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Wij maken  
de wereld mooier

MEER WETEN? BEL 0546 55 44 44 OF BEZOEK WWW.FALCO.NL OM ONS VOLLEDIGE ASSORTIMENT TE BEKIJKEN

FA L C O  S T R A AT M E U B I L A I R

De publieke ruimte is van ons allemaal. We willen ons er prettig voelen. Samenhang, vormgeving, uitstraling en veiligheid zijn daar-
om belangrijke elementen in de openbare ruimte. Falco, leidende producent van straatmeubilair, gebruikt die elementen dan ook als 
leidraad voor haar complete assortiment. Een assortiment dat varieert van fietsparkeersystemen tot overkappingen, van verkeers-
voorzieningen tot parkmeubilair en nog veel meer.

Wilt u meer groen in de open-
bare ruimte? 
Creëer zelf een duurzame bui-
tenruimte dankzij de combina-
tie van groen en comfortabele 
zitelementen met de FalcoFlora 
serie. Gazonranden worden ge-
combineerd met comfortabele 
zitelementen en ander straat-
meubilair.
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‘Ik zou je het liefste …’
Voorwoord 

Na 2 jaar hard werken is het dan eindelijk zover. Met gepaste trots presenteren de 
Alliantie Zuiderwaterlinie en de Dutch School of Landscape Architecture (DSL) 
samen met het Vakblad Groen deze special. De Zuiderwaterlinie bestaat uit een 
serie forten, versterkte steden, inundatievelden, en kanalen, gegroepeerd rond 
vijf stellingen. Geen roemrijke slagvelden met strijdende legers, schreeuwende 
generaals en stervende soldaten, maar een verstopt landschap dat in geval van 
nood opeens veranderde in een verdedigingsstrategie, verscholen in de plooien 
van het Brabantse landschap.
 
De Zuiderwaterlinie is meer dan alleen een historische lijn in de huidige werke-
lijkheid. Het is een verhalenlijn die verleden, heden en toekomst verbindt. De 
continue veranderingen van deze sporen van weleer dwingen ons om na te den-
ken hoe en wat we willen laten zien. Het is niet, zoals Donald Jones zong: ‘Ik zou 
je het liefste in een doosje willen doen, [...] en je bewaren, heel goed bewaren.’* De 
Zuiderwaterlinie wil juist de meerstemmige verhalen van dit militaire erfgoed 
vertellen voor de toekomst, als onderdeel van een toekomstbestendig landschap. 
 
Dat streven spreekt uit de vraag die de Alliantie Zuiderwaterlinie stelde aan 
de Dutch School of Landscape Architecture (DSL) in de voorbereiding van het 
landschapslaboratorium Zuiderwaterlinie voor de Landschapstriënnale. Om te 
ontdekken wat de Brabanders het allerliefste zouden willen met hun erfgoed-
landschap werden ontwerpworkshops, studentenhubs en afstudeerprojecten 
georganiseerd. Behalve studenten landschapsarchitectuur dachten ook studenten 
van andere opleidingen aan de Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit Leiden 
(LDE Center for Global Heritage & Development), HAS, BUAS en Fontys mee in 
deze zoektocht. 

 
De corona-epidemie vormde een gamechanger. Samen-
werken met lokale experts, discussies op een varende 
schuit, gesprekken aan lange tafels om de meerstem-
migheid van onze samenleving een plaats te geven in de 
nieuwe plannen; dit alles was niet mogelijk door social 
distancing en lockdowns. Samen met de redactie van het 
Vakblad Groen is deze special gemaakt om de vele inspi-
rerende plannen en ideeën van de studenten te presen-
teren. Gerdy Verschuure-Stuip en Marlies Brinkhuijsen 
verzamelden en redigeerden de artikelen. We bieden u 
uiteenlopende artikelen die ingaan op de veranderende 
rol van erfgoed in toerisme, landbouw en waterbeheer, 
maar ook laten zien hoe studenten bijdragen aan de 
samenwerking tussen onderwijs en praktijk. Hopelijk 
gaan we straks het landschap weer in om ‘telkens even 
kijken, heel voorzichtig kijken, […] en een zoen’. 

Het bestuur van de Dutch School of Landscape Architecture DSL :  
Madeleine Maaskant, Joeri de Bekker, Marlies Brinkhuijsen,  
Ben Kuipers, Steffen Nijhuis, Adrian Noortman

* Het lied Ik zou je het liefste in een doosje willen doen is van Annie M.G. Schmidt (tekst) en  
    Cor Lemaire (muziek), gezongen door Donald Jones.
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STICHTING

Inhoudsopgave

Het beeld van een linielandschap
Vestingbouwer Menno van Coehoorn smeedde 
eind zeventiende eeuw de versterkte steden en hun 
omgeving tot een linielandschap. In 1952 verloren de 
laatste forten hun militaire functie. In de afgelopen 
jaren groeit de aandacht voor de Zuiderwaterlinie.

14

‘Bij de Zuiderwaterlinie passen we 
de historie in het heden in’

Provincie Noord-Brabant heeft in de afgelopen jaren 
geprobeerd de Zuiderwaterlinie op de kaart te zetten 
om meer toeristen te trekken. Voormalig gedeputeerde 
Eric de Bie: ‘Uiteindelijk proberen we Brabant een 
stukje beter te maken.’

10
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Erfgoed van object tot landschap
De Zuiderwaterlinie is een lange linie 
die is opgebouwd uit vijf stellingen. Wat is 
het belang van het zichtbaar maken van de 
waterlinie als een samenhangend landschap? 
In dit artikel aandacht voor de strategieën 
en uitwerkingen die de studenten daarbij 
kozen.

27

Toerisme als betekenisvolle  
verhalenverteller
Geograaf Edward Huijbens zet een zuiver 
economische benadering van toeristisch 
aanbod tegenover de kans om een betekenis-
volle verbinding tot stand te brengen tussen 
plekken en mensen, en tussen verleden, 
heden en toekomst. 

40

Studentenworkshops als leeromgeving en 
procesinstrument

Universiteiten en hogescholen worden regelmatig benaderd 
om met hun kennis (ruimtelijke) problemen in de praktijk op te los-
sen. In het living lab Zuiderwaterlinie speelden studentenworkshops 
een centrale rol.

20

Adaptief erfgoed: lokaal, divers en verbonden
Een van de grote uitdagingen is hoe we het landschap kli-

maatbestendig kunnen maken. Studenten kregen de vraag hoe 
de sporen en verhalen van de Zuiderwaterlinie een rol zouden kun-
nen spelen in het toekomstig waterbeheer. 

34
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Goudse gereedschapskist moet hulp bieden  
bij rap dalende bodem
De Toolbox Bodemdaling in Steden moet 
handvatten bieden om bodemdaling te-
gen te gaan. Het project is een initiatief 
van de gemeente Gouda en het Hoog-
heemraadschap van Rijnland in nauwe 
samenwerking met het Nationaal Kennis-
programma Bodemdaling. 

Bodemdaling is een probleem door heel 
Nederland, vooral in de steden en dorpen 
in het westen en noorden van het land. Met 
het wegpompen van water kon de ergste 
overlast lang worden bestreden, maar ach-
teraf zakte de bodem daardoor vaak nog 
dieper. Uiteindelijk zorgt bodemdaling voor 
verzakkingen in steden en hun omgeving. 
Denk bijvoorbeeld aan schade aan wegen, 
huizen en kabels en leidingen.

Overlast
De Toolbox Bodemdaling in Steden moet 
ervoor zorgen dat overlast en hoge kosten 
voor de overheid, voor bewoners en onder-
nemers worden voorkomen. Met het pro-
ject worden bijeenkomsten georganiseerd, 

onderzoeken uitgevoerd en concrete hulp-
middelen ontwikkeld binnen zes thema’s: 
rechten en plichten, kosten en baten, aan-
pak en dialoog, onderzoek en modellering, 
eigendom en riolering, bodemdaling en 

erfgoed. Deze thema’s zijn opgesteld aan 
de hand van een eerder bodemdalingpro-
ject in Gouda.

Bron: Stadszaken

Inschrijving geopend voor Award 
Natuurinclusief Bouwen en Ontwerpen 2021
Wat is het meest inspirerende natuurinclusieve bouw-, verbouw- 
of renovatieproject van 2021? Die vraag staat aan de basis van 
de tweede editie van de Award Natuurinclusief Bouwen en Ont-
werpen. Dit najaar beoordeelt een onafhankelijke jury opnieuw 
een groot aantal projecten waar natuurinclusief bouwen en ont-
werpen in de praktijk is gebracht. De inschrijving voor deelname 
is vandaag geopend.

De Award Natuurinclusief Bouwen en Ontwerpen is een initiatief 
van Vogelbescherming Nederland en de Zoogdiervereniging, onder-
steund door de provincie Noord-Brabant. Het doel van de prijsvraag 
is om bouw-, verbouw- of renovatieprojecten te onderscheiden die 
aantoonbaar rekening houden met de behoeften van álle gebruikers 
van de stedelijke omgeving: mens én dier.
Architecten, projectontwikkelaars, bouwers, woningcorporaties en 
gemeenten die menen een dergelijk project te hebben gerealiseerd, 
kunnen zich de komende maanden opnieuw inschrijven als kans-
hebber voor de award. Het gaat hierbij om projecten die al gereali-
seerd zijn en waarin natuurinclusiviteit aantoonbaar een belangrijke 
rol heeft gespeeld.

Criteria deelname
Dit najaar buigt een onafhankelijke jury van professionals uit het 
werkveld zich over de natuurinclusieve kwaliteiten van de ontvan-
gen inzendingen. Ieder jurylid beoordeelt de projecten vanuit zijn 
eigen expertise. Dat gebeurt aan de hand van een achttal criteria, 
die tevens als voorwaarde gelden voor deelname.

Zo moeten projecten een concrete, kwalitatieve bijdrage hebben ge-
leverd aan de leefomgeving van stadsvogels en/of vleermuizen. Ook 
dienen ze herhaalbaar te zijn en als voorbeeld voor anderen kunnen 
fungeren. Daarnaast let de jury op de waarde die een project heeft 
ten opzichte van de leefomgeving, het klimaat en biodiversiteit en 
kijkt zij naar de investering die ermee is gemoeid.

Aanmelden
Meld uw project aan via de website https://bouwnatuurinclusief.
nl/award/. De inschrijving is geopend tot en met 21 augustus. De 
Award Natuurinclusief Bouwen en Ontwerpen 2021 wordt uitgereikt 
op 7 oktober. 

Actueel
Onderzoek 
& Modellering

Kosten 
& Baten

Rechten
& Plichten

Aanpak
& Dialoog

Eigenaren 
& Riolering

Bodemdaling 
& Erfgoed

Thema

Thema

Thema

Thema

Thema

Thema

Klik op 
de thema’s 
voor meer 
informatie

Klik op 
de thema’s 
voor meer 
informatie

Bijeenkomsten, onderzoek en 
gereedschap voor professionals

Bodemdaling in steden leidt tot complexe 
vraagstukken. Het project Toolbox Bodemdaling
in Steden helpt. We organiseren bijeenkomsten, 
voeren onderzoek uit en ontwikkelen concrete Tools. 
De ruime ervaring bij de aanpak van overlast door 
bodemdaling in de binnenstad van Gouda is daarbij het 
vertrekpunt. De Toolbox bevat zes thema’s die ook 
relevant zijn voor klimaatadaptatie en energietransitie. 

Meld je aan voor één of meer van de zes thema’s.  
Mail naar toolbox@gouda.nl of 
bel Luuk Jacobs op 06 – 422 38 202.

Toolbox 
Bodemdaling 
in Steden
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VHG, NL Greenlabel en Steenbreek aan de slag met  
biodiversiteit in de stad 
Stichting Steenbreek, Koninklijke Vereniging van Hoveniers en 
Groenvoorzieners (VHG) en NL Greenlabel gaan binnen het Na-
tionaal Deltaplan Biodiversiteitsherstel aan de slag met biodiver-
siteit in het stedelijk gebied. VHG en NL Greenlabel hebben zich 
onlangs aangesloten bij de coalitie. Stichting Steenbreek was al 
enige tijd lid.

De woningbouwopgave voor de komende 10 jaar legt een enorme 
druk op zowel het bestaande stedelijke gebied als op de groene 
ruimte die door bebouwing in beslag wordt genomen. Om het 
verlies aan biodiversiteit terug te dringen en waar mogelijk te 
herstellen, moet de stedelijke biotoop zodanig integraal worden 
ontwikkeld dat planten en dieren er hun plaats kunnen (blijven) 
vinden. Doel is om te komen tot planontwikkeling die een positieve 
bijdrage levert aan de lokale ecologie en aan het welzijn en de ge-
zondheid van de bewoners.

Stedelijk gebied
Hoe benutten we het stedelijke gebied voor behoud en versterking 
van biodiversiteit? Welke interventies, gebaseerd op natuurinclu-
siviteit (ecosysteemdiensten, natuurinclusief bouwen, en groene  

infrastructuur) kunnen we hiervoor doen? Hoe stimuleren we de 
stakeholders in het stedelijke gebied om concrete acties te versnel-
len? En hoe komen we tot een duurzamer (ecologisch) beheer? Met 
deze vragen gaan de drie organisaties aan de slag binnen de coa-
litie van het Deltaplan.

Stevige basis
Aan de basis liggen de door VHG ontwikkelde concepten van De Le-
vende Tuin, Het Levende Gebouw en de Levende Openbare Ruimte 
en de NL Terrein- en Gebiedslabels van NL Greenlabel. In de aan-
pak van concrete acties kan daarnaast worden voortgebouwd op de 
campagnes die Steenbreek landelijk uitvoert en op de resultaten 
van de Green Deal 1000 hectare stedelijke natuur.

Acties
De organisaties gaan de komende tijd gezamenlijk een actieplan 
uitwerken en presenteren aan de overige partners van het Delta-
plan. Het doel is om daarmee, naast biodiversiteit in het landelijke 
gebied, een werkspoor biodiversiteit in het stedelijk gebied aan het 
Deltaplan toe te voegen en hierin het voortouw te nemen.

VHG, NL Greenlabel en Stichting Steenbreek markeren hun inzet voor het Deltaplan Biodiversiteitsherstel met het ondertekenen van een pledge. 
V.l.n.r. Lodewijk Hoekstra, mede-oprichter NL Greenlabel; Louise Vet, voorzitter Deltaplan Biodiversiteitsherstel; Egbert Roozen, directeur Koninklijke 
Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners; Roel van Dijk, directeur Stichting Steenbreek
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Linielandschap van  
Bergen op Zoom tot Grave

ZUIDERWATERLINIE:

01 | Bergen op zoom
02 | Steenbergen
03 | Willemstad
04 | Klundert
05 | Breda
06 | Geertruidenberg
07 | Heusden
08 | ‘s-Hertogenbosch
09 | Megen
10 | Ravenstein
11 | Grave

01

02

03

04

05

06

Beeld: Grave – vestingwal: David Ross
Overig beeld: Lieske Meima
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De Zuiderwaterlinie is een militair verdedigingswerk van formaat, een aaneengesloten stelsel van inundatie-
velden met forten en schansen. De Linie bestaat uit vijf stellingen die elk weer uit een aantal vestingsteden, 
forten en waterwerken bestaat. De Linie zoals we die nu kennen is het werk van vestingbouwer Menno van 
Coehoorn, die in de zeventiende eeuw opdracht kreeg om de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden 
beter te beschermen tegen vijandelijke aanvallen. De Zuiderwaterlinie is een van de vele linies die Nederland 
ooit rijk was. Vanaf begin jaren vijftig van de vorige eeuw verloren de laatste forten hun militaire functie.  

In 2016 sloegen 25 partners – gemeenten, waterschappen, provincie, provinciale uitvoeringsorganisaties, 
Staatsbosbeheer, Brabants Landschap, ANWB en de Nederlandse vereniging van Vestingsteden – de handen 
ineen om de Zuiderwaterlinie nationaal en internationaal op de kaart te zetten. Het samenwerkingsverband 
verbindt de elf vestingsteden en het ommeland. Het initieert en stimuleert lokale en regionale initiatieven 
om het historisch erfgoed nieuwe functies en betekenis te geven aan de vrijetijdseconomie en andere opga-
ven in het gebied. Inmiddels zijn verschillende vestingen, forten en schansen opgeknapt en hebben ze een 
nieuwe functie gekregen.

07

08

09

10

11
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‘Bij de Zuiderwaterlinie 
passen we de historie in 
het heden in’

ERIC DE BIE, VOORMALIG BRABANTS GEDEPUTEERDE:
Auteur: Hans Bouwman | Beeld: Lieske Meima
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de provincie Noord-Brabant uitstrekt: van Bergen op 
Zoom in het westen, tot Grave in het oosten. Wat bete-
kent die linie nu nog voor Noord-Brabant? 

‘De verdedigingswerken, kades, waterstaatkundige wer-
ken zoals sluizen en duikers, dat moet je eigenlijk als een 
geheel zien. In de loop der tijd is dat wel wat versnipperd, 
maar wij streven ernaar om dat als een mooi geheel, als 
een landschappelijk historisch project te zien.’
Hierin spelen de oude inundatiegebieden ook een rol 
volgens De Bie. ‘Die gebieden werden vroeger onder 
water gezet om de vijand tegen te houden. Dat is niet 
meer nodig, maar je kunt die gebieden nu wel inpassen 
in klimaatadaptieve maatregelen. Dat heeft weer effect 
op de natuur. Als je dat op een goede manier aanlegt, kun 
je er recreëren, wandelen en fietsen. Daarom proberen 
we die Zuiderwaterlinie zodanig in te passen dat het 
vestigingsklimaat en de omgeving verbetert, maar ook 
dat het economisch houdbaar is. Dat wil zeggen dat het 
zichzelf min of meer in stand houdt en dat iedereen daar 
een zodanig belang in ziet dat we er niet als provincie 
voortdurend aan moeten blijven trekken.’ 

De Zuiderwaterlinie is onderdeel van de Zuiderfrontier, 
een Nederlandse militaire verdedigingslinie uit de zeven-
tiende en achttiende eeuw. Bedoeld om in het westen de 
vaarroute naar de Antwerpse Haven open te houden en 
in het oosten de Noordelijke Nederlanden te beschermen 
tegen Spaanse en later Franse aanvallen.
‘Je ziet hier duidelijk dat water zowel een vijand als een 
vriend kan zijn. De vijand is duidelijk, overstromingen, en 
als vriend de verdediging tegen menselijke vijanden. Die 
twee gezichten van water is wel apart’, zegt Eric de Bie 
(FvD), ten tijde van het interview nog gedeputeerde met 
onder meer erfgoed in zijn portefeuille. Hij stapte na een 
bestuurscrisis in de provincie Noord-Brabant op 21 mei op. 
‘Maar het is meer dan alleen een netwerk van waterstaat-
kundige en militaire aard. Het markeert niet alleen een 
fysieke grens, maar ook een religieuze en culturele grens: 
katholiek-protestant, Germaans-Romaans. Dat komt 
daar allemaal samen en dat maakt het wel bijzonder.’

Vestigingsklimaat
Het mooie van de Zuiderwaterlinie is volgens De Bie dat 
zij zich, 150 kilometer lang, over de volle breedte over 

De Zuiderwaterlinie is de oudste, langste én meestgebruikte van alle Nederlandse waterlinies. Zij bestaat 

uit een ingenieus verdedigingssysteem van elf Brabantse vestingsteden, forten, schansen, inundatiegebie-

den, dijken en sluizen met een lengte van circa 150 kilometer. Provincie Noord-Brabant heeft in de afge-

lopen jaren geprobeerd de linie op de kaart te zetten om meer toeristen te trekken. ‘Het is een reliek uit 

de oude tijd, 350 jaar militaire historie, maar het is ook een belangrijk onderdeel van de omgeving’, zegt 

voormalig Brabants gedeputeerde Eric de Bie. ‘De ruimte in Nederland is beperkt en er is behoefte aan 

verbetering van het vestigingsklimaat. Denk bijvoorbeeld aan vrijetijdsbesteding. Dat soort belangen kun 

je met goed beleid verenigen in die Zuiderwaterlinie.’

jaargang 77 • juni 2021 • nummer 05
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opwaarderen van de Zuiderwaterlinie. ‘Voor het vesti-
gingsklimaat speelt het een belangrijke rol. We willen 
verloedering tegengaan en zorgen dat het voorzieningen-
niveau op peil blijft. Uiteindelijk proberen we allemaal 
Noord-Brabant en de gemeenten een stukje beter te 
maken en levendig te houden.’

Inundatiegebieden
Er is in de afgelopen jaren al veel gebeurd. Eerst trok 
de provincie ruim 2 miljoen euro uit voor 19 projec-
ten, waarbij de betrokken gemeenten er vergelijkbare 
bedragen moesten insteken. De vijf stellingen (verdedi-
gingswerken rond een stad) zijn ontsloten en een aantal 
heeft een bezoekerscentrum gekregen, langs de linie zijn 
informatieborden geplaatst, er zijn verblijfsgebieden 
ingericht en fiets- en wandelroutes gekomen. Zoals een 
bewegwijzerde wandelroute van Bergen op Zoom tot 
Grave over 165 kilometer. Als het aan de provincie ligt 
wordt het Liniepad net zo’n begrip als het Pieterpad. ‘Je 
ziet dat er door die maatregelen een opleving is gekomen 
voor het bezoek en waardering.’

Tussen 2017 en 2020 is de zogenoemde Linieplanner 
uitgerold met het aanbod aan activiteiten voor de be-
zoekers. Daarmee heeft de Zuiderwaterlinie aanzienlijk 
meer bekendheid gekregen bij het publiek, ondernemers, 
de pers en heemkundigen, zegt De Bie. ‘Wat nog goed 
verbeterd kan worden is de verbinding land-water. Dat 
heeft ook met gebiedsontwikkeling te maken; we moeten 
ons nu op de combinatie met klimaatadaptatie gaan 

Commitment
De Zuiderwaterlinie is geen provinciale aangelegen-
heid; de verdedigingswerken liggen vrijwel allemaal op 
gemeentegrond. Dat betekent dat de gemeenten daar 
ook verantwoordelijk voor zijn. ‘Dat vloeit ook voort uit 

de omgevingsvisie die we als provincie hebben. Wij zien 
de gemeente als eerste overheid, daar moet het initiatief 
ook vandaan komen. Wij kunnen als provincie wel van 
alles opleggen, maar de gemeente weet waar de behoefte 
ligt, die staat het dichtst bij de mensen en kan het beste 
voor draagvlak zorgen. Op initiatief van de gemeenten 
zullen wij samen projecten oppakken. En niet alleen met 
gemeenten, maar ook met waterschappen en andere 
rijksdiensten. Wij proberen dat in cofinanciering te doen 
omdat dat ook commitment geeft. Dat vind ik als gedepu-
teerde belangrijk: dat we niet top-down allerlei verplich-
tingen opleggen en dat gekeken wordt hoe wij dat als 
provincie allemaal regelen. Nee, we doen het samen.’
De gemeenten hebben volgens De Bie ook belang bij het 

‘In Nederland zijn we wat te 
ijverig geweest als het gaat  
om droogpompen’
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gebiedsgericht aanpakken, maar we willen wel proberen 
het totale overzicht te houden, met respect voor de his-
torische context. Die 150 kilometer is tamelijk uniek. En 
ook dat Brabant een omgevingsvisie heeft die uitgangs-
punt is voor het hele gebied. Daaruit 
vloeit ook de integrale gebiedsge-
richte aanpak voort. We lopen 
daarmee denk ik wel redelijk 
vooraan in vergelijking 
met andere provincies.’

concentreren. Je ziet bijvoorbeeld dat bij rivieren het 
peil nogal wisselt. Als het heel hoog is, wil je zorgen voor 
waterberging en daar kun je die inundatiegebieden goed 
voor gebruiken. Daar zijn ze historisch ook voor be-
doeld. Zo pas je de historie in, in het heden. Zo hebben we 
dat onlangs ook gedaan met een aantal watermolens. De 
gebieden waar nu de waterbergingen helemaal verdroogd 
zijn, willen we gaan vernatten om die verdroging in de 

hele omgeving tegen te gaan. In feite gaan we weer een 
stukje terug naar de historische situatie. In Nederland 
zijn we wat dat betreft te ijverig geweest als het gaat om 
droogpompen en het inrichten van het landschap. Nu 
zien we de keerzijde: het is overal te droog. Niet omdat 
het te weinig regent, maar omdat we te veel wegpompen. 
Dat gaan we nu herstellen, maar dat moet wel passen in 
het historische landschap. Die inundatiegebieden passen 
daar goed in. In feite herstel je, naar de omstandigheden 
van nu, de historische functie. Alleen om een andere 
reden.’

Klimaatadaptatie
De provincie gaat bij gebiedsontwikkeling uit van een 
gebiedsgerichte aanpak. ‘Per gebied kijken we naar 
een integrale benadering om te voorkomen dat als je 
bijvoorbeeld een wandelroute aanlegt en je 2 jaar later 
iets aan vernatting wilt doen, die wandelroute wellicht te 
laag ligt. Bij die integrale benadering kijken we naar alle 
aspecten. Dus energietransitie, klimaatadaptatie, vrije-
tijdsbesteding, mobiliteit; eigenlijk de gehele omgevings-
kwaliteit van zo’n gebied.’

Een voorbeeld van een gebiedsgerichte, integrale aanpak 
is te zien in de Lithse polder. De gemeente Oss wil daar 
in het kader van de Regionale Energie Strategie wind-
turbines plaatsen (Duurzame Polder). Al jaren verzetten 
inwoners van diverse dorpen zich tegen de komst van de 
windmolens. Het is dan ook een van de meest besproken 
dossiers in Oss. Eind januari stemde een ruime meerder-
heid van de gemeenteraad in een marathonvergadering 
in met de plannen. ‘Het is niet de bedoeling dat er sec 
windturbines worden geplaatst. Er wordt ook gekeken 
naar natuurontwikkeling, historisch landschap, bijzon-
dere weidevogels. Er wordt vanuit meerdere hoeken 
gekeken hoe een gebied ontwikkeld kan worden. Dat zie 
je ook bij de Zuiderwaterlinie terug. Omdat die linie over 
150 kilometer een paar keer is onderbroken, moet je het 

Over  
Eric de Bie

Eric de Bie (1971) is een 
Nederlandse jurist, be-
stuurder en politicus namens 
Forum voor Democratie. Van 
15 mei 2020 tot 21 mei 2021 
was hij lid van Gedeputeerde Staten 
van Noord-Brabant. In zijn portefeuille had hij 
Energie, Erfgoed, Bestuurlijke vernieuwing, Deelnemingen, 
en Ontwikkelbedrijf. De Bie is opgegroeid in Oudenbosch, 
studeerde notarieel recht aan de Universiteit van Amster-
dam en woont nu in Bergen op Zoom. 

‘We proberen het totale over-
zicht te houden, met respect 
voor de historische context’
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De Zuiderwaterlinie is een linie van forten, vestingsteden, bunkers en inundatiegebieden van Bergen 

op Zoom tot Grave. Vestingbouwer Menno van Coehoorn smeedde eind zeventiende eeuw de versterkte 

steden en hun omgeving tot een linielandschap. Nieuwe methoden van oorlogsvoering en de herpositio-

nering van de Zuiderwaterlinie in de nationale verdediging zorgden ervoor dat de Zuiderwaterlinie minder 

belangrijk werd. In 1952 verloren de laatste forten hun militaire functie. In de afgelopen jaren groeit de 

aandacht voor de Zuiderwaterlinie en daarmee reist de vraag wat het toekomstperspectief is van deze 

historische verdedigingslinie. In het kader van de Landschapstriënnale werd studenten landschapsarchi-

tectuur gevraagd om mee te denken hoe het erfgoed van deze oude verdedigingslijn een rol kan spelen in 

ruimtelijke opgaven voor de toekomst. Allereerst wordt de geschiedenis van de linie verteld.

Het beeld van een 
linielandschap

Auteurs: Ilse Zuidinga en Gerdy Verschuure-Stuip
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Strijdtoneel van  
Noord-Brabant
Het verhaal van de Zuiderwater-
linie wordt verteld door de spo-
ren die we terugvinden in het 
landschap. Noord-Brabant ver-
telt al eeuwenlang een verhaal 
van strijd, waarin de versterkte 
steden ’s-Hertogenbosch, Breda, 
Bergen op Zoom, Willemstad, 
Heusden, Megen, Ravenstein en 
Grave een belangrijke rol speel-
den.1 Tijdens de Opstand en de 
Tachtigjarige Oorlog (1568-
1648) werden deze versterkte 
steden gemoderniseerd met 
lagere stadswallen, bastions, ra-
venlijnen, waterwerken en halve 
manen om de impact van de 
kanonskogels op te vangen in de 
strijd tegen de Spaanse koning. 
Om de vijandelijke aanvallen 
te stoppen werd op beperkte 
schaal inundatie ingezet door de 
protestante Staatse legers onder 
leiding van Willem van Oranje 
en zijn zonen, maar evenzo door 
de Spaanse legers. Aanvankelijk 
lag de nadruk op de verdediging 

van kleinere gebieden ofwel 
linies rond steden als Bergen 
op Zoom en Steenbergen, rond 
Breda en Heusden, rond ’s-Her-
togenbosch en rond Grave. Deze 
losse stellingen vormden als het 
ware de bouwstenen voor wat in 
de achttiende eeuw de Zuider-
waterlinie zou gaan vormen.

De ommekeer in 1672
In het rampjaar 1672, waarin de 
Republiek van vier zijden werd 
aangevallen, bleek dat de verde-
diging over zee goed was gere-
geld, maar dat dit over land niet 
het geval was. Vestingbouwer en 
fortificatiespecialist Menno van 
Coehoorn (1641-1704) kreeg de 
opdracht van de Raad van State 
om op goedkope en innovatieve 
manier de landsverdediging 
beter te organiseren. Van 
Coehoorn ontwikkelde een plan 
om een vijandelijke aanval te 
stoppen. Een serie aaneenge-
sloten gebieden kon onder een 
laag van 50 centimeter water 
worden gezet; te weinig om met 
een boot over te varen en te 
gevaarlijk om door het water te 
waden, want sloten verdwenen 

uit het zicht. Bij een val in het 
water zoog de wollen kleding 
van de soldaten zich vol, zodat 
ze moeilijk opstonden. 

Een ingenieus systeem van 
kanalen en sluizen tussen bun-
kers en versterkte steden werd 
in het landschap aangelegd. 
De inundatiegebieden lagen 
op de overgang van de lage en 
hoge delen in het landschap. 
Het aanwezige water werd slim 
benut. De versterkte steden, 
oudere linies en inundatiege-
bieden en bestaande forten 
werden opgenomen in het grote 
plan voor dit linielandschap. 
Tussen 1701 en 1795 werd dit 
plan uitgevoerd onder de naam 
Zuiderfrontier of – in Brabant 
– de Zuiderwaterlinie. Het Zui-
derfrontier vormde Nederlands 
grootste verdedigingslinie met 
versterkte steden en inunda-
tievelden. Lang bleek de lijn 
een goede verdediging, totdat 
de Fransen in de winter van 
1794-1795 over het bevroren ijs 
naar de overkant liepen. Ons 
land werd onderdeel van het 
Franse rijk. 

De vestingsteden, forten en inundatievelden van de Zuiderwaterlinie 
beslaan een groot gebied van Bergen op Zoom tot aan Nijmegen. 
Beeld: Alliantie Zuiderwaterlinie
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Vestingwet 1874
Na de Franse tijd, tijdens de 
Belgische Opstand, werd de Zui-
derwaterlinie gemoderniseerd. 
Opnieuw werd de linie aange-
past met onder meer stellingen 
rond Den Bosch (Hintham 
en Vught), Heusden en Wil-
lemstad. Duizenden soldaten 
wachtten op een strijd die niet 
zou komen. Rond 1870 werd 
duidelijk dat ons koninkrijk een 
nieuw verdedigingsplan nodig 
had. Dat resulteerde in 1874 in 
de Vestingwet. De nadruk kwam 
te liggen op het beschermen 
van het economisch hart van 
het land, de Vesting Holland. De 
rest werd buffergebied en werd 
minder belangrijk geacht. Ne-
gen linies – de Nieuwe Holland-
se Waterlinie, de Grebbelinie, 
de Stelling van het Hollandsch 
Diep en het Volkerak, De Stel-
ling van de monden der Maas en 

van Vesting Holland. Tijdens 
de Duitse inval in mei van 1940 
kon inundatie niet goed wor-
den ingezet. Het systeem was 
achterhaald: vliegtuigen vlogen 
over het water en dropten pa-
rachutisten achter de linie. De 
Zuiderwaterlinie als integraal 
verdedigingssysteem had voor 
Nederland afgedaan, hoewel 
de Duitse bezetter nog dank-
baar gebruikmaakte van delen 
ervan. Terwijl tijdens de Koude 
Oorlog nog de IJssellinie werd 
aangelegd om de Sovjettanks 
tegen te houden werden in 1952 
de laatste werken van de Zui-
derwaterlinie van hun militaire 
functie ontheven.2

Nieuwe omgang  
met erfgoed
Tegenwoordig groeit de aan-
dacht om erfgoed als sturend 
principe in de ruimtelijke 

van het Haringvliet, de Stelling 
van Den Helder, de Werken ter 
dekking van rivierovergangen 
en opname van troepen aan de 
IJssel, Maas en Waal, de Stel-
ling van Amsterdam, de Zuider-
waterlinie en de werken aan de 
Westerschelde – vormden vanaf 
die tijd samen het Nederlandse 
vestingstelsel. Stellingen die 
niet meer binnen dit vesting-
stelsel vielen moesten worden 
gesloopt. Steden die geen deel 
uitmaakten van een van deze 
linies mocht hun stadsfortifica-
ties afbreken. 

In het begin van de twintigste 
eeuw verschoof de aandacht 
naar het westelijk deel van de 
Zuiderwaterlinie. In 1922 werd 
alleen nog de stelling rond Het 
Hollands Diep en de Haringvliet 
nabij Willemstad opgenomen 
als onderdeel van het Zuidfront 

Een landmark ontworpen door Merel van der Linden visualiseert de voormalige redoutes, kleine militaire uitkijkposten in het land-
schap. De moderne redoute vertelt het verhaal van de turfwinning ten noorden van Breda. Beeld: Lieske Meima
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ordening te benutten door 
het te koppelen aan actuele 
discussies in het landschap over 
klimaatverandering, energie-
transitie, natuurontwikkeling, 
voedselproductie, waterberging 
en sociale verbondenheid. Het 
adagium in de erfgoedwereld is 
dat erfgoed een belangrijke dra-
ger voor alle huidige landschap-
pelijke uitdagingen zou kunnen 
of moeten zijn. In deze nieuwe 
rol ligt niet meer primair de 
nadruk op het behoud, maar 
meer op de beleving van erfgoed 
en het vertellen van het verhaal. 
Grofweg is een aantal benade-
ringen voor het fysieke erfgoed 
te onderscheiden. Allereerst is 
het restaureren of reconstrue-
ren, het terugbrengen naar een 
oorspronkelijke situatie van het 
object. Bij de herontwikkeling 
van het Havenkanaal in Bergen 
op Zoom kreeg de zestiende-
eeuwse Waterschans van 
Menno van Coehoorn bijvoor-
beeld zijn oude vorm terug. Op 

het fort zijn zelfs de voormalige 
oesterputten weer blootgelegd. 
Ten tweede het in stand houden 
of conserveren, behouden zoals 
het fysieke erfgoed nu is, met 
behoud van de diverse histo-
rische lagen. Ten derde het 
transformeren of hergebruiken, 
waarbij oud en nieuw met 
elkaar worden verbonden voor 
eenzelfde of nieuwe functie. 
Een voorbeeld is Fort Isabella 
bij Vught, dat momenteel wordt 
getransformeerd in een plek 
waar het prettig wonen en 
werken is.3

Recent zijn daar nieuwe 
vormen van omgang met de 
fysieke sporen bij gekomen, 
zoals het reconceptualiseren 
of revitaliseren, het oude idee, 
concept of techniek hergebrui-
ken, en het visualiseren van 
verhalen of herinneringen in 
het nu. In deze laatste benade-
ringen verschuift de aandacht 
van het fysieke object of struc-
tuur naar het vertalen van het 
historische gebruik, techniek 
of systeem naar een nieuw ge-
bruik. Een oud watersysteem, 
woonconcept of oorspronkelijk 
gebruik kan herleven in een 
eigentijdse vorm. Het plan voor 
een nieuwe vorm van zelfvoor-
ziening op Fort Prins Frederik 
dat elders in dit tijdschrift 
wordt beschreven, is zo’n 
voorbeeld. Reconceptualiseren 
en revitaliseren zorgen ervoor 
dat het collectieve geheugen 
van de plek behouden blijft. 
Authenticiteit van de land-
schappelijke elementen en de 
militaire geschiedenis krijgt 
daarbij een andere betekenis 
in het landschap. Want een 
landschap is dynamisch en zal 
steeds weer veranderingen 
in zich opnemen, waarbij de 
balans tussen oud en nieuw 
steeds moet worden bevochten. 

Beleving met moderne 
technieken
Het vertellen of visualiseren 
van het verhaal van het erfgoed 

van de Zuiderwaterlinie is een 
geliefde manier van ontwer-
pers om een nieuwe laag aan 
hun ontwerp toe te voegen. 
Ongeveer 15 jaar geleden 
werden in de ruimtelijke orde-
ning regionale beeldverhalen 
geïntroduceerd.4 De unieke 
identiteit van een regio biedt 
kansen om bezoekers naar een 
regio te trekken en zo de lokale 
economie te ondersteunen. 
Verschillende verhaallijnen 
onderstrepen de regionale 
verschillen. Maar bezoekers 
willen geen opgesomde feiten 
en een droog verhaal. De tijd 
dat er alleen wordt gekeken 
en gelezen, is voorbij. Bezoe-
kers willen de verhalen van 
het verleden beleven met 
alle zintuigen: kijken, horen, 
voelen, proeven en ruiken. Hoe 
meer zintuigen een beleving 
prikkelt, hoe effectiever en 
gedenkwaardiger de beleving 
kan zijn. Studenten Geo Media 
& Design van de HAS Hoge-
school prikkelden het publiek 
door vanuit verschillende 
perspectieven het verhaal van 
de Zuiderwaterlinie beleef-
baar te maken in animaties en 
met gebruik van kaarten en 
bewegend beeldmateriaal. Zij 
lieten verschillende persona-
ges vertellen over de Zuider-
waterlinie: Frederik Hendrik, 
Menno van Coehoorn, een boze 
boer en een verpleegster. Het 
idee is misschien niet nieuw, 
want het is ook te zien in het 
Waterliniemuseum in Fort bij 
Vechten. Virtuele 3D-figuren 
uit het verleden nemen je mee 
in hun leefwereld. Je kunt met 
een virtualrealitybril over de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie 
vliegen en met eigen ogen zien 
hoe inundatie werkte. Histo-
rie wordt door deze creatieve 
en interactieve methoden en 
middelen beleefbaar voor jong 
en oud.
 
Belevingen kunnen bezoekers 
in de juiste mindset zetten, 
voorzien van context om 
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Spelen met erfgoed maakt de geschiedenis beleefbaar voor nieuwe 
doelgroepen. Beeld: Floris Beijer, Ran Yan, Xinyu He (TU Delft/Universi-
teit Leiden)

Story mapping en animaties brengen Menno van Coehoorn tot leven. Beeld: Aron Muijen, Marthe Deij, Remo van den Hoogenhof, Lars Nederhof,
Romy van Esseveld, Rowan Post (HAS Hogeschool)
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een dieper begrip te bieden. 
Door het verhaal uit verschil-
lende perspectieven en op 
heel verschillende manieren 
te vertellen, kunnen verschil-
lende doelgroepen worden 
aangesproken, onder wie 
jongeren. Om erfgoed inclusief 
te maken voor onze samenle-
ving is het belangrijk om niet 
een verhaal te vertellen, maar 
verschillende verhalen, en op 
verschillende manieren. Het 
gaat daarbij niet alleen om het 
vertellen van het verhaal in 
musea en tentoonstellingen 
of door het zelf te beleven in 
re-enactment, het naspelen 
van oude veldslagen in oude 
kleding en met oude vechttech-
nieken. De digitale wereld kent 
nog talloze manieren om erf-
goed te beleven door mensen 

met verschillende achtergron-
den en leeftijden.

Beleving in het veld 
Ook in de fysieke wereld zagen 
de studenten kansen om ver-
schillende en vooral jongere 
doelgroepen aan te spreken. 
In “Playful heritage” stelden 
de studenten voor om de oude 
waterstructuren met de inun-
datievelden te herintroduceren 
om met erfgoed te “spelen”. 
Bij de Kleine Schans in Ter-
heijden werd het water benut 
om zwemmen, kanoën en vlot-
ten bouwen mogelijk te maken. 
Het voormalige inundatie-
gebied de Lage Vuchtpolder 
toverden zij om tot een waar 
watersportwalhalla en bij de 
Linie van Den Hout kwam een 
waterschietspel. Het water in 
de linie werd in deze voorstel-
len niet meer gebruikt om te 
beschermen zoals vroeger, 
maar om het erfgoed te beleven 
op een vrije, speelse manier.

Beleving van erfgoed
Erfgoedbeleving bestrijkt een 
breed veld. Het begint bij het 

behouden van oude structuren, 
gebouwen en (landschappe-
lijke) objecten in de huidige 
of meer oorspronkelijk vorm, 
maar er is meer. Met nieuwe 
ingrepen kunnen historische 
forten en objecten en het 
historisch gebruik worden 
beleefd. Nieuwe transforma-
tiemethoden voegen een extra 
laag toe door verhalen, concep-
ten en ideeën uit het verleden 
te vertalen en te visualiseren. 
Moderne technieken als film, 
virtual reality en augmented 
reality bieden tal van moge-
lijkheden om de diversiteit 
van de beleving van erfgoed 
te benadrukken, de betekenis 
ervan te onderstrepen en het 
als een brug tussen mensen te 
laten functioneren. Op deze 
manier worden de historische 
fysieke structuren, het (histo-
rische) gebruik en de verschil-
lende betekenissen ingezet om 
het erfgoed betekenis te geven 
in het nu. Door deze aanpak 
worden jongeren betrokken bij 
de beleving en dus het behoud 
van erfgoed. En wie de jeugd 
heeft, heeft de toekomst. 
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los van alle onmogelijkheden en praktische 
bezwaren die professionals in de praktijk van 
alledag soms belemmeren. Ontwerpwork-
shops kunnen daarom strategisch worden 
ingezet in het beginstadium van een proces, 
maar ook tijdens vastgelopen processen. Bij 
DLG (Dienst Landelijk Gebied) heetten dit 
soort bijeenkomsten schetsschuiten, bedoeld 
om met professionals ontwerpend de moge-
lijkheden en onmogelijkheden te bepalen van 
een opgave.

Workshops als realistische  
leeromgeving
In het landschapslaboratorium Zuiderwater-
linie hebben verschillende studentenwork-
shops plaatsgevonden waarin de opleidingen 
van de Dutch School of Landscape Archi-
tecture (DSL) samenwerkten met de VU 
Amsterdam en Universiteit Leiden. TU Delft 
en Universiteit Leiden werken samen in het 
LDE Center for Global Heritage and Deve-
lopment. Dit soort ontwerpworkshops zijn 
voor studenten heel inspirerend en kunnen 
diverse functies vervullen in het leerproces. 
Een eerste leerdoel kan zijn dat studenten 
leren ontwerpen binnen een bepaalde visie 
of opvatting3. De begeleider gebruikt deze 
visie of opvatting om samen de kennis en 
vaardigheden van de student te verdiepen. 
Deze vorm wordt ook wel masterclass 
genoemd. Eric de Jong beschreef ooit hoe 

In het living lab Zuiderwaterlinie speelden 
studentenworkshops een centrale rol. Het 
doel van deze workshops was om ontwer-
pend te onderzoeken hoe het erfgoed van 
deze oude militaire verdedigingslinie een in-
spirerende of zelfs leidende rol zou kunnen 
spelen in het Noord-Brabantse landschap. 
We baseren ons op de workshops rond de 
Zuiderwaterlinie en een lopend onderzoek 
naar studentenworkshops en participatie dat 
wordt gefinancierd vanuit de City Deal Ken-
nis Maken (SIA Regieorgaan).1

Ontwerpworkshop
Een studentenworkshop is een soort ont-
werpworkshop ofwel een “design charrette”. 
Een ontwerpworkshop is “een vorm van 
samen ontwerpen, waarin het doel is het ont-
wikkelen van creatieve oplossingen voor een 
bepaald ontwerpprobleem in een beperkte 
tijdsduur”.2 
Deze definitie onderstreept drie aspecten: sa-
menwerken, creatieve oplossingen genereren 
en een beperkte tijdsduur. Ontwerpwork-
shops duren gemiddeld 3 tot 6 dagen. Het 
zijn een soort snelkookpannen waarin onder 
hoge druk snel ontwerpbeslissingen worden 
genomen, gebaseerd op een korte probleem-
analyse. Dat betekent dat de gepresenteerde 
ideeën vooral inspireren en niet grondig zijn 
doordacht en uitgewerkt. De resultaten ver-
tegenwoordigen een vorm van vrij denken, 

Universiteiten en hogescholen worden regelmatig benaderd om met hun kennis 

(ruimtelijke) problemen in de praktijk op te lossen. Living labs, ontwerpworkshops 

of studentenworkshops, afstudeerprojecten, fieldlabs, brainstormsessies, studenten-

hubs; het zijn allemaal vormen van ruimtelijk praktijkonderzoek. In dit artikel de rol 

en betekenis van studentenworkshops.

Studentenworkshops 
als leeromgeving en 
procesinstrument 

Auteur: Gerdy Verschuure-Stuip
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niveau na afloop biedt nieuwe inzichten in 
de probleemstelling en de waardering. Ook 
op rijksniveau wordt de kracht van het ver-
beelden van de toekomst onderkend. Vanaf 
1991 groeide in de architectuurpraktijk de 
aandacht voor ontwerpexperimenten of 
“ontwerpkracht”. In Panorama Nederland 
onderstreept het College van Rijksadviseurs 
de strategische rol van het maken van ont-
werpen en schetsen.5 

hij een groep studenten uitdaagde om de 
mens-natuurrelatie te herdefiniëren, door te 
doen alsof ze zelf de wereld benaderden als 
boom of bloem. 

Een tweede leerdoel van workshops is om al 
ontwerpend kennis te verkrijgen over een 
bepaald onderwerp.4 In de workshops van de 
Zuiderwaterlinie stond de rol en betekenis 
van erfgoed voor het toekomstig landschap 
centraal. Door studenten landschapsarchi-
tectuur te laten samenwerken met stu-
denten van erfgoedstudies en toegepaste 
archeologie moesten zij vanuit verschillende 
perspectieven nadenken over de essentie en 
de waarde van het erfgoed en hoe ze erfgoed 
konden inzetten in landschappelijke trans-
formatieopgaven zoals klimaatadaptatie, 
duurzame voedselproductie en toerisme. De 
studenten werden uitgedaagd om verschil-
lende invalshoeken te combineren. In onder-
wijskundige termen heet dit boundary cros-
sing, een belangrijke competentie om straks 
te kunnen functioneren in de maatschappij 
van de toekomst.

Wanneer het hoofddoel van studenten-
workshops is om diverse alternatieven of de 
bandbreedte aan mogelijkheden te tonen in 
de vorm van modellen of scenario’s, is het 
belangrijk dit expliciet te benoemen. Analyse 
van de verschillende scenario’s op een hoger 

Om de uitkomsten van een workshop te presenteren zijn visualisaties essentieel. Toekomstbeelden op basis van bestaande foto’s geven heel snel een 
nieuw toekomstbeeld. Beeld: Su Xin Liaw, Emmanouela Armoutaki, Yun Sun, Dorien Tulp. Beeld: TUDelft/ Universiteit Leiden

De axonometrie met beperkt kleurenpalet geeft helder weer hoe de oorspron-
kelijke inundatievelden gebruikt kunnen worden voor nattere vormen van 
landbouw. Beeld: Su Xin Liaw, Emmanouela Armoutaki, Yun Sun, Dorien Tulp. 
Beeld: TU Delft/ Universiteit Leiden
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een ontwerpworkshop om de mening van 
burgers in een brede waardenstelling te 
bevragen voor het Groene Woud (Noord-
Brabant). Doordat de communicatie met de 
omwonenden onvolledig was uitgewerkt, 
zorgde dit voor discussies en nieuwe leermo-
menten. Door de corona-epidemie tijdens 
de studentenworkshops rond Breda was 
samenwerking lastig en deelden experts hun 
verhaal op film. Deze filmpjes vormen het 
begin van een digitale bibliotheek voor de 
Zuiderwaterlinie. In erfgoedtransformaties 
is publieke betrokkenheid en participatie 
een van de zes belangrijke pijlers van het 
landschapstransformatieproces van de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie, naast kennis 
opdoen (historisch, technisch, et cetera), het 
bepalen van (cultuurhistorische) waarden, 
het betrekken van diverse overheden in het 
transformatieproces, het ontwikkelen van 
nieuwe ruimtelijke plannen in het ontwerp-
proces en de financiering.7

Studentenworkshops kunnen de samenwer-
king tussen verschillende partijen stimule-
ren, met name in processen waarin partici-
patie van burgers centraal staan. Dit worden 
participatie-actieprocessen genoemd.8 In 
deze processen is het heel belangrijk om 
goed na te denken over de communicatie 
tussen ontwerpers en burgers. Afbeeldingen 
van ontwerpersvisies kunnen krachtig zijn 
en een ommekeer in denken teweegbrengen. 
Waar studenten (ontwerpers) begrijpen dat 

Een derde leerdoel voor studentenwork-
shops kan zijn om studenten in een realisti-
sche context te laten ervaren hoe het is om 
samen te werken met andere disciplines en 
met burgers. In dit type workshops worden 
studenten uitgedaagd om verschillende 
vormen van kennis – theoretische kennis, 
professionele kennis, praktische kennis en 
gebiedskennis – met elkaar te verbinden en 
op waarde te leren schatten. De participatie 
van bewoners en belanghebbenden in een 
workshop vraagt om een andere ont-
werpaanpak en kan een bijzondere leererva-
ring zijn. 

 
Workshops als instrument in een 
proces
De andere kant van het verhaal is dat ook 
opdrachtgevers een doel voor ogen hebben. 
Het kan bijvoorbeeld gaan om het scherp-
stellen van een (ruimtelijk) probleem, het 
bevragen van alle betrokkenen, het agende-
ren van een probleem of het verbeelden van 
een nieuwe toekomstvisie. Zo kunnen lokale 
partijen bij een Wetenschapswinkel een 
aanvraag indienen om hulp van onderzoe-
kers en studenten te krijgen. Dit kan helpen 
om patstellingen tussen diverse betrokkenen 
te doorbreken, zoals rond het omstreden 
NSB-erfgoed de Muur van Mussert.6 Like 
Bijlsma en Joost Tennekes van het Planbu-
reau voor de Leefomgeving ontwikkelden 
samen met Jan Janse van Staatsbosbeheer 

Veldbezoek met lokale experts is belangrijk om kennis te delen. Beeld: Verschuure-Stuip
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visietekeningen staan voor een manier van 
denken en niet bedoeld zijn als een uitvoe-
ringsgericht plan, is dat voor niet-ontwer-
pers niet altijd duidelijk. Een niet-begrepen 
afbeelding – omdat er een kleine fout of 
onduidelijkheid in zit – kan leiden tot discus-
sie en onbegrip omdat het realiteitsgehalte 
verkeerd wordt ingeschat. Een zorgvuldige 
introductie over het doel van de studenten-
workshop en een zorgvuldige communicatie 
over de resultaten na afloop zijn essentieel 
om omwonenden en belanghebbenden te 
kunnen meenemen in het proces. 

Bijdragen voor de toekomst
Terugkijkend op de workshops onder-
streepten de opdrachtgevers in interviews 
hoe belangrijk de studentenplannen waren 
geweest, zowel qua ontwerp als qua rol in 
het transformatieproces. Ze benadrukten 
hoe de workshops hadden bijgedragen in het 
proces van verandering, dat soms stroef kan 
verlopen. Interne plannen kunnen gevoelig 
liggen, omdat de makers bepaalde belangen 
kunnen vertegenwoordigen of al een idee 
hebben. Studentenplannen worden als min-
der bedreigend ervaren en kunnen zo een 
opening in de discussie zijn. 

Vrij leren denken
Over het algemeen is het essentieel om in 
transformatieprocessen momenten te creë-
ren waarin gezamenlijk nieuwe ideeën wor-
den ontwikkeld. Dat kan door brainstorm-
sessies of workshops te organiseren, los van 
de dagelijkse beslommeringen. Studenten, 
burgers en collega’s van andere afdelingen 
kunnen zo, onder ervaren leiding, samen in 
enkele dagen nieuwe ontwerpen en scena-
rio’s produceren. Juist door samenwerking 
in diverse groepen ontwikkelen zich breed 
gedragen oplossingen. Om succesvol te zijn, 
is het belangrijk om naast de ontwerpvraag 
ook de onderzoeksvraag over de rol van zo’n 
activiteit nauwkeurig te formuleren: het 
agenderen van een probleem, het formule-
ren van een toekomstige ontwerpvraag, het 
samenbrengen van kennis, het verbeelden 
van mogelijke toekomsten of het betrekken 
van burgers en belanghebbenden. Studen-
tenworkshops – indien nauwkeurig ver-
woord – kunnen bijdragen aan participatie 
van burgers, aan het bepalen van de cul-
tuurhistorische waarden van het ensemble 
zelf, het (stimulerend) samenbrengen van 
verschillende actoren (overheid) en het ont-
wikkelen van nieuwe plannen, zij het slechts 
voor een kort moment.
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Bunkertrap biedt weids uitzicht

Steenbergen is een van de vestingsteden van de Zuiderwaterli-
nie. De restanten van de vesting Steenbergen zijn hier en daar 
nog zichtbaar. Het Benedensas, een historisch sluizencomplex 
uit 1824, was als inlaatpunt van inundatie ooit onderdeel van 
de West Brabantse waterlinie. Het was ook onderdeel van de 
Atlantikwall die de Duitsers ter verdediging aanlegden in de 
Tweede Wereldoorlog. Op een Duitse bunker (Stützpunkt XXXVI) 
in het dorp De Heen (gemeente Steenbergen) is door RO&AD 
Architecten een uitzichtpunt aangebracht in de vorm van een 
houten trap die 9 meter boven de dijk uittorent. Na het beklim-
men van de Bunkertreppe, gemaakt van gelamineerd Accoya-
hout, kun je uitkijken over het Volkerak. Ook Zeeland en Zuid-
Holland zijn onder goede weersomstandigheden te zien. In de 
bunker is een informatiepunt gevestigd waar meer te vinden 
is over de West Brabantse Waterlinie. Eerder ontwierp RO&AD 
Architecten al de Mozesbrug op Fort de Roovere in Halsteren en 
de brug op het Ravelijn in Bergen op Zoom.

Beeld: Lieske Meima
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OPINIE

Over de auteur 
Frank Strolenberg is zelfstandig 
adviseur op het gebied van ont-
wikkelingsgericht benutten van 
erfgoed. Hij werkte onder andere 
aan de toekomststrategie voor de 
Zuiderwaterlinie.

De Zuiderwaterlinie als  
dé opgave voor millennials
De Zuiderwaterlinie neemt binnen het totaal aan verdedigingslinies in 

Nederland een bijzondere positie in. De Zuiderwaterlinie is namelijk een uit-

gesproken internationale, culturele linie. Een linie die het mozaïeklandschap 

van Noord-Brabant verbindt, maar ook een linie met Europese allure. Een 

linie die door deze karakteristiek kansen biedt voor een nieuwe generatie. 

Waterlinies waren door de eeuwen heen een geliefd verdedigingsmiddel in ons vlakke 
land. Als te behouden erfgoed kwamen de linies pas echt in beeld toen de Stelling van 
Amsterdam in 1996 het predicaat “Werelderfgoed” kreeg. Terugkijkend leefde bij 
velen op dat moment het idee dat het toch vooral ging om het beschermen en opknap-
pen van wat forten voor recreatieve doeleinden. Een paar jaar later zette de Nota 
Belvedere over de relatie tussen cultuurhistorie en ruimtelijke inrichting het gesprek 
over een andere linie, de Nieuwe Hollandse Waterlinie, in een breder perspectief. 
Deze linie meandert namelijk 85 kilometer lang dwars door de dichtbebouwde Rand-
stad, raakt het stedelijk gebied, doorsnijdt beschermde natuur, ontmoet productieve 
landbouwgebieden en botst op cruciale weg- en waterinfrastructuur. Het erfgoed van 
deze linie werd vooral gezien als een ruimtelijk-economisch fundament om op voort 
te bouwen. De Nieuwe Hollandse Waterlinie was niet langer slechts een kers op de 
taart, dit erfgoed vormde de bodem van de taart. 

De Zuiderwaterlinie kan als linie worden benut om een volgende stap te zetten in het 
denken over en het benutten van erfgoed. Ik noem twee invalshoeken. Urgente opga-
ven van vandaag zijn klimaat, biodiversiteit en energieopwekking. Vraagstukken die 
niet alleen Noord-Brabant of Nederland raken, maar die we moeten bekijken in een 
bredere Europese context. Het zijn thema’s die aansluiten bij strategische agenda’s 
en ambities van Europa rondom de Green Deal en Restore Nature. En juist de Zui-
derwaterlinie biedt hierin kansen. In de lange geschiedenis van de Zuiderwaterlinie 
zijn er momenten geweest dat culturen elkaar bestreden, maar de linie was ook een 
plek van voortdurende kruisbestuiving. Verschillende nationaliteiten hebben aan 
de Linie gebouwd en deze telkens weer vernieuwd en verbeterd. Europa kreeg hier 
mede vorm. De Zuiderwaterlinie daagt ons dan ook uit om juist de actuele en urgente 
ruimtelijk-economische thema’s op te pakken met internationaal georiënteerde inge-
nieurs- en ontwerpkracht. 

De Zuiderwaterlinie kan ook cultureel verbinden. In de promotie van de linie gaat 
men er prat op dat de linie ooit een culturele scheidslijn vormde tussen het katho-
lieke zuiden en het protestante noorden, tussen de zachte en de harde ‘G’, tussen friet 
en patat. Maar ook hier geldt dat de linie niet alleen als demarcatie van culturen heeft 
gefungeerd, maar ook als ontmoetingspunt. Juist in een tijd waarin regelmatig de 
blik vooral op het eigene wordt gelegd, biedt de Zuiderwaterlinie een uitgelezen kans 
om het gezamenlijke te accentueren. De linie als bron van culturele verbinding. Een 
dergelijke open, internationale, op kennisdeling gerichte blik vraagt om mensen die 
mondiaal ingesteld zijn en het gewend zijn om over grenzen heen vriendschappen 
te sluiten, kennis te delen en te reizen. De Zuiderwaterlinie roept dan ook bij uitstek 
deze millenialgeneratie op: neem stelling!

vakblad groen26
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Panorama Krayenhoff, combineerde een overkoepelende 
visie met de transformatie van individuele plekken als 
forten en bunkers, gebundeld in zogenaamde envelop-
pes. De enveloppes zijn equivalent aan de stellingen in de 
Zuiderwaterlinie. Panorama Krayenhoff leidde ertoe dat 
men anders ging kijken naar de relatie tussen erfgoed en 
landschap.3 

Linies als landschappelijk systeem
Waterlinies zijn bij uitstek grootschalige landschappe-
lijke structuren die tot doel hadden grote gebieden te be-
schermen. Vanaf de zestiende en zeventiende eeuw wer-
den waterlinies steeds vaker ingezet voor de verdediging 
van het landschap. Versterkte steden en forten werden 
gecombineerd met inundatievelden. De waterlinies wa-
ren lange, onzichtbare lijnen die bestonden uit een groot 
aantal gebouwde en landschappelijke elementen, die op 
de een of andere manier fysiek en visueel met elkaar wa-
ren verbonden. Communicatie tussen de verschillende 
forten gebeurde via lichtsignalen en berichten werden 
overgebracht via gedekte wegen. In deze erfgoedland-
schappen vormen objecten, lijnen, structuren, verhalen 

Van beschermde objecten naar integrale 
transformatie
De Nederlandse waterlinies hebben een geheel eigen 
plaats opgeëist in het Nederlandse erfgoed. Dit is onder 
meer te danken aan de verbeeldingskracht van vernieu-
wende architectonische en landschapsarchitectonische 
ontwerpen, zoals de vernieuwing van de stadsmuren van 
’s-Hertogenbosch, de Mozesbrug van Fort de Roovere en 
het ontwerp van Bunker 599 van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie, ook wel de doorsnee bunker genoemd.1 Een 
andere belangrijke reden was de Nota Belvedere, waarin 
een verschuiving van behoud naar ontwikkeling van 
erfgoed centraal stond. In plaats van het beschermen 
of hergebruiken van de individuele versterkte steden, 
forten en bunkers werd de integrale transformatie van 
het militaire landschap leidend: een linielandschap. De 
revival van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, het jongere 
broertje van de Zuiderwaterlinie, kreeg veel aandacht als 
een van de nationale pilotprojecten in de Nota Belve-
dere.2 De Nieuwe Hollandse Waterlinie is de 85 kilometer 
lange lijn tussen Slot Loevestein en het Muiderslot. Het 
transformatieplan voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie, 

Erfgoed van object 
tot landschap

DE ZUIDERWATERLINIE ALS REGIONALE LANDSCHAPPELIJKE STRUCTUUR

De Zuiderwaterlinie is een lange linie die is opgebouwd uit vijf stellingen. De stellingen bestaan op hun 

beurt uit een samenhangend geheel van versterkte steden, forten, bunkers, schansen, dijkjes, kanalen en 

andere aardwerken, die erop gericht zijn om aanvallen van de vijand te stoppen. En daar zit een moeilijk-

heid. In het verleden was het een geheim landschap, terwijl men nu juist die samenhang wil laten zien. 

De relatie tussen al die losse elementen is, zonder achtergrondkennis, vaak onduidelijk. In dit artikel gaan 

we in op het belang van het zichtbaar maken van de waterlinie als een samenhangend landschap. We 

laten zien welke strategieën en uitwerkingen de studenten daarbij kozen. Maar allereerst schetsen we de 

bredere context, de interpretatie van waterlinies als grootschalig landschappelijk erfgoed.

Auteurs: Gerdy Verschuure-Stuip, Marlies Brinkhuijsen, Richard JansenDe Zuiderwaterlinie als  
dé opgave voor millennials
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Een familie van kunstobjecten zorgt voor samenhang binnen de vele plekken 
langs de Zuiderwaterlinie. Beeld: Jan Houweling, Lotte Oppenhuis, Stella 
Ruigrok (TU Delft /Universiteit Leiden)
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al een 290 kilometer wandelroute geopend, maar dit zou 
nog sterker kunnen. Voor bijna alle stellingen maakten 
studenten plannen om nieuwe wandel- en fietsroutes 
toe te voegen om recreatie nabij huis te versterken. Maar 
ook waterroutes kwamen in de plannen voor. Door de 
aanwezige kanalen en sloten met elkaar te verbinden en 
waar nodig uit te breiden naar bredere plassen kan een 
waardevol toeristisch vaarroutestelsel ontstaan. Het the-
matisch ontwikkelen van de voorgestelde routes kan veel 
bijdragen aan de beleving van de stellingen. Uitkijktorens 
in allerlei vormen en maten fungeren als een landmark 
langs de routes en bieden uitzicht over het linielandschap. 
Het hogere standpunt biedt een kans om de samenhang 
der delen beter te gaan begrijpen. Verschillende studen-
ten stelden uitkijktorens voor, onder andere in de voorge-
stelde Oijense moeraslanden.

In de tweede strategie werd elk fort, redoute of andere 
locatie ontwikkeld tot een bijzonder en herkenbaar 

over historisch gebruik en de betekenis door de eeuwen 
heen samen een landschappelijk systeem. Een systeem 
dat zich manifesteert op verschillende schaalniveaus: dat 
van het object, van de stelling en van de hele linie. Het 
creëren van onderlinge verbindingen, het schakelen tus-
sen die schalen, is essentieel voor een goed plan, maar is 
tegelijkertijd ook een uitdaging.

Samenhang tussen elementen
Voor wie de Zuiderwaterlinie niet goed kent, is de samen-
hang tussen de bunkers, redoutes en forten soms moeilijk 
te herkennen in het veld. Vele plaatsen zijn overgroeid 
geraakt met bomen en struiken. Het is daarom niet 
verwonderlijk dat veel studenten de onderlinge samen-
hang van de delen wilden versterken. Daarvoor pasten 
ze verschillende strategieën toe. De eerste strategie om 
de samenhang te versterken was om de diverse plekken 
daadwerkelijk met elkaar te verbinden via wandel-, fiets- 
en vaarroutes. In 2019 heeft de provincie Noord-Brabant 

Het verbijzonderen van plekken langs de linie zorgt voor ruimtelijke samenhang. 
Beeld: Jan Houweling, Lotte Oppenhuis, Stella Ruigrok (TU Delft /Universiteit Leiden)
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’s-Hertogenbosch. Ze nodigden de bezoeker als het 
ware uit het landschap op een andere manier te zien 
en er hun eigen invulling aan te geven.

Een derde strategie borduurde voort op het visuele 
aspect. In het verleden communiceerden de comman-
danten met elkaar via lichtsignalen. Kaarslicht werd 

(fysiek) element, vaak met een recreatieve functie. Zo 
stelden de studenten voor om bijvoorbeeld de zicht-
baarheid van de Spinolaschans te versterken door de 
begroeiing deels te verwijderen, zodat de oorspron-
kelijke vormen van de werken en het uitzicht op de 
omgeving beter beleefbaar zouden worden. Een andere 
groep stelde voor om alle locaties van de Zuiderwater-
linie te voorzien van kunstobjecten. De samenhang zou 
ontstaan door te kiezen voor een serie vergelijkbare 
objecten en/of vergelijkbaar materiaalgebruik die als 
het ware een familie vormen. Zo zouden ze nieuwe 
herkenningspunten creëren en zouden volwassenen en 
kinderen deze plekken op een nieuwe manier kunnen 
beleven. 
 
Studenten gebruikten ook landkunst om de verha-
len van het linielandschap op specifieke plekken te 
benadrukken. Het verhaal van de Zuiderwaterlinie is 
per definitie meerstemmig. Het kan verteld worden 
als een indrukwekkend landschappelijk ontwerp van 
de hand van Menno van Coehoorn, als een militair 
landschap (slagveld) waarin generaals en soldaten 
strijd leverden en stierven. Maar het is ook het verhaal 
van hoe burgers en boeren bij inundatie steeds weer 
moesten verhuizen en hoe we daar in de afgelopen 
eeuw tegenaan keken. Het is daarmee ook een “ge-
woon” landschap, een verhaal over het dagelijkse leven 
van boerengemeenschappen, soms lang voordat de 
linie het landschap domineerde. Tuin der Natte Lusten 
draaide de top-downbenadering van de militaire 
inundatie om tot een bottom-upbenadering waarin het 
beroemde schilderij van Jeroen Bosch werd gecombi-
neerd met waterbeheer. De studenten stelden onder 
andere een groot metalen kader voor om de bezoeker 
een nieuw perspectief te geven op de achtertuin van  

Visuele communicatie met lichtsignalen was een van de manieren waar-
door de stellingen en forten met elkaar verbonden waren. 
Beeld: https://en.wikipedia.org/wiki/Heliograph

Een recreatieplas binnen het komgebied/stroomgebied van de Beerse 
Overlaat kan als een nieuwe recreatieve motor fungeren en de gemeente 
Oss op de kaart zetten als deel van het toeristisch product Zuiderwaterlinie. 
Beeld: Roy Italiaander (Van Hall Larenstein)
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Een voorbeeld is de Beerse Overlaat of Beerse Maas. 
Tegenwoordig zijn de Beerse Overlaat en de andere in-
undatievelden niet direct zichtbaar, maar nog wel terug 
te vinden in het reliëf van het landschap. De studenten 
benadrukten het natte karakter dat dit gebied altijd al 
kende door de Beerse Overlaat als waterrijk gebied te 
herontwikkelen. Dat zou kansen bieden voor alterna-
tieve vormen van landbouw, natuur en (water)recreatie. 
Tegelijkertijd zouden de inundatievelden betekenis 
kunnen krijgen voor een groter gebied door als water-
opslag te fungeren. In deze voorstellen stonden niet de 
objecten en de linie zelf centraal, maar het landschap 
van de Zuiderwaterlinie. De ontwerpen laten zien dat 
de Zuiderwaterlinie daadwerkelijk een bouwsteen kan 
worden van het Noord-Brabantse landschap, waarbij 
erfgoed richtinggevend is voor de inrichting van het 
landschap.4 

Erfgoed en integrale landschapsontwikkeling
De plannen van de studenten vormen een mooie mix van 
verschillende erfgoedbenaderingen. Soms werden de 
historische objecten en elementen als het ware op een 
sokkel geplaatst door ze te verbijzonderen. Hoewel de 
studentenateliers niet de totale linie als onderwerp voor 
studie hadden gekregen, zochten de meeste studenten 
wel degelijk naar een samenhang die de objecten en de 
stellingen oversteeg. Samen vormen de bijzondere objec-
ten een route, als een kralensnoer door het landschap. 

via spiegels gereflecteerd (zie afbeelding pagina 30). 
De studenten gebruikten dit idee op een hedendaagse 
manier om de samenhang van de linie door middel van 
licht op een bijzondere manier te doen ervaren. Dit kan 
permanent zijn of tijdens jaarlijkse events gekoppeld 
aan andere manifestaties, zoals de lichtshow in het 
Jeroen Bosch-jaar. 

Aanleiding voor landschapsontwikkeling
De genoemde strategieën zijn vooral gericht op het ver-
binden van de losse elementen van de Zuiderwaterlinie 
in het landschap. Functionele en/of visuele verbanden 
dragen bij aan de herkenbaarheid van de stellingen en de 
linie als geheel. Momenteel promoot het projectbureau 
de Zuiderwaterlinie op de website als “1 linie, 11 steden 
en 1001 ontdekkingen”. De versterkte steden en de ste-
delijkheid worden hiermee onderstreept. Verschillende 
studenten kozen een andere, regionale strategie waarin 
ze gebruikmaakten van de grote landschappelijke een-
heden die onderdeel zijn van de Zuiderwaterlinie: de in-
undatievelden. Door het waterpeil in de inundatievelden 
te verhogen of ze zelfs onder water te zetten, ontstaan 
kansen voor andere functies en ander grondgebruik. 
Daarmee wordt het linielandschap in zijn geheel beter 
zichtbaar. De plannen laten zien hoe de inundatievelden 
de belangrijkste bouwstenen van de Zuiderwaterlinie, als 
drager kunnen fungeren van grootschalige landschaps-
ontwikkeling. 

Nieuwe wetlands bij Oss als onderdeel van landschapspark de Zuiderwaterlinie. De wetlands kunnen een functie vervullen als waterretentie-, natuur- 
en recreatiegebied. Beeld: Koen van den End (Van Hall Larenstein)
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Zuiderwaterlinie enorm is, zeker als we niet vergeten 
om ontwikkelingen in te bedden in de regionale schaal 
van dit linielandschap. Het projectbureau kan met veel 
enthousiasme en ambitie aan de slag om het bijzondere 
erfgoed van de Zuiderwaterlinie onder de aandacht te 
brengen van bezoekers en ondernemers. Zij hebben nog 
maar het topje van de ijsberg aan potenties laten zien. De 
rijke geschiedenis van de linie heeft meer te bieden dan 
een toeristische attractie. Het is een bron van inspiratie 
die we kunnen aanboren om de huidige transformatieop-
gaven aan te pakken op een manier die recht doet aan het 
unieke karakter van dit landschap en daarmee verleden, 
heden en toekomst met elkaar kan verbinden. 

Sommigen benadrukten juist de narratieve kwaliteiten 
van het linielandschap, en probeerden de vele verhalen 
en perspectieven op het landschap te behouden en ont-
wikkelen. Door meer kanten van het verleden en vanuit 
het perspectief van verschillende mensen te vertel-
len – en mensen de ruimte te bieden om nieuwe, eigen 
verhalen te laten maken – betrek je niet alleen meer 
mensen, maar betrek je mensen ook echt bij het gebruik 
en behoud van het erfgoed. Ze gaan zich ermee verbinden 
en zich er verantwoordelijk voor voelen. 

Anderen gebruikten de Zuiderwaterlinie als startpunt 
voor integrale landschapsontwikkeling. Ze benadruk-
ten het gebruik van erfgoed in actuele landschappe-
lijke opgaven. Door de specifieke eigenschappen van 
de diverse gebieden langs de linie weer naar boven te 
halen, creëerden ze nieuwe condities en kaders voor 
landschapsontwikkeling, waarin grote landschappelijke 
kwesties worden aangepakt. Die nieuwe condities geven 
ook aanleiding tot andere vormen van grondgebruik, 
waardoor de reikwijdte van de Zuiderwaterlinie letterlijk 
zichtbaar wordt in het landschap en de diversiteit van het 
landschap als geheel toeneemt. 

De verschillende erfgoedbenaderingen hebben ie-
der hun waarde en het een sluit het ander niet uit. De 
studenten hebben laten zien dat de potentie van de 
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Wie zegt dat cultureel 
erfgoed saai is?

Wie ooit al eens de stoute wandelschoenen heeft aangetrokken om een kijkje 
te nemen, moet dat zeker nog eens doen; provincie Noord-Brabant en diverse 
gemeenten hebben er flink wat geld ingestoken om het erfgoed dat is verbonden 
aan de Zuiderwaterlinie op te knappen.
Neem Fort de Roovere bij Bergen op Zoom dat in 2010 al helemaal is opgeknapt 
en in 2018 zelfs een uitkijktoren van ongeveer 25 meter hoogte heeft gekregen. 
In de Pompejus (de voornaam van de middeleeuwse politicus De Roovere) kun-
nen ook exposities en openluchtvoorstellingen worden gehouden. 
Fort Sabina bij Willemstad is ook voor miljoenen opgeknapt en trekt inmiddels 
al veel bezoekers. Het fort biedt een decor voor evenementen op het gebied van 
kunst, cultuur én natuur. Binnen de muren van het bouwwerk is een vleermuizen-
reservaat, erbuiten een vogelreservaat. De oude botenloods bij het fort, een flink 
verpauperd stuk erfgoed, wordt ook onder handen genomen en krijgt onder meer 
een expositieruimte. 
Breda en Geertruidenberg waren allebei belangrijke vestingsteden. De muren, 
grachten en lunetten herinneren eraan dat hier veel gevochten is. Tussen beide 
plaatsen lag indertijd een zwakke schakel van de verdedigingslinie: het gebied lag te 
hoog om onder water te zetten en daarom vind je hier allerlei schansen (eenvoudig 
verdedigingswerk van afgegraven aarde in drie-, vier- of vijfhoek). Ook hier is het 
nodige opknapwerk verricht. Fort Lunet in Raamsdonksveer (met groendaken!) is 
tussen 2012 tot 2014 volledig gerestaureerd. Tussen de kanonkelders en het kruit-
magazijn is nu een escape room ingericht. Wie zegt dat cultureel erfgoed saai is? 

In het opwaarderen van de Zuiderwaterlinie wordt ook veel geld gestoken in 
bezoekerscentra. In het bezoekerscentrum duik je in de geschiedenis van de 
voormalige verdedigingslinie en via interactieve elementen leer je meer over 
het ontstaan en gebruik van de Zuiderwaterlinie. Het eerste bezoekerscentrum 
werd in 2018 in het historische stadje Grave geopend, met uiteraard speciale 
aandacht voor de stelling Grave-Ravenstein. Maar in Grave duik je niet alleen in 
het bezoekerscentrum in de geschiedenis , maar ook erbuiten. Het plaatsje, dat in 
1233 stadsrechten kreeg van de hertog van Brabant, telt tal van historische woon-
huizen, kerken en overblijfselen van de militaire activiteiten. Hoewel de vesting-
werken in 1876 gesloopt werden, is de vorm ervan nog enigszins af te lezen aan de 
loop van een aantal singels, die een deel vormen van de Graafse Raam.
De provincie, gemeenten en diverse andere partijen hebben, zoals gedeputeerde 
Eric de Bie in deze uitgave zegt, de historie ingepast in het heden. En met succes.

Wie meer wil weten over de Zuiderwaterlinie kan de website www.zuiderwaterlinie.nl 
raadplegen; daar staat onder de noemer 1 linie – 11 vestingsteden – 1001 ontdekkingen 
allerlei interessante feiten over de linie en uitgebreide beschrijvingen.  

Op de site van de Zuiderwaterlinie staat op de eerste pagina: Plan je dagje uit! En dat is precies wat je moet 

doen als je deze historische “ketting” van stellingen, forten, bouwwerken, inundatiegebieden en sluizen 

wilt bezoeken. Helaas kunnen we niet van bovenaf kijken om het imposante van deze bijna 400 jaar oude 

verdedigingslinie te zien. We moeten het doen met bezoekjes aan de afzonderlijke delen. Maar dat is al 

interessant genoeg. 
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Een van de grote uitdagingen is hoe we het landschap klimaatbestendig kunnen ma-

ken. Studenten kregen de vraag hoe de sporen en verhalen van de Zuiderwaterlinie 

een rol zouden kunnen spelen in het toekomstig waterbeheer. Marlies Brinkhuijsen, 

Linde Egberts en Hans Renes blikken terug op de studentenplannen en constateren 

dat juist een vrije benadering van erfgoed veel kansen biedt voor het ontwikkelen 

van landschappen die verleden, heden en toekomst met elkaar verbinden.

Adaptief erfgoed: 
lokaal, divers en 
verbonden

Auteurs: Marlies Brinkhuijsen, Linde Egberts, Hans Renes

De afgelopen jaren was extreme droogte een groot probleem. Beeld: Waterschap De Dommel
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Spelen met water, wie houdt 
daar niet van? Iedereen heeft 
wel eens dammetjes gebouwd 
om stromend water tegen te 
houden, slootjes gegraven om 
het water een nieuwe richting 
te geven of geprobeerd water op 
te vangen vanuit een goot die 
kantelt zodra er genoeg water in 
is gepompt. Studenten uitnodi-
gen om te gaan ontwerpen met 
watersystemen rond de Zuider-
waterlinie is zoiets als de deur 
van de waterspeeltuin openzet-
ten. Geef ze vervolgens ook nog 
eens een doos vol met waterge-
reedschappen – polderpeilen, 
inundatievelden, overlaten, 
kwelzones, vloeiweides, water-
boerderijen, watermachines – 
en de pret is compleet. 

De achterliggende vraag is 
echter bloedserieus. Klimaat-
verandering vraagt urgent om 
een structureel andere omgang 
met water in het landschap. 
Dat zal ruimtelijke gevolgen 
hebben en ook landbouw en 
recreatie beïnvloeden. Tegelij-
kertijd willen we een aantrek-
kelijk landschap met een eigen 
identiteit, dat een rijk collectief 
geheugen vertegenwoordigt. 
Dat het een het ander niet uit-
sluit, sterker nog, dat ze elkaar 
kunnen versterken, blijkt uit de 
plannen die studenten maakten 
voor verschillende delen van de 
Zuiderwaterlinie. 

Sponswerking herstellen 
De wateropgave rond de Zuider-
waterlinie is er een van extre-
men. Soms is er wateroverlast, 
soms een watertekort. Als we 
niets doen, zullen de extremen 
in de toekomst vaker voorko-
men. Een klimaatbestendig en 
robuust watersysteem is nodig 
om het landschap ook in de 
toekomst leefbaar en werkbaar 
te houden. Kort gezegd komt 
dat neer op het herstellen van 
de sponswerking van het land-
schap. Het land moet water op-
nemen als er meer dan voldoen-
de aanwezig is en weer afgeven 

als er behoefte aan water is. De 
uitdaging is om tot oplossingen 
te komen die de identiteit van 
het landschap en de omgevings-
kwaliteit versterken, zoals dat in 
beleidstermen heet.1 
 
Hier ligt meteen een kans omdat 
de wateropgaven rondom de Zui-
derwaterlinie net zo divers zijn 
als het landschap en de linie zelf. 
’s-Hertogenbosch, waar het water 
van een groot deel van het Bra-
bants Plateau via beken langs en 
door de stad (de “Moerasdraak”) 
wordt geleid, kampt regelmatig 
met wateroverlast terwijl boeren 
bovenstrooms ’s zomers met 
droogte te kampen hebben. Rond 
Breda-Geertruidenberg is het 
lastig om een balans te vinden in 
de waterpeilen voor verschillende 
functies. Grondwaterstandsverla-
ging leidt tot verzilting, veenoxi-
datie en verdroging van natuur-
gebieden. Door de bodem en het 
landschap ter plekke als uitgangs-
punt te nemen, is het mogelijk om 
tot gebiedsspecifieke vormen van 
waterbeheer en grondgebruik te 
komen. De gemeenten vroegen 
de studenten om te onderzoeken 
hoe het lokale landschap en de 
historie van de Zuiderwaterlinie 
een leidende rol zouden kunnen 
spelen in het waterbeheer van de 
toekomst. 

Historische waterland-
schappen 
Het verhaal van de Zuiderwa-
terlinie met vestingwerken, 
fortificaties en inundatievelden 
spreekt tot de verbeelding. Wie 
wat beter kijkt, ontdekt dat dit 
verhaal slechts een van vele 
verhalen is. Verschillende histo-
rische waterlandschappen liggen 
hier over en naast elkaar en 
hebben elkaar door de tijd heen 
beïnvloed. Veel verhalen hebben 
te maken met de overgang van de 
hoge zandgronden naar de lage 
klei- en veengronden, ook wel 
de Naad van Brabant genoemd. 
Het is zowel landschappelijk als 
cultureel een overgangsgebied. 
Leemlagen in de ondergrond 
zorgen dat grondwater vanuit 
de hoge zandgronden in deze 
zone als kwelwater aan de op-
pervlakte komt. Daardoor zijn in 
het verleden uitgestrekte, venige 
moerasgebieden ontstaan. Voor 
Menno van Coehoorn was het 
logisch om juist daar de uitge-
strekte inundatievelden te plan-
nen en de kenmerken van bodem 
en landschap te benutten in het 
ontwerp van het linielandschap.
 
In de vorige eeuw is het water-
beheer ingrijpend veranderd. 
Als gevolg van het hoge water 
van 1926 werd de Maas gekanali-

De Naad van Brabant vormt de overgang van hoog naar laag. De inundatievelden van  
de Zuiderwaterlinie liggen voor een groot deel in deze kwelzone. Beeld: www.hetgastelselaag.nl
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seerd naar ontwerp van Cornelis 
Lely. In 1942 werd de Beerse 
Overlaat gesloten, waarna een 
lange reeks van ruilverkavelin-
gen volgde. Vrijwel alle beken 
werden gekanaliseerd om het 
water van de zandgebieden 
sneller af te voeren. Kwelzo-
nes vielen droog door diepe en 
ondiepe grondwaterwinning. 
Het zijn grote ingrepen geweest, 
die nieuwe problemen veroor-
zaakten zoals verdroging van de 
zandgebieden. We moeten weer 
leren om zuinig met water om 
te gaan. Te vaak laten we water 
weglopen naar zee, terwijl we 

en kleinschalige lokale maatre-
gelen. De aanwezige historische 
sporen in het landschap bieden 
aanknopingspunten om te be-
grijpen hoe vroegere generaties 
het aanwezige water gebruikten, 
inspelend op de vaak complexe 
lokale omstandigheden. 

Erfgoed adaptief 
hergebruiken 
In drie gebieden zijn studenten 
met het watersysteem aan de 
slag gegaan: de omgeving van 
Oss-Ravenstein, het gebied 
rond ’s-Hertogenbosch en in het 
gebied tussen Breda en Geer-
truidenberg. Dat leverde een 
waaier aan ideeën en plannen 
op met een opvallend eenduidig 
startpunt. Allen streefden naar 
klimaatadaptieve oplossingen 
die uitgaan van lokale omstan-
digheden en lokale initiatieven. 
Erfgoed is adaptief hergebruikt 
om verleden, heden en toekomst 
met elkaar te verbinden. 

De studenten waren niet uit op 
het herstellen of reconstrueren 
van historische systemen. Ze 
lieten zich inspireren door het 
verleden, pasten principes en 
strategieën pragmatisch toe en 
gebruikten waterbeheer als aan-
leiding om ook andere opgaven 

dat water later in het seizoen 
goed zouden kunnen gebruiken. 
Bovendien is het systeem niet 
opgewassen tegen de grotere 
hoeveelheden rivierwater die in 
de toekomst worden verwacht. 

Al met al blijkt het huidige 
landschap weinig duurzaam. 
Een nieuwe grote verbouwing is 
nodig. Daarbij kunnen we soms 
teruggrijpen op historische 
oplossingen, vooral voor het 
tijdelijk vasthouden van water. 
Duidelijk is wel dat een combi-
natie nodig is van grootschalige 
maatregelen op systeemniveau 

Fragment van de ‘Caart figuraties van de rivier de Aa, van ‘s Bosch tot de watermolen van Kilsdonk onder Dinter’, door Hendrik Verhees, 1803. Beeld: 
Brabant Collectie, Universiteit van Tilburg 

Gereedschapskist voor de Sponsstad. Beeld: Marieke van den Broek, Rianne Wassink (Wageningen 
University), Rachel Daelmans, Mark Riepema, Menora Tse (Vrije Universiteit Amsterdam)
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aan te pakken. Allereerst zagen 
studenten de wateropgave als 
een aanleiding om de relatie tus-
sen stad en land te versterken. 
Zo werkte een van de teams rond 
’s-Hertogenbosch de spons-
werking van het bekensysteem 
van boven- tot benedenstrooms 
systematisch uit, waarin ook 
de stad ’s-Hertogenbosch zijn 
verantwoordelijkheid zou 
moeten nemen. Dat resulteerde 
in een gereedschapskist voor de 
“sponsstad” die, net als bo-
venstrooms, het hele jaar door 
zoveel mogelijk water moet kun-
nen vasthouden. Het is een ori-
ginele, maar ook tegendraadse 
aanpak voor een stad die liever 
ziet dat het landelijk gebied bo-
venstrooms de waterproblemen 
van de stad oplost.

In het gebied bij Oss zetten 
studenten water in als een 
schakel tussen stad en land. Een 
van de studenten ontwierp een 
reeks van waterbergingen langs 
de Hertogswetering. Daar zou 
overtollig water uit de stad en 
van het land moeten worden 
opgeslagen, waarna het via 
zuiveringsmoerassen vertraagd 
en gezuiverd weer in het systeem 
terecht kan komen. De histori-
sche dwarsdijken uit de tijd van 

de Beerse Maas en de Zuiderwa-
terlinie vormen de grens van de 
waterbergingen en de verbinding 
tussen stad/dorp en landschap. 
 
Andere groepen richtten zich op 
de relatie tussen waterbeheer, 
landbouw en natuur. Door de 
sponswerking van het landschap 
te herstellen kan meer diversiteit 
ontstaan in droog en nat. Dat 
biedt niet alleen kansen voor 
landschapsontwikkeling, maar 
ook voor nieuwe, gevarieerde 
vormen van landbouw. Voor de 
Beerse Overlaat bij Oss stelden 
studenten voor om het hele over-
laatgebied in te zetten als per-
manente waterberging in nauw 
contact met de rivier de Maas. 
Daarmee zou de historische 
functie – dit gebied was al vanaf 
de middeleeuwen een overloop-
gebied van de Maas – weer in het 
landschap zichtbaar worden. De 
waterberging zou van boven-
strooms naar benedenstrooms 
achtereenvolgens ruimte bieden 
nieuwe natuur- en recreatiege-
bieden, aan natte teelten en aan 
waterzuivering en natuur. Rond 
Breda-Geertruidenberg volgde 
een team een vergelijkbare ge-
dachtegang. Ook zij stelden voor 
om de voormalige inundatievel-
den van de Zuiderwaterlinie, de 

laagste punten in het gebied, te 
benutten voor meer permanente 
waterberging in de regio. De ooit 
verborgen waterlinie zou als een 
moerasachtig landschap per-
manent herkenbaar worden. De 
inundatievelden zouden ruimte 
bieden voor natuur-inclusieve 
landbouw en fungeren als 
waterleverancier voor de hoger 
gelegen gebieden. De plannen 
lieten zien hoe klimaatadaptatie 
te verknopen is met het zicht-
baar maken van de historische 
inundatiegebieden.
  
Waar het ene team de natuur-
lijke hoogteverschillen en 
inundatiegebieden als uit-
gangspunt nam, lieten andere 
teams zich inspireren door de 
kleinschaligheid en diversiteit 
van het waterbeheer in het 
verleden. Zo stelde een team 
bij Breda voor om de huidige, 
generieke waterpeilen van de 
polders te vervangen door een 
uitgekiend systeem van lokale 
waterpeilen zoals dat in het 
verleden ook heeft bestaan. Dat 
zou resulteren in een moza-
ieklandschap met een fijnma-
zige afwisseling van bouwland, 
vochtige graslanden, moeras 
en open water en een hogere 
biodiversiteit. De grootschalige, 

Waterbergingen langs de Hertogswetering. Beeld: Art Bor (Van Hall Larenstein)
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fijnregeling tot in de haarvaten 
van het systeem. Vloeiweides, 
parallelle beeklopen en kwelzo-
nes verbeeldden de nuances in 
het landschap van de vroegere 
omgang met water. Tegen-
woordig zijn de waterschappen 
zo omvangrijk dat deze lokale 
samenwerking onder druk is 
komen te staan.
In het voorstel van de studenten 
zouden de historische samenwer-
kingsverbanden een nieuw leven 
krijgen in de vorm van watercoö-
peraties. De coöperaties zouden 
gebiedsspecifiek en flexibel moe-
ten werken volgens het principe 
opvangen-vasthouden-verdelen-
toevoegen. Per deelgebied zouden 
ze bekijken wie wanneer water 
overheeft en wie wanneer water 
nodig heeft. Bedrijven die water 
opslaan en leveren aan anderen, 
zogenaamde waterboeren, spelen 
een belangrijke rol in deze coö-
peraties. De waterkwantiteit en 
waterkwaliteit binnen het gebied 
van een coöperatie zouden de 
productiemogelijkheden bepalen. 
Met deze aanpak zijn niet alleen 
de specifieke eigenschappen van 
de plek bepalend voor het grond-
gebruik, maar ook de gebruikers. 
Bedrijfsstijlen – individueel en 
coöperatief – kunnen zo leiden 
tot lokale ruimtelijke verschillen. 

Erfgoedlijnen
Terugkijkend op de resultaten 
van de ontwerpateliers valt 
een eensgezinde aanpak op. De 
studentenplannen verbeelden dat 
een landschap met een duidelijke 
identiteit om maatwerk vraagt; om 

eenvormige landbouwgebieden 
zouden zo weer veranderen in 
een aantrekkelijk gevarieerd 
landschap dat verwijst naar 
de landschappen van weleer. 
Ook een team dat de heront-
wikkeling van kwelzones rond 
’s-Hertogenbosch onderzocht, 
zette in op een verschuiving van 
grootschalige productiebedrij-
ven in een eenvormig landschap 
naar een mozaïeklandschap 
met verbrede, multifunctionele 
landbouw die slim gebruikmaakt 
van de afwisseling van natte en 
droge omstandigheden.
 
Tot slot koos een team rond 
’s-Hertogenbosch voor een heel 
andere benadering, het imma-
teriële erfgoed. Volgens de stu-
denten moesten boeren vroeger 
samenwerken om het beschik-
bare water zo goed mogelijk te 
benutten. Dat resulteerde in 

Lokaal aanpassen van waterpeilen leidt tot een kleinschalig mozaïeklandschap. Beeld: Esmée van Eeden, 
Yayun Gao, Yu Zheng (TU Delft/Universiteit Leiden)

Immaterieel erfgoed als bron van inspiratie: nieuwe water-
coöperaties. Beeld: Tim den Duijf (Wageningen University),  
Mrudula Tatavarthi, Daphne Martens, Cyr Everaerts, Tim van 
Heusden (Vrije Universiteit Amsterdam)
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een aanpak die is gebaseerd op de 
eigenaardigheden van de plek en 
haar bewoners. Generiek waterbe-
heer biedt die ruimte niet. De stu-
denten zochten naar ruimtelijke 
samenhang: verticale samenhang 
tussen grondgebruik en onder-
grond, en horizontale samenhang 
tussen verschillende plekken. 
Ze maakten gebruik van oude en 
nieuwe watersystemen en verbon-
den die, waar nodig, op verschil-
lende schaalniveaus met elkaar. Al 
draaiend aan de knoppen van het 
waterbeheer ontdekten ze nieuwe 
kansen om functies te mengen en 
de wateropgave te verbinden met 
andere vraagstukken. 

De wijze waarop de studenten 
zijn omgegaan met het erfgoed 
van de Zuiderwaterlinie en 
andere historische waterland-
schappen sluit aan bij een bre-
dere tendens in “erfgoedland”. 
Van objectgerichte bescherming 
en waardenstelling (erfgoed als 
sector) heeft erfgoed zich in de 
afgelopen decennia ontwikkeld 
in de richting van erfgoed als 
basis voor ontwikkeling en waar-
dencreatie (erfgoed als vector).2 
Sommige studenten gaan daarin 
nog een stap verder en stellen 
zich een dynamisch maatschap-
pelijk proces van place-making 
en heritage-making voor in 
regionale plannen. Het gaat om 
een proces waarin maatschap-
pelijke spelers en erfgoedpro-
fessionals actief samenwerken 
aan het erfgoed-maken en de 
ruimtelijke inrichting van onze 
landschappen. Door samen te 

ontwerpen aan de toekomst 
ontstaan betekenisvolle plaatsen 
en wordt nieuw erfgoed gecre-
eerd dat waardevol is voor de 
samenleving. 

Een wijde blik verruimt 
het denken 
Dat zo’n benadering ver af staat 
van het restaureren van een sluis 
of het herstellen van een vloei-
weide is duidelijk. Zulke ingrepen 
zijn mooi om een verhaal van 
vervlogen tijden te vertellen, 
maar bieden geen oplossing voor 
de urgente opgave om het land-
schap van de Zuiderwaterlinie 
klimaatbestendig te maken. De 

studenten hebben laten zien dat 
het loont om met een andere blik 
naar erfgoed te kijken. Juist door 
de vrijheid te nemen om erfgoed 
als bron van inspiratie te zien, 
ontstaan kansen om klimaatadap-
tieve ingrepen te verbinden met 
historische verhalen en praktij-
ken. Boeren en andere belang-
hebbenden kunnen het mogelijk 
maken om de omslag te maken 
van generiek naar plaatsspeci-
fiek en te komen tot een nieuwe 
balans in verantwoordelijkheden. 
Zo ontstaan nieuwe landschap-
pen die zijn verankerd in de iden-
titeit van de plek en verbonden 
zijn met haar bewoners.

Literatuur

01 | College van Rijksadviseurs (2018). Panorama Nederland: Rijker, hechter, schoner. 
Den Haag.

02 | Janssen, J.; Luiten, E.; Renes, H.; Stegmeijer, E. (2017). Heritage as sector, factor and 
vector: conceptualizing the shifting relationship between heritage management and 
spatial planning. European Planning Studies 25-9: p 1654-1672.

03 | Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2020). Nationale Omge-
vingsvisie: Duurzaam perspectief voor onze leefomgeving. Den Haag.

Over de auteurs

Marlies Brinkhuijsen werkt als universitair docent Landscape Architecture aan Wagenin-
gen University. Zij is tevens bestuurslid van de Dutch School of Landscape Architecture 
DSL. Linde Egberts is universitair docent Heritage Studies aan de Vrije Universiteit Amster-
dam en is samen met Hans Renes hoofredacteur van het Journal of European Landscapes. 
Hans Renes is historisch geograaf en emeritus-hoogleraar Heritage Studies aan de Vrije 
Universiteit Amsterdam.

Natuur, recreatie en natte teelten in de voormalige Beer-
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Het afgelopen COVID-jaar hebben veel mensen het landschap dicht bij huis ontdekt. Het landschap 

rond onze steden en dorpen bleek van grote betekenis voor ons welbevinden. Al wandelend werden 

mensen nieuwsgierig naar hun omgeving. Ze ontdekten bijzondere plekken, evenals de verhalen 

daarmee zijn verbonden. Edward Huijbens zet een zuiver economische benadering van toeristisch 

aanbod tegenover de kans om een betekenisvolle verbinding tot stand te brengen tussen plekken en 

mensen, en tussen verleden, heden en toekomst. Ook stelt hij de rol van de ontwerpers ter discussie.

Auteur: Edward H. Huijbens 

Toerisme als  
betekenisvolle  
verhalenverteller

Plekken die verbonden zijn met de Zuiderwaterlinie hebben vergelijkbare informatiepanelen en vlaggen. Beeld: Verschuure-Stuip



41jaargang 77 • juni 2021 • nummer 05

Voorwaarden voor een toeristisch 
product
Om recreatie en toerisme te bevorderen is 
allereerst een attractie nodig. In het voorstel 
“Hidden Geometries” is een serie kunstwer-
ken ontworpen. Het doel van deze kunst-
werken is om de vele verschillende onder-
delen van de Zuiderwaterlinie met elkaar te 
verbinden. De vormen en de maatvoering van 
de kunstwerken zijn afgeleid van de geome-
trie van de Nederlandse vestingwerken uit de 
Gouden Eeuw. Deze kunstwerken functione-
ren op verschillende schalen. Op het hoogste 
schaalniveau verbinden de kunstwerken de 
steden en vestingwerken met elkaar. Het idee 
was om met de linie als leidend principe een 
samenhangende recreatieve en toeristische 
attractie te ontwikkelen als één doorlopend 
verhaal. Dit vraagt om een zorgvuldige 
ontwikkeling, marketing en promotie van 
de totale Zuiderwaterlinie als toeristisch 
product. Dit staat in schril contrast met de 
praktijk, waar de discussie rond gemeen-
tegrenzen en uiteenlopende ambities van 
gemeenten of wethouders een dergelijke 
samenhang vaak bemoeilijkt.2 Het projectbu-
reau Zuiderwaterlinie probeert met het ge-
bruik van identieke vlaggen en bebording bij 
de vestingwerken de gemeenschappelijkheid 
al te accentueren. De lansen die de stellingen 

Wat ons menselijk maakt en ons als samenle-
ving bindt, zijn de verhalen die we vertellen 
om onszelf en onze samenleving te begrij-
pen. Deze verhalen zijn geen vrijblijvende 
hersenspinsels. Verhalen maken betekenis 
tastbaar. Dat doen ze letterlijk: verhalen 
vormen het startpunt voor de fysieke plekken 
die we creëren, en die plekken bieden vervol-
gens een voedingsbodem voor weer nieuwe 
verhalen. Verhalen kunnen buitengewoon 
krachtig zijn. Ze kunnen gedachten en ideeën 
sturen en zelfs verworden tot een ideologie, 
waaraan het moeilijk ontsnappen is. Degene 
die het verhaal vertelt, heeft de macht om 
het landschap naar zijn hand te zetten en om 
mensen vanuit een bepaald perspectief naar 
dat landschap te laten kijken.1 

Verhalen voor recreatie
We bekijken in dit licht de verhalen die de 
studenten vertelden met hun plannen voor 
de Zuiderwaterlinie, verhalen over een mili-
tair landschap met wallen en inundatiezones. 
De uitdaging voor de studenten was om met 
innovatieve ideeën over recreatie en toeris-
me een mogelijke toekomst te schetsen voor 
dit erfgoedlandschap. Uitgangspunt was om 
dicht bij huis een samenhangend landschap 
te creëren dat toegankelijk en uitnodigend is 
voor een divers publiek, inclusief jongeren. 

Voor een weekendje weg ontwikkelden studenten een recreatief programma voor verschillende doelgroepen. Beeld: Ioanna Kokkona,  
Maaike Tenhagen, Willemijn Schreur (TU Delft / Universiteit Leiden)
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rond Breda sieren, zijn nog een voorbeeld van 
zo’n toevoeging. De ideeën van de studenten 
gaan een stap verder. Zij stellen voor om op 
alle locaties langs de Zuiderwaterlinie een se-
rie kunstobjecten toe te voegen die met hun 
vorm verwijzen naar de driehoekige opstel-
ling van de oude fortificaties.
 
Als we inzoomen, valt op dat de studenten 
met de kunstwerken ook de bereikbaarheid 
en toegankelijkheid van de vestingwerken 
willen verbeteren door aansluiting op het 
netwerk van fietspaden, wandelpaden en 
vaarroutes. Dit is gerelateerd aan de tweede 
voorwaarde voor recreatief-toeristische 
ontwikkeling: toegankelijkheid. Maar het 
gaat niet alleen om de letterlijke toegang 
van soms slecht toegankelijke plekken. In 
figuurlijke zin bieden de voorgestelde kunst-
werken, door te verwijzen naar de configu-
ratie van de vestingwerken, toegang tot het 
overkoepelende verhaal van de linie. De tast-
bare kunstobjecten kunnen vervolgens het 
startpunt zijn voor weer nieuwe verhalen. 
Dit brengt ons bij de derde voorwaarde voor 
succesvolle promotie van een recreatief-

toeristisch product: verblijf. Bezoekers heb-
ben een plek en tijd nodig om de verhalen 
die worden verteld en getoond tot zich te 
nemen, te overdenken en te verwerken. De 
accommodatie die dat mogelijk maakt, is de 
plek waar het geld wordt verdiend, door de 
verkoop van eten, drinken en souvenirs. 

Hoe plat dit laatste ook mag klinken, de stra-
tegie helpt om met kunstobjecten de linie 
tastbaar te maken, juist ook om de eigenheid 
van de plekken te herkennen en waarderen. 
Door de kunstwerken kunnen mensen zich 
een eigen idee vormen over wat de Zuider-
waterlinie voor hen betekent. 

Consumptieve of betekenisvolle 
ervaring
In een van de studentenplannen, het “Avon-
tuurlijk weekend”, balanceert de attractie 
tussen verdienmodel en betekenisvolle relatie 
met de omgeving. Een van de belangrijkste 
ontwikkelingen in de toeristische sector 
wereldwijd is de zogenaamde beleveniseco-
nomie, een economie waarin een ervaring 
centraal staat die met een product of dienst 

De Spinolaschans zou een plek kunnen worden om te overnachten, bijvoorbeeld met glampingaccommodatie. Beeld: Ioanna Kokkona, Maaike Tenhagen, 
Willemijn Schreur (TU Delft / Universiteit Leiden)
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gen en om de linie te beheren zoals zij deden. 
De uitdaging van elk erfgoedproject is om 
deze verhalen te reconstrueren uit resterende 
fysieke fragmenten. Dit proces is selectief, 
het is altijd en onvermijdelijk een interpre-
tatie. Het is onmogelijk om de “ware situatie 
uit het verleden” te creëren. De historische 
plekken vormen zo een soort kijkdozen in het 
theater van het landschap, waarin sommige 
verhalen wel en andere niet worden verteld. 
De reconstructie van de historische verhalen 
van een plek vormt een dwarsdoorsnede in 
de tijd. Het zorgt voor een culturele en sociale 
betrokkenheid bij het verleden die nodig is 
om het heden te overleven en de toekomst te 
maken.5 Of, zoals toerisme-onderzoeker John 
Urry het verwoordt: ‘Een sleutelelement van 
macht is het vermogen om de toekomst te be-
palen – te produceren – uit de vele manieren 
waarop die wordt voorgesteld, georganiseerd, 
gematerialiseerd en verdeeld.’6

We kunnen de Zuiderwaterlinie beschouwen 
als een open boek dat laat zien hoe het land-
schapsontwerp de ideeën, idealen en belangen 
onthult van diegenen die het landschap heb-
ben gevormd.7 Door de eeuwen heen hebben 
verschillende groepen het Nederlandse land-
schap ontworpen en herontworpen, bewust 
en onbewust. Kolen en Renes noemen dit 
ook wel het auteurschap van het landschap, 
dat centraal staat in landschapsbiografie.8 De 
meest prominente auteurs van het landschap 
zijn de landschapsontwerpers, de ruimtelijke 
planners, de boeren en de natuurbeschermers. 
Zij zijn of vertegenwoordigen de culturele, po-

wordt geassocieerd3. De consumptie van 
ervaringen is vluchtig: je betaalt voor erva-
ringen die voorbij zijn op het moment dat 
je het meemaakt. Het is een ultieme manier 
om de machine van consumptieve bestedin-
gen in stand te houden. Het vermarkten van 
plekken via het spektakel van consumptieve 
ervaringen volgt dezelfde economische logica. 
Dit staat op gespannen voet met de vraag hoe 
deze plekken mensen kunnen verbinden met 
het landschap, met henzelf en met ande-
ren. Door een locatie te framen als de plek 
voor een avontuurlijk weekend met familie 
en vrienden nodigt het verhaal uit tot het 
vormen en onderhouden van zinvolle relaties. 
Het laat zien hoe de weekendretraite ook een 
ontmoeting kan zijn met een bijzonder histo-
risch verhaal over onze nationale identiteit. 
  
De macht van de producent
In het plan “Speels Water” verbeeldden de 
studenten op avontuurlijke wijze de strijd 
op en rond verschillende onderdelen van de 
stellingen. Ook in dit plan zien we weer het 
zoeken naar een balans tussen consumptief 
spektakel en betrokkenheid bij de plek. Wat in 
deze context meer aandacht had mogen krij-
gen, is de betekenis van het landschap voor 
verschillende groepen en hun relatie met het 
hedendaagse landschap. Dit spel van beteke-
nissen gaat in wezen over macht.4 De mensen 
die de oorspronkelijke Zuiderwaterlinie 
hebben aangelegd hadden zo hun redenen om 
de linie hier te bouwen, om specifieke tech-
nologie en hulpmiddelen in te zetten, om de 
collectieve organisatie ervan te rechtvaardi-

De grondlichamen van de militaire verdedigingswerken met hun hoekige vorm vormden de inspiratie voor nieuwe toevoegingen die de linie als geheel 
herkenbaar moeten maken. Beeld:  J.Blaeu - Atlas van Loon; Deutsche Fotothek; Het militaire leven, Nederlands Nationaal Militair Museum, Soesterberg
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litieke of economische elite, de echte auteurs 
van ons landschap, die de (bestuurlijke) macht 
hebben die nodig is om het landschap en haar 
verhalen te kunnen herschrijven. De vaak 
verschillende en tegenstrijdige belangen laten 
zien dat landschap omstreden is. Ontwerpen is 
dus macht uitoefenen over het landschap. Als 
we deze lijn doortrekken, kunnen we stellen 
dat de studenten met hun ontwerpvoorstellen 
voor de Zuiderwaterlinie de macht hebben om 
de betekenis van de linie in de toekomst mede 
te bepalen.

Toerisme als persoonlijke trans-
formatie
Ik wil dit betoog afsluiten met de overweging 
dat de inspanningen om deze belangrijke 
historische linie attractief en toegankelijk te 
maken voor de lokale bevolking, veel lijken 
op mijn persoonlijke ideeën over “achter-
tuintoerisme”. Dit vraagt om voldoende 
mogelijkheden voor toerisme in de eigen 
leefomgeving, zoals we in het afgelopen 
jaar al hebben ontdekt. Tegelijkertijd gaan 
de ruimtelijke ingrepen over hoe lokale 
gemeenschappen het landschap hebben aan-
gepast om in te leven. De aanpassingen van 
de Zuiderwaterlinie zijn nauw verbonden 
met de lokale omstandigheden. De bijzon-
derheden zijn van generatie op generatie 
doorgegeven. Mensen hebben het landschap 
leren kennen door simpelweg hun handen 
vuil te maken in de velden, het zand en de 
klei.9 Ze begrepen hoe het landschap functio-
neerde door stenen te verplaatsen en zand te 
scheppen, om landbouw en verdediging een 
plek te geven. Het begrijpen en aanvoelen 
van het landschap biedt een perspectief op 
de toekomst via het verleden. 

De Zuiderwaterlinie is een poort tot vele 
interpretaties van het verleden en uiteen-
lopende visies op de toekomst. De behoefte 
om erfgoedlocaties opnieuw “uit te vinden” 
is een poging om vanuit het erfgoed nieuwe 
betekenisvolle verhalen te genereren voor 
toekomstige generaties. We kunnen nooit alle 
verhalen in het heden laten samenkomen, 
maar we kunnen wel mogelijkheden bieden 
om verbindingen te maken met het verleden. 
We kunnen de weg wijzen naar andere tijden 
en andere plekken, ook naar dingen die we 
niet herkennen, weten of begrijpen. Dat biedt 
ruimte om je over te geven aan een plek. Stop 
even met het proberen te ontcijferen van de 
plek, maar bekijk het, beschrijf het en zoek de 
betekenis die het voor jou heeft. In deze zoek-
tocht naar de betekenis schuilt de potentie 

van toerisme voor persoonlijke transforma-
tie. Zo kan toerisme een rol spelen bij het ge-
nereren van nieuwe verhalen over verleden, 
identiteit en verbondenheid. 

Toerisme zou erfgoed niet alleen moeten 
vermarkten voor consumptie, maar zou 
ook een sociale en politieke functie moeten 
hebben. Daarom is het noodzakelijk om de 
ingrepen die de studenten voorstellen kri-
tisch te bevragen over wie de auteur van het 
landschap is, hoe de tijdsdimensie van het 
landschap vorm krijgt, ervaren en begrepen 
wordt en hoe planning en ontwerp de ge-
schiedenis met de toekomst verbindt.10
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OPINIE

Over landkunstwerken
Tijdens de Landschapstriënnale zijn tien 
kunstwerken op de stadswallen van 
Heusden geplaatst die zijn geïnspireerd 
op de plannen van de studentenwork-
shops. De kunstenaars zijn uitgenodigd 
om landkunstwerken te maken door 
KunstLoc Brabant, de Zuiderwaterlinie, 
Staatsbosbeheer en de gemeente Heus-
den. Het werk van Simon van Soolingen 
is een van de kunstwerken.  

Vindingrijk erfgoed

Van Soolingen gebruikte de 
Hollandse vindingrijkheid in 
zijn idee voor een zelfvoorzie-
nende wooneenheid. In tijden 
van oorlog was zelfvoorziening 
van levensbelang. De toekomst 
die Van Soolingen verbeeldt 
is een hedendaagse vorm van 
zelfvoorzienend leven. In tijden 
waarin klimaatverandering onze 
leefomgeving transformeert 
zijn slimme uitvindingen nodig. 
Technische vindingrijkheid 
kan helpen om ons landschap 
opnieuw aan te passen aan 
nieuwe vormen van zelfvoor-
ziening. Een voorbeeld is het 
ontwerp van een uitkijktoren die 
energie opwekt voor het dorp. 
De “jas” van deze toren bestaat 
uit zonnepanelen en windturbi-
nes. ‘Elk blok van de toren heeft 
zijn eigen functie en kan, los van 
andere onderdelen, zelfstandig 
draaien. Zo kan bijvoorbeeld de 
hoogste opbrengst worden be-
reikt met de panelen. De boven-
ste verdieping heeft de functie 
van museum’, zo beschrijft Van 
Soolingen zijn ontwerp. 
Het plan toont niet alleen een nieuwe ingreep in een bestaande situatie, een 
beproefde erfgoedtransformatie. Het onderstreept dat erfgoed ook kan staan 
voor het slim benutten van het oorspronkelijke gebruik of de betekenis voor de 
gemeenschap. De focus verschuift van het ruimtelijk object naar het gebruik of 
de betekenis. Deze aanpak geeft een eigen draai aan historische continuïteit en 
authenticiteit. In het plan van Van Soolingen zijn verleden, heden en toekomst op 
zo’n manier verknoopt dat een oorspronkelijk idee nieuwe kansen biedt om ons 
erfgoed op een nog rijkere wijze te benutten voor de toekomst. 

Een schaalmodel van Fort Prins Frederik als zelfvoor-
zienende gemeenschap, een ontwerp van Simon van 
Soolingen. Beeld: Rhiannon Coolen

 Auteur: Gerdy Verschuure-Stuip

De geschiedenis van het Zuiderwaterlinie is een verhaal van Nederlands vernuft of vindingrijkheid. 

Het staat centraal in de plannen van Simon van Soolingen (1996) voor Fort Prins Frederik die te 

zien zijn in vestingstad Heusden. Fort Prins Frederik is deel van de Stelling van het Hollandsch Diep 

en het Volkerak, een stelling die tot in de twintigste eeuw deel uitmaakte van de Vesting Holland. 
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Stelling Noordoost-Brabant 
(opdrachtgever: gemeente Oss)
Landschapsarchitectuur Hogeschool Van Hall Larenstein
Studenten Art Bor, Koen van den End, Roy Italiaander, Tijn Koppens, Debbie van Dammen
Begeleiders Adrian Noortman (VHL), Cees Zoon (VHL), Rob Aben (Rob Aben Landschaps-

architectuur)

Stelling ’s-Hertogenbosch en Heusden 
(opdrachtgever: gemeente ’s-Hertogenbosch, Zuiderwaterlinie)
Landscape Architecture and Planning Wageningen University
Studenten Marieke van den Broek, Tim den Duijf, Henk-Jan Lekkerkerk,  

Esther van der Meer, Josselin Snoek, Rianne Wassink
Heritage Studies Vrije Universiteit Amsterdam
Studenten Unige Bagdi, Karsten Brunt, Rachel Daelmans, Cyr Everaerts, Tim van  

Heusden, Bo Jonk, Nita Llonçari, Daphne Martens, Mark Riepema, Tosca 
Sombroek, Mrudula Tatavarthi, Menora Tse

Begeleiders Marlies Brinkhuijsen (Wageningen University) en Linde Egberts (Vrije  
Universiteit Amsterdam) 

Geo Design and Media HAS ’s-Hertogenbosch
Studenten Aron Muijen, Marthe Deij, Remo van den Hoogenhof, Lars Nederhof,  

Romy van Esseveld, Rowan Post 
Begeleiders Vincent Wissink (HAS Hogeschool), Frank Strolenberg / Diana van  

Bokhoven (Zuiderwaterlinie)

Stelling Breda en Geertruidenberg 
(opdrachtgever: gemeente Breda, Staatsbosbeheer)
Landscape Architecture TU Delft
Studenten Floris Beijer, Willemijn Schreur, Jan Houweling, Ioanna Kokkona, Lotte Oppen-

huis, Ran Yan, Farnoosh Bazrafkan, Emmanouela Armoutaki, Xinyu He, Dorien 
Tulp, Suxin Liaw, Pu Jiang, Kueitso Chen, Francesca Mazza, Ivo Brands, Esmee 
van Eeden, Yu Zheng, Yayun Gao, Yun Sun, Yu Liu, Kailun Qi

Applied Archeology Universiteit Leiden
Studenten Maaike Tenhagen, Ruben van Dijk, Stella Ruigrok
Begeleiders Gerdy Verschuure-Stuip (TU Delft) en Richard Jansen (Universiteit Leiden)

Stelling van de West Brabantse Waterlinie 
(opdrachtgever: gemeenten Bergen op Zoom en Steenbergen)
Fontys Academie voor Architectuur en Stedenbouw Tilburg
Studenten Filippo Baronti, Kenny Vink, Bogdan Vladescu, Joshua Yates
Begeleiders Nicky Kouwenberg (NBArchitecten) en Alda Alagic (Fontys) 

Stelling van Willemstad 
(opdrachtgever: gemeente Moerdijk)
Urban Design, Breda University of Applied Sciences
Studenten Mark Intven, Bram Klemans, Thom van Lieshout, Bieke Maas, Giedo Pouwels, 

Wouter van de Sanden
Begeleiders Jan Janse (Staatsbosbeheer) en Ed Ravensberger (BUAS)

Willem de Kooning Academie Rotterdam
Student Simon van Soolingen
Begeleiders Corine Keus (Willem de Kooning), Arthur van Balen (Artur van Balen) en 

Lizanne Dirkx (Willem de Kooning)

Deelnemers Personalia
Gerdy Verschuure-Stuip werkt als 
universitair docent Landscape Architec-
ture and Heritage aan de TU Delft en 
is onderzoekscoördinator Heritage & 
Environment bij het Centre for Global 
Heritage and Development.

Marlies Brinkhuijsen werkt als 
universitair docent Landscape Archi-
tecture aan Wageningen University. 
Zij is tevens bestuurslid van de Dutch 
School of Landscape Architecture DSL.

Ilse Zuidinga studeerde Cultureel 
Erfgoed en is projectmedewerker bij 
de Nederlandse Vereniging voor Tuin- 
en Landschapsarchitectuur NVTL en de 
Dutch School of Landscape Architec-
ture DSL.

Richard Jansen is universitair docent 
Applied Archaeology aan de Faculteit 
der Archeologie van de Universiteit 
Leiden.

Frank Strolenberg is zelfstandig 
adviseur op het gebied van ontwikke-
lingsgericht benutten van erfgoed. Hij 
werkte onder andere aan de toekomst-
strategie voor de Zuiderwaterlinie.

Linde Egberts is universitair docent 
Heritage Studies aan de Vrije Universi-
teit Amsterdam en is samen met Hans 
Renes hoofredacteur van het Journal 
of European Landscapes. 

Hans Renes is historisch geograaf en 
emeritus-hoogleraar Heritage Studies 
aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Edward H. Huijbens is geograaf en 
hoogleraar Cultural Geography aan 
Wageningen University. Hij houdt zich 
onder andere bezig met onderzoek 
naar toerisme en regionale ontwik-
keling.
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NIEUW

ACCUPOWER VOOR  
PROFESSIONALS.
ƒ

STERKE PRESTATIES. ALTIJD EN OVERAL.

DE ACCUHEGGENSCHAAR HLA 135 
SNOEIEN MET PRECISIE.  
VANUIT ELKE POSITIE.

MEER INFO OP STIHL.NL

“De accuheggenschaar op steel HLA 135 is dé ideale machine om 
precies te trimmen en in te snoeien. En ik hoef de accu maar af en toe 
te vervangen, omdat de dubbelzijdig geslepen messen met weinig 
wrijving werken en de looptijd zo langer wordt.”
– Viktoria Carstens, Forest / Natuurtechnicus & boomverzorger

LANGERE  
ACCULOOPTIJD
DANKZIJ MESSEN MET  
GEOPTIMALI SEERDE  
WRIJVING

COMFORTABELE  
BEDIENING  
DANKZIJ ERGO- 
NOMISCHE GREPEN

PERFECT  
RESULTAAT
BIJ HET TRIMMEN  
EN INSNOEIEN


