.2.1 Fort Everdingen 
Fort Everdingen, wachter aan de Lek, is de stoere thuishaven van bierbrouwerij Duits & Lauret. De 

brouwinstallatie met proeflokaal zijn gevestigd in een van de houten loodsen. Op het authentieke 

fortterrein is een kleinschalige camping en een aparte plek voor campers aanwezig. Het Fort biedt 

faciliteiten voor bierproeverijen, feesten en zakelijke bijeenkomsten. Het fortterrein is overdag 

toegankelijk voor publiek. Een deel van de historische gebouwen is te bezichtigen tijdens rondleidingen. 

De rondleidingen worden verzorgd door vrijwilligers van de Stichting Honswijk-Everdingen. 

Het Fort is in particulier bezit. Op het Fort zijn naast de vrijwilligers van de Stichting Honswijk-Everdingen 

ook ‘eigen’ vrijwilligers met een handicap in hun ontwikkelingstraject werkzaam in het groenbeheer en 

onderhoud. Over het Fort loopt een wandelroute, het Jan Blankenpad. In de zomermaanden is er een 

directe vaarverbinding tussen het aan de overzijde van de Lek gelegen Werk aan de Groeneweg, Werk 

aan het Spoel en Fort Everdingen. 

6.2.2 Werk aan het Spoel 
Het strak vormgegeven Fort bij Culemborg is een culturele ontmoetingsplek aan de Lek met 

aantrekkelijke horeca in een moderne houten Forthuis met zonneterras. Een wisselende ‘artist in 

residence’ in het atelier van de oude wachterswoning, workshops in en buiten een bomvrij gebouw en 

huurruimten in de genieloods zorgen voor leven in de brouwerij. Diverse recreatieve fiets-, wandel- en 

struinroutes kruisen elkaar hier vlak bij de aanlegsteiger van de Liniepont.   

Het Fort is in beheer van de Stichting Werk aan het spoel. Deze stichting treedt op als verhuurder van 

gebouwen en delen van het terrein. Direct naast het Fort is een parkeerplaats aanwezig voor auto’s met 

een fietsenstalplaats op een strook grond op de Lekdijk.   
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6.3 Forten binnen de gemeente Houten en in de directe omgeving 

 

6.3.1 Fort ‘t Hemeltje 
Pal naast de A27, tussen Utrecht en Houten, ligt Fort ’t Hemeltje. Het fortterrein zelf is vrij toegankelijk. 

De gebouwen op het Fort zijn dat echter niet. De kazerne is verbouwd en heringericht als 

bedrijfsverzamelkantoor. Op het Fort staat nog de oorspronkelijke fortwachterswoning. Buitenom de 

fortgracht ligt een prachtig wandelpad. 

Het Fort bij ’t Hemeltje is genoemd naar een voormalig naastgelegen boerderij, annex herberg en 

maakte deel uit van de vooruitgeschoven tweede fortenkring om Utrecht. Het Fort, dat ligt binnen de 

gemeentegrens van Houten, is in eigendom van Staatsbosbeheer en is in erfpacht uitgegeven aan de 

Stichting Fort ’t Hemeltje.  

6.3.2 Fort Vechten 
De combinatie van erfgoed, geschiedenis en natuur maakt van Fort Vechten en bijzondere educatieve 

belevenis. Op dit indrukwekkende grote Fort ligt, verborgen onder de grond achter de grote kazerne, 

het moderne Waterlinie museum met de grote betonnen waterlinie maquette. Op het Fort vinden 

regelmatig evenementen en outdoor activiteiten plaats. Het is niet alleen een ideale locatie voor 

recreanten, maar ook voor feesten en bedrijfsbijeenkomsten, met terrassen, een museumcafé en 

rondleidingen. Voor kinderen is het Fort een waar speelparadijs met ontdekkingstochten. 

Vaste bewoners zijn de vleermuizen, die een aantal gebouwen gebruiken als permanent verblijf. Pal 

buiten het Fort liggen de bijzondere resten van het Romeinse ruiterfort Fectio.  

6.3.3 Fort Rijnauwen 
In het nabij Utrecht gelegen bos- en wandelgebied Amelisweerd-Rijnauwen ligt het grootste fort van de 

Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het Fort Rijnauwen heeft hoge natuurwaarden met bijzondere vegetatie, 

veel vleermuizen en ook dassen, reeën en vossen. Het is met recht een natuurfort. Het Fort is beperkt 

toegankelijk voor publiek. 

Het Fort is in eigendom van Staatsbosbeheer. Er zijn regelmatig (groeps)rondleidingen en publieks-

evenementen. Jaarlijks vindt op 4 mei de herdenking plaats van de verzetsstrijders die hier zijn 

gefusilleerd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het Fort is hoofdonderdeel van de tweede fortenkring 

rond Utrecht.   

6.3.4 Lunetten op de Houtense vlakte 
De Lunetten bestaat uit vier kleine naast elkaar gelegen Forten met diverse gebruiksfuncties.  

 

6.4 Forten in de omgeving van Nieuwegein 
Grenzend aan de gemeente Houten liggen nog de Forten Batterijen aan de Overeindseweg, Fort 

Jutphaas en het verdedigingswerk bij Vreeswijk. 
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7. Aandachtspunten en aanbevelingen voor ruimtelijke inpassing 
 

7.1 Directe omgeving Fort Honswijk  
 

Oostzijde: 

Zoals in Hoofdstuk 3 staat vermeld, is met de grote verbouwing van Fort Honswijk in 1878-1882 de 

functie van het Fort ingrijpend gewijzigd. Een verdedigingswerk met een nadrukkelijk aanwezige 

defensieve architectuur kreeg door de nieuwe met grond gedekte gebouwen de uitstraling van een 

kunstmatig landschap. De fortwachterswoning accentueerde dit landschappelijke karakter nog meer. 

De aanpassingen van de fortwal en de nieuw aangebracht begroeiing rondom de fortwal en het Fort 

droegen hieraan ook in sterke mate bij. Het Fort zou vanuit de oostzijde gezien verborgen blijven voor 

de vijand. Hier komt echter al snel na de voltooiing van de verbouwing verandering in.  

De consequentie van het besluit om de kanonnen naar buiten het Fort te verplaatsen was, dat er een 

nieuw onderkomen voor het verdedigingsvuur van de inlaatsluis moest komen. Dit werd kazemat M, die 

door zijn positie deels zichtbaar was voor de vijand. Door het aanbrengen van opgaande beplanting in 

de wal aan de oostzijde ervan werd de frontmuur van het gebouw enigszins gecamoufleerd. 

 

Vanuit een goede landschappelijke inpassing van het Fort in de omgeving wordt geadviseerd om aan 

de oostzijde ervan aan te haken bij het idee van kunstmatig landschap. Dit houdt in dat bijzondere 

aandacht moet worden besteed aan het inkleden van elementen die een negatief effect hebben op dit 

in het verleden nagestreefde landschapsbeeld. 

Specifieke aandacht dient dan uit te gaan naar de grote parkeerplaats, die op dit moment een echte 

blikvanger is en de aandacht van het kunstmatige landschap afleidt. Een weloverwogen beplanting 

rondom en in de directe omgeving van deze parkeerplaats kan het negatieve beeld verzachten. Twee 

schetsbeelden van mogelijke camouflerende beplanting staan op de volgende pagina’s (38 en 39) 

weergegeven.  

Uitvoering hiervan dient bij voorkeur te gebeuren in combinatie met de voorgestelde aanpassingen rond 

het infanteriebanket van paragraaf 5.3, hoofdstuk Kansen vanuit project Sterke Lekdijk.   

 

Om het beeld van kunstmatig landschap compleet te maken, verdient het aanbeveling om ook aandacht 

te besteden aan de nu nog in het oog springende zijgevel van kazemat M. Na restauratie valt deze muur 

door zijn witte kleur bijzonder op in het landschap. Het valt te verwachten dat de muur door verwering 

en aanslag meer een natuurlijke minder opvallende uitstraling gaat krijgen. Ook specifieke beplanting 

in de vorm van opgaande begroeiing op of in de Fortwal aan de oostzijde van de kazemat kan hiertoe 

bijdragen. Ook groenblijvende muurplanten, zoals klimop kunnen in aanmerking komen om de 

aanwezigheid van deze bebouwing vanaf de Lekdijk te maskeren. Indien een beplanting wordt 

overwogen, dan het zicht vanuit de schietgaten in de kazemat op de inlaatsluis wel te worden geborgd. 

De figuur op pagina 40 geeft een sfeerimpressie van een eventueel aan te brengen beplanting in de 

fortwal.  
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Zuidzijde:  

De karakteristieke militaire beplanting van hakhout, meidoornhaag, knotwilgen en weer hakhout op de 

fortwal aan de zuidzijde (rivierzijde) van het Fort is, nadat het Fort zijn verdedigende functie verloor, 

langzaam verdwenen, c.q. weggehaald. Dit omdat de oorspronkelijke tweeledige functie van de wal 

vanaf dat moment veranderde in die van primaire waterkering.   

In de huidige situatie wordt het zicht op het Fort vanaf de Lek bepaald door hoge bomen in de kruin van 

de dijk, c.q. fortwal. Deze beplanting is van groot belang voor verschillende soorten vleermuizen die de 

toren als verblijfplaats hebben. Deze opgaande begroeiing dient om die reden te worden gehandhaafd 

en indien gewenst voor de handhaving of versterking van de vleermuisfunctie van de toren te worden 

uitgebreid. Dit kan worden gecombineerd met het aan te leggen natuurpad op de fortwal.   

 

Aan de zuidwest kant van het Fort ligt vanaf het water goed zichtbaar de voormalige keuken/eetzaal 

van de bewakers uit de periode 1946-1948 (gebouw P). Dit gebouw heeft door zijn ligging en 

karakteristieke stijl de potentie om in de toekomst een hoogwaardige functie te gaan krijgen. Hierbij 

moeten de bestaande kwaliteiten van ligging aan het water en op een ‘geheimzinnige’ locatie worden 

versterkt. De verbeelding op pagina 42 laat een situatie zien, waarbij is gekozen voor een horecafunctie 

voor gebouw P met uitzicht door een glazen wand over de Lek en opgaande beplanting op de fortwal. 

Ook andere functies, zoals die van kunstatelier zijn mogelijk. De figuur op pagina 43 geeft hiervan een 

impressie. De figuur laat zien dat met een aan te leggen natuurwandelpad over de fortwal direct contact 

met de buitenruimte van het atelier mogelijk is.     
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Westzijde: 

Opmerkelijk is dat bij de grote verbouwing in 1878-1882 meer het contact met de vriend wordt gezocht 

dan met de vijand. Aan de luwe zijde van het Fort wordt een statige toegangspoort gepositioneerd met 

poterne naar het binnenterrein. Haar rijk geornamenteerde en monumentale voorgevel, met pilasters, 

rustiek werk en boog, richt zich op de toegangsweg, de Lekdijk. Deze architectuur lijkt te zijn bedoeld 

om soldaten en burgers gerust te stellen als toonbeeld van discipline en standvastigheid van het leger. 

Met de beeldende toevoegingen moet het moreel van de troepen worden ondersteund, en wordt de 

discipline uitgedrukt waaraan soldaten worden onderworpen. De toegangspoort maakt onderdeel uit 

van de fortwal, die aan beide zijden hoog oploopt tegen de zijmuren van het gebouw.  

Dezelfde overwegingen moeten hebben gespeeld bij de bouw van de remises met massieve frontmuren 

in blokkenmotief en schijnvoegen en de fortwachterswoning. Het laatste betreft een hoger gelegen 

stoere woning, die zichtbaar is vanaf de toegangsweg. Onderstaande foto’s geven de situatie van de 

periode vóór 1939 weer.   

Indien zich in de toekomst kansen voordoen verdient het aanbeveling om de fortwal tegen en rond het 

poortgebouw weer terug te brengen in de oorspronkelijke staat en om daarbij ook aandacht te besteden 

aan de voormalige moestuinen aan de binnenzijde van de toegangsweg naar het Fort en de militaire 

beplanting aan de buitenzijde van de fortwal. Door de vrijwilligersorganisatie Stichting Honswijk-

Everdingen is de afgelopen jaren aan dit laatste al aandacht besteed. 

De figuur op de volgende pagina (45) geeft een sfeerbeeld van een mogelijke sluiting van de fortwal 

tegen het poortgebouw.  
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7.2  Uiterwaardenlandschap 
In de hoofdstukken 4 en 5 is geconcludeerd, dat bij realisatie van het struinnatuurgebied aan de 

westzijde van het Fort kansen aanwezig zijn om wandelroutes vanuit dit gebied te koppelen aan het 

Fort. Ook aan de oostzijde liggen mogelijkheden om met de dijkversterking aan te leggen 

struinwandelpaden aan te laten sluiten bij het Fort. Fort Honswijk kan dan gaan fungeren als knooppunt 

tussen meerdere wandelroutes in de gebied ten oosten en westen van het Fort en het achterland. Het 

te maken natuurwandelpad “rondje Fort”  (zie paragraaf 7.3) kan daarvan onderdeel zijn met het Fort 

zelf als rustpunt en/of vertrekpunt. 

 

7.3 Fortterrein 
Voor het fortterrein zelf bestaan meerdere mogelijkheden om landschappelijke accenten aan te 

brengen. Een heel bijzondere is het in het kader van de openbare toegankelijkheid aan te leggen 

natuurpad over de fortwal. In dit wandelpad kunnen bijzondere elementen van de oorspronkelijke 

verdediging worden opgenomen, zoals de restanten van de borstweringconstructies. Ook kan van hieraf 

contact worden gemaakt met bepaalde activiteitplaatsen op het Fort, zoals bijvoorbeeld het genoemde 

werkatelier met sfeerbeeld op pagina 43.      

Voor het fortterrein bestaan daarnaast andere objecten die van belang zijn voor de landschappelijke 

inpassing. Genoemd kunnen onder andere worden:  

• de beplanting aan de rivierzijde, die is aangepast en afgestemd op vleermuisfunctie van het 

Fort; 

• het benutten van de plaats van gebouwen uit de periode na 1950 met als voorbeelden: 

o een terras, openlucht werkplek, e.d. naast gebouw P (plaats van het oude stafbureau) 

met zicht o het natuurpad en over de Lek op Everdingen; 

o een klein evenementenplein op de plaats van het vroegere gebouw S en/of U; 

• vrije zichtlijnen vanaf de fortwal richting de inlaatsluis en gebouw M ‘onzichtbaar van buiten het 

Fort (zie pagina 40); 

• gebouwen binnen de fortwal op het terreplein ingebed in het groen en met een ontsluiting op 

de hoofdroute en met een tijdelijke uitstraling of een tijdelijk karakter (tijdelijk van aard), zoals: 

o nieuw gebouw met uitstraling van artillerieloods ter plaats van het huidige gebouw O of 

voor gebouw B (zie verbeelding pagina 49); 

o nieuwe loods in het verlengde van de munitiefabriek bijvoorbeeld op de plaats van het 

vroegere legeringsgebouw als sfeerbeeld voor een gebouw van tijdelijke aard (zie 

pagina 47 en verbeelding pagina 50);  

• een doorsnijding van de nieuwe munitiefabriek V ten behoeve van vrij zicht op, en vrije 

toegankelijkheid naar schuilplaats C, waarbij gebouw V de mogelijkheid bestaat om het te 

splitsen voor gebruik (zie verbeelding pagina 51). 

Op onderstaande foto’s en die op de volgende pagina staan ter informatie afbeeldingen van de twee 

genoemde categorieën gebouwen in hun oorspronkelijke situatie.   
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Voorbeeld van gebouw met tijdelijke uitstraling (artillerieloods O) 

 

Voorbeeld gebouw met tijdelijke karakter (voormalige legeringsgebouw) 

 

 

 

Voorbeeld oorspronkelijke voorgevel werkplaats B (geveluitstraling zou als voorbeeld kunnen worden gebruikt voor 

gebouw V in geval van handhaving; zie fotomontage volgende pagina van M. IJdo) 
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8. Aandachtspunten en aanbevelingen voor programmatische inpassing 
 

8.1 Verdedigingswerken Eiland van Schalkwijk 
Lunet aan de Snel 

Tussen Fort Honswijk en Lunet aan de Snel is sprake van een informele wijze van samenwerken. Beide 

Forten weten elkaar als goede buren te vinden op momenten dat behoefte is aan samenwerking of 

ondersteuning. Lunet aan de Snel en Fort Honswijk hebben een gemeenschappelijke parkeerplaats en 

zijn via meerdere wandelroutes aan elkaar verbonden. Zo loopt het Kids-onderwaterpad en het 

klompenpad over beide Forten. Bij gelegenheden waarbij gezelschappen via het water het Lunet 

bezoeken, kan gebruik worden gemaakt van de aanlegplaats in de haven van Fort Honswijk. Met de 

vrijwilligersorganisatie SHE zijn afspraken gemaakt om bij gelegenheden rondleidingen over Fort 

Honswijk te verzorgen met een bezoek aan de historische gebouwen daar. Bij bijzondere gelegenheden, 

zoals het Vrijheidsfeest en Open Monumentendagen of bij speciale evenementen, zoals Ode aan het 

Landschap, Likkebaarden aan de Lek en Erfgoedfestival wordt binnen een programma samengewerkt. 

Deze informele wijze van samenwerken kan in de nabije toekomst worden omgezet naar een meer 

formele samenwerkingsvorm met als doel elkaars sterkte te benutten en van meerwaarde te zijn voor 

potentiële bezoekers(groepen). Op het moment dat het educatieve centrum op het Lunet meer vorm 

heeft gekregen en van Fort Honswijk de thematische invulling bekend is, met de stichting Fort Honswijk 

als erfpachter, zouden concretere afspraken over samenwerken kunnen worden gemaakt.  

Werk aan de Korte Uitweg 

Voor het Werk aan de Korte Uitweg (WKU) geldt, weliswaar in iets mindere mate, hetzelfde als genoemd 

bij Lunet aan de Snel. Alleen bij bijzondere gelegenheden wordt samengewerkt. Afspraken daarover 

worden steeds per geval gemaakt. Er is sprake van maatwerk, waarbij Fort Honswijk kan faciliteren in 

de vorm van het geven van rondleidingen op het Fort en WKU haar sfeervol theehuis met ruimten voor 

feesten en vergaderingen beschikbaar kan stellen aan bezoekers(groepen) die Fort Honswijk aandoen. 

 

Werk aan de Waalseweg 

Dit kleine verdedigingswerk ligt op enige afstand van de hiervoor genoemde werken. Het is in eigendom 

van Staatsbosbeheer en wordt verhuurd. Het terrein is geschikt voor kleinschalige activiteiten en er is 

op geen enkele wijze sprake van concurrentie met de andere Werken. 

 

Werk aan de Groeneweg en gedekte Gemeenschapsweg 

Het Werk aan de Groene weg is in eigendom van Staatsbosbeheer en is in 2012-2013 gereconstrueerd 

en heringericht met behoud van de, voor het gebied kenmerkende, aanwezige fruitbomen. Het Linie 

klompenpad loopt als beleefroute over het gereconstrueerde terrein en geeft informatie over de functie 

van het Werk. Er vinden geen reguliere activiteiten in het gebied plaats. 

 

De Gedekteweg is in 2008 in opdracht van de gemeente Houten heringericht, waarbij de aardenwal 

weer onder oorspronkelijk profiel is gebracht. Ook zijn nieuwe eigentijdse elementen aan de wal 

toegevoegd om het geheel beter beleefbaar te maken. Zowel over de weg zelf als aan de achterzijde 

ervan aan de andere zijde van het kanaal lopen wandelpaden. 

 

Beide Werken fungeren als belevingsobjecten binnen het wandel- en fietspadennetwerk dat door dit 

gebied loopt. Ze zijn in de huidige situatie al van grote waarde op de hiervoor genoemde 

verdedigingswerken.  

 

Conclusie 

De verdedigingswerken op het Eiland van Schalkwijk zijn van oorsprong militair-strategisch aan elkaar 

verbonden. Vanuit toeristisch-recreatief oogpunt zou ‘verbondenheid’ ook in de toekomst van belang 

kunnen zijn om de potenties van het gebied zo optimaal mogelijk te benutten. Het gebied biedt 

geweldige mogelijkheden om uit te groeien tot een volwaardig militair-historisch landschapespark. Op 

dit moment vinden nog veel initiatieven plaats op basis van toevalligheden en als uitvloeisel van andere 

projecten. Een overkoepelend samenwerkingsverband met als centraal thema de potenties van het 
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gebied als militair-historisch landschapspark optimaal te benutten, ligt voor de hand. Hierbij zouden dan 

naast de eigenaren/pachters van deze Werken ook de gemeente Houten en de provincie Utrecht bij 

moeten worden betrokken. In het gebied komen namelijk nog veel losse objecten voor (bruggen, sluizen, 

Kringenwetwoningen, tankversperringen, limietpalen, e.d.) die hierbij dan ook in meegenomen zouden 

moeten worden.  

 

8.2 Forten in de omgeving aan de zuid zijde van de Lek    
Fort Everdingen en Werk aan het Spoel zijn verdedigingswerken met een geheel eigen identiteit. Er 

wordt op beide Werken gewerkt volgens een eigen concept, zonder dat er snel sprake zal zijn van 

concurrentie met een nog te kiezen concept voor Fort Honswijk. Door de ligging aan de overkant van 

de Lek zal het moeilijk zijn om synergie na te streven alhoewel er wel sprake is van een grote 

gemeenschappelijke deler: de Forten Honswijk en Everdingen zijn beide torenforten en hebben qua 

inrichting veel overeenkomsten.  

Vanuit toeristisch-recreatief oogpunt zijn in het recente verleden meerdere mogelijkheden om de 

verschillende Werken met elkaar te verbinden benut. Zo is er het Liniepontje met een directe 

vaarverbinding tussen het werk aan de Groene weg met Fort Everdingen en het Werk aan het Spoel. 

Het verdient aanbeveling om in de nabije toekomst de mogelijkheid van een tweede vaarverbinding, en 

wel tussen de beide torenforten Honswijk en Everdingen, nader te onderzoeken. Uit de bevindingen van 

de vrijwilligersorganisatie Stichting Honswijk-Everdingen blijkt namelijk dat bezoekers van een van de 

Forten ook grote belangstelling hebben voor het andere Fort. Bij een directe vaarverbinding kunnen ook 

beter de al aanwezige wandel- en fietsroutes aan elkaar worden verbonden.      

8.3 Forten binnen de gemeente Houten en directe omgeving 
Door de ligging van andere Forten binnen de gemeente Houten en in de regio op relatief ruime afstand 

van die op het Eiland van Schalkwijk zal er niet snel sprake zijn van ‘concurrentie dichtbij’. Het moderne 

waterliniemuseum op Fort Vechten en het Natuurfort bij Rijnauwen zal naar verwachting geen 

concurrentie hoeven te ondervinden van de verdedigingswerken op het Eiland van Schalkwijk en Fort 

Honswijk in het bijzonder. Nadat een keuze is gemaakt voor een businessconcept voor Fort Honswijk 

is het wel belangrijk om met genoemde forteigenaren in gesprek te gaan om te bezien op welke wijze 

de Forten elkaar kunnen versterken.  
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9. Resume en toekomstperspectief 
 

In voorgaande hoofdstukken staan suggesties en aanbevelingen genoemd om Fort Honswijk meer te 

integreren in het landschap en om het daarvan een spannend “natuurlijk” onderdeel te laten zijn. Ook 

komen suggesties aan bod om de Stelling van Honswijk nog meer in het landschap te verankeren. Dit 

kan door ‘zoekgeraakte’ objecten weer zichtbaar te maken en een plaats in het militaire verleden van 

het gebied te geven. In het onderstaande wordt van hieruit een blik in de toekomst geworpen: 

• Bij realisatie van het struinnatuurgebied aan de westzijde van Fort Honswijk zijn de kansen 

gerealiseerd om wandelroutes vanuit dit gebied te verbinden met het Fort. Voor bezoekers is 

het spannend om aan de voorzijde alleen toegang tot deze geheimzinnige locatie te hebben 

via het poortgebouw, dat aan beide zijden is omsloten door een hoge fortwal met complete 

militaire beplanting;  

• Aan de oostzijde van het Fort zijn eveneens de mogelijkheden benut om de bij de dijk-

versterking aangelegde struinwandelpaden in de uiterwaarde op het Fort te laten aansluiten. 

De binnenkomst aan de achterzijde is voor bezoekers eveneens een spannende situatie 

aangelegenheid. Men loopt via een natuurpad langs een infanteriebanket met aan de ene kant 

zicht op een gedeeltelijk herstelde inlaatsluis met aansluitende groene fortwal en aan de 

andere kant het haventerrein en de rivier de Lek. Bij binnenkomst zijn de ogen gericht op de 

enorme grondafdekking van de contrescarp en er komen vragen op over wat daar achter 

verscholen ligt;  

• Ongeacht de hoofdgebruiksfunctie van het Fort is er met het Fort als ‘knooppunt’ een situatie 

aanwezig waarbij het voor diverse typen bezoekers fungeert als vertrek-, aankomst- of rustpunt 

op een ontdekkingstocht over het Eiland van Schalkwijk: met het Fort als centrum ligt het 

vroegere militaire landschap dan letterlijk binnen voetbereik;   

• Een natuurpad “rondje Fort” via de fortwal levert een wezenlijke bijdrage aan de ontdekking 

van bijzondere elementen van het Fort en de directe omgeving. Een keuze voor Fort Honswijk 

als rust- of doorgangspunt verleidt de bezoeker om de fortwal op te gaan en de omliggende 

drie landschapstypen met eigen ogen te bewonderen: het natuurpad maakt van het Fort iets 

bijzonders; 

• De op het Fort aanwezige bebouwing ligt binnen de fortwal en is ingebed in het groen. Nieuwe 

bebouwing heeft voornamelijk een tijdelijke uitstraling, is gecamoufleerd en niet zichtbaar 

vanuit het omliggende landschap. Het fortterrein is overzichtelijk en voornamelijk open. Op de 

fortwal is de militaire beplanting hersteld;  

• Aan de oostzijde van het Fort is nog meer verbeterd. Voor de wandelaar die vanuit die kant het 

Fort over de Lekdijk naderde, was de parkeerplaats een ware stoorzender. Een goed 

doordachte bij het oeverwallandschap passende beplanting in de directe omgeving ervan heeft 

de aanwezigheid ervan gecamoufleerd; 

• Voor de omgeving van de voormalige inlaatsluis hebben zich bij de dijkversterking kansen 

voorgedaan om delen van de voormalige inlaatsluis weer terug te brengen. Met daarbij de 

reconstructie van de poterne-uitgang, geweergalerij en aanvullende maatregelen is de 

betekenis van Fort Honswijk voor het waterbeheer van de achterliggende inundatiekom bij 

oorlogsdreiging in het verleden beleefbaar gemaakt: het nodigt de avontuurzoeker uit om het 

achterliggende gebied met zijn lage open polders te gaan ontdekken; 

• Doordat de verdedigingswerken op het Eiland van Schalkwijk van oorsprong militair-strategisch 

aan elkaar verbonden zijn, en er nog veel “losse” objecten (bruggen, sluizen, Kringenwet- 

woningen, tankversperringen, limietpalen, e.d.) in het gebied liggen, zijn kansen benut om deze 

met elkaar te verbinden. Vanuit toeristisch-recreatief oogpunt is die  ‘verbondenheid’ van groot 

belang om de potenties te kunnen verzilveren en van bijzondere betekenis te zijn voor de 

recreatieve avontuurzoekers. Het gebied ontwikkelt zich tot een volwaardig militair-historisch 

landschapspark. Een overkoepelend samenwerkingsverband om dit te realiseren is in het leven 

geroepen. Hierbij hebben, naast de eigenaren/pachters van de Forten en militaire werken, ook 

de gemeente Houten en de provincie Utrecht een betrokkenheid.    



 

  

REDACTIE: JOHAN VAN DER GUN NAMENS STICHTING FORT 
HONSWIJK 55 

 

 

 


