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CORRESPONDENTENDAG en VOORJAARSEXCURSIE

op zaterdag 6 april resp. 13 april 2019

naar Fort bij Rijnauwen

Voorgeschiedenis van de Utrechtse Linie

De aanleg en ontwikkeling van wat we nu kennen als de Nieuwe Hollandse Waterlinie
[NHW] kent een lange geschiedenis en is onderhevig geweest aan wisselende inzichten.
Sinds de inval van de Fransen in 1672 was de hoofdverdediging van West Nederland
geconcentreerd in wat nu bekend staat als de Oude Hollandse Waterlinie. Het gekozen tra-
ject berustte daarbij op het grootschalig en tamelijk ongecontroleerd maar verzekerd van
succes onder water zetten van aansluitende polders.

Al geruime tijd bestond echter de wens om de strategisch gelegen stad Utrecht op te
nemen binnen de waterlinie en de inundaties beter te kunnen begrenzen en controleren.
Het concept van de zogenaamde  Utrechtse linie werd in 1811 op initiatief van generaal
Cornelis Kraijenhoff onder de aandacht van Napoleon gebracht en in 1812 nader uitge-
werkt. Deze uitwerking zette zich na 1813 voort tijdens de eerste jaren van het nieuwe
Koninkrijk der Nederlanden waarin Kraijenhoff als vestingbouwkundige een prominente
functie bleef vervullen.

In de periode 1817-1826 zijn de eerste forten van het centrale deel van de NHW in een
ring om Utrecht ontworpen en gebouwd. Dit waren gesloten aarden werken naar Frans
Model die in de periode 1840-1850 voorzien werden van bomvrije onderkomens. Het
betrof Fort de Gagel, Fort de Klop, Fort Blauwkapel, Fort Biltstraat, Fort Vossegat, de
vier Lunetten op de Houtense Vlakte en Fort Jutphaas.

De stad lag hiermee buiten het bereik van het toenmalig gladde voorlaadgeschut dat een
maximale dracht van 2,0 km had. Door de ligging tegen de zandgronden van de Utrechtse
heuvelrug en de hogere gronden rondom de Kromme Rijn waren de inundaties aan de
oostzijde van de stad smal maar nog net voldoende om bescherming te bieden aan de ver-
dedigingswerken.

STICHTING MENNO VAN COEHOORN
OPGERICHT 18 APRIL 1932   BESCHERMHEER   PROF. MR. PIETER VAN VOLLENHOVEN

Secretariaat: Mariaplaats 51, 3511 LM Utrecht, tel. 030 - 231 22 30

E-mail: info@coehoorn.nl, website: www.coehoorn.nl

Commissie Evenementen en Excursies



2

Dat veranderde toen omstreeks 1860 het voorlaadgeschut met getrokken loop werd inge-
voerd. Dit geschut had een maximale dracht van 3,5 km. Met de bestaande ring van for-
ten was het niet langer mogelijk de stad Utrecht en de daar gelegen troepen afdoende te
vrijwaren van beschietingen. Besloten werd tot de bouw van een tweede fortenlinie op 3
tot 5 km van de stad. Daar ligt echter ten oosten van de stad, aan weerszijden van de
Kromme Rijn, de Houtense Vlakte; een omvangrijk gebied bestaande uit niet inundeerbare
oude rivierstroomruggen. Dit brede gebied vergde een ander type fortificatie dan de tot
dan toe gebruikelijke accesforten.

Toenemende discussie over aantal en vorm van de forten

De eerste voorstellen voorzagen in de bouw van drie forten. Het plan hiervoor was in 1864
afkomstig van de toenmalige Minister van Oorlog J.W. Blanken. In 1866 waren de ont-
werpen, bestekken en begrotingen gereed maar viel door interne conflicten het kabinet
waar Blanken deel van uitmaakte. In het  nieuwe Kabinet werd Cavalerie-officier J.A. van
den Bosch Minister van Oorlog. Deze vond dat kon worden volstaan met twee forten: één
bij Rijnauwen en één bij Vechten. Wel achtte de Minister verdere versterking ten noorden
van Utrecht met twee forten noodzakelijk: de latere forten Ruigenhoek en Voordorp. Van
een 3 fortenplan kwam het dus tot een 2+2 fortenplan.

De met de uitwerking belaste genie-officieren bleven bezwaar houden tegen het nieuwe
plan en pleitten voor drie elkaar flankerende en ondersteunende forten op de Houtense
Vlakte. Het niet daarmee kunnen verenigen resulteerde in het vervroeg met pensioen gaan
van de eerstaanwezend ingenieur Keisers in Utrecht. Zijn opvolger en tevens commandant
van de Stelling Utrecht is in 1867 M.D. van Limburg Stirum. Deze uitte direct ongezouten
kritiek op de ontwerpen van de nieuwe forten. De toetsing door de inspecteur-generaal op
tactische en technische waarde liet volgens hem veel te wensen over.

De inhoudelijke discussie had plaats binnen een opmerkelijke dynamiek van enerzijds een
groeiend kostenbewustzijn en anderzijds een steeds grotere urgentie door de snelle expan-
sie en toenemende dreiging van Pruisen. De bouw van het meest urgent geachte Fort
Vechten werd daarom in 1868 toch aanbesteed, zij het voorlopig zonder reduit.

Als onder druk van kostenbesparing een nieuw ontwerp voor Fort Rijnauwen wordt voor-
gesteld, gaat Van Limburg Stirum ertoe over de ontwerpen  door een buitenstaander te
laten beoordelen. Zijn oog valt op de Belgische kolonel Brialmont die dan in Europa dank-
zij zijn fortontwerpen en publicaties furore maakt en geldt als een autoriteit op het gebied
van vestingbouw. Deze had eveneens grote kritiek op de hem getoonde fortontwerpen.
Van Limburg Stirum voelde zich gesterkt wat resulteerde in een patstelling tussen voor- en
tegenstanders van de diverse fortenplannen.

Commissie beslist

Om de patstelling te doorbreken installeert de Minister van Oorlog op 15 juli 1868 een
commissie die onder meer een keuze moet maken uit de ontwerpen voor Rijnauwen,
Voordorpse Dijk en Ruigenhoekse Dijk. De totale kosten voor de vier Utrechtse forten
mochten niet worden overschreden. Tevens bestond voor Rijnauwen de restrictie van de
oppervlakte en vorm van de inmiddels al onteigende gronden. Van de zeven ontwerpen
werd uiteindelijk gekozen voor dat van kapitein der genie Holtzshue, een naaste mede-
werker van Van Limburg Stirum. Het betreft een hybride tracé met zowel polygonale als
gebastioneerde elementen. Het front is duidelijk geïnspireerd door de Antwerpse forten
van Brialmont.
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De commissie meende dan ook dat de binnenzijde van de tot dan in Nederland gebruike-
lijke bastions door de toegenomen nauwkeurigheid van het belegeringsgeschut gemakke-
lijk vanuit het veld kon worden beschoten. Alleen met een fort ingericht volgens het poly-
gonale stelsel zou het geschut op de hoofdwal voldoende worden beschermd tegen enfi-
lerend vuur. In dit stelsel krijgen de forten een eenvoudige veelhoekige vorm. Op de lange
doorlopende  hoofdomwalling staan het lange afstandsgeschut en de vuurmonden voor
het bestrijken van het voor- en tussenterrein. Het geschut voor het flankeren van de fort-
gracht komt in front- en zij caponnières; laag aan de voet van de hoofdwal gelegen geka-
zematteerde uitbouwen; onzichtbaar voor een aanvaller in het voorveld. Het uiteindelijke
hoofdwerk heeft als grondplan een onregelmatige vierhoek van 360 (voorfront) bij 240
(rechter zijfront) bij 195 (linker zijfront) bij 420 (keelfront) meter. Tezamen met stelsel aan
grachten en het glacis bedraagt het oppervlak bijna 32 hectare. Daarmee is Rijnauwen het
grootste fort van de NHW.

De commissie maakte het ontwerp goedkoper door onder meer het voorgestelde op
Brialmonts forten gelijkende reduit te vervangen door een vijfhoekig van caponnières voor-
zien ontwerp van de hand van de inspecteur generaal Van der Hart Beek. Dit ontwerp
wordt ook in het in aanbouw verkerende fort Vechten toegepast.

Fort Rijnauwen wordt uiteindelijk in de jaren 1869-1871 als buitenbeentje van de
Nederlandse vestingbouw gebouwd. Dezelfde commissie besluit namelijk al direct daarna
tot meer traditioneel ogende gebastioneerde ontwerpen voor de forten op de
Ruigenhoekse Dijk en Voordorpse Dijk. Een gedenkplaat boven de ingang van het reduit
in Rijnauwen herinnert nog aan de werkzaamheden van de commissie.

Bouw van het fort

Het fort werd op 15 december 1868 aanbesteed en aangenomen door Pieter Johan
Lienders uit Middelburg voor 758.000 gulden. In juli 1870 breekt de Frans-Duitse Oorlog
uit en worden de forten van de NHW in staat van verdediging gebracht. Rijnauwen was
toen dus nog in aanbouw maar al bruikbaar als opstelplaats voor geschut. De bouw ver-
liep verder zonder grote problemen en werd medio 1871 opgeleverd. Een bijzondere
gebeurtenis was een inspectiebezoek van koning Willem III op 1 september 1870. Van dit
bezoek zijn twee foto's bewaard gebleven met daarop 'het juichende werkvolk' en veel
vlagvertoon.

Geretrancheerd kamp voor offensieve acties

Bij de plannen voor beide forten zag het veldleger voor zichzelf een belangrijke rol weg-
gelegd. Het veldleger vertraagde waar mogelijk de opmars vanaf de landsgrenzen zodat de
inundaties tijdig konden worden gesteld. Voor een op NHW terugvallend veldleger boden
de niet inundeerbare hoge gronden voor Naarden en de Houtense Vlakte, naast een veili-
ge terugtocht, echter juist ook kansen voor offensieve acties. In plaats van opgesloten ach-
ter de NHW lijdzaam een belegering te moeten weerstaan, zou het geretrancheerd kamp
als basis dienen voor heroïsche ‘met de blanke sabel’ uit te voeren charges tegen een bele-
gerende vijand. Een soortgelijk kamp zou bij Naarden worden gerealiseerd (Offensief
voor Naarden) waardoor een belegeraar op twee punten door het veldleger kon worden
‘verrast’ en zo mogelijk in de tang kon worden genomen. De offensieve ambities van het
Veldleger bleken na het gereedkomen van de forten met de beschikbare middelen echter
een kort leven beschoren.
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Reduit

Bijzonder in z'n verschijningsvorm en functie is het reduit. Het was ontworpen als zelf-
standig verdedigbare werk binnen het eigenlijke fort. Het beschikte daartoe over een eigen
toegang. Mocht een vijand het fort binnen dringen en zich op de hoofdwal vertonen dan
zou hij vanaf het reduit met een hevig kartets en geweervuur weer uit het hoofdwerk kun-
nen worden verdreven of op z'n minst worden opgehouden en het verder gebruik van het
fort ontzegd. Dit zou het achter het fort gelegerde veldleger de gelegenheid bieden het
gehele fort te heroveren.
De commissie beschouwde hoofdwerk en reduit dus als afzonderlijke eenheden elk met
een eigen bezetting en taak. Voor die tijd was dat in Nederland uiterst ongewoon: tot dan
toe dienden bomvrije wachthuizen en kazernes voor de bezetting van het hele werk.

Reichekazematten

De kazematten in de caponnière en de naar vijandszijde vurende flankbatterijen, werden
ingericht volgens de inzichten van de Duitse vestingbouwkundige Reiche. Door de ken-
merkende voorbij de voormuur uitstekende gewelven en tussenmuren werden de schiet-
openingen beter beschermd tegen schuin van voren invallen schoten. Uit schietproeven in
1891 bleek de rookontwikkeling in de Reichekazematten echter zo hevig dat de bedie-
ningsmanschappen na het lossen van een schot soms wel tot tien minuten uit de kazemat-
ten moesten terugtrekken. De luchtdruk veroorzaakte tevens schade aan deuren en ramen.
Met het verder buiten het schietgat laten steken van de kanonloop door deze op kazemat-
affuiten te plaatsen werden de problemen grotendeels opgelost.
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Verbeteringen door nieuwe inzichten en ontwikkelingen

Al snel na oplevering begonnen de eerste aanpassingen en verbetering aan fort Rijnauwen
in de eeuwige wedloop tussen aanvalswapens en verdedigingswerken. Het fort was ont-
worpen om weerstand te bieden tegen getrokken voorlaadgeschut met een kaliber van 12-
15 cm.

De firma Krupp had het eerste achterlaad geschut met getrokken loop ingevoerd wat
resulteerde in een hogere vuursnelheid. Ook het krombaangeschut was voorzien van
getrokken lopen wat in combinatie met nieuwe puntvormige granaten het mogelijk maak-
te om deze granaten met een grotere nauwkeurigheid en grotere invalshoek meer schade
te laten veroorzaken. In combinatie met kartetsen verminderde de waarden van bescher-
mende borstweringen voor het geschut, de bedieningsmanschappen en in het fort gele-
gerde infanterie.

Tijdens de mobilisatie van 1870-1871 werd vooral het gemis aan dekkingsmogelijkheden
voor manschappen en materieel ervaren. De bouw van bomvrije gebouwen (voorzien van
gronddekkingen van 3 meter rustend op 1 meter dik metselwerk met een aanaarding van
minimaal 6 meter) moest hierin voorzien. Op Rijnauwen resulteerde dat tussen 1877 en
1885 in de bouw van een bomvrije kazerne, bomvrije remises, munitie- en kruitmagazij-
nen, artillerieloodsen en de verdere aanaarding van gebouwen. Naast metselwerk nu deels
ook in kalktrasbeton.

Nauwelijks waren deze werken in 1885 gereed of ze waren al weer verouderd door de
invoering van de granaat met brisante springstoffen (schietkatoen en pikrinezuur). Deze
granaat had een 12 tot 16 maal grotere uitwerking dan de van buskruit voorziene projec-
tielen. Dat gecombineerd met de bij de aanvaller bekende ligging van forten en de voor de
verdediger onbekende opstelling van aanvalsbatterijen maakte dat het concept van forten
in de NHW als geconcentreerde artilleriesteunpunten had afgedaan. Spreiding van man-
schappen en geschut buiten de forten om de trefkans te verkleinen was nu wenselijk. Fort
Rijnauwen wordt vanaf dan een stormvrij infanteriesteunpunt met flankerend geschut ter
ondersteuning van het tussenterrein en naastgelegen werken.

Na 1885 wordt aan het fort weinig meer gedaan. In 1899 wordt nog wel de rechterkeel-
uitbouw van het reduit geschikt gemaakt om als traditoire opstelplaats te dienen voor twee
6 cm snelvuurkanonnen ter flankering van Fort Vechten. Om een vrij schootsveld te ver-
krijgen werd het zuidelijke deel van het glacis in de keel van het reduit gedeeltelijk afge-
graven en gebruikt om de voor- en zijgracht van het reduit te dempen.

Mobilisatie 1914-1918

Met het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog mobiliseerde het leger en werd de NHW
dit maal inclusief fort Rijnauwen in staat van verdediging gebracht. In een periode van vier
jaar werd Rijnauwen onderdeel van een doorlopende infanteriestelling die zich uitstrekte
over de volle breedte van de Houtense Vlakte: van de Koppeldijk ten westen van Fort het
Hemeltje tot Fort Hoofddijk in het noorden. Uiteindelijk werd deze uitgebouwd tot een
volwaardige dubbele loopgravenlinie beschermd door uitgebreide prikkeldraadhindernis-
sen en voorzien van colonnewegen, onderkomens, tussenbatterijen voor het groot-flanke-
mentsgeschut en betonnen schuilplaatsen naar voorbeeld van de aan het front in België en
Frankrijk ontstane verdedigingslinies.

Het zwaartepunt lag op de glacis van het terrein tussen de Forten Vechten en Rijnauwen.
Daar is de complete ontwikkeling terug te vinden van scherfvrije groepsschuilplaatsen uit
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1915 en uit losse geschakelde segmenten bestaande groepsschuilplaatsen uit 1916 via
gewapend betonnen monolietconstructies uit 1917 tot de naar Duits voorbeeld gecon-
strueerde zware gewapend betonnen schuilplaatsen van het zogenaamde 'type 1918'.

Door de verwachtte hoge grondwaterstand bij volledige inundatie zijn de stellingen buiten
de forten in zandlichamen boven het maaiveld aangelegd. Voornoemde betonnen schuil-
plaatsen gingen vrijwel volledig in deze zandlichamen op. Na het afvoeren van het zand
aan het einde van de mobilisatie bleven de schuilplaatsen als losse elementen ontdaan van
hun samenhang in het landschap achter. Alleen op het glacis van de forten Rijnauwen en
Vechten kan men zich nog een beeld vormen van de wijze waarop deze betonnen schuil-
plaatsen binnen loopgravenstelsel werden ingepast.

Interbellum

In 1922 gaat de NHW als Oostfront op in de Vesting Holland. Door omvangrijke bezui-
nigingen is er binnen de defensiebegroting onvoldoende geld om het Oostfront te verbe-
teren met de bouw van 100 wenselijk geachte VIS-kazematten. Alleen wanneer de linie
door nieuwe infrastructuur wordt doorsneden of schootsvelden worden aangetast volgt
compensatie in de vorm van nieuwe VIS-kazematten en later G-kazematten. De daarmee
gemoeide kosten komen ten laste van de veroorzaker. Aan de oost- en zuidkant van
Utrecht worden tussen 1934 en 1939 op die wijze een twintigtal extra kanon- en mitrail-
leurkazematten gerealiseerd.

Met de opkomst van nazi Duitsland en de militaire bezetting van het Rijnland, ontstaat de
angst op een plotseling vijandelijke overval. In de periode 1936-1938 worden als goedko-
pe maatregel rondom Utrecht 25 schuilplaatsen Type 1918 door genietroepen voorzien
van een schietgat en omgebouwd tot mitrailleurkazemat.

Mobilisatie 1939-1940

Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog begint het in staat van verdediging brengen
van de Vesting Holland. Het concept van een stelling met een doorlopende loopgraaflinie
was inmiddels ingewisseld voor een in de diepte uitgebouwd systeem van losse elkaar
ondersteunende weerstandsnesten en kazematten met overlappende schootsvelden. Deze
bestreken een doorlopende lijn van tank- en draadhindernissen waar een aanvaller in moest
vastlopen. Op de Houtense Vlakte ontstaat op deze wijze een volwaardige hoofdweer-
standstrook met een frontlijn, stoplijn en ruglijn. De frontlijn volgt het tracé van de loop-
graaflinie uit WO1. De stoplijn wordt nieuw aangelegd halverwege en de ruglijn valt samen
met het inundatiekanaal en de gedekte weg tussen de lunetten op de Houtense Vlakte en
Fort Vossegat.

In oktober 1939 start een intensief bouwprogramma om de stellingen te voorzien van
gewapend betonnen  groepschuilplaatsen (door hun vorm later aangeduid als pyramide),
gietstalen koepelkazematten voor zware mitrailleurs en antitankgeschut. Uit deze tijd date-
ren de nu nog aanwezige G-kazemat op de noordelijke frontwal en enkele groepsnesten
met groepschuilplaatsen in het glacis van Fort Rijnauwen.

Na de wisseling van het opperbevel in januari 1940 wordt in maart 1940 besloten de
Grebbelinie aan te wijzen als hoofdverdediging waar alle verdere bouwactiviteiten zich
voortaan zullen concentreren. Het Oostfront Vesting Holland krijgt hiermee feitelijk de
status van reservestelling. De tot dan toe aanwezige veiligheidsbezetting wordt daarbij
overgeplaatst naar elders.
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Meidagen 1940

Na de Duitse inval worden op 11 mei 1940 de laatste op de Houtense Vlakte aanwezige
troepen van de veiligheidsbezetting naar Rotterdam gedirigeerd en daar op 12 mei ingezet.
Nadat op 13 mei 1940 de Grebbelinie was doorbroken trok het veldleger zich terug op het
Oostfront Vesting Holland. Fort Rijnauwen werd bezet door II-16 RI die daarvoor strijd
had geleverd rond Amersfoort. Afgezien van de beschieting door een enkel Duits vliegtuig
is het door de capitulatie op 14 mei niet meer tot daadwerkelijke gevechtshandelingen
gekomen.

Duitse Bezetting

Tijdens de bezettingsjaren gebruikten de Duitsers het fort als opslagplaats en oefenterrein.
Het diende helaas ook als plek waar tenminste 51 Nederlandse en Belgische verzetsstrij-
ders werden geëxecuteerd. Nog altijd herinnert een monument aan deze gebeurtenissen.

Na de oorlog

In de eerste tijd na de oorlog bood Rijnauwen onderkomen aan Canadese militairen die
moedwillig op verschillende plekken in het fort explosieven tot ontploffing brachten.
Nadien was het fort in gebruik als oefenplaats voor de Genieschool en voor de opleiding
van mariniers. De G-kazemat draagt nog altijd de sporen van hun oefeningen met anti-
tankwapens. Uiteindelijk was het fort tot 1971 in gebruik als munitieopslagplaats en plek
voor het bewerken van munitie. In 1971 wordt het fort dan toch door defensie verlaten en
uiteindelijk in 1984 in eigendom overgedragen aan Staatsbosbeheer. Mede door de inzet
van Stichting Menno van Coehoorn is het fort in 1977 aangemerkt als Rijksmonument.

Bronnen:

Stichting Menno van Coehoorn

Vestingbouwkundige bijdragen 

1) Fort bij Rijnauwen, D.C. Leegwater

2) Kustverdediging, Vechten en Rijnauwen-De ontstaansgeschiedenis van twee forten

3) Afbeeldingen, documentatiecentrum

4) Toren, Wallen en Koepels, Rudi Rolf
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