De Oude Hollandse Waterlinie in het
Rampjaar 1672

Provincie Zuid-Holland en cultureel erfgoed

Waterlinie in het Groene Hart

Recreatieve toegankelijkheid van het
inundatiegebied

Waterschapstaken vroeger en nu

Begrippenlijst (selectie)

Voorgeschiedenis
Al in de Tachtig Jarige Oorlog gebruikten de Hollanders water als wapen.
Bijvoorbeeld bij de bevrijding van de stad Leiden in 1574 werden polders rond de stad
onder water gezet. Hierdoor waren de Spaanse soldaten die bij de stad bivakkeerden
opgesloten, terwijl de bevrijders (Geuzen) op hun platbodems de stad ongehinderd
konden benaderen.
In 1589 werd in opdracht van de Staten-Generaal een plan ontwikkeld om met behulp
van inundaties en verdedigingswerken (schansen en forten) een verdedigingslinie
aan te leggen langs de Vecht en de Vaartse Rijn. Prins Maurits is waarschijnlijk de
bedenker van deze waterlinie. Aan hem wordt de uitspraak toegeschreven dat hij
Holland achter een dergelijke linie met 10.000 man tegen het grootste leger zou
kunnen verdedigen.

De provincies hebben, naast gemeenten en de Rijksoverheid, een belangrijke taak op het
gebied van cultureel erfgoed. De provincie Zuid-Holland zet zich in voor het behoud, het
beleefbaar en toegankelijk maken en het benutten van erfgoed zodat dit bijdraagt aan een
aantrekkelijke leefomgeving en aantrekkelijk vestigingsklimaat. Dit doet de provincie o.a.
via zogenaamde erfgoedlijnen. Erfgoedlijnen zijn geograﬁsche ensembles van erfgoed,
landschap en water met een historisch thema, die kwaliteit geven aan de ruimte en
beschikken over een groot recreatief en toeristisch potentieel.
In totaal zijn er zeven erfgoedlijnen. De Oude Hollandse Waterlinie is een van die
erfgoedlijnen. De Oude Hollandse Waterlinie bestaat uit onderdelen die direct gekoppeld
zijn aan het verdedigen met water: de inundatiekommen en inundatiegebieden, de
stedelijke vestingen, de dijken en kades langs de rivieren en rond de te inunderen
polders, de inundatiesluizen, forten en schansen. Deze erfgoedlijn vertelt het bijzondere
verhaal van het rampjaar 1672 toen een heel groot gebied onder water is gezet om de
vijand tegen te houden. Dat was voor Holland het begin van de planmatige aanleg van
een samenhangend defensiesysteem met water.
Het realiseren van de erfgoedlijnen doet de provincie niet alleen maar juist samen met
andere belanghebbenden, investeerders, andere overheden, maatschappelijke partijen
en vrijwilligers uit het gebied via zgn. Erfgoedtafels. Erfgoedtafels formuleren een
gezamenlijk streefbeeld wat in 2020 bereikt moet zijn (stip op de horizon), voor de Oude
Hollandse Waterlinie is dit vastgelegd in de gebiedsvisie Oude Hollandse Waterlinie
2022, het jaar waarin de waterlinie 350 jaar bestaat.
De Erfgoedtafel staat open voor alle partijen die betrokken zijn of willen zijn bij dit
thema. Deze kaart is een product van de Erfgoedtafel.
Naast de zorg voor het cultureel erfgoed heeft de provincie een belangrijke taak op
het gebied van ruimtelijke ordening. De provincie werkt aan een goed ingericht
Zuid-Holland, waar de inwoners met plezier, wonen, werken en recreëren, nu en in
de toekomst. Ruimtelijke ontwikkelingen moeten daarom voortbouwen op de bestaande
kwaliteiten van een gebied en rekening houden met de identiteit van een gebied,
waaronder cultuurhistorie en cultureel erfgoed.

Het Groene Hart is een groot, open polderlandschap omringd door de vier grote steden
Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag. Het gebied kent een rijke geschiedenis
sinds het vanaf de 10de eeuw in cultuur is gebracht.
Het in cultuur gebrachte land werd gebruikt voor akkerbouw, maar toen de grond als
gevolg van het ontwateren begon in te klinken (dalen) is het vanaf de 16de eeuw alleen nog
maar geschikt voor veeteelt.
Door de daling werd ook de natuurlijke afwatering een probleem. Dankzij de intrede van
de molen kon men het water via een stelsel van sloten, weteringen en kanalen uit de lager
gelegen polders omhoog malen en op de rivieren uitslaan.
Het Groene Hart is een waterrijk gebied met ontelbare kavelsloten, grote plassen,
meren en rivieren die het gebied doorsnijden: de Oude Rijn, Hollandse IJssel en de Lek.
De condities van het gebied waren in 1672 uitermate geschikt om onder een laag water van
ongeveer 40 cm te zetten. Te diep om met kanonnen doorheen te trekken en te ondiep om
te varen. Een zeer effectief militair wapen in een tijd zonder zwemdiploma’s. Toen de Oude
Hollandse Waterlinie door Willem III in juni 1672 in werking werd gesteld, omvatte het
inundatiegebied het hele oostelijke deel van het Groene Hart (zie kaart). In de haast werden
op hogere oeverwallen, zoals die van de Oude Rijn, forten, schansen en militaire posten
ingericht, want het Franse leger naderde in rap tempo. Vestingsteden als Gorinchem en
Schoonhoven werden verder versterkt of gemoderniseerd.
Al direct na het Rampjaar, maar vooral in de 19de eeuw, zijn de meeste militaire werken
in het landelijke gebied vergraven en verdween de linie nagenoeg uit het beeld.
Om de Oude Hollandse Waterlinie voor een breder publiek beter zichtbaar en daardoor
beleefbaar te maken, startte Stichting Groene Hart in 2009 een inventarisatie van de
locaties en objecten die ooit onderdeel van deze linie zijn geweest. Daarnaast werd de Unie
van Vestingsteden opgericht om met gezamenlijke promotie en productontwikkeling de
Oude Hollandse Waterlinie op de kaart zetten.
Zowel de inventarisatie als de oprichting van de Unie waren de eerste stappen om het
unieke systeem van deze waterlinie in het landschap boven water te krijgen. De publicatie
Cordon van Holland geeft de lezer een helder en overzichtelijk verhaal over de geschiedenis
en werking van deze Waterlinie. In het Spoor van de Prins biedt aantrekkelijke wandel- en
ﬁetsroutes door de vestingsteden. Het uitzetten van wandel- en ﬁetsroutes (zie andere
zijde) en het plaatsen van informatieborden bij de voormalige linielocaties, dragen bij tot
een actieve beleving van de enige waterlinie die in een oorlogssituatie heeft gefunctioneerd.
Om de Waterlinie elk jaar extra onder de aandacht te brengen, worden onder de titel
Prinsenmaand in september vele (culturele) activiteiten georganiseerd zoals concerten en
theatervoorstellingen. Meer informatie over geschiedenis, publicaties, routes, festiviteiten:
www.ontdekdewaterlinie.nl

De stichting Struinen en Vorsen zet zich samen met zo’n 130 aangesloten ondernemers en
organisaties in om de Oude Hollandse Waterlinie beter zichtbaar en beleefbaar te maken.
Zij hebben als gezamenlijk doel om het agrarische cultuurlandschap in het Groene Hart op
een duurzame manier onder de aandacht van een breed publiek te brengen. De Waterlinie
vormt daarbij een belangrijk ’instrument’. Het systeem van een waterlinie bestond uit
dijken, kaden, kommen, polders, forten, schansen en vestingsteden die vaak verborgen in
het landschap liggen. Pas als de waterlinie in werking treedt, wordt zichtbaar hoe ingenieus
het systeem is. De polders die onder water werden gezet, waren te diep om erdoorheen
te lopen en te ondiep om erover te varen. De Franse soldaten konden in 1672 door dit
enorm grote ‘inundatiemeer’ niet de provincie Holland veroveren en verloren uiteindelijk
de oorlog.
Door de recreatieve toegankelijkheid van dit gebied te vergroten kan het unieke verhaal
van de Oude Hollandse Waterlinie worden verteld. Dit doet Struinen en Vorsen onder
andere door gps-routes uit te zetten langs linie-elementen, -ondernemers en vestingsteden.
Om de belevingswaarde van de route te verhogen zijn er samen met ondernemers liniearrangementen ontwikkeld met de Oude Hollandse Waterlinie in de hoofdrol (zoals Twin
City Arrangement). Bij de linie-ondernemers zijn routebordjes geplaatst met verhalen en
recreatieve informatie. De routes zijn geschikt voor smartphone gebruik.
Er hoeft geen aparte app gedownload te worden.
Liever een routebeschrijving bij de hand. Deze kan worden uitgeprint.
Zie de andere zijde voor linieroutes en –activiteiten.
Meer weten: www.struinenenvorsen.nl/oude-hollandse-waterlinie of stuur een e-mail naar
info@streekadvies.nl

In de 17de eeuw was de taak van de waterschappen in de basis gelijk maar beperkter dan nu:
“bescherming tegen overstromingen en droge voeten om te boeren en te leven”. Aan de hand van
enkele voorbeelden wordt dit in beeld gebracht.
Vanaf het jaar 1000 werden de moerassige gebieden in Utrecht en Holland stukje bij beetje
ontwaterd en in cultuur gebracht. De graven van Holland en de bisschop van Utrecht,
eigenaren van de gronden, gaven delen van deze moerassen uit voor ontginning. Dat
gebeurde volgens een bepaalde maatvoering, die bekend staat als “cope-ontginning”, waarbij
het woord “cope” verband houdt met het door koop verkregen ontginningsrecht. Vele
toponiemen in het veengebied herinneren aan deze wijze van ontginning: onder meer
Nieuwkoop, Boskoop, Galecop, Hei- en Boeicop (zie luchtfoto’s hieronder). Ontginning
van deze natte gebieden hield allereerst in dat de waterhuishouding werd geregeld.
Overtollig water moest kunnen worden afgevoerd en “vreemd” water geweerd.
Als gevolg van de ontwatering werden processen in werking gesteld, die leidden tot een
ﬂinke daling van het landoppervlak. Algemeen wordt aangenomen dat de veengronden
sedert het begin van de ontginning door inklinking één à twee meter lager zijn komen te
liggen. Niet alleen de wateronttrekking, ook het inklinken van het veen door oxidatie
speelde hierbij een rol. Het oppervlak zakte gaandeweg tot onder het niveau van de rivierkleigronden. De ontwatering, die aanvankelijk nog op vrij natuurlijke wijze plaatsvond
ging daardoor problemen opleveren. Voorzieningen in de vorm van ophoging van de kaden
en dijkjes, kleine sluizen en duikers werden daardoor noodzakelijk. Om de afwatering goed
te kunnen regelen, was tenslotte ook bemaling door middel van windmolens noodzakelijk.

Bastion of Bolwerk
Vijfhoekige of ronde uitbouw in een vestingwal,
speciaal ter bestrijding van een dode hoek.

tot 50 centimeter: te ondiep voor zware boten
maar te diep om in het modderige water
obstakels als sloten te kunnen zien.

Bedekte weg
Doorlopende weg om een vesting heen, gedekt
door een extra vestingwal of door een glacis.

Kat(vesting) of cavalier
Vrijstaande, boven de wal uitstekende opstellingsplaats voor geschut, aan de binnenzijde
van de vesting.

Rijkdom en afgunst
In de eerste helft van de 17de eeuw verdiende ‘De Republiek der Vereenigde Nederlanden’
door de overzeese handel heel veel geld door het transport van kruiden en specerijen
(o.a. peper & nootmuskaat). Toen de Tachtigjarige Oorlog tegen Spanje in 1648 door
de vrede van Munster was beëindigd, breidde de handel zich nog verder uit. Het was
de tijd van de Gouden Eeuw.
Het enorme succes maakte onze machtige buren Engeland en Frankrijk afgunstig.
Het leidde uiteindelijk tot twee -voor de Republiek succesvolle- handelsoorlogen
op zee met Engeland (1652 en 1665).
In 1672 wisten de Engelsen de Franse koning Lodewijk XIV aan hun zijde te krijgen
en werd besloten tot een gezamenlijk aanval op de Republiek.
De Engelsen vielen onze vloot aan, maar werden door de onverzetbare Michiel de
Ruyter tegengehouden. De Fransen vielen ons land binnen met een legermacht van
120.000 soldaten. Daar kon ons legertje van slechts 54.000 huurlingen weinig
tegen uitrichten.
Om de Fransen tegen te houden was een ander wapen nodig: water! Dit zou op een
nog nooit eerder vertoonde schaal worden ingezet.
De Waterlinie ingesteld
Al binnen een paar dagen na de aanval besloten de Staten-Generaal tot een
drastische maatregel: om te voorkomen dat de vijand Amsterdam en Den Haag
zouden bezetten besloot men de Franse opmars te stoppen door het grensgebied van
de provincies Holland en Utrecht onder water te laten lopen. Het plan was om een
ondoordringbare barrière tussen de Zuiderzee en de Biesbosch (60 kilometer) te maken
(zie kaart andere zijde).
Er moest snel worden gehandeld. Samenwerken was hierbij essentieel. In het
bijzonder tussen instanties en organisaties als de Waterschappen, provincies en
steden, maar ook individuele burgers, boeren en soldaten waren nodig om de klus
te klaren.
Dat ging niet altijd voorspoedig en van harte. Vooral boeren waren de dupe,
omdat zij hun gronden onder het inundatiewater zagen verdwijnen. Soms werd er
tegengewerkt door de sluizen weer dicht te zetten of door dijken weer te herstellen.
Uiteindelijk bewees de Waterlinie in het Rampjaar haar nut. De opmars van de
Fransen kwam tot stilstand. Holland en daarmee de Republiek waren gered.

Wandelen en ﬁetsen in het Waterliniegebied.

Waterberging
Bij de waterlinie werd snel een polder onder water gezet, om de vijand tegen te houden.
Tegenwoordig worden speciaal ingerichte polders als calamiteitenberging gebruikt als het
water(vijand) in grote hoeveelheden naar ons land stroomt. Wateroverlast blijft hierdoor zo
beperkt mogelijk zodat bewoners elders in het gebied droge voeten houden. In deze
gebieden kan vaak recreatie plaatsvinden en is er diversiteit van vogels en planten.
Onderhoud dijken
Sommige dijken hadden tijdens het Rampjaar, bij inundatie, een belangrijke strategische
functie. Dijken beschermen de achterliggende polders en ons al jaren tegen overstromingen. Daarnaast vervullen ze een vaarfunctie, een verbinding voor natuur en de mens
(wandelpad) en hebben ze als onderdeel van het landschap ook een cultuurhistorische
waarde. De dijken worden regelmatig getoetst en als deze niet aan de vereiste hoogte
voldoen worden ze opgehoogd.
Samenwerking in oorlogs- en vredestijd
In de verdediging van ons land werkten de waterschappen in de 17de eeuw met de StatenGeneraal samen om het land onder water te kunnen zetten. Tegenwoordig werkt het
waterschap samen met andere waterschappen, gemeenten, land- en tuinbouworganisaties.
Naast de kwantiteit is in het huidige waterbeheer ook de kwaliteit van het water van groot
belang. We monitoren en handhaven op de waterkwaliteit, bouwen vispassages en leggen
natuurvriendelijke oevers aan.

Koeneschans in de Vlist (rechts) en Franse Kade naar boven toe lopend

De Prinsendijk met zicht op Fort Wierickerschans (hoge bomen).

Einde Gouden Eeuw
Ofschoon de Republiek niet door de Engelsen en Fransen was verslagen, bracht de
oorlog van 1672 wel een gevoelige economische en mentale tik toe. Niet voor niets is dit
jaar als Rampjaar de geschiedenis ingegaan. Een zegswijze uit deze oorlog “het volk is
redeloos, de regering radeloos en het land reddeloos” is nog steeds bij velen bekend.
Stadhouder Willem III. Schilderij toegeschreven aan Jan van Huchtenburg, Rijksmuseum

Waterschap en (cultuur)historie
De waterschappen bezitten of onderhouden nog steeds verscheidene aan de waterhuishouding gerelateerde objecten en structuren die een cultuurhistorische waarde hebben,
te denken aan talrijke sluizen en molens, dijken en watergangen in het gebied.
Sommige van deze objecten maakten onderdeel uit van de Oude Hollandse Waterlinie.
De Groote Zeesluis in het centrum van Muiden was onderdeel van de Oude Hollandse
Waterlinie en werd gebruikt bij de inundatie in 1672. Erg makkelijk was het inunderen niet.
Want of, en hoe lang de sluis open kon, hing af van de waterstanden in de rivieren en de
windrichting. Kwam de wind uit het zuidoosten, dan werd het zeewater als het ware
‘weggeblazen’, waardoor het water te laag stond om in te kunnen laten. Daar kwam nog
bij dat wanneer het zoute water werd ingelaten dit zeer slecht was voor de akkers.

Beer
Gemetselde dam, dwars door een vestingsgracht
aangelegd om het water daarin op te stuwen en op
een bepaalde hoogte te houden. De beer werd voorzien van een spitse rand, de zogenaamde ezelsrug,
met daarop monniken of poppen om het oversteken praktisch onmogelijk te maken.
Contrescarp
Tegenover de escarp gelegen talud van een bedekte
weg, soms ook het buitentalud van een gracht.
Enveloppe
Rond de hoofdgracht gelegen beschermingswal.
Was vaak voorzien van een bedekte weg.
Escarp
Een (steil) talud van een (eventueel droge) gracht
in een vesting dat aan de binnenzijde is gelegen.
Aan de buitenzijde van de gracht vindt men het
contrescarp.

Nieuw Nederlands Vestingstelsel
Manier van het ontwerpen en construeren van
vestingwerken, ontwikkeld in de tweede helft
van de 17de eeuw door Menno van Coehoorn.
Nog bestaande voorbeelden zijn onder andere
Naarden en Hellevoetsluis
Oud-Nederlands vestingstelsel
Manier van het ontwerpen en construeren van
vestingwerken, vooral gebruikt tijdens de 16de
en de 17de eeuw. Nog bestaande voorbeelden
zijn Nieuwpoort en Woudrichem.
Poterne
Aan weerskanten met deuren afsluitbare overdekte doorgang door een muur of wal. Door
deze gang konden manschappen en materieel
veilig naar de gedekte weg of de ravelijnen komen.

Fort
Klein zelfstandig aan alle kanten te verdedigen
vestingwerk ter verdediging van strategisch
gelegen gebieden en accessen.

Ravelijn
Een vijfhoekig versterkt eiland gelegen in de
vestingsgracht, halverwege de bastions.
Soms zit de ravelijn als een schiereiland aan
de vesting vast waarover een toegangsweg naar
de vesting kan zijn aangelegd.

Gedekte weg
Doorlopende, met aarden wal beschermde weg
aan de buitenzijde van de gracht.

Remise
Bomvrij gebouw voor de opslag van geschut
of ander materieel.

Gracht
Al dan niet met water gevulde greppel die
benadering van de wal of buitenwerken moet
bemoeilijken.

Schans
Klein type fort, meestal van aarde. Kon op
zichzelf staan of een ondersteunende functie
in een linie vervullen.

Inundatie
Het onder water zetten van een stuk land voor de
verdediging van het achterliggende gebied. Over
het algemeen zijn de inundaties niet dieper dan 40

Traverse
Aarden wal of andere beschutting die haaks
op de hoofdwal staat om manschappen en
geschut tegen vijandig ﬂankvuur te beschermen.
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Internet (selectie):
www.ontdekdewaterlinie.nl
Website met informatie over de Oude Hollandse Waterlinie, met agenda voor verscheidene
activiteiten en veel aandacht voor de Unie van Vestingsteden.
De Stichting Menno van Coehoorn is een landelijke vrijwilligersorganisatie die sinds 1932 ijvert
voor het behoud van historische verdedigingswerken.
Meer informatie www.coehoorn.nl
Er zijn in Nederland meerdere water- en verdedigingslinies. Voor meer informatie over deze
linies kunt u zich oriënteren via diverse websites (selectie):

Polder Hooge Boezem bij Haastrecht in gebruik als calamiteitenberging

Lodewijk XIV trekt bij Lobith de Rijn over, 12 juni 1672, van Adam Frans van der Meulen, Rijksmuseum

www.hollandsewaterlinie.nl
www.westbrabantsewaterlinie.nl
www.staatsspaanselinies.eu
www.zuiderwaterlinie.nl
www.romeinselimes.nl

www.stellingvanamsterdam.nl
www.ijssellinie.info
www.grebbelinie.nl
www.atlantikwall.nl

Facebook
www.facebook.com/oudehollandsewaterlinie

Twitter
www.twitter.com/OHWaterlinieZH

Musea
Op Fort Vechten, onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, kunt u het Waterliniemuseum
bezoeken. Dit museum belicht de geschiedenis van de verschillende waterlinies in Nederland.
www.waterliniemuseum.nl
Naast het Fort Vechten ligt ook de archeologische vindplaats van het Romeinse castellum
(legerkamp) Vectio. Deze vindplaats kunt u alleen via het Fort Vechten bezoeken.
Meer informatie: www.utrechtaltijd.nl/verhalen
Het Nederlands Vestingmuseum in Naarden:
www.vestingmuseum.nl
Stichting Liniebreed Ondernemen (SLO) heeft als doel om blijvend zorg te dragen voor een
duurzame, maatschappelijke en economische benutting van Waterlinies en hun forten in Nederland.
De stichting vormt de verbinding tussen het culturele erfgoed (de forten), overheden en de eigenaren
en ondernemers die op en rond de forten opereren. SLO stimuleert het ondernemerschap en staat
voor netwerk, advies, initiatief en innovatie voor en door ondernemers en gebruikers en bezoekers
van de Waterlinies en hun prachtige forten. Ze zet zich in voor productontwikkeling en de organisatie
van bijzondere landelijke en liniebrede culturele evenementen met prachtig fortenerfgoed als decor.
Daarnaast biedt SLO (forten)-ondernemers services op het gebied van marketing, publiciteit,
centrale inkoop en biedt zij toegang tot een gepassioneerd ondernemersnetwerk.
Meer informatie: www.liniebreedondernemen.nl

Deze vouwkaart & folder van de provinciale Erfgoedlijn de Oude Hollandse
Waterlinie is de vijfde in een reeks van vouwkaarten die sinds 2013 zijn verschenen.
Eerder verschenen kaarten van de Erfgoedlijnen Landgoederenzone, Trekvaarten,
Goeree-Overﬂakkee en Atlantikwall.
U kunt deze kaarten gratis verkrijgen onder andere via de bibliotheken in Zuid-Holland.
U kunt ze ook bestellen bij het
Erfgoedhuis Zuid-Holland.
U betaalt dan wel de portokosten

Goejanverwellesluis

www.erfgoedhuis-zh.nl/webwinkel/publicaties
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