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Kijkuit in de etalage, 
maar niet te koop

Het is een grijze, druilerige woensdag, een paar weken voor de Kerst, als ik het Vechtplassen-
gebied achter Hilversum inrijd. Ik heb een afspraak op Fort Kijkuit en dat ligt langs de N201 
tussen Vreeland en Loosdrecht. Ik rijd het fort bijna voorbij, zo onopvallend is het en dat is 
ook altijd de bedoeling geweest, zo hoor ik later van beheerder Ron Lamain. Gelukkig staat er 
een bord aan de weg, dus ik neem nog net op tijd de afslag.

Fort Kijkuit is een onderdeel van de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW). Dit 
verdedigingswerk  beschermde van 1815 
tot 1940 de steden in Holland en Utrecht. 
Tevergeefs zo bleek, want de Duitsers 
vlogen er in 1940 gewoon overheen.  Ze 
wisten precies waar het fort zich bevond, 
ook al stond het op geen enkele topo-
grafische kaart. Rond 1885 bood het fort 
plaats voor een bezetting van ongeveer 50 
manschappen.
Ik heb een afspraak met Ron Lamain, sinds 
vier maanden gebiedsmanager/beheerder 
van zeven forten in het Vechtplassenge-
bied, alle in bezit van Natuurmonumenten. 
Fort Kijkuit ligt er glimmend bij op deze 
wintermorgen. De buitenmuren zijn voor-
zien van de originele camouflagekleuren. 
De glans is niet alleen van de regen, maar 
ook omdat het fort net helemaal geres-
taureerd is. In september 2015 kwam 
minister Bussemaker het openen en tijdens 
Monumentendag was het voor het eerst 
open voor het publiek.

Onroerend goed van Natuurmonumenten                                                               
Natuur en Monumenten horen bij elkaar. In de natuurgebieden van Natuur-
monumenten staan veel historische gebouwen. Het zijn verborgen schatten 
met een cultuurhistorische waarde. Ze vertellen een verhaal uit het ver-
leden.  Je kunt monumenten alleen behouden als je ze levend houdt. Daarom 
zoekt Natuurmonumenten naar nieuwe bestemmingen, zoals bij Fort Kijkuit.                                                                                              
Natuurmonumenten heeft 3200 gebouwen te onderhouden. Vijfhonderd daarvan 
hebben een monumentale status waaronder 15 forten, 35 kastelen, 60 landhuizen 
en verder religieuze gebouwen, molens en eendenkooien. Tony de Haan is de vaste 
architect van Natuurmonumenten. Hij maakte zeer uiteenlopende gebouwen in de 
natuur zoals de uitzichttoren in het Fochteloërveen. Hij won er samen met Natuur-
monumenten in 2003 de Gouden Piramide mee. De Gouden Piramide is de jaarlijkse 
Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap in de architectuur, stedenbouw, land-
schapsarchitectuur, infrastructuur en ruimtelijke ordening. De Gouden Piramide is een 
initiatief van de ministeries van I&M, OCW en BZK.

Bron: Website natuurmonumenten

Fort Kijkuit is een onderdeel van 
de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Ron Lamain.

Beheerkantoor Natuurmonumenten
Fort Kijkuit is het nieuwe beheerkantoor 
voor de regio Oostelijke Vechtplassen van 
Natuurmonumenten en het is daarmee 

een mooie en bijzondere  toegangspoort 
voor de omliggende natuurgebieden. 
Vanuit het Fort werken 11 boswach-
ters, waarvan 1 boa. Daarnaast nog vier 
medewerkers die dagelijks in het veld zijn 
voor fysieke werkzaamheden zoals maaien, 
zagen, sloten en die de nodige reparatie-
werkzaamheden uitvoeren.  Bij een fort 
denk je aan een donkere, bedompte en 
vochtige ruimte. Dat was het ook begrijp 
ik, als ik met een bak koffie heb plaats-
genomen in het kantoor van Ron. Een 
hele uitdaging voor architect Tony de 
Haan, vooral werkzaam voor Natuurmo-
numenten. Ron: “Een fort heeft zo zijn 
eigen moeilijkheden. Er is vaak sprake van 
een bijzondere flora en fauna. Er groeien 
verschillende soorten planten en er komen 
vleermuizen en ijsvogels voor, maar ook 
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Lieke Sievers

cultuurhistorisch moet je goed opletten. 
Een fort heeft b.v. een schootsveld waar 
je niet in mag bouwen. Verder is het 
natuurlijk eigenlijk een onmogelijk gebouw 
met enorme dikke muren en weinig of 
geen ramen.” De architect is er echter 
bijzonder goed in geslaagd licht en lucht 
in het fort te brengen dankzij lichtkoe-
pels, buitendeuren van glas en een goed 
ventilatiesysteem. Dat laatste heeft, samen 
met de vloerverwarming, gemaakt dat de 
luchtvochtigheid en het werkklimaat al 
heel acceptabel zijn.
Lamain heeft het renovatietraject zelf 
niet meegemaakt, maar hij zit wel midden 
in een nieuw project, n.l. het ontsluiten 
van Fort Abcoude. Daar zal zeker gebruik 
gemaakt worden van de ervaringen van 
Fort Kijkuit. In Abcoude is bijvoorbeeld de 
aanwezigheid van zes verschillende vleer-
muizensoorten vastgesteld. Daar moet je 
dan heel serieus rekening mee houden.
Natuurmonumenten heeft als doelstel-
ling het behoud en beheer van natuur 
en cultuur. Het Vechtplassengebied is 
een reeks plassen die min of meer het 
natte hart van Nederland vormen. In het 
noorden liggen het bekende Naardermeer 
en de Ankeveense Plassen, dan krijg je 
de polder Horstermeer waar het Fort aan 
ligt en de plas De Wijde Blik, een veel 
minder bekend watergebied. Daar weer 
onder vind je de Loosdrechtse Plassen. “We 
voelen de recreatiedruk van deze bekende 
watersportgebieden”, zegt Ron. “Aan ons 
de taak dit unieke stukje veenweidege-

Links het oude fort met frisse camouflagekleuren. 
Rechts het nieuwe gedeelte.

bied en laagveen te beschermen en te 
bewaren voor volgende generaties, maar 
we willen mensen ook de kans geven er 
kennis mee te maken”. Hij vertelt over 
de gesprekken die gevoerd worden over 
de polder Horstermeer. Deze polder ligt  
flink lager dan naastgelegen gebieden 
waardoor het drassig is en er kwelwater 
omhoog komt. Het is er al behoorlijk 
drassig en nat, o.a. door kwel, maar er 
is in de afgelopen eeuwen cultuurland/
landbouwland van gemaakt. Natuurmo-
numenten zou het graag waterrijker en 
moerassiger maken, zodat de meren aan 
elkaar geregen worden, een soort natte 
ecologische hoofdstructuur, een samen-
hangend netwerk van natte natuurge-
bieden, maar de bewoners en gebruikers 
zijn er nog niet zo voor te porren. Lamain 
is voor samenwerking met Waterschappen, 
Rijkswaterstaat en ondernemers in het 

T  Uitzicht op de Horstermeerpolder.  

S  De NHW is een belangrijke verdedigingslinie uit de 
Nederlandse geschiedenis.

gebied, waaronder de boeren en burgers. 
“Je moet er samen uitkomen hoe je deze 
natuur ook voor de toekomt zijn waarde 
kunt laten behouden”.  
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De Nieuwe Hollandse Waterlinie,  grootste Rijksmonument van Nederland
In 2019 Werelderfgoedlijst?
De NHW is een belangrijke verdedigingslinie uit de Nederlandse geschiedenis. Het landschap rondom de NHW is de groene gordel 
van de Randstad. Het oostelijke deel is redelijk open, omdat er lange tijd een wet was die vrij schootsveld garandeerde (Kringenwet). 
Sinds 2004 heeft de NHW de status van Nationaal Landschap. De Nieuwe Hollandse Waterlinie is dit jaar genomineerd om in 2019 te 
worden toegevoegd aan de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Vier provincies dragen dit grootste Rijksmonument van Nederland voor 
als een uitbreiding van de Stelling van Amsterdam (sinds 1996 Werelderfgoed). De Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van 
Amsterdam vormen samen een uniek monument. 
De NHW diende ter vervanging van de uit eind 17e eeuw daterende Hollandse Waterlinie en draagt vanaf 1871 deze nieuwe naam. 
Een belangrijk verschil tussen de oude en de nieuwe linie was dat de stad Utrecht nu binnen de linie viel. De waterlinie lag ten 
oosten en zuiden van de steden van Holland, 85 kilometer lang en 3 tot 5 kilometer breed. Met 46 forten strekte de linie zich uit 
van het eiland Pampus in de Zuiderzee tot aan de Biesbosch. Daarnaast bestond de linie uit de vijf vestingsteden Muiden, Weesp, 
Naarden, Gorinchem en Woudrichem.
Hoewel de forten de meest "zichtbare" onderdelen van de waterlinie waren, was de werking van de linie vooral afhankelijk van de 
samenhang tussen de diverse onderdelen. Een klein sluisje of dijkje kon een essentieel onderdeel zijn, omdat het moest zorgen voor 
het exact reguleren van het inundatiepeil. Inundatie (of onderwaterzetting, uit het Latijnse in unda: geen bodem) is het opzettelijk 
onder water zetten van een gebied. In dit verband mag de naam van de waterbouwkundig ingenieur Jan Blanken (1775-1838) niet 
onvermeld blijven. Hij paste de reeds eerder bedachte waaiersluis in de linie toe. Hiermee konden sluisdeuren ook tegen een water-
druk in geopend worden.

Maar drie keer gebruikt
De Nieuwe Hollandse Waterlinie is in 
totaal drie keer als gevolg van oorlogs-
dreigingen geheel of gedeeltelijk onder 
water gezet: in 1870 (Frans-Duitse 
Oorlog), in de periode 1914-1918 
(Eerste Wereldoorlog) en in 1939-
1940 (Tweede Wereldoorlog). Door het 
gebruik van vliegtuigen in de oorlogs-
voering, voor het eerst in Nederland 
toegepast in 1940, bleken de verdedi-
gingswerken niet meer bruikbaar te zijn.                                                                                                                                            
De Duitsers zijn bizar genoeg de 
laatsten die de Waterlinie als defensief 
middel hebben gebruikt. In 1944/1945 
hebben zij delen van de Waterlinie 
onder water gezet. Zij verwachtten een 
aanval van de geallieerden die al in 
Brabant zaten en via Arnhem de aanval 
inzetten.
De NHW is het grootste en duurste 
infrastructurele project ooit. Het kostte 
omgerekend naar nu: 50 miljard euro. 
Ter vergelijking: de Delta Werken 
kostten 20 miljard; de Betuwe Lijn 
kostte 12 miljard euro.

Het Vechtplassengebied is een reeks plassen 
die min of meer het natte hart van Nederland vormen.

Links de kazemat, rechts het fort met aangepaste 
schietgaten.



Dier & Milieu 2016 / 1 Pagina 18

Vorige bewoners van het fort.

Het concept van een waterlinie is uniek in de wereld
De linie bestaat voornamelijk uit gebieden die onder water te zetten zijn. Zoals bij elke 
waterlinie, was het de bedoeling dat over de gehele lengte een geïnundeerd gebied 
zou ontstaan van ten minste enkele kilometers breed, dat tot een diepte van 30 tot 60 
centimeter onder water zou komen te staan: te diep voor infanterie om nog in te kunnen 
oprukken, doch te ondiep voor normale vaartuigen. Gegeven de verschillen in het peil 
van de landerijen, was hiervoor een complex systeem van "onderwaterhuishouding" 
nodig. Het te inunderen gebied van ca. 50.000 ha was hiertoe onderverdeeld in een fijn-
mazig netwerk van deelgebieden. Het concept van een waterlinie is uniek in de wereld. 
Het is in 1589 bedacht door de in Europa vermaarde strateeg prins Maurits. Hij zocht de 
kortst mogelijke defensielijn. Waar hoog Nederland overgaat in laag Nederland (polders) 
hoef je maar een sluis open te zetten of een dijk door te steken en je hebt een waterbar-
rière. Typisch Nederlands: goedkoop, efficiënt met zo weinig mogelijk middelen en toch 
effectief.
Op plaatsen waar inundatie niet mogelijk was, of op plaatsen 
waar wegen de linie doorkruisten, bouwde men forten. Ieder 
fort was aangepast aan de specifieke eisen die het landschap 
op die locatie stelde. Daarom is bijna ieder fort een uniek 
bouwwerk, behalve de dubbelgangers Fort Kijkuit en Fort Spion 
bij Loosdrecht.  De forten zijn zo laag mogelijk gebouwd en 
zien er voor een onoplettende voorbijganger uit als een geringe 
verhoging in het landschap, en zijn meestal begroeid geraakt 
met bomen en struiken. Ze waren aan de voorzijde bedekt 
met een meerdere meters dikke laag aarde, die inslagen van 
vijandelijk geschut moest opvangen. Het bouwkundige gedeelte 
(aan de achterzijde) ligt vaak gedeeltelijk beneden het maai-
veld, en is pas van dichtbij zichtbaar. De laatste jaren zijn bij de 
meeste forten informatieborden geplaatst, die de voorbijganger 
attenderen op de bijzondere aard van deze verhoging.

Het grootse deel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie is nog 
intact. Bijna alle forten zijn er nog. De inundatievlaktes zijn echter sterk aangetast. Door 
verstedelijking, aanplant van bomen, en aanleg van infrastructuur is de strategische 
openheid sterk aangetast. Sommige forten zijn in verval geraakt, andere zijn (tot op 
zekere hoogte) gerestaureerd. Een aantal wordt voor andere doeleinden gebruikt, varië-
rend van horeca of cultuur tot oefencentrum voor de Mobiele Eenheid.                                                                             

Met meer dan 1 miljoen bezoekers aan evenementen en exposities vormt de waterlinie 
een cultuurhistorische attractie. Dit najaar opent het Nationale Waterliniemuseum op 
het Fort bij Vechten haar deuren.
Bron: Wikipedia en andere sites

Het kruithuis, nu informatiecentrum.

Een reeks juwelen en maar één boa 
Dat Natuurmonumenten met de ontwik-
keling van de forten, zoals Fort Kijkuit, 
juwelen in handen heeft, blijkt wel op 
dag van de opening. Minister Bussemaker 
zei in haar toespraak: “ We laten hier aan 
Nederland zien wat voor prachtig cultu-
reel erfgoed we hebben en de bijzondere 
geschiedenis van dit waterrijke land”. Meer 
dan 400 bezoekers kwamen vervolgens 
op Monumentendag een kijkje nemen. 
”Dat was natuurlijk een echte opsteker, 
want  het is de bedoeling dat we onszelf 
in de etalage gaan zetten”, aldus Lamain. 
“Dat is wel een grote tegenstelling met 
de oorspronkelijke doelstelling van Kijkuit. 
Toen moest het vooral verborgen blijven. 
Uiteraard moeten we voorzichtig zijn met 
de kwetsbare gebieden, vooral als het gaat 
om het toegankelijk maken voor recreatie-
vaartuigen. Ik voel de druk van de buren 
in de Loosdrechtse en Ankeveense Plassen. 
Daar is het zo vol dat men daar best wat 
zou willen uitwijken naar onze plassen, 
dus het is echt heel goed uitkijken hoe we 
ons gebied verder gaan ontwikkelen”. Als 
ik hem vraag hoe hij met één boa in zo’n 
groot gebied denkt te kunnen handhaven 
zegt hij dat dat ook absoluut niet kan. 
Onlangs ging hij in het kader van de ken-
nismaking met zijn nieuwe werkgebied een 
dag op ronde met de boa van zijn team. 

“Als je ziet wat er op de strandjes wordt 
achtergelaten aan afval en wat daar ’s 
avonds allemaal gebeurt, dan is daar niet 
op te handhaven. Ook al zou je 20 boa’s 
in dienst hebben, dan nog is het gebied te 
groot en zit het te ingewikkeld in elkaar. 
Ik vind het belangrijk dat mensen onze 
mooie natuur hier kunnen ervaren, maar 
aan ons de taak door middel van educatie 
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en voorlichting  te zorgen dat men zich 
bewust wordt van het belang om het te 
bewaren. Ik geloof dat je een terrein gefa-
seerd open moet stellen, dus wáár veel, 
wáár weinig en wáár niet. De kwetsbare 
plekken waar bijvoorbeeld orchideeën 
groeien of een roerdomp broedt afsluiten 
voor publiek. In andere gebieden bege-
leide vaarexcursies organiseren en daar 
waar het kan d.m.v. fiets- en vaarroutes 
toegankelijk maken voor bezoekers.” Als 
voorbeeld noemt hij Botshol, ook een 
onderdeel van de linie, niet met een fort 
maar met een zogenaamd zandlichaam. 
Het is een prachtig natuurgebied tussen 
Abcoude en Vinkeveen met grote plassen, 
smalle slootjes, rietland en moerasbos 
waar de recreatie al wat verder ontwikkeld 
is, zie www.natuurmonumenten.nl/natuur-
gebied/botshol.

Een mooi staaltje van hergebruik 
Helaas, er wacht weer een volgende 
vergadering, dus Ron draagt ons over aan 
collega Marcel Kwant. Marcel is behalve 
boswachter ook de man van de pr en com-

S  Marcel Kwant is behalve boswachter ook de man   
      van de pr en communicatie.

T Het staal is afkomstig van het in 1927 gesloopte  
 pantserschip Hare Majesteit Tromp, een mooi  
 staaltje van hergebruik. 
 ( foto: R. Lamain)municatie. Hij laat ons met veel plezier en 

trots het fort van binnen en buiten zien. 
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In de binnenruimte trekt een prachtige 
panorama-foto van het gebied meteen de 
aandacht. Hij bestrijkt de hele gebogen 
achterwand en is ongeveer 30 meter 
breed. Daarop is goed te zien dat er hier 
nauwelijks sprake is van horizonvervuiling. 
We lopen buiten om het fort heen. Kijkuit 
werd in 1880 verbouwd en uitgebreid. De 
schietgaten werden dichtgemetseld en er 
werd een enorme aarden wal tegen het 
fort aangelegd als extra gronddekking. 

Deze wal is door architect De Haan hele-
maal afgegraven waardoor de oude muren 
van het fort weer zichtbaar werden. Daar 
is een nieuwe ruimte aan vast gebouwd, 
zodat er meer kantoor- en vergaderruimte 
ontstond, waarna het zand van de aarden 
wal werd teruggebracht. Van buiten lijkt 
het alsof er niets is gebeurd. De schiet-
gaten zijn gedeeltelijk weer opengehakt 
en die bieden nu een prachtig kijkje in het 
fort en geven uitzicht naar buiten als je 
binnen bent.  
In 1933 is er een “moderne” kazemat van 
gewapend beton bij gebouwd, bedoeld 
voor de opstelling van een vuurwapen. 
Deze kazemat heeft een stalen schild van 
20 centimeter dik. Het staal is afkomstig 
van het in 1927 gesloopte pantserschip 
Hare Majesteit Tromp, een mooi staaltje 

In de binnenruimte trekt een prachtige panorama-foto 
van het gebied meteen de aandacht.

van hergebruik. Marcel laat ons zien dat 
in een van de ruimtes een ‘gps cache’ is 
verstopt. Natuurmonumenten gaat goed 
met zijn tijd mee.
Hoewel het nog steeds miezert, geniet ik 
van de prachtige verstilde natuur rondom 
het fort. In het voormalige kruithuis dat 
los staat van het fort, is een onbemand 
informatiepunt ingericht. Je kunt er lezen 
over de geschiedenis van het fort, de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie en de bij-
zondere natuur in de omgeving. Er wordt 
volop ingespeeld op jeugdige bezoekers 
met leuke informatieve leskisten en grap-
pige filmpjes. Bovenop het kruithuis is met 
behulp van subsidie van het Europese life-
project een uitzichtpunt gecreëerd. Als je 
de lange stalen trap hebt beklommen heb 
je een fenomenaal uitzicht op de plas De 
Wijde Blik en de Horstmeerpolder. 
Als ik het fort na anderhalf uur verlaat en 
nog even omkijk is het al niet meer te zien. 
In de bocht zie ik alleen door de bomen 
nog even een glimp van Hare Majesteit 
Tromp. 

Praktische informatie 
Fort Kijkuit is te vinden aan de Gabriëlweg 
6,1241 ND Kortenhoef (Wijdemeren).  
Het informatiepunt is doordeweeks 
geopend van 8.30 tot 17.00 uur (vrijdag 
tot 12.00 uur)Het fort ligt aan een 29 
km lange fietsroute, die als startpunt 
Bezoekerscentrum Gooi en Vechtstreek in 

Gps cache (schatzoeken)                                                                                                                    
Het opsporen van een schat via gps 
is uitgegroeid tot een wereldwijde 
sport, een hightech schattenjacht. 
Een sport voor mensen van 8 tot 88 
jaar. Overal kunnen schatten verstopt 
liggen, in de vrije natuur, of in dorp 
en stad. Iemand verstopt op een bij-
zondere plaats, meestal in de natuur, 
een waterdichte doos met daarin een 
logboek, en verder evt. een aantal 
leuke voorwerpen (om te ruilen). Met 
zijn hand-GPS bepaalt hij de precieze 
coördinaten van de schuilplaats, 
die hij vervolgens publiceert op de 
Geocache-website www.geocaching.
com. Anderen lezen die coördinaten 
en kunnen op zoek gaan naar de 
cache ('schat'). Vervolgens loggen ze 
hun bezoek op de speciale cache-
pagina om hun bezoek kenbaar te 
maken. 

Tekst en foto’s: Wil Kroon

’s-Graveland heeft.
Website Fort Kijkuit:  www.natuurmonu-
menten.nl/over-fort-kijkuit  


