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VOORWOORD

De vier Lunetten vormen een bijzonder onderdeel van de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie; nergens anders komt deze vorm 
van versterking in de linie voor. Aangezien het gebied vóór de 
Lunetten (de Houtense Vlakte) moeilijk te inunderen was, was 
het noodzakelijk meer fortificaties aan te leggen. Bovendien 
waren hier twee belangrijke accessen (de Kromme Rijn, en de 
Koningsweg) die verdedigd moesten worden. In 1843 werd daar 
de spoorlijn naar Arnhem aan toegevoegd. De Lunetten zijn 
onderdeel van de eerste gordel van verdedigingswerken rond 
Utrecht, met de bouw is in 1822 gestart.  De huidige technische 
staat van de Lunetten is matig. De richting van ontwikkeling van 
mogelijke duurzame bestemmingen voor de Lunetten is nog 
onduidelijk . Daarnaast spelen er in dit gebied ontwikkelingen 
zoals de aanleg van de HOV-baan en een spoorverdubbeling. 
Verder is er veel nationale aandacht voor Nieuwe Hollandse 
Waterlinie als geheel en ook in de gemeentelijke plannen zoals 
de Structuurvisie en het Groenstructuurplan wordt de NHW als 
belangrijk element benoemd.

Deze dynamiek biedt kansen om de Lunetten meer betekenis 
te geven voor de stedeling, de samenhang te verbeteren en de 
beleefbaarheid te vergroten. Het motto ‘Behoud door ontwikkeling’ 
staat daarbij centraal.  Dus niet slechts conserveren, maar ook 
ontwikkelen met respect voor cultuurhistorie. Hoe dat vorm kan 
krijgen wordt in deze gebiedsvisie beschreven.

Het opstellen van deze Gebiedsvisie was niet mogelijk geweest 
zonder de projectsubsidie Belvedere van het Stimuleringsfonds 
Architectuur. 





I N L E I D I N G
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|1|  INLEIDING

1.1 Waarom een gebiedsvisie?
De Lunetten maken onderdeel uit van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie. Lange tijd is er geen aandacht besteed aan dit 
militaire systeem met al zijn objecten. Maar sinds eind jaren 90 
van de 20e eeuw is het één van de tien grote projecten in het 
nationale architectuurbeleid. Met de Nota Ruimte is de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie nationaal landschap geworden. En het Rijk 
heeft het streven de Waterlinie voor te dragen voor de UNESCO 
Werelder fgoedlijst. 

Om tot een eenduidig beleid voor de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie te komen, is het Panorama Krayenhoff ontwikkeld. In 
dit Linieperspectief is aangegeven hoe in grote lijnen met de 
Waterlinie om te gaan. Er zijn projectenveloppen geformuleerd 
voor de uitwerking van het Linieperspectief tot concrete 
plannen voor de diverse gebieden en objecten van de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie. De projectenveloppe voor de Kraag van 
Utrecht is uitgewerkt in het gebiedsprogramma “Ambities Kraag 
van Utrecht”. Hierin is het Panorama Krayenhoff doorvertaald 
naar een visie, ambities en strategie voor lokaal beleid. Aan 
het gebiedsprogramma is een lijst gekoppeld van concrete 
projecten om uit te werken en uit te voeren. Het opstellen van 
de gebiedsvisie Lunetten is een van die projecten. De gemeente 
Utrecht heeft dit project op zich genomen.

Een extra reden om deze gebiedsvisie op te stellen is het grote 
aantal ontwikkelingen dat rond de Lunetten speelt.  Zo wordt 
er gewerkt aan een vrijl iggende busbaan, spoorverdubbeling, 
het station Lunetten en bebouwing rond Galgewaard. Al jaren 
worden er plannen gemaakt voor de verdere ontwikkeling van 
het sportcomplex Maarschalkerweerd. Ecologische aandacht is er 
voor de zone rond de Kromme Rijn en het bos van Amelisweerd, 
en net buiten de A27 is een golfbaan gerealiseerd. Maar binnen 
deze dynamiek zijn de Lunetten lange tijd een blinde vlek op 
de kaart gebleven. Met de nationale aandacht voor de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie komen de Lunetten meer in de belangstelling 
te staan. De eerste restauratie-werkzaamheden op Lunet 1 zijn al 
uitgevoerd. Hoogste tijd om plan te maken voor de Lunetten als 
samenhangend geheel en voor hun relatie met de omgeving.

1.2 Doel van de gebiedsvisie 
Met de gebiedsvisie Lunetten wil de gemeente Utrecht niet 
alleen het nationale doel van een beleefbare Nieuwe Hollandse 
Waterlinie dienen. De gemeente heeft ook twee eigen doelen:

1.  De Lunetten een betekenis geven voor de stad Utrecht. 
 In de Structuurvisie Utrecht 2015 - 2030 wordt de Nieuwe 

Hollandse Waterlinie gezien als een van de iconen van de stad. 
Belangrijk hiervoor is dat de Lunetten zichtbaar en beleefbaar 
worden.

2.  De Lunetten een betekenis geven voor de bewoners in de wijken  
 er omheen.
 Niet alleen de wijk Lunetten, maar ook voor Tolsteeg/Hoograven 

en Abstede/Gansstraat. Als de bewoners van Utrecht goed 
worden bediend, profiteren de recreanten en toeristen die hier 
langs komen daar eveneens van.

 Om de Lunetten een betekenis voor de stad en haar inwoners te 
geven, is het noodzakelijk dat:

1.  De Lunetten zichtbaar worden;
 Vele mensen komen langs de Lunetten, met allerlei vormen van 

vervoer en in allerlei snelheden. Het zichtbaar maken van de 
Lunetten voor al deze mensen geeft ze een enorme betekenis 
en herkenningswaarde voor de stad. 

2.  De omwonenden er kunnen komen en er wat te beleven is;
 Rond de Lunetten ligt allerlei zware infrastructuur die barrières 

vormen in de netwerken van langzaam verkeer en ecologie. De 
lijnen in de netwerken dienen met elkaar te worden verknoopt 
en ontbrekende schakels moeten worden ingevuld. Ook dient 
de belevingswaarde van de Lunetten en hun directe omgeving 
te worden vergroot. Rust en een ommetje kunnen maken zijn 
zeer waardevol, maar niet voldoende.

3.  De samenhang van de Lunetten herkenbaar wordt.
 Het zichtbaar en beleefbaar maken van elk Lunet afzonderlijk 

doet geen recht aan hun cultuurhistorisch karakter en 
ruimtelijke potentie voor de stad. Juist in de samenhang vinden 
zij  hun kracht en uniciteit;  de samenhang van de 4 Lunetten 
onderling, van hun relatie met stad en landschap en de relatie 
met de verdedigingswerken van de Houtense Vlakte 
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Behoud door ontwikkeling
Credo voor de gebiedsvisie is ‘behoud door ontwikkeling’ uit 
het Belvedere beleid. Dus niet slechts conserveren, maar ook 
ontwikkelen met respect voor de cultuurhistorie. Juist door 
cultuurhistorie in het ontwikkelen mee te nemen, krijgt het een 
waardevolle plek in de zich blijvend veranderende maatschappij. 
De gebiedsvisie richt zich vooral op het stellen van beeldende 
randvoorwaarden voor de ontwikkelingen op de Lunetten en in 
de invloedsfeer van de Lunetten. Voor de invloedsfeer gaat het 
niet zo zeer om functioneel bepalen hoe de gebieden zich gaan 
ontwikkelen. Doel van de gebiedsvisie is juist om samenhang 
te creëren door richtlijnen op beeld te geven, uitgaande van de 
Lunetten en uitstralend op de ruimere omgeving.

Andere plannen
Er zijn al veel plannen gemaakt en studies gedaan: over historische 
ontwikkelingen, deelgebieden, verschillende thema’s, enzovoort. 
Deze gebiedsvisie gaat niet al die plannen over doen. Ook is 
het geen samenvatting of gedetailleerde vergelijk ing van al die 
plannen en studies. Wel wordt veelvuldig naar de plannen en 
studies verwezen. De gebiedsvisie beschouwt de plannen als een 
gegeven en zoekt de mogelijkheden om die plannen in te zetten 
voor een grotere samenhang op en rond de Lunetten. Niet door de 
plannen aan te passen, maar door beeldrichtlijnen mee te geven 
die bijdragen aan een samenhangende beleving.

lunet 4

lunet 3

lunet 2

lunet 1

Houtense Vlakte

Groene Wig

vier Lunetten en 
omgeving

Drie schaalniveaus
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Lunetten

Groene wig

Houtense vlakte

1.3 Plangebied
De gebiedsvisie Lunetten heeft betrekking op meerdere 
schaalniveaus en en doet uitspraken op verschillende 
abstractieniveaus. Er is derhalve niet één eenduidig plangebied 
voor de visie. Drie niveaus zijn te onderscheiden:

- De  4 Lunetten en hun directe omgeving
 Dit is het kerngebied voor de gebiedsvisie. Op dit schaalniveau 

wordt het meest concreet aan de samenhang en beleefbaarheid 
van de Lunetten gewerkt. Integraal wordt ingegaan op zowel 
beeld als functioneren van de vier Lunetten en hun directe 
omgeving, hun onderlinge samenhang en hun verschillen.

- De groene wig 
 De verbindingen van de Lunetten met het omliggende 

landschap en stedelijk weefsel spelen vooral op dit 
schaalniveau. Daarnaast wordt de karakteristiek van de Lunetten 
deels bepaald door de samenhang en het contrast met de 
omliggende identiteiten in de groene wig. 

- De Houtense Vlakte 
 Op dit schaalniveau wordt ingegaan op de mogelijkheden om 

visuele en mentale relaties te leggen tussen de Lunetten en de 
overige elementen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie op de 
Houtense Vlakte 

1.4 Werkwijze
De gebiedsvisie Lunetten is opgesteld door OKRA 
landschapsarchitecten in nauwe samenspraak met een kernteam 
van ambtenaren van de Gemeente Utrecht. Twee workshops 
met bewonersorganisaties, wijkraden en vertegenwoordigers 
van diverse gemeentelijke diensten stonden centraal in het 
planproces. Daarnaast is met een brede groep van ambtenaren 
en andere plannenmakers gesproken. In de eerste workshop zijn 
de knelpunten en potenties in kaart gebracht en de ambities 
vastgesteld. In de tweede workshop is het planconcept uitgebreid 
bediscussieerd en van commentaar voorzien. 

|1|

1.5 Leeswijzer
In dit eerste hoofdstuk zijn de aanleiding en de ambitie van de 
gebiedsvisie beschreven. Het volgende hoofdstuk gaat in op 
de historische achtergrond van de Nieuwe Hollandse Waterlinie 
en de Lunetten. Tevens geeft hoofdstuk 2 een overzicht van de 
huidige plannen en nota’s die voor de Lunetten en hun omgeving 
van belang zijn. In hoofdstuk 3 komt de huidige situatie van 
de Lunetten en hun omgeving aan de orde. Een analyse van de 
beleving wordt gemaakt en de belangrijkste kansen en knelpunten 
worden op een rij  gezet.

Hoofdstuk 4 en 5 vormen de kern van de gebiedsvisie Lunetten. 
Hoofdstuk 4 geeft de visie zelf,  de kijk op de Lunetten, waarom 
en waarin ze bijzonder zijn en hoe het gebied ontwikkeld kan 
worden tot een samenhangend en waardevol geheel. Hoofdstuk 
5 geeft aan hoe die visie in het veld uit te werken. Het is een 
zakelijke opsomming van de richtlijnen voor beeld en gebruik 
van allerlei elementen op en om de Lunetten zoals die uit de visie 
volgen. Vervolgens worden in hoofdstuk 6 de acties benoemd 
die ondernomen moeten worden om de visie ook werkelijk tot 
uitvoering te brengen. 

In de bijlagen is tot slot het een en ander aan achtergrond 
informatie en naslagmateriaal verzameld. Zo komt de militaire 
terminologie van verdedigingswerken aan bod en zijn de 
belangrijkste kaarten uit enkele nota’s daar te vinden.
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D E  L U N E T T E N   I N 
O N T W I K K E L I N G

Er zijn al veel waardevolle onderzoeken en studies gedaan over de cultuurhistorie van 
de Lunetten. In paragraaf 2.1 wordt een compact overzicht gegeven van de essentiële 
informatie. In bijlage 1 is een overzicht gegeven van de onderzoeken en studies die 
hieraan ten grondslag liggen. De boeken en onderzoeken vormen samen het broodnodige 
verdiepingsmateriaal als in volgende fasen op onderdelen wordt ingezoomd. Paragraaf 
twee geeft in hoofdlijnen de invloed van de Nieuwe Hollandse Waterlinie op de 
ontwikkeling van Utrecht.

Tevens spelen er veel plannen in het gebied rond de Lunetten. Paragraaf 2.3 gaat in op 
Panorama Krayenhoff en de Ambitie Kraag van Utrecht, de twee plannen voor de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie waar deze gebiedsvisie uit voort komt. De overige plannen waar de 
gebiedsvisie mee te maken heeft worden in paragraaf 2.4 op een rij  gezet. In bijlage 3 zijn 
enkele belangrijke kaarten uit de nota’s opgenomen.



- 14 - 

Ontstaan van Utrecht

Utrecht is als stad ontstaan aan de rivier de Rijn. In de Romeinse 
tijd was hier al een castellum, gelegen aan de Limes. Na het 
vertrek van de Romeinen treedt een donkere periode in. Maar 
daarna ontwikkelt Utrecht zich opnieuw als handelsplaats. Met 
het verzanden van de Rijn neemt de betekenis van de handel af. 
Tegelijkertijd stijgt de betekenis van Utrecht als bisschopsstad. 
De stad wordt een belangrijk machtscentrum. De stad wordt 
het bestuurlijke centrum van een groot gebied van het latere 
Nederland. Het is daardoor duidelijk een andere stad dan de 
Hollandse steden, die door de handel voerende burgerij  r ijk en 
machtig werden. Het is tekenend dat Utrecht bij de aanleg van de 
Oude Hollandse Waterlinie buiten de verdedigingsgordel viel.

Begin 19e eeuw wordt de verdediging van West Nederland 
opnieuw ter hand genomen. Nederland is een koninkrijk geworden 
en koning Willem I besluit op advies van Cornelis Krayenhoff 
om Utrecht binnen de Linie te brengen. De Nieuwe Hollandse 
Waterlinie wordt aangelegd. Utrecht gaat deel uitmaken van de 
zogenaamde ‘Vesting Holland’. 

|2.1| DE NIEUWE HOLLANDSE  WATERLINIE

JAAR  GEBEURTENIS

5 0   L i m e s ,  v e r d e d i g i n g s g o r d e l  l a n g s  d e  n o o r d r a n d  v a n 

  h e t  R o m e i n s e  R i j k ,  e e n  w e g  l a n g s  d e  R i j n  v a n  K a t w i j k 

  n a a r  D u i t s l a n d  m e t  t a l  v a n  f o r t e n  e n  w a c h t t o r e n s  

  ( o o k  o m  c o n t r o l e  u i t  t e  o e f e n e n  o p  d e 

  r i v i e r :  b e l a n g r i j k e  t r a n s p o r t r o u t e )

6 9 0   s t i c h t i n g  g e e s t e l i j k  c e n t r u m  m e t  d r i e  k e r k e n 

  ( D o m k e r k ,  S a l v a t o r k e r k  e n  H e i l i g e  K r u i s k a p e l )  v o o r 

  k e r k v o r s t  W i l l i b r o r d

1 1 2 2   V a n w e g e  v e r z a n d i n g  v a n  K r o m m e  R i j n ,  L e i d s e  R i j n  e n 

  O u d e  R i j n  w o r d t  d e z e  a f g e d a m d  b i j  W i j k  b i j 

  D u u r s t e d e .  V a n a f  d i t  m o m e n t  s t r o o m t  h e t  w a t e r  u i t 

  d e  R i j n  v e r d e r  d o o r  d e  L e k  ( e e n  e e r d e r e  z i j - a r m  v a n 

  d e  K r o m m e  R i j n ) .

1 1 2 2   U t r e c h t  k r i j g t  s t a d s r e c h t e n  v a n  d e  b i s s c h o p

1 2 5 0   b o u w  v a n  d e  D o m ,  k a t h e d r a a l  v a n  h e t  k a t h o l i e k e 

  b i s d o m  U t r e c h t  o n t s t a a n  v a n  A m e l i s w e e r d ,  k a s t e e l 

  R h i j n a u w e n  ( r i d d e r h o f s t a d )  e n  k a s t e e l  B e v e r w e e r d

1 2 7 5   b o u w  v a n  s l u i z e n ,  w a a r d o o r  h e t  w a t e r p e i l  i n  d e 

  O u d e g r a c h t  o n d e r  c o n t r o l e  k w a m .  D a a r d o o r  z a k t e  h e t 

  w a t e r p e i l  e n  w e r d e n  n i e u w e  k a d e n  a a n g e l e g d ,  d e 

  h u i d i g e  w e r v e n .  D e  k e l d e r s  v a n  d e  w o n i n g e n  w e r d e n 

  d o o r g e t r o k k e n .  Z o  z i j n  d e  t y p i s c h e  w e r f k e l d e r s  o n t s t a a n .

1 2 8 5   V a a r t s e  R i j n  g e g r a v e n ,  b e l a n g r i j k e  v a a r r o u t e  v a n  d e 

  o u d e  b i n n e n s t a d  n a a r  D e  L i e s b o s c h

1 8 2 2   a a n l e g  L u n e t t e n  o p  d e  H o u t e n s e  v l a k t e  ( n e t  a l s  f o r t 

  B l a u w k a p e l ,  f o r t  d e  B i l t ,  f o r t  V o s s e g a t )

1 8 3 2   s l e c h t e n  v a n  d e  o u d e  v e s t i n g w e r k e n  r o n d  d e  s t a d

1 8 4 3   s p o o r l i j n  A m s t e r d a m - U t r e c h t - A r n h e m  e n  a a n l e g  U t r e c h t  C e n t r a a l

1 8 5 3   K r i n g e n w e t  w o r d t  v a n  k r a c h t 

1 8 6 7   t w e e d e  r i n g  v a n  f o r t e n ,  F o r t  R i j n a u w e n ,  F o r t  b i j  V e c h t e n

1 8 7 0   i n u n d a t i e  N i e u w e  H o l l a n d s e  W a t e r l i n i e ,  F r a n s - D u i t s e  O o r l o g

1 8 9 2   a a n l e g  M e r w e d e k a n a a l  a l s  v e r v a n g i n g  v a a r r o u t e  o v e r  d e  V e c h t

1 9 1 4 / 8   i n u n d a t i e  N i e u w e  H o l l a n d s e  W a t e r l i n i e ,  E e r s t e 

  W e r e l d o o r l o g  b o u w  v a n  g r o t e  b e t o n n e n      

  g r o e p s s c h u i l p l a a t s e n  o p  d e  H o u t e n s e  V l a k t e

1 9 3 6   s t a d i o n  G a l g e n w a a r d  ( v o e t b a l  e n  w i e l r e n n e n )

1 9 3 9   i n u n d a t i e  N i e u w e  H o l l a n d s e  W a t e r l i n i e ,  T w e e d e  W e r e l d o o r l o g

1 9 4 2   a a n l e g  R i j k s w e g  2 2  ( W a t e r l i n i e w e g )

1 9 5 2   a a n l e g  A m s t e r d a m  R i j n k a n a a l

1 9 6 3   i n t r e k k e n  v a n  d e  k r i n g e n w e t

1 9 8 0   b o u w  v a n  d e  w i j k  L u n e t t e n  ( c a .  1 5 . 0 0 0  i n w o n e r s )

1 9 8 2   s t a d i o n  N i e u w  G a l g e n w a a r d

1 9 8 2   a a n l e g  A 2 7  b i j  U t r e c h t

1 9 8 6   a a n l e g  k n o o p p u n t  L u n e t t e n

2 0 0 8   a a n l e g  H O V  o m  d e  Z u i d

2 0 0 8   v e r d u b b e l i n g  s p o o r  c e n t r a a l  s t a t i o n  t o t  A 2 7
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|2.1| DE NIEUWE HOLLANDSE  WATERLINIE

3 principes van accesverdediging in de NHWL

De Nieuwe Hollandse Waterlinie

De Nieuwe Hollandse Waterlinie wordt aangelegd om de 
belangrijke steden in het Westen van het land te verdedigen tegen 
vijanden uit het oosten. Ze liep van de Biesbos in het zuiden, 
oostelijk langs Utrecht tot aan de Zuiderzee bij Muiden, waar de 
Linie samen viel met de Stelling van Amsterdam. 

De verdedigingsfunctie van de Waterlinie was gebaseerd op de 
inundatie van grote gebieden. Grote vlakten werden tot enkele 
decimeters onder water gezet, onvoldoende om te bevaren, maar 
diep genoeg om sloten en greppels aan het zicht te onttrekken 
en het doorwaden door manschappen en artillerie vrijwel 
onmogelijk te maken. In het inundatiesysteem zaten echter 
zwakke punten: dijken, bevaarbare rivieren en de Houtense 
Vlakte bij Utrecht, die te hoog lag om grootschalig onder water 
te zetten. Om deze accessen te verdedigen werden allerlei 
verdedigingswerken gebouwd, uiteenlopend van vestingen en 
forten tot groepsschuilplaatsen en loopgraven. Door vrije zicht- 
en schootsvelden naar het oosten kon de vijand gemakkelijk 
vanuit de werken opgemerkt en beschoten worden. Zelf waren 
de werken gecamoufleerd door beplantingen en gevleid tegen 
een beplante zone aan de westzijde. Het totaal van de werken en 
inundatievelden was zo goed in het landschap geïntegreerd dat 
alleen de ingewijde militair de Linie in het veld kon herkennen. 

Over 85 kilometer lengte gaat de Linie door verschillende 
landschappen heen. Op basis hiervan is de Linie in drie zones 
te verdelen, met elk zijn eigen karakteristieke linie-structuur. 
De Vechtzone in het noorden bestaat uit grote aaneengesloten 

Oude en Nieuwe Hollandse Waterlinie
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inundatievelden, doorsneden door lange dijken. Elk van deze 
accessen komt aan de westkant uit op een fort,  dat gecamoufleerd 
wordt door de beplantingen rond de Vecht. De tweede zone, 
ten oosten van Utrecht was niet goed te inunderen. Deze 
wordt gekenmerkt door een uitgebreid netwerk van vestingen, 
fortificaties, groepsschuilplaatsen en kazematten, verbonden 
door zichtlijnen, schootcirkels, loopgraven en gedekte wegen. Ten 
zuiden van de Houtense Vlakte strekt een derde zone zich uit over 
het rivierengebied tot aan de Biesbosch. 
Tussen de rivieren liggen grote inundatievelden, begrensd door 
beplante dijken aan de westzijde. De zwakke schakel waren hier de 
rivieren zelf.  Rond elke kruising met een rivier zijn daarom clusters 
van verdedigingswerken aangelegd.

Gedurende bijna anderhalve eeuw is aan de Linie gebouwd. Van 
de start bouw in 1815 tot 1963 is het een permanent nationaal 
project geweest. Steeds worden verbeteringen aangebracht om de 
ontwikkelingen in de militaire techniek bij te houden. Aanvankelijk 
wordt de verdediging geregeld vanuit vestingplaatsen en 
forten. In de loop der tijd zijn deze aangevuld met steeds 
kleiner wordende elementen: fortificaties, bunkers, kazematten, 
loopgraven, enzovoort. Nadat in de Tweede Wereldoorlog 
vliegtuigen hun doeltreffendheid in de oorlogsvoering hadden 
bewezen, wordt de Linie begin jaren 60 als verdedigingswerk uit 
functie genomen.

enkele bouwperioden van de Waterlinie

strategisch stelsel in 1940
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De Lunetten op de Houtense Vlakte

Begin 19e eeuw wordt voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie een 
ring van fortificaties aan de oostzijde van Utrecht gebouwd. 
Een groot deel van het gebied is onder water te zetten, met 
uitzondering van de hoger gelegen Houtense Vlakte. Bovendien 
lopen hier de Kromme Rijn, Koningsweg en het Houtense pad, 
infrastructuur die het de vijand makkelijk maakt over de vlakte 
te trekken. De verdediging van deze zwakke plek vraagt om een 
bijzonder verdedigingswerk. Aanvankelijk is het plan hier één 
grote fortificatie te bouwen. Dit plan wordt echter afgekeurd. De 
fortificatie is weliswaar goed voor verdediging, maar moeilijk om 
uitvallen te doen. 
Gekozen wordt voor een offensiever werk in de vorm van vier 
Lunetten. 

In 1822 wordt begonnen met de aanleg van de eerste van de vier 
Lunetten. De Lunetten worden na elkaar gebouwd, te beginnen 
met Lunet 2. Per Lunet worden zo’n 2000 houten funderingspalen 
gebruikt en enkele miljoenen bakstenen. Een twee meter dikke 
en vijf  meter hoge buitenmuur wordt opgetrokken. Daarop wordt 
een grondlichaam aangelegd. Op elke achterhoek wordt een 
flankkazemat gebouwd en aan de achterzijde een gecreneleerde 
muur. Bijzonder is de zuidelijke flankkazemat op Lunet 3. Deze 
is extra groot en geschikt voor het opstellen van vier kanonnen 
ter bescherming van de achterzijde van Lunet 4. Elk Lunet wordt 
omgeven door water. Aan de westzijde geeft een brug toegang 
tot het Lunet. Aan de voorzijde wordt buiten de gracht een 
zogenaamd glacis aangelegd, een grondlichaam dat vanuit het 

Uit cultuurhistorisch onderzoek

fort op de tekentafel wordt 
vier Lunetten
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veld het zicht op de beklede muur ontneemt. De bouw duurt tot 
1828, wanneer Lunet 1 als laatste wordt opgeleverd. De Lunetten 
zijn op dat moment de enige forten van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie rond Utrecht waar gebouwde elementen op staan. De 
andere forten bestonden in die tijd alleen uit grondlichamen.

Op de Lunetten worden beplanting aangebracht. Het is niet 
geheel duidelijk waar precies welke beplanting. Waarschijnlijk 
wordt op het talud aan de buitenzijde van het Lunet struweel van 
meidoorn en sleedoorn aangeplant. Op de achterzijde staat een rij 
eiken. Verder worden populieren en wilgen aangeplant. Ook achter 
de Lunetten worden bomen gepoot. De van oost naar west in 
hoogte oplopende beplanting geeft een goede camouflage naar 
de vijand. 
De doornige struiken werken als extra verdedigingsmiddel. En een 
deel van de bomen wordt voor de houtproductie gebruikt.

De Lunetten worden via een gedekte gemeenschapsweg 
verbonden met de forten Vossegat, Biltstraat en Blauwkapel. 
De Lunetten zijn niet geschikt voor het permanent legeren van 
manschappen. Die zitten grotendeels in de kazernes ten westen 
van de stad, op het huidige Jaarbeursterrein. Op de Lunetten 
is het slecht bivakkeren. Geslapen wordt er in de kazematten, 
die vochtig en koud zijn. En om zich te wassen moet de soldaat 
naar een ponton in de gracht. Op Lunet 3 was een keuken en 
een opzichterskeet. De laatste wordt later door de fortwachter 
gebruikt en vervangen door een stenen huisje.

Ondanks de enorme inspanningen die zijn geleverd voor de bouw 
van de Lunetten, blijkt de constructie toch niet zo bestendig 
te zijn als gedacht. Al in 1836 zijn grootschalige reparaties aan 
de muren nodig. En ook daarna worden regelmatig uitgebreide 
herstelwerkzaamheden uitgevoerd. In 1843 wordt het spoor van 
Utrecht naar Arnhem aangelegd. Dit spoor wordt tussen Lunet 2 
en 3 aan gelegd. Vanaf nu ligt er tussen elke twee Lunetten een 
acces. 

|2.1|
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De defensiesystemen blijven zich ontwikkelen. Zo doet een nieuw 
type geschut zijn intrede. Tevens is het erg onrustig in het oosten, 
met verschillende Pruisische Oorlogen. Daarom wordt in 1867 
besloten een tweede fortenlinie rond Utrecht aan te leggen. De 
Frans-Duitse Oorlog (1870-1871) geeft nog een extra aanleiding 
om het Nederlandse defensiesysteem onder de loep te nemen. 
Dit leidt ondermeer tot de vernieuwing van de Vestingwet in 
1874. De Nieuwe Hollandse Waterlinie wordt de belangrijkste 
verdedigingslinie van het land. De defensiefunctie van 
omwallingen van diverse steden in het land kan daarmee worden 
opgeheven. 

Ook met de tweede fortenring blijven de Lunetten hun 
defensiefunctie houden. In de loop der tijd worden diverse 
verbeteringen aangebracht. De inundatiemiddelen worden sterk 
verbeterd, de grachten worden onderling verbonden, de glacis 
worden aangepast en uitgebreid, de aarden wallen en traversen 
op de Lunetten worden verbeterd, tussen de Lunetten worden 
banketten aangelegd en de Koningsweg krijgt een extra bocht 
met een brug over de gracht. Tevens krijgen de Lunetten een 
steeds grotere opslagfunctie. In de jaren hierna worden diverse 
loodsen op en rond de Lunetten gebouwd. 

In de jaren hierna volgen nog vele aanpassingen op en rond 
de Lunetten. Voor de Tweede Wereldoorlog worden betonnen 
groepsschuilplaatsen en mitrailleurkazematten toegevoegd. 
Op Lunet 2 en 3 zijn de schuilplaatsen niet afgemaakt. Enkele 
gepensioneerde militairen krijgen het recht om op een Lunet te 
wonen. En na de oorlog wordt in de jaren 50 een atoombunker 
op Lunet 1 gebouwd, als commandopost voor de Bescherming 
Bevolking (BB). Deze is tot 1980 in functie gebleven, lang nadat 
enkele andere Lunetten al vrij  waren gegeven voor gebruik door 
burgerlijke doelen. 
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Met opheffen van de Vestingweg in 1874 krijgt Utrecht de ruimte 
om buiten de stadswallen uit te breiden. Utrecht breidt uit op 
de drogere gronden naar het oosten. Maar de uitbreidingsruimte 
is niet onbeperkt. De Nieuwe Hollandse Waterlinie is dè 
verdedigingslinie van het land geworden. Gebieden moeten 
geïnundeerd kunnen worden en rond elk fort en werk liggen 
schootsvelden met hun beperkingen. 

De Kringenwet bepaalt wat er mogelijk is.  Het regime bestaat 
uit drie kringen rond elk vestingswerk: tot 300 meter, tot 600 
meter en tot 1000 meter. In de eerste 300 meter mag alleen 
met uitdrukkelijke toestemming van de Minister van Oorlog 
gebouwd worden, en dan nog alleen in brandbare materialen, 
zoals hout en riet,  en er gelden beperkingen voor beplantingen. 
In de tweede kring, tot 600 meter, is het toegestaan om voor de 
fundering, schoorsteen en dakbedekking steen te gebruiken, mits 
met toestemming van de Genie. In de derde ring is het verboden 
om infrastructurele werken aan te leggen of te veranderen 
zonder toestemming van de Minister van Oorlog. Bij  afkondiging 
van de Staat van Oorlog kan binnen de schootsvelden elke 
bebouwing direct gesloopt en beplanting gerooid worden om de 
schootsvelden vrij  te maken.

De achtergrens van de Waterlinie, de weerstandsstrook, wordt 
rond de Eerste Wereldoorlog aangepast en naar het oosten 
verlegt. Dit vergroot de bouwmogelijkheden voor Utrecht. Een 
aanvang kan worden gemaakt met Tolsteeg bij de Lunetten. Pas 
na het buiten werking treden van de Kringenwet in 1952 (officieel 
ingetrokken in 1963) krijgt Utrecht weer kansen om naar het 
oosten uit te breiden. Rijnsweerd-zuid wordt gebouwd en daarna 

ook de Uithof en de wijk Lunetten. Met de wijk Lunetten wordt 
ook het Beatrixpark aangelegd en komen de Lunetten 3 en 4 in 
een parkachtige omgeving te liggen. 

Voor sportfuncties is er al eerder een uitzondering gemaakt. 
In de jaren 30 van de 20e eeuw wordt het sportcomplex 
Maarschalkerweerd en het stadion Galgewaard aangelegd. 
Hiervoor worden uitgebreide aanpassingen uitgevoerd aan de 
gedekte gemeenschapsweg tussen de Lunetten en fort Vossegat. 
Ook wordt de Laan van Maarschalkerweerd aangelegd. Eerder 
is al de Waterlinieweg gerealiseerd. De weg is hoog gelegen 
als waterkering en gaat samen met de aanleg van een plofsluis 
bij  de Kromme Rijn. In 1942 wordt de weg onderdeel van het 
rijkwegennet. 
In de tachtiger jaren wordt de A27 aangelegd, dwars door het 
bos van Amelisweerd. Deze weg neemt de functie over van de 
Waterlinieweg. Door deze nieuwe snelweg schuift de oostrand 
van Utrecht op. Tussen stad en landschap komt een zone te liggen 
met een eigen karakter: een reeks van min of meer geïsoleerd 
liggende enclaves, groen omrand en omgeven door infrastructuur. 
Langzaamaan raken meer en meer van deze enclaves bebouwd. 
Rond de vier Lunetten is de versnippering door infrastructuur 
bijzonder sterkt. Bovendien liggen hier de sportvelden van de 
Maarschalkerweerd. Het overige gebied rond de Lunetten is 
daardoor lange tijd buiten de aandacht gebleven. Ook de Lunetten 
zelf zijn lange tijd afgesloten terrein gebleven, en zijn dat nog. 
Tezamen heeft dit er voor gezorgd dat op en rond de Lunetten 
de natuur de kans heeft gekregen zich te ontwikkelen. De 
verschillende groengebieden samen maken dat hier een groene 
wig diep de stad in dringt.

|2.2|  ONT WIKKELING   VAN         UTRECHT

ontwikkeling van Utrecht
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|2.2|  ONT WIKKELING   VAN         UTRECHT

plan maarschalkerweerd

net opgeleverd Galgenwaard met omgelegde gedekte 
gemeenschapsweg
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ruimtelijke contouren uit het Linieperspectief Panorama Krayenhoff

Basis voor de gebiedsvisie Lunetten is het beleid dat in het 
Panorama Krayenhoff is vastgesteld voor de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie op nationale schaal en de uitwerking van de 
projectenveloppe in het gebiedsprogramma “Ambities Kraag van 
Utrecht”. Daarnaast spelen er vele andere visies, nota’s en plannen 
waar de gebiedsvisie mee te maken heeft. 

Panorama Krayenho�
De Nieuwe Hollandse Waterlinie is een nationaal landschap. 
“Behoud door ontwikkeling” is hiervoor het nationale devies, het 
samengaan van cultuurhistorie en ruimtelijk beleid. Als nationale 
verdedigingslinie heeft de linie afgedaan. Daar zijn drie eigentijdse 
ambities voor in de plaats gekomen. De linie:
•  als deel van het nationale geheugen ,  dat bijdraagt aan 

historisch besef en regionale identiteit,
•  als megasingel  door de Deltametropool, de rustige en groene 

tegenhanger van de verstedelijk ing,
•  als wezenlijk onderdeel van het te moderniseren waterbeheer .

In het Panorama Krayenhoff worden drie niveaus aangegeven 
waarop de Nieuwe Hollandse Waterlinie een regisserende functie 
heeft. 
1.  Als eerste het kenmerkende  Linieprofiel :  een herkenbare 

hoofdverdedigingslijn met open velden aan de oostzijde 
(de voormalige inundatiegebieden en schootsvelden) en 
een landschappelijk of stedelijk verdicht achterland aan 
de westzijde. Dit profiel wordt onderbroken door li jn- en 
vlakvormige accessen, zwakke punten in de verdediging die 
bewaakt worden door forten en verdedigingswerken. 

|2.3|  PLANNEN VOOR DE NIE   UWE HOLLANDSE  WATERLINIE

lunetten

Waterlinie-profiel

achterland  fort   voorland
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de artefacten is daardoor belangrijker geworden om samenhang 
te kunnen ervaren, ook als die zichtbaarheid historisch niet geheel 
juist is. 

Vervolgens geeft het Panorama Krayenhoff projectenveloppen 
aan voor de uitwerking van het Linieperspectief.  Dit zijn 
samenhangende regionale inrichtings- en exploitatieopgaven. Het 
gebied van de Lunetten valt onder de projectenveloppe Kraag van 
Utrecht. Het Linieperspectief geeft hiervoor de volgende opgaven 
mee:
•  actieve reconstructie van de hoofdverdedigingslijn als route 

door stad en land
•  landschappelijke dooradering in de stadsrand (Linie-ommetjes)
• uitwerking ruimtelijke implicaties van Liniegezicht
• haalbaarheid stedelijke waterberging rond de forten

ruimtelijke contouren uit het Linieperspectief Panorama Krayenhoff

2.  Het tweede regisserende niveau is dat van de complexen :  het 
samenspel tussen de hoofdverdedigingslijn, inundatievlakte, 
accessen, forten, batterijen, groepsschuilplaatsen, 
inundatiewerken, enzovoort. 

3.  En dan is er de regisserende functie van de artefacten  zelf : de 
militaire werken en waterstaatwerken met elk hun specifieke 
architectuur en functie. Alle forten in de Waterlinie zijn 
verschillend.

Het eerste regisserende niveau, het Linieprofiel,  is uitgewerkt in 
drie planologische regimes: 
•  de verdichtingsvelden  aan de westzijde van de 

hoofdverdedigingslijn,
•  de open velden 
•  de  l iniegezichten ,  beide aan de oostzijde van de 

hoofdverdedigingslijn. 

Essentie is het contrast tussen de westzijde en de oostzijde van de 
hoofdverdedigingslijn. De hoofdverdedigingslijn zelf is altijd van 
enige beplanting voorzien geweest. Om het contrast aan te zetten 
worden plekken aan de westzijde verdicht, steeds met een groen 
karakter. Terwijl  aan de oostzijde rust, leegte, grondgebonden 
landgebruik en vernatting centraal staan. 

Het regime van de Liniegezichten geldt voor die gebieden van het 
voorland waar het landschapsbeeld onherstelbaar is beschadigd, 
zoals aan de oostzijde van Utrecht. De Lunetten vallen dus onder 
dit regime. Door alle ruimtelijke ontwikkelingen is het open 
landschap van de Waterlinie nog maar beperkt aanwezig. De 
samenhang tussen alle linie-elementen is eruit.  Zichtbaarheid van 

|2.3|  PLANNEN VOOR DE NIE   UWE HOLLANDSE  WATERLINIE

 Regime voor de Liniegezichten

 “In de Liniegezichten is niet zozeer de zichtbaarheid van de 
omgeving vanuit het fort van belang, maar de zichtbaarheid 
van het fort vanuit de omgeving. De Linie wordt hier 
benaderd op objectniveau: de forten en het spoor van kleinere 
verdedigings- en verbindingswerken, in hun onderlinge context 
en voor zover mogelijk nog in relatie met hun omgeving. 
Planologische bescherming in streekplannen is een te grof 
instrument voor dit fi l igrein van historische waarden in 
een dynamische stadsrand. Forten en andere bouwwerken 
krijgen wel, na aanpassing van hun directe omgeving aan de 
opname in de robuuste ecologische verbinding, de status 
van beschermd (stads-)gezicht volgens de Monumentenwet. 
Deze aanwijzing beschermt niet alleen de gebouwen zelf, 
maar ook hun omgeving, zonder gebruiksveranderingen uit 
te sluiten. De vir tuele kringen uit de voormalige Kringenwet 
bepalen de maximale reikwijdte van het Liniegezicht. De 
exacte begrenzingen worden vastgelegd in samenwerking 
tussen de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en andere 
bij de gebiedsuitwerking betrokken partijen, als onderdeel 
van de projectenveloppen. Belangrijk is de zichtbaarheid van 
het monument, vanuit de omgeving, en waar van toepassing 
bijvoorbeeld ook vanaf de grote infrastructuur. In de situatie 
rond Utrecht, waar historische context van de forten in het 
terrein grotendeels is weggevallen, en bij Gorinchem, . . . ,  zijn dit 
soort maatregelen gericht op de (historisch overigens onjuiste) 
zichtbaarheid van de monumentale bouwwerken verantwoord.”  

    (Linieperspectief Panorama Krayenhoff,  pagina 51)
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die van de verdedigingslijnen. De Waterlinie heeft er bij  Utrecht 
twee, maar Utrecht als geheel heeft drie verdedigingslijnen: de 
vestinggordel om de binnenstad, de eerste fortenlijn langs de 
hoofdverdedigingslijn en de lijn van vooruitgeschoven forten in 
het landelijk gebied. 

Haaks op deze structuur staan twee groene wiggen die vanuit het 
landschap diep het stedelijk weefsel in dringen, beide gekoppeld 
aan verdedigingswerken van de Waterlinie. De groene wig rond de 
Kromme Rijn steekt zelfs (bijna) door tot aan de verdedingingslijn 
rond de binnenstad. 

Zowel de groene wiggen als de Waterlinie worden gezien als 
dragers voor de groene en de recreatieve structuur in Utrecht 
Oost. Het landschap is de drager voor de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie. De Linie ligt verborgen in dit landschap. Het 
herkenbaar en beleefbaar maken van de Waterlinie begint met het 
herkenbaar en beleefbaar maken van het landschap. Het meest 
uitgelezen middel hiervoor is een netwerk van wegen en paden. 
Het toegankelijk maken van het gebied leidt uiteindelijk tot het 
toenemen van de waardering, ook voor de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie.

De Kraag van Utrecht

De projectenveloppe voor de Kraag van Utrecht is uitgewerkt 
in het gebiedsprogramma. Hierbij zijn de opgaven uit de 
projectenveloppe gekoppeld aan de opgaven vanuit de 
Structuurvisie Utrecht 2015-2030 en het Waterplan Utrecht. De 
Structuurvisie ziet de Nieuwe Hollandse Waterlinie als één van 
de belangrijke elementen die identiteit aan de stad geven en 
waarmee Utrecht zich kan profileren. Het Waterplan ziet de Linie 
als mogelijkheid om zeer schoon water uit de bovenstroomse 
gebieden in het oosten te bufferen en Utrecht te beschermen 
tegen wateroverlast uit het oosten.

Belangrijk in het gebiedsprogramma is de nuancering van de 
ruimtelijke structuur van Utrecht Oost. De oostrand van Utrecht 
wordt gekenmerkt door een getrapte overgang van stad naar land. 
Tussen de Waterlinieweg en A27 bevindt zich een overgangszone 
van enclaves in een half open “groene” structuur, van elkaar 
gescheiden door infrastructuur en water. De westgrens van 
deze zone valt samen met de achterlijn van de Waterlinie. En de 
scheidslijnen tussen de enclaves komen veelal overeen met de 
accessen van de Waterlinie. Daarnaast is er een tweede zonering: 

Nieuwe Hollandse Waterlinie met 
accessen

Schillenstructuur van Utrecht 
Oost

Gewenste hoofdpaden Nieuwe 
Hollandse Waterlinie

De Nieuwe Hollandse Waterlinie 
in de huidige stad
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Concluderend komt het gebiedsprogramma tot de volgende 
doelstellingen.

1.  Behoud, veilig stelling en herstel van de  aanwezige 
cultuurhistorische  waarden door herstelwerkzaamheden, 
monument-aanwijzingen en projecten te starten die beheer 
veilig stellen of financiële middelen voor behoud genereren.

2.  Het vergroten van de beleefbaarheid van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie door forten zoveel mogelijk  functies met een 
openbaar karakter te geven, de  verdedigingswerken 
herkenbaar  te maken in stad en landschap en met PR en 
communicatie.

3.  Het vergroten van de toegankelijkheid van de Waterlinie door 
het ontwikkelen van recreatieve routes, liniezichtlijnen en de 
waterlinie -elementen beter toegankelijk te maken.

4.  Vergroten van de maatschappelijke betekenis van het Linie-
gebied door landschappelijke en natuurlijke versterking 
geïnspireerd op de kenmerken van de Waterlinie, in te spelen 
op de wateropgave ,  een gevarieerd aanbod aan recreatieve 
voorzieningen te stimuleren en ondernemers kansen te bieden 
Waterlinie-gerelateerde initiatieven te ontplooien.

Projectenvelopen uit Panorama Krayenhoff
3 = Kraag van Utrecht
4 = Rhijnauwen / Vechten

lunetten
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Naast beleidsnota’s zoals de Structuurvisie 2015-2030 en het 
Waterplan Utrecht zijn diverse andere, meer op uitvoering gerichte 
plannen en studies relevant voor de gebiedsvisie Lunetten. 
Hieronder is een lijst gegeven van plannen die zoal spelen rond de 
Lunetten. 

Bouwen
•  herstelwerkzaamheden op Lunet 1 en 3 
• bouw van kantoren en woningen rond stadion Galgewaard
• onderzoek uitgangspunten voor bebouwing spoordriehoek 

in het kader van de verdichtingsopgave voor de oostrand van 
Utrecht

•  studie bebouwing rond het Zwembad Kromme Rijn
• herontwikkeling van de Kromhoutkazerne / fort Vossegat
• herontwikkeling van het station Lunetten en omgeving
• bouwplan Opaalweg / Amethistweg 
• nieuwbouw clubgebouw Rivierwijkers
• nieuwbouw kinderopvang en bouwspeelplaats

Mobiliteit
•  aanleg van de HOV om de Zuid
• spoorverdubbeling van het spoor Utrecht - Den Bosch
• routeontwerp A27
• milieubeleid met betrekking tot geluid, fijnstof, gevaarlijke 

stoffen, etc.
•  fietsverbinding langs de Waterlinieweg en begraafplaats 

Tolsteeg
•  fietsverbinding over het tracé van het spoor richting 

Spoorwegmuseum met een verbinding naar het zuiden over de 
spoorbundel Utrecht - Arnhem/Den Bosch (lange termijn)

•  aanleg recreatief ommetje voor Lunet 2 

Groen en ecologie
•  groenstructuurplan 2007
• flora en faunawet (eisen aan inventarisaties en 

eventuele compensatiemaatregelen bij uitvoering van 
ontwikkelingsplannen)

•  natuurdoeltypen groene wig
• groenbeheerplan wijk Lunetten (incl.  Beatrixpark)
• diverse groene web plannen voor ecologische inrichting rond 

Kromme Rijn (amfibiepoelen, nevengeulen en inhammen, 
onderdoorgang Herculesbrug, etc.)

•  de aanleg van een syfon-constructie voor de waterverbinding 
tussen Lunet 2 en 3 bij de spoorverdubbeling (ecologisch 
nadelig) en van enkele faunapassages

•  groene web project oevers Lodewijk Napoleonplantsoen
• beheervisie begraafplaatsen

Grondgebruik
•  vigerend bestemmingsplan en aanpassingen n.a.v. de HOV
• nota “Van geheim naar publiek domein”
• gebruikscontracten voor bewoning op de Lunetten
• vrijkomen van de baggerdepots in de spoordriehoek 
• diverse plannen en ontwikkelingen rond de sportvelden van 

Maarschalkerweerd 
•  particuliere initiatieven voor onder meer een 

dierenbegraafplaats en een wijngaard 

In de Belvedere studie “Utrecht in de verdediging, De Nieuwe 
Hollandse Waterlinie in een verstedelijkte stadsrand” is veel van 
de informatie uit de verschillende beleidsnota’s reeds bijeen 
gebracht. Deze studie is tevens de opmaat geweest tot het 
gebiedsprogramma. Voor een uitgebreid overzicht van de diverse 
nota’s en beleidsplannen wordt verwezen naar deze Belvedere 
studie.

|2.4| RUIMTELIJKE PLANNEN     VOOR UTRECHT OOST

projectenoverzicht uit Belvedere-studie 
Utrecht in de Verdediging
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kaart Het Podium, een van de drie thema’s uit het Structuurplan 2015-2030, 
met Nieuwe Hollandse Waterlinie als een van de vier iconen van de stad.





D E  L U N E T T E N
A N N O  2 0 0 6

Naast plannen en onderzoeken heeft de gebiedsvisie natuurlijk te maken met de feitelijke 
situatie in het veld. In dit hoofdstuk wordt een korte analyse gegeven van de sterke en 
zwakke punten van de Lunetten en hun omgeving. Aanvullend zijn in bijlage 4 feitelijke 
gegevens opgenomen over bijvoorbeeld waterpeilen, kunstwerken, grondgebruik en 
natuurwaarde. Over de huidige bouwkundige staat van de Lunetten is separaat een 
uitgebreid onderzoek gedaan. (Zie literatuurlijst,  bijlage 1.) In de derde paragraaf 
worden de belangrijkste knelpunten op een rij  gezet, zoals die door ambtenaren en 
bewonersorganisaties ervaren worden. Afgesloten wordt met de kansen die er l iggen voor 
de Lunetten en omgeving. 
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|3.1|  DRIE BASISWAARDEN

Op de cultuurhistorie, zoals die in het vorige hoofdstuk is 
beschreven, heeft zich een rijke natuur ontwikkeld. En samen 
hebben deze twee geleid tot een verstilde en mysterieuze sfeer. 
Gedrieën vormen zij  de basiswaarden van de Lunetten en hun 
omgeving. 

Cultuurhistorische kern
Op en rond de Lunetten is er een enorme hoeveelheid aan 
cultuurhistorisch waardevolle elementen aanwezig. Ook is er een 
grote rijkdom aan interessante verhalen. Binnen dit geheel zijn er 
drie kenmerken die essentieel zijn om de Lunetten te begrijpen. 
1.  De vier Lunetten vormen samen één verdedigingswerk, met 

offensieve uitvalsmogelijkheden langs de accessen tussen de 
Lunetten.

2.  De verscholen ligging van de Lunetten in het landschap, 
gecamoufleerd tegen een beplante hoofdverdedigingslijn en 
uitkijkend over een open, te inunderen voorland.

3.  De Lunetten zijn de oudst bebouwde forten van de Waterlinie 
rond Utrecht. Daar is steeds bebouwing aan toegevoegd, 
voor het militaire functioneren en voor opslag. De loodsen 
vertegenwoordigen deze opslagfunctie die vanaf 1863 aan de 
Lunetten wordt toegevoegd als tot de tweede fortenring wordt 
besloten. 

Zij  vormen de cultuurhistorische basis.  Alle elementen en verhalen 
zijn een verrijk ing en verdieping daarvan.

vier Lunetten zijn samen één verdedigingswerk
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Natuurwaarden

Op en rond de Lunetten heeft zich een bijzondere ecologische 
kwaliteit ontwikkeld. Het soort natuur, dat hier ontstaan is,  is 
direct gerelateerd aan de cultuurhistorische eigenschappen van 
de Lunetten. Doordat de Lunetten altijd afgesloten zijn geweest 
en relatief moeilijk bereikbaar tussen de accessen liggen, is het op 
de Lunetten altijd rustig gebleven. Nadat Defensie ze niet meer 
nodig had voor de landsverdediging, kon de natuur daardoor 
haar gang gaan. De bebouwing op de Lunetten, met name de 
flankkazematten en betonnen bunkers, zijn per fecte locaties 
gebleken voor vleermuizen. En op diverse muren heeft zich een 
rijke muurvegetatie ontwikkeld. Daarnaast zitten de Lunetten 
en hun omgeving, met al hun grachten en grondlichamen, vol 
bodemvariatie en gradiënten, overgangen van nat naar droog en 
met noord- en zuidhellingen. Juist al deze overgangen geven een 
rijke plantenvegetatie, wat weer een veelzijdige fauna met zich 
mee brengt.

Een volwaardige inventarisatie van de flora en fauna op en rond de 
Lunetten heeft nog niet plaats gevonden.

Verstillend en mysterieus

De Waterlinie was in haar militaire tijd als een wakende tijger 
die verborgen in het landschap lag, verstild en raadselachtig. 
Wachtend tot ze in stelling zou worden gebracht. De 
natuurontwikkeling sluit hier wonderwel op aan. Samen hebben 
ze tot een prachtige sfeer geleid: rustig, verstillend en mysterieus. 
Het is een avontuur om hier te komen en het geheim van de 
Lunetten te ontdekken. Deze sfeer is in basis aanwezig, al staat 
ze ook onder druk. Zo ademt het achterland van de Lunetten in 
beeld een verstillende sfeer uit,  maar stil  is het er zeker niet. Het 
verkeerslawaai van de Waterlinieweg is nadrukkelijk aanwezig. 

Waterlinie-profiel

achterland  fort   voorland
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Karakteristiek voor de Lunetten is de grote hoeveelheid 
infrastructuur. Dit is zowel een zegen als een vloek. 
Cultuurhistorisch zijn ze als te verdedigen accessen een 
belangrijke aanleiding voor het maken en steeds aanpassen van 
de Lunetten. Mede door de infrastructuur is het gebied groen 
gebleven en niet bebouwd. Maar ook zorgen ze voor versnippering 
en nadelige bijwerkingen als geluidsoverlast.

Versnippering
De infrastructuur rond de Lunetten is steeds zwaarder geworden 
en de barrières zijn groter geworden. De logische samenhang 
tussen de Lunetten onderling en met hun omgeving is verloren 
gegaan. De enclaves tussen de infrastructuur hebben zich elk 
op een eigen manier ontwikkeld. Sommige enclaves hebben zo 
hun charme, maar het verband is zoek, in sfeer, in programma 
en door de gebrekkige verbindingen. Het Beatrixpark is een 
mooi gebied geworden. Andere enclaves zijn eerder rommelig. 
Stadsrandverschijnselen, zoals afgesloten verenigingsterreinen, 
paardenbakken, volkstuintjes, caravanstallingen, haveloze kassen, 
tijdelijke baggerdepots en braakliggende veldjes hebben het 
gebied tot een lappendeken van functies en beelden gemaakt. Het 
watersysteem laat een vergelijkbare versnippering zien in allerlei 
k leine gebiedjes en peilvakken. En ook de ecologische samenhang 
laat veel te wensen over.

Door deze versnippering valt het gebied gemakkelijk ten prooi 
aan bouwactiviteiten. Tot nu toe vormt de infrastructuur nog een 
bescherming tegen bebouwing. Milieuvoorzieningen tegen geluid 
en fijnstof zijn duur, evenals de kunstwerken voor ontsluiting. 

Maar met het duurder worden van de gronden en toenemen van 
de bouwvraag komt het financiële kantelpunt steeds dichterbij. 
Het mogelijk bebouwen van de spoordriehoek, voortkomend 
uit de Structuurvisie 2015-2030, i l lustreert deze toenemende 
verstedelijk ingsdruk. 

Vele snelheden van beleving
Aan de andere zijde is al de aanwezige infrastructuur weer positief. 
Het zorgt voor enorme hoeveelheden passanten door het gebied; 
een potentieel enorm publiek dat de Lunetten zouden kunnen 
zien en waarderen. Op vele manieren komen mensen langs de 
Lunetten en door de groene wig: met de trein, de auto en straks 
ook met de HOV-bus, op de brommer of fiets, te voet en zelfs 
varend. 

Al die voorbijgangers hebben verschillende snelheden en een 
verschil in beleving. De treinreiziger gaat met grote snelheid 
door het gebied. Maar in tegenstelling tot de automobilist 
heeft hij  de gelegenheid om rond te kijken. Hij r ijdt over een 
laag spoordijkje en heeft daardoor een mooi overzicht over het 
landschap. Kenmerkend is dat hij  opzij k ijkt.  De automobilist 
k ijkt juist vooruit.  Voor de automobilist is de omgeving vooral 
een oriëntatiemiddel om zijn plaats te bepalen. Alleen zijn 
passagiers hebben, net als de treinreiziger, de vrijheid om zich op 
de omgeving te concentreren. Daarnaast heeft de automobilist 
andere routes waarmee hij door het gebied gaat. Verhoogd op 
een dijktalud achter de Lunetten langs, of juist laag, over een weg 
door het landschap. De ervaring van de buspassagier zal straks een 
combinatie van auto en trein opleveren.

|3.2|   INFRASTRUCTURELE           DOORSNIJDING
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De doorgaande brommer of fietser gaat veel trager. Wel is hij 
doelgericht. Hij wil van A naar B en gaat het liefst zo snel mogelijk 
door het gebied heen. Het gaat hem in eerste instantie om een soepele 
doorgang. Wel zit hij  door zijn lagere snelheid en zijn vervoermiddel 
meer in het landschap en krijgt zo meer van zijn omgeving mee. 

Een heel andere categorie in belevingszin vormt de recreant. Of hij  nu 
fietsend, te voet, te paard, skeelerend of varend door het gebied gaat, 
hem gaat het in eerste instantie om de beleving van de route zelf.  Juist 
de lage snelheid en een afwisselende omgeving zijn voor hem van 
belang. 

Geen samenhang te beleven
Opvallend is dat voor al deze passanten en bezoekers er weinig 
samenhang in het gebied valt te ontdekken. Het hele gebied rond de 
Lunetten is vooral een optelsom van losse beelden, zonder verhaal 
of onderlinge relatie. Op sommige trajecten is nog wel een Lunet te 
zien. Maar een verband kunnen zien met de andere Lunetten of het 
verdedigingssysteem is er niet bij.  De snellere voorbijganger krijgt 
daarvoor te weinig visueel overzicht. De recreant heeft nog het meest 
de mogelijkheid om die samenhang te ontdekken. Maar voor hem 
ontbreken nu juist de nodige schakels om zich van de ene geïsoleerde 
enclave naar de andere te kunnen bewegen. En de Lunetten zelf,  de 
plekken waar hij het meest inzicht zou kunnen krijgen, zijn zelfs niet 
eens toegankelijk . 

belevingen gerelateerd 
aan de reistijd over 
verschillende routes
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de beleving van het landschap, afhankelijk van het vervoersmiddel

|3.2|   
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Oost en west Utrecht
Binnen al deze reizigers vormen de treinreizigers een bijzondere 
categorie. Velen van hen reizen door Utrecht, gaan over het spoor 
de stad in en weer uit.  Zij  beleven de verschillende trein-entrees 
van Utrecht. De toegangen aan de westzijde worden gekenmerkt 
door de overgang over het Amsterdam-Rijnkanaal.  De bruggen 
zijn een onmiskenbaar herkenningsteken voor het aankomen in de 
oude stad. 

Aan de oostzijde ontbreekt zo’n duidelijke markering. Wel ligt 
op elke overgang van stad naar groen een verdedigingswerk 
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Fort Blauwkapel en de 
Lunetten zouden voor de treinreiziger een zelfde markering van 
de stadsentree kunnen vormen als de bruggen over het kanaal 
aan de westzijde. Ook langs andere toegangswegen liggen 
verdedigingswerken van de Nieuwe Hollandse Waterlinie: het fort 
aan de Biltstraat, Vechten langs de A12, Vossegat langs de Weg tot 
de Wetenschap en de Laan van Maarschalkerweerd en de Lunetten 
aan de Koningsweg.

Nu liggen de verdedigingswerken er veelal onherkenbaar bij. 
Panorama Krayenhoff geeft aan dat ze meer zichtbaar moeten 
worden in het gebied van de Liniegezichten. Bij  de Lunetten zou 
dit dan wel moeten gebeuren met behoud van de mysterieuze 
kwaliteit die zich hier ontwikkeld heeft en die vooral voor de 
recreant interessant is.
 

|3.2|   

kanaal en NHW markeren de spoor-entrees tot de 
bestaande stad
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Uit de inventarisatie en analyse zijn allerlei knelpunten voor 
de Lunetten en hun omgeving naar voren gekomen. De 
workshop met ambtenaren en bewonersorganisaties heeft een 
belangrijke rol gespeeld bij het vaststellen wat de belangrijkste 
knelpunten zijn. De knelpuntenkaart geeft niet álle knelpunten 
weer die in het gebied spelen. Wel geeft het die punten die als 
meest problematisch worden ervaren. Op basis daarvan is de 
knelpuntenkaart in deze paragraaf gemaakt. De knelpunten zijn 
per thema in willekeurige volgorde aangegeven.

Beleving
1.  De Lunetten zijn vanuit het voorland en omliggende wegen niet 

zichtbaar, verstopt achter beplanting en diverse gebouwen.
2.  De Lunetten zijn niet ervaarbaar vanaf de Waterlinieweg. 
3.  De Lunetten zijn niet toegankelijk .
4.  Het voorland van Lunet 2 is functioneel verrommeld. Allerlei 

stadsrandverschijnselen doen zich hier voor (leegstaande 
kassen, caravan-stalling, paardenbakken, losstaande schuurtjes, 
volkstuintjes en rommellandjes) zonder duidelijke ontwikkeling 
of samenhang.

5.  Het beeld langs de Koningsweg is erg rommelig. 
6.  De spoordriehoek kan te weinig beleefd worden en lijkt ook te 

verrommelen door de onzekerheid over de bestemming van dit 
gebied.

7. Dreigende uitbreiding van de bebouwing in Maarschalkerweerd. 
Dit tast de openheid en het groene karakter van het gebied aan.

8.  Hoge hekken en afscheidingen rond de voetbalvelden.
9.  Wat gaan de toekomstplannen van Kampong voor gevolgen 

hebben voor beeld en toegankelijkheid van Maarschalkerweerd?
10.De vrijl iggende busbaan doorsnijdt het gebied en versnippert 

het gebied nog meer.

Recreatieve verbindingen
1.  Moeilijk begaanbare en onaantrekkelijke voetverbinding over 

het spoor tussen Lunet 2 en 3. 
2.  Er ontbreekt een doorgaande voet/fietsverbinding langs zowel 

de oostzijde als de westzijde van de Waterlinieweg.
3. Lage onderdoorgang van het Kromme Rijn viaduct onder de 

Waterlinieweg door.
4.  De voet/fietsverbinding aan de zuidzijde onder het 

spoorviaduct is niet prettig. De plek voelt onveilig aan en de 
aantakking op het Ravelijnpad is ronduit problematisch. 

5.  De voet/fietsverbinding bij het viaduct Amethistweg - 
Brennerbaan wordt als sociaal onveilig ervaren.

6.  De Oud Wulverbroekse wetering is erg ondergewaardeerd in het 
gebied. Hij is bijna niet beleefbaar.

7.  De fiets/voet-onderdoorgang onder het spoor bij station 
Lunetten is moeizaam, niet aantrekkelijk en niet erg herkenbaar. 

8.  Er is geen fiets/voet-verbinding onder het spoor Utrecht - 
Arnhem tussen de spoordriehoek en de Maarschalkerweerd. Er 
wordt vanuit gegaan dat de busbaan hier geen belemmering 
gaat vormen voor een doorlopend voetpad langs de Oud 
Wulverbroekse wetering. 

9.  Gebrekkige doorkruisbaarheid voor recreanten van de 
sportcomplexen Maarschalkerweerd. 

10. Geen bevaarbare verbinding (voor kano’s en roeibootjes) 
tussen de Kromme Rijn en de gracht rond Lunet 1.

11. Geen bevaarbare verbinding tussen Lunet 1 en 2 en naar de 
Oud Wulverbroekse wetering.

Ecologische verbindingen
1.  De ecologische zone langs de Kromme Rijn is erg smal. Dit is 

des te nijpender als er ook nog recreanten door de zone gaan.
2.  De HOV-busbaan doorsnijdt de ecologische zone langs 

de Kromme Rijn. De busbaan op zich is niet als knelpunt 
opgevoerd. Voor de gebiedsvisie wordt er vanuit gegaan dat de 
busbaan een voldongen feit is. 

3.  Beperkte ecologische waarde van de waterverbinding tussen 
Lunet 2 en 3.

4.  De Oud Wulverbroekse wetering is heeft te weinig ecologische 
waarde. 

5.  De Oud Wulverbroekse wetering als ecologische lijn wordt 
onderbroken door de duikers onder de twee sporen. De 
wetering dient in een bredere passage, begeleid door oevers, 
onder de sporen door te lopen. Er wordt vanuit gegaan dat dit 
bij  de busbaan wel goed opgelost wordt.

Infrastructuur en autoverkeer
1.  Geluidsoverlast en fijnstof van het verkeer op de Waterlinieweg.
2.  Geen heldere situatie Koningsweg - aantakking Laan 

van Maarschalkerweerd: de Koningsweg als historisch 
acces en landschappelijke lijn recht loopt door, maar het 
asfalt,  de verkeerskundige hoofdlijn, slaat af de Laan van 
Maarschalkerweerd op. 

3.  Grote parkeerdruk rond de Koningsweg en Maarschalkerweerd. 
4.  Een transferium in de Maarschalkerweerd zou de openheid en 

het groene karakter erg aantasten. 
5.  Overlast van geluid en fijnstof van de A27.

|3.3|  KNELPUNTEN
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Voor de Lunetten en hun omgeving zijn er vier grote kansen te 
verzilveren. 

Beleefbare Lunetten
Elke dag komen er meer dan honderdduizend mensen per trein 
langs de Lunetten en nog eens vele tienduizenden per auto 
over de Waterlinieweg. Nu zijn de Lunetten voor hen vrijwel niet 
zichtbaar. Met een beetje geluk herken je vanuit de trein net 
een stukje beklede muur als de trein langs flitst.  En vanuit de 
auto blijven de Lunetten verborgen achter een dichte muur van 
beplanting. Als de Lunetten voor hen zichtbaar en herkenbaar 
gemaakt worden, wordt een enorm publiek bereikt.  Voor al die 
honderdduizenden mensen kunnen de Lunetten een icoon voor 
Utrecht worden. De Lunetten worden beleefbaar en bekend 
zonder dat ze druk bezocht hoeven te worden.

Functionerend netwerk
Als je de Lunetten al kent dan kun je er maar moeilijk komen. 
Langs Lunet 3 en 4 fietsen of wandelen is nog wel mogelijk , maar 
bij Lunet 1 en 2 wordt dat al een stuk moeilijker. En dat terwijl  er 
zoveel mensen in de buurt van de Lunetten wonen, niet alleen 
in de wijk Lunetten, maar ook in Tolsteeg, Laagraven en Utrecht 
Oost. En ook voor de recreant in het landschap ten oosten van 
Utrecht zijn de Lunetten een interessant object, als ze eenvoudig 
bereikbaar zouden zijn. Nu is er geen samenhangend padenstelsel 
rond de Lunetten. Doorgaande routes zijn er echter genoeg in de 
buurt. Ze hoeven alleen met elkaar verbonden te worden. Door de 
eindjes aan elkaar te knopen en ontbrekende schakels in te vullen, 
is er met eenvoudige ingrepen een zeer rijk netwerk te maken 
voor ommetjes vanuit de omliggende wijken en voor recreanten 
vanuit wijdere omgeving.
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Dynamiek rond de Lunetten
Op dit moment is er een grote dynamiek in het gebied rond 
de Lunetten. Vele plannen worden gemaakt en de komende 
jaren gerealiseerd. Dit zorgt voor dadendrang en bereidheid tot 
verandering. Daarbij staan veel van de gronden op het punt om 
vrij  te komen voor andere vormen van gebruik. Dit geeft enorme 
mogelijkheden om samenhang te scheppen in het voorland van 
de Lunetten. Een gebied dat nu enorm versnipperd is,  in beeld 
en in gebruik. Deze versnippering straalt af op de Lunetten. Een 
samenhangend voorland zorgt voor leesbaarheid van de Lunetten. 
Dit is hèt moment om de samenhang realiseren!

Groen en blauw programma
De voortgaande verstedelijk ing in Nederland brengt een grote 
behoefte met zich mee aan groene functies, voor sporten, spel, 
ontspanning, natuurbeleving, et cetera. Zo ook in Utrecht. Tevens 
is er ruimte nodig voor het oplossen van de waterproblematiek 
in en om de stad. In de stad is ruimte voor deze functies zeer 
schaars. Maar hier, in de groene wig, voor de Lunetten, is relatief 
eenvoudig ruimte vrij  te spelen. Zowel de gronddynamiek als 
het vrijkomen van de baggerdepots geven grote kansen voor het 
realiseren van groen ontspannen programma en het inpassen van 
de wateropgave. Ook een functieverandering van de Lunetten kan 
aan bijdragen aan ontspanning en natuurbeleving. Samen kunnen 
ze de Lunetten en omgeving tot een attractief groen/blauw 
gebied maken dat de stad van de toekomst zo hard nodig heeft. 
En ook hier geldt: dìt is het moment!

|3.4|  KANSEN





 G E B I E D S V I S I E
De cultuurhistorische en ecologische waarden op en rond de Lunetten maken het een 
bijzonder gebied, met grote potenties voor de stad. Maar het gebied is versnipperd 
en moeilijk toegankelijk . Van de ecologische waarde is nog wel wat te zien, maar de 
cultuurhistorische waarde is amper te beleven. Om de potenties van de Lunetten en 
omgeving voor de stad echt te benutten wordt er aan een beleefbare samenhang 
gewerkt. En dit op meerdere fronten: van de vier Lunetten, van de Groene Wig in de 
stad en van de Lunetten in relatie tot de andere Linie-werken van de Houtense Vlakte. 
Zo kunnen de Lunetten uitgebouwd worden tot een icoon voor de stad en een rijk 
geschakeerd ontspanningsgebied voor de wijken er omheen.

In paragraaf 1 wordt de visie in hoofdlijnen uiteen gezet: hoe de cultuurhistorie van 
de Lunetten beleefbaar te maken voor verschillende doelgroepen met verschillende 
snelheden en behoeften, en hoe de Lunetten te ontwikkelen tot een samenhangend 
geheel met een meerwaarde voor de stad en omgeving. Vervolgens wordt in drie 
paragrafen de visie ruimtelijk uitgewerkt op de schaalniveaus Lunetten en omgeving, 
Groene Wig en Houtense Vlakte.
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|4.1| BELEEFBARE LUNETTEN           

Wensbeeld
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|4.1| BELEEFBARE LUNETTEN           

Doel van de visie is de Lunetten een betekenis te geven 
voor Utrecht en haar bewoners, als icoon voor de stad en als 
aantrekkelijk uitloopgebied voor de bevolking. Het beleefbaar 
maken van de cultuurhistorie staat hierbij centraal.  Om de 
Lunetten als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie 
een betekenis te geven, moeten mensen ze kunnen beleven. 
Dit betekent als eerste dat je de Lunetten moet kunnen zien, 
vervolgens moet je ze kunnen begrijpen en tot slot moet je bij de 
Lunetten kùnnen en ook wìllen komen.

Zichtbaar systeem
Beleefbaar maken van de cultuurhistorie van de Lunetten begint 
met het zichtbaar maken Dit gaat verder dan alleen de Lunetten 
als artefacten. Belangrijker nog dat het zichtbaar maken van de 
Lunetten afzonderlijk ,  is het kunnen herkennen van het systeem. 
De Lunetten zijn geen los van elkaar staande fortificaties, maar zijn 
samen één verdedigingswerk. En dat verdedigingswerk maakt weer 
onderdeel uit van een militaire structuur. Pas als dit herkenbaar 
is,  begrijpt de toeschouwer hun betekenis en bijzondere waarde. 
In het veld moet daarom naast de Lunetten afzonderlijk ,  ook 
hun context zichtbaar worden, hun plaats in het systeem van de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie. 
•  Basis hiervoor is het kunnen herkennen van het Waterlinie-

profiel:  de gezamenlijke Lunetten gelegen tegen een verdicht 
achterland en uitkijkend over een open voorland. 

•  Tweede is het gewaarworden van de Lunetten als onderdeel 
van een watersysteem, met watergangen, inundatievlakten en 
accessen. Een nieuwe water functie voor het oorspronkelijke 
inundatieveld van de Lunetten, bijvoorbeeld als slibvang in de 
Kromme Rijn, draagt hier aan bij.

•  Als derde wordt de relatie met de andere militaire werken op de 
Houtense Vlakte ervaarbaar gemaakt. Dit kan op ingetogen wijze 
in het veld, zoals de Waterlinie verscholen in het landschap 
lag, of opvallend en zichtbaar van grote afstand, maar dan als 
tijdelijk evenement bijvoorbeeld in de fortenmaand september.

Respect voor natuur en rust
Het beleefbaar maken van de Lunetten dient te gebeuren met 
respect voor de natuur die zich de afgelopen decennia op en 
rond de Lunetten ontwikkeld heeft.  Dit heeft een betekenis voor 
de stadsecologische hoofdstructuur en als groen uitloopgebied 
voor de stedeling en recreant. Het natuurlijk groen en de relatieve 
rust zijn anno 2006 de twee belangrijkste waarden van die de 
Lunetten voor stad en maatschappij hebben. Deze mogen niet 

verdwijnen, wel verrijkt worden. Met het beleefbaar maken van de 
cultuurhistorie wordt hier een derde pijler aan toegevoegd. 

Icoon voor snelle en langzame passanten
De Lunetten liggen op een unieke plek in Utrecht, langs nationale 
spoorlijnen bij een entree van de stad en langs een belangrijke 
ontsluitingsweg. Dagelijks komen hier honderdduizenden mensen 
langs, passanten vanuit het hele land. Door de Lunetten voor hen 
zichtbaar en begrijpbaar te maken te maken, worden ze een icoon 
voor de stad. 

Naast de snelle passanten is er een tweede doelgroep waar 
de gebiedsvisie zich op richt: de bewoners van Utrecht en de 
recreanten vanuit het buitengebied. Het beleefbaar maken van 
de Lunetten vraagt derhalve om een genuanceerde aanpak. De 
passanten in trein of auto zien de Lunetten maar een kort moment. 
Voor hen is overzicht en snelle herkenning nodig. De langzame 
toeschouwer, zij  die op de fiets of te voet langs de Lunetten 
komen, hebben veel meer tijd om de Lunetten en hun context 
in zich op te nemen. Voor hen zijn variatie en veranderende 
perspectieven van belang. Al te grote overzichtelijkheid is voor 
hen juist saai en onaantrekkelijk . Daar staat tegenover dat zij 
meer tijd hebben om details en nuanceverschillen waar te nemen, 
dingen die aan de snelle passant voorbij gaan.

Waterlinie-pro�el brengt samenhang
Voor beide doelgroepen vormt samenhang tussen de Lunetten 
en hun omgeving de basis voor begrip van de cultuurhistorische 
waarde van de Lunetten. Die samenhang wordt herkenbaar door 
het Waterlinie-profiel weer in het landschap terug te brengen. 
Het contrast tussen verdicht achterland en open voorland met 
de Lunetten op de overgang wordt opnieuw zichtbaar gemaakt. 
De snelle passant ziet alleen deze laag. De langzame passant 
dringt dieper door in de cultuurhistorische betekenis. Hij kan 
de afzonderlijke onderdelen van het Lunet beter onderscheiden 
en beleeft de verschillende sferen van het Waterlinie-profiel 
intensiever. En de historische gelaagdheid van de Lunetten wordt 
beleefbaar. Op zijn snelheid wordt zichtbaar dat de Lunetten 
een ontwikkeling hebben door gemaakt, waardoor bijvoorbeeld 
elk van de vier Lunetten een ander beeld laat zien. Een bezoeker 
tenslotte gaat nog een stap verder in het beleven en doorgronden 
van de Lunetten dan de langzame passant. Hij krijgt toegang 
tot het interieur en de historische verhalen en anekdotes van de 
Lunetten.
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Er kunnen komen
De bezoekers moeten er echter ook kunnen komen. Op dit 
moment is de toegankelijkheid van de Lunetten en hun omgeving 
erg gebrekkig. Het netwerk van verbindingen heeft nogal wat 
zwakke en ontbrekende schakels. Dit wordt aangepakt op het 
schaalniveau van de Groene Wig die hier Utrecht in steekt. Thans 
werkt de Groene Wig eigenlijk alleen rond de Kromme Rijn als 
samenhangend uitloopgebied. Een uitbreiding van paden en 
bevaarbaar water versterkt de verbindingen met de Lunetten, 
de drie begraafplaatsen en de wijken ten zuiden van het spoor. 
Door bovendien de geïsoleerde gebiedjes en rommellandjes 
rond de Lunetten tot één ruimtelijke en functionele eenheid te 
maken, wordt een sterke en duurzame schakel gemaakt tussen de 
begraafplaatsen, Maarschalkerweerd en de wijk Lunetten. Zowel 
recreatief als ecologisch wordt de Groene Wig een krachtiger 
geheel en krijgt een grotere betekenis voor de stad. 

Er willen komen
De eenheid van het Lunettengebied wordt ruimtelijk gebaseerd 
op het Waterlinie-profiel van verdicht achterland, Lunetten en 
open voorland. Dit vormt de basis voor de functionele invulling 
met stadsecologie, waterprogramma en recreatief uitloopgebied. 
Natuur, water en de herkenbare cultuurhistorie versterken de nu 
reeds verstilde en mysterieuze sfeer rond de Lunetten. Samen 
maken ze de Lunetten en omgeving aantrekkelijk om er te komen 
en geven ruimte voor vrij  gebruik als wandelen, picknicken, 
vliegeren, hond uitlaten, ravotten, ballen, vissen en spelevaren. 
Daarbinnen liggen enclaves met vastgelegde functies, zoals 
volkstuintjes, heemtuin, stadsboerderij  of scoutinggroep. Ook op 
de Lunetten zelf is programma voor ontspanning mogelijk , onder 
voorwaarde dat het aansluit bij  de sfeer die nu al op het Lunet 
heerst.  Dit programma vergroot bovendien de toegankelijkheid 
per Lunet, zodat meer mensen de cultuurhistorie van de Lunetten 
van dichtbij kunnen beleven.

|4.1| 

zicht op open voorland

Lunet dramatiseert 
zicht op voorland

water om het lunet geeft 
mystieke afstand tot het Lunet

opgekroonde bomen, zodat één 
grote ruimte ontstaat

onderbeplanting van lage 
bosvegetatie.

vormgegeven achterpad als element 
dat de lunetten bint en een heldere 

ruimte definiëert

impressie van het vernieuwde Lunettengebied
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Beleving vanuit doorgaande routes

Over het spoor

Elke dag komen meer dan honderdduizend mensen per trein langs de 
Lunetten. Door de Lunetten herkenbaar te maken worden zij  een markering 
van de stad, een visitekaartje voor Utrecht en een herkenningspunt bij het 
binnen komen van de stad. Het is zelfs meer dan dat. De reizigers komen 
hier niet alleen Utrecht binnen, maar ook de Vesting Holland. Dit is één 
van de vier punten waar nationale infrastructuur reeds voor 1960 door de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie sneed en de Waterlinie op het acces reageert.

Voor al deze treinreizigers worden de Lunetten zichtbaar en herkenbaar 
gemaakt, niet alleen als militaire objecten maar vooral ook als systeem. Het 
gaat daarbij om de sequentie van ervaringen. Vanuit de openheid ziet de 
treinreiziger de contouren van de Lunetten opdoemen. Van een verder weg 
gelegen Lunet kan hij de gemetselde flank zien. Vervolgens passeert hij 
een Lunet van dichtbij.  Kort achter elkaar ziet hij  de glacis,  de fortgracht, 
de beklede muur, taluds en struweel en de flankkazemat. Waarna hij door 
viaduct de verdichte stad in rijdt. Dit viaduct, nu grauw en anoniem, wordt 
met kleur en licht een bijzondere ervaring, als herkenningspunt voor het 
kruisen van de hoofdverdedigingslijn. Omgekeerd, komend vanuit de stad, 
rijdt de treinreiziger door het viaduct, ziet een Lunet van dichtbij en is 
plotseling in het open voorland.

Na zonsondergang gaat het contrast open-dicht over in donker-licht. De 
treinreiziger ervaart het open voorland als donkere ruimte met de verlichte 
stad op de achtergrond. Vervolgens komt hij langs schemerig aangelichte 
Lunetten, door een opvallend aangelicht viaduct en arriveert in de stad. 

|4.1| 

    Opgaven uit Panorama Krayenho�
1. Uitwerken van het regime Liniegezichten voor de Lunetten en omgeving.
2. Beleefbaar maken van de drie regisserende niveaus van de Nieuwe Hollandse 
 Waterlinie: het Waterlinie-profiel,  de Lunetten als militair complex en de 
 losse artefacten in het gebied.
3. Een actieve reconstructie van de hoofdverdedigingslijn als route door stad 
 en land.
4. Het realiseren van een landschappelijke dooradering in de stadsrand (Linie- 
 ommetjes).
5. Het onderzoeken van de haalbaarheid van stedelijke waterberging rond de 
 forten.

    Opgaven uit het Gebiedsprogramma ‘Kraag van Utrecht’
1.  De aanwezige cultuurhistorische waarden behouden door 
 herstelwerkzaamheden, monument-aanwijzingen en projecten te starten die 
 beheer veilig stellen of financiële middelen voor behoud genereren.
2.  De beleefbaarheid van de Nieuwe Hollandse Waterlinie vergroten door 
 forten zo veel mogelijk functies met een openbaar karakter te geven, de 
 verdedigingswerken in het veld herkenbaar te maken en door middel van PR 
 en communicatie.
3.  Het vergroten van de toegankelijkheid van de Waterlinie door het 
 ontwikkelen van recreatieve routes, l iniezichtlijnen en de waterlinie-
 elementen beter toegankelijk te maken.
4.  Vergroten van de maatschappelijke betekenis van het Linie-gebied door 
 landschappelijke en natuurlijke versterking geïnspireerd op de kenmerken 
 van de Waterlinie, in te spelen op de wateropgave, een gevarieerd aanbod 
 aan recreatieve voorzieningen te stimuleren en ondernemers kansen te 
 bieden Waterlinie-gerelateerde initiatieven te ontplooien.

    Opgaven van de Gebiedsvisie Lunetten
1. De Lunetten een betekenis geven voor de stad Utrecht. (De Nieuwe 
 Hollandse Waterlinie als icoon voor de stad.)
2. De Lunetten een betekenis geven voor de bewoners van de omliggende 
 wijken. 
Deze twee doelen te bereiken door:
 -  de Lunetten zichtbaar te maken, beleefbaar voor iedereen die er langs komt
 - de toegankelijkheid voor omwonenden te verbeteren en de Lunetten en 
   omgeving voor hen aantrekkelijk te maken om er naar toe te gaan en te 
   verblijven, en
 - herkenbaar maken van de samenhang van de Lunetten onderling, met de
   directe omgeving van stad en landschap en met de werken van de Nieuwe  
   Hollandse Waterlinie op de Houtense Vlakte.
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Over het Waterliniepad

Achter de Lunetten langs, parallel aan de Waterlinieweg, loopt tevens 
een achterpad dat de vier Lunetten onderling verbindt. Dit pad is een 
verbijzondering in de Waterliniepad dat van Muiden tot aan de Biesbos 
langs de hoofdverdedigingslijn loopt. Het pad neemt vloeiend alle 
hoogteverschillen van het achterland. Doordat de struiken weg zijn geeft 
het pad een steeds wisselend perspectief op de Lunetten en doorkijkjes 
naar het voorland. Het geluidsscherm bovenaan het talud zorgt voor meer 
rust in het achterland. Het pad voert over het spoorviaduct, alwaar de 
passant een prachtig uitzicht heeft over de Lunetten en het voorland, met 
in de verte de beplantingen van Fort Vechten. 

v

Over de Waterlinieweg

Een heel ander perspectief krijgen de tienduizenden automobilisten die 
dagelijks over de Waterlinieweg rijden. Zij  kruisen de verdedigingslinie niet, 
maar rijden over de hoofdverdedigingslijn zelf.  Zij  r ijden door het beplante 
achterland waar de Lunetten zich tegen verschuilen. De Lunetten en het 
open voorland worden vanaf de Waterlinieweg zichtbaar gemaakt door 
een vizier te maken. De struiken onder de bomen wordt verwijderd. En een 
geluidsscherm met grote vensters benadrukt dat hier iets bijzonders is te 
zien. Het maakt van de Lunetten een gebeurtenis langs de weg. Zoals de 
soldaten op de Lunetten vanuit de beschutting naar de vijanden in het 
voorland keken, zo kijken de automobilisten vanuit de beschutte weg door 
het vizier naar de Lunetten en het open voorland. 

Over Koningsweg en Houtense pad

De inzet van het Waterlinie-profiel maakt de Lunetten niet alleen beleefbaar 
voor de treinreizigers. Ook passanten die over de Koningsweg en het 
Houtense Pad de stad in of uit gaan ervaren de sequentie, zei het op 
een andere plek en met een andere snelheid (met de auto, fiets of te 
voet).  Bij  de Koningsweg wordt het passeren van de Lunetten nog eens 
gedramatiseerd door de oude brug over de fortgracht terug te brengen en 
de traverse te herstellen. Bij  het Houtense Pad is de brug over de fortgracht 
er al.  Ook hier wordt de traverse hersteld. En de sequentie wordt volledig 
gemaakt met een eigen viaduct in de Waterlinieweg.
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Voor samenhang tussen de Lunetten wordt het cultuurhistorische 
Waterlinie-profiel ingezet. Vier beplante Lunetten schurken zich 
tegen een dicht beplant achterland en kijken uit over een open 
voorland. Samenhang wordt gecreëerd vanuit de omgeving, door 
een eenduidig beeld van het open voorland (natte graslanden 
en oevervegetaties, verwijzend naar de vroegere inundatie) in 
contrast met het dichte achterland (dicht beplant met bomen), 
en door een gelijke opbouw van de Lunetten zelf.  Variatie zit in 
de kleuring van de Lunetten en in het programma van voor- en 
achterland. 

Het Waterlinie-profiel geeft eveneens structuur aan de ecologische 
waarde op en rond de Lunetten. Het bouwt voort op de natuur 
die er al is:  de bosachtige beplanting in het achterland en 
op de Lunetten, gebouwde artefacten van de Lunetten als 
vestigingsmilieu en schuilplaats (voor onder andere vleermuizen 
en muurvegetatie),  het water van de fortgracht en daarmee 
samenhangend de gradiënt van droog naar nat. Dit wordt 
gecompleteerd met het vochtige biotoop van het open voorland. 
In grote lijnen is zijn de huidige natuurwaarden bekend, maar een 
uitgebreide inventarisatie van flora en fauna moet nog worden 
uitgevoerd. Als dit is gebeurd, kan de afstemming van recreatief 
gebruik en ecologische waarde verder worden ver fijnd, zodanig 
dat de stedeling de natuur kan ervaren en bewonderen zonder dat 
de natuurwaarde onder de voet gelopen wordt. 

|4.2| LUNETTEN E.O.
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|4.2| LUNETTEN E.O. |4.2.1| VIER LUNETTEN
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Gelijke basis 
Behalve in de omgeving zit de samenhang van de vier Lunetten 
ook in de gelijke opbouw van de Lunetten zelf.  Kenmerkend zijn 
de beklede muren en keelmuren, de flankkazematten, de grondwal 
(borstwering en banket) met meidoorn/sleedoorn-struweel aan de 
buitenzijde, het terreplein met een rij  eiken op de achter flank, de 
omringende gracht, een brug met hek aan de achterzijde en het 
glacis aan de voorzijde. Deze elementen zijn karakteristiek voor elk 
Lunet en dienen op elk Lunet aanwezig en herkenbaar te zijn.

|4.2.1| 

Lunet 1 Lunet 2 Lunet 3 Lunet 4

sfeer strak monumentaal, 
aangeharkt ruïne, verstild romantisch, statig avontuurlijk, jeugdig, 

ecolog. waarde bomen, basisstruweel en 
gemaaid gras

natuurlijke, soortenrijke 
begroeiing

bomen, basisstruweel en 
weidebloemen

bomen, soortenrijk 
struweel en ruigte

kerngebruik vrede en educatie natuur en herstel consumptie en genieten clubs en verenigingen

toegankelijkheid openbaar onder begeleiding openbaar lidmaatschap en 
introducé

randvoorwaarden

geen parkeerplaatsen 
(pp) voor of op het Lunet; 
drinkgelegenheid en 
openbaar toilet op dit 
Lunet

geen pp voor of op 
Lunet

event. 20 pp bij 
spoorviaduct voor 
functies op het Lunet

geen pp voor of op Lunet

glacis

borstwering & banket

brug

poort

terraplein

fortgracht

beklede muur
flankkazemat

keelmuur

rij  eiken

meidoorn en 
sleedoorn
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Kleuring per Lunet
Dit betekent echter niet dat de Lunetten er allemaal hetzelfde 
uit zien. In aanleg waren de vier Lunetten weliswaar vrijwel 
gelijk .  Maar ze zijn niet hetzelfde gebleven. In de loop der tijd 
heeft elk Lunet zijn eigen ontwikkeling doorgemaakt. De basis 
is gelijk ,  maar de kleuring van elke Lunet is anders. Lunet 1 is 
strak, monumentaal en aangeharkt, overzichtelijk en keurig op 
orde. Dit Lunet ziet er uit alsof het net is aangelegd. Lunet 2 
heeft de sfeer van een ruïne, is overwoekerd en verstild. De tand 
des tijds heeft hier zijn invloed doen gelden. Lunet 3 is juist 
romantisch en statig, volgroeid en goed onderhouden. En Lunet 
4 heeft meer een avontuurlijk karakter, jeugdig en vol leven. Dit 
is het meest dynamische Lunet. De verschillen uiten zich in de 
staat van de gebouwen en de grondlichamen, de toegevoegde 
beplanting en het beheer daarvan, de hoeveelheid loodsen, de 
mate van toegankelijkheid en het programma op het Lunet. Bij 
de verdere ontwikkeling van elk Lunet wordt op deze verschillen 
voortgebouwd. 

Bouwen op en rond de Lunetten
De Lunetten zijn van ouds her bebouwd geweest. Met stenen 
werken: de flankkazematten en beklede en keelmuren. Met 
houten en metalen loodsen voor opslag. ( Vanaf 1867, toen 
besloten werd tot het bouwen van de tweede ring van forten op 
de Houtense Vlakte, werd de opslag-functie van de Lunetten als 
maar belangrijker.) En met betonnen werken ter versterking van 
de militaire functie: groepsschuilplaatsen, mitrailleurkazematten 
en de atoombunker op Lunet 1. Bebouwing op de Lunetten is dus 
niets nieuws. Als voor de ontwikkeling van de kleuring per Lunet 
nieuw gebouwd programma nodig is,  dan is daar ruimte voor. Dit 
moet dan wel aansluiten op de historische bebouwing. Als eerste 
dienen de flankkazematten te worden benut. Er kunnen loodsen 
worden gebouwd. En in uitzonderingsgevallen kan ondergronds in 
het banket worden gebouwd, mits het banket aanwezig blijft en 
het past bij de kleuring van het Lunet.

Loodsen zijn ook kenmerkend voor het achterland. Voor eventueel 
gebouwd programma in het achterland worden verspreid staande 
loodsen gebruikt. Als er in het voorland wordt gebouwd, dan 
heeft die bebouwing meer een agrarisch karakter en voldoet in 
beeld aan richtlijnen die zijn afgeleid uit de Kringenwet: bouwen 
in hout, metaal en glas, l icht en met de indruk van tijdelijkheid. 
Deze richtlijn geldt overigens voor de hele Groene Wig binnen de 
schootsvelden, dus ook buiten het open voorland.
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Lunet 1

Lunet 1 wordt al volop in ontwikkeling als vredes-Lunet. Diverse restauratie- 
en reconstructiewerken zijn in uitvoering. De militaire geschiedenis staat 
hier voorop. Op dit Lunet zal het beste te zien zijn hoe een Lunet in militaire 
tijden werkte. Vredeseducatie en bijpassende vormen van voorlichting 
worden er ondergebracht. Het is de bedoeling hier rondleidingen te gaan 
geven en eventueel excursies langs andere Lunetten en elementen van 
de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Lunet 1 wordt het meest openbaar en 
toeristisch. Pauze-voorzieningen als een openbaar toilet en een horeca-
gelegenheid zijn hier dan ook het beste op hun plaats.
De reconstructies vinden tot nu toe alleen binnen de fortgracht plaats. 
Essentieel voor de werking van het Lunet is ook de glacis aan de 
vijandzijde van het Lunet. Op dit moment is het glacis voor Lunet 1 in 
zeer slechte staat. Het is overwoekerd, vergraven en bebouwd. Lunet 
1 is daardoor slechts vanaf de achterkant en een klein stukje vanaf 
de Koningsweg zichtbaar. Door de meeste opgaande beplanting te 
verwijderen is het glacis weer te herstellen en kan het Lunet zichtbaar 
wordt vanuit het voorland en vanaf de Laan van Maarschalkerweerd. 

Lunet 2

Lunet 2 heeft een zeer uitgesproken sfeer. Anno 2007 is er vrijwel geen 
programma aanwezig op Lunet 2. Toch is het zeer goed mogelijk hier 
programma te ontwikkelen, met respect voor de rust en de natuurwaarde. 
Gedacht kan worden aan een dagbestedingsproject voor geestelijk 
gehandicapten met wat dieren, een theehuis en verkoop van boerderij 
producten. Al dan niet in combinatie met het onderbrengen van de 
Monumentenwacht. Of een werkervaringsproject voor werkeloze jongen. 
Een andere gedachte is een galerie met een beeldentuin waar men de 
beelden kan zien en kopen. Of de rust en natuur wordt juist benut voor 
een stiltecentrum met meditatie en massage.
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Lunet 3

Bijzonder aan Lunet 3 is de historische bebouwing, met de grote zuidelijke 
flankkazemat en de fortwachterswoning, en de statig romantische sfeer met 
volgroeide bomen en mooie grastaluds. Dit Lunet heeft weer hele andere 
potenties. Een restaurant in de zuidelijke flankkazemat spreekt tot veler 
verbeelding, zeker als dit gecombineerd wordt met bijvoorbeeld een fruit- of 
kruidentuin zoals op Frankendaal in Amsterdam of met een terras op het 
terreplein. Educatie over voedsel en eten zou hier aan toegevoegd kunnen 
worden. Andere gedachten gaan uit naar een openluchttheater waar in de 
zomer voorstellingen worden gegeven, zoals in het Amsterdamse Bos. Ook 
de beeldentuin, maar dan openbaar en in een parkachtige omgeving is 
hier mogelijk . Kunstenaarsateliers in de flankkazematten of loodsen zouden 
daarbij voor toezicht kunnen zorgen. Op dit moment wonen er nog diverse 
mensen op Lunet 3. De ontwikkeling van dit Lunet zal dan ook een langere 
tijd vergen. 

Lunet 4

Ook de toekomst van Lunet 4 heeft zijn basis in de huidige situatie. 
Lunet 4 is uit te bouwen tot het verenigings-Lunet. Op Lunet 4 zit 
al een scoutinggroep en andere verenigingen zitten in de buurt. 
Het verenigingsleven op Lunet 4 kan geïntensiveerd worden. De 
flankkazematten zijn optimaler te gebruiken. Er kunnen enkele loodsen 
worden bijgebouwd, zeker als de kleine opstallen worden gereorganiseerd. 
En om nog meer ruimte te scheppen kan ondergronds in het banket 
worden gebouwd. Intensiveren van de bebouwing en optimaliseren van 
het gebruik ervan geeft mogelijkheden om meerdere verenigingen en 
scoutinggroepen op het Lunet te huisvesten. De scoutinggroep, die nu 
zijn gebouwen op de glacis voor Lunet 1 en 2 heeft,  kan hier worden 
onder gebracht. Mogelijk kunnen de binnenruimte van nog meer 
verenigingen hier worden samengebracht, zoals van natuureducatie en een 
heemtuinvereniging. Als voor de buitenactiviteiten van de verschillende 
verenigingen meer ruimte nodig is dat op Lunet 4 beschikbaar is,  kunnen 
daarvoor in het achterland van Lunet 4 afgeschermde enclaves worden 
ingericht. Doordat meer verenigingen van het Lunet gebruik gaan maken, 
wordt het Lunet voor meer mensen toegankelijk en kan een groter publiek 
het Lunet beleven.
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Het verdichte achterland van de Lunetten, zoals het in deze 
visie besproken wordt, wordt begrensd door de Lunetten en 
de Waterlinieweg, de hoofdverdedigingslinie. In feite loopt dit 
verdichte achterland door in de beplante en dicht bebouwde stad 
aan de westzijde van de Waterlinieweg. Daar heeft het echter een 
andere sfeer, beeldkarakteristiek en programma.

Eén sfeer, één ruimte
Het verdichte achterland is één ruimte. Vanaf de bovenkant van 
het dijklichaam van de Waterlinieweg glooit het naar beneden 
tot aan de fortgracht. Op het reliëf staat een stammenwoud aan 
bomen, met daaronder een rijke kruidenlaag van stinzeplanten en 
inheemse soorten. De struiklaag wordt verwijderd. Ze ontneemt 
het zicht op de Lunetten, zowel voor de mensen in het achterland 
als de automobilisten op de Waterlinieweg. Vanuit het veilige 
achterland mogen de verdedigingswerken volop zichtbaar zijn. 
Alleen daar waar het achterland zeer breed wordt, achter Lunet 4, 
kan sporadisch een struik blijven staan.

Aan de bovenzijde van het talud van de Waterlinieweg staat een 
geluidsscherm. Het scherm is transparant en geeft vanuit de weg 
een vizier op de Lunetten. Tevens zorgt het voor meer rust in het 
achterland. Dit maakt het gebied aantrekkelijker voor ontspanning 
en draagt bij aan de verstilde, mysterieuze sfeer.

Gebruik
Het achterland heeft een parkachtige functie. Wandelen, fietsen, 
hond uit laten, mijmeren op een bankje, genieten van de rust, 

het uitzicht en de natuur, enz. vormen het hoofdgebruik van 
het achterland. Op de bredere stukken kunnen in het achterland 
functie-enclaves worden opgenomen, voor bijvoorbeeld 
scoutinggroepen of andere verenigingen, een heemtuin of 
kunstenaarsateliers. Eventuele gebouwen op deze enclaves 
hebben de vorm van een loods, refererend naar de opslagfunctie 
die de Lunetten en hun directe achterland hebben gehad. Als de 
enclave afgesloten moet kunnen worden voor het publiek, gebeurt 
dit met een eenvoudig, groen en transparant hekwerk. De bosvloer 
loopt tot aan de gebouwen door.

Achterpad als ruggengraat
In het achterland loopt een achterpad als een ruggengraat door 
het gebied. Het verbindt de bruggen naar de vier Lunetten met 
elkaar. Op grotere schaal sluit dit verbijzonderde pad aan op 
het Waterliniepad, dat van Muiden tot aan de Biesbos loopt. Het 
pad vloeit door de glooiende ruimte, neemt soepel de diverse 
hoogteverschillen en het viaduct over het spoor in zich op. Aan 
het pad zijn diverse uitzichtpunten en bijzondere perspectieven 
gekoppeld. Soms komt het pad laag bij het water en geeft het 
een prachtig uitzicht over de fortgracht, de beklede muren en het 
voorland. Hoogtepunt van het pad is een uitzichtplatform boven 
op het spoorviaduct. Van hier uit is de hele sequentie van het 
Waterlinieprofiel duidelijk te zien. Het open voorland strekt zich 
uit voor de Lunetten en zelfs de beplanting van fort Vechten is aan 
de einder waar te nemen. 
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slib in suspensie. Maar in de stad verspreidt het water zich over 
vele watergangen. De stroomsnelheid neemt enorm af en het 
slib bezinkt. Het regelmatig uitbaggeren van de watergangen 
in de stad kost miljoenen. Het voormalige inundatieveld in 
het voorland van de Lunetten zou een functie kunnen krijgen 
als slibvang, om het slib uit het Kromme Rijn water te laten 
bezinken vóór het de stad in stroomt.

2.  In het stroomgebied van de Kromme Rijn wordt gezocht naar 
locaties om oppervlaktewater te maken. Dit gaat om grote 
hoeveelheden. 

 Een exploitatieonderzoek zal nader uit moeten maken wat de 
meest gunstige uitwerking voor het open voorland is. 

Toegevoegde functies
Her en der kan wel een boom staan, maar altijd als solitair of 
k lein groepje los in het veld, op grote afstand van elkaar en waar 
onderdoor te kijken is.  Naar de randen van de wijk Lunetten 
en Maarschalkerweerd staan de bomen dichter op elkaar. Er 
onderdoor kijken blijft mogelijk . Erven met bebouwing en 
opgaande er fbeplanting zijn slechts sporadisch aanwezig en klein 
in omvang. Binnen het open voorland kunnen functie-enclaves 
worden opgenomen voor bijvoorbeeld volkstuinen, wijngaard, 
hondenbegraafplaats, schooltuin of natuurcamping. De enclaves 
hebben een open beeld en zijn omgeven door een lage, brede, 
landschappelijke haag. Er staat geen bebouwing in de enclaves. Ze 
liggen los van de accessen en landschappelijke lijnen. Wel kunnen 
ze gecombineerd worden met een er f.

 

Beeld en gebruik
Het open voorland heeft een samenhangend beeld en gebruik. 
Het basisbeeld is open, nat grasland met slootjes en greppels 
met een natuurlijke sfeer, waar allerlei paden en routes doorheen 
lopen. In gebruik heeft het voorland een basisfunctie als openbaar 
uitloopgebied voor de stedeling. Het geeft ruimte voor wandelen, 
hond uitlaten, vliegeren, picknicken, joggen, slootje springen, 
enzovoort. Dit kan op meerdere manieren worden uitgewerkt 
en met verschillende functies worden gecombineerd. Het kan 
puur park zijn, zoals het huidige Beatrixpark, met vochtige 
bloemenweide en nat hooiland. Er kunnen weilanden voor 
begrazing in zitten, door schapen of vee van een stadsboerderij. 
Het kan natte natuur zijn, zolang er geen struweel of bos gaat 
groeien. Essentieel is dat de beelden en functies van dit basisvlak 
in het voorland aan weerszijden van de accessen in elkaar 
vervloeien. Het Beatrixpark, de spoordriehoek, voorland van Lunet 
2 en van Lunet 1 vormen samen één herkenbare sfeer.

Waterprogramma
Het open voorland kan ook goed gecombineerd worden met 
een functie voor het watersysteem van de Kromme Rijn. Het 
voormalige inundatieveld zou daarmee weer een betekenis voor 
het water krijgen, aansluitend op haar cultuurhistorische karakter. 
Momenteel spelen twee wateropgaven rond de Kromme Rijn die 
grote kansen bieden. 

1.  Het water van de Kromme Rijn voert veel slib met zich mee. Tot 
aan de Lunetten stroomt de Kromme Rijn nog snel en blijft het 
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Afbakening voorland

Het versnipperde gebied voor de Lunetten wordt verenigd tot 
één samenhangend open voorland, met een zelfde sfeer en 
gelijksoortig beeld. Samen zorgen ze aan de oostzijde voor 
eenheid in de context van de vier Lunetten. De afbakening van het 
open voorland is gebaseerd op meerdere argumenten. 

1.  Als eerste strekt het open voorland zich als een continue ruimte 
uit voor alle vier de Lunetten. Geen van de vier Lunetten wordt 
losgekoppeld van het Waterlinieprofiel. 

2.  Het open voorland legt een verbinding tussen de Lunetten en 
het open landschap ten oosten van de stad. Het geeft een vista 
op het landschap. Kern van de vista is het panorama vanaf het 
spoorviaduct bij de Waterlinieweg en vanuit de flankerende 
Lunetten 2 en 3. Ideaal zou zijn als de vista zo ver wordt 
uitgebouwd dat ook Lunet 1 hierbij betrokken wordt. Lunet 4 
ligt zo ver achter de bebouwing van de wijk Lunetten, dat deze 
helaas verloren is voor de vista. 

Samen vormen de twee perspectieven de basisvorm voor het 
voorland van de Lunetten. 

3. Voor de honderdduizenden treinreizigers vormt het een dubbele 
poort tot Utrecht. Als eerste is er de vernauwing van het open 
landschap als de trein de A27 kruist en tussen de wijk Lunetten 
en de beplanting van Maarschalkerweerd heen rijdt. Direct voor 
de vier Lunetten opent de ruimte zich kort weer en geeft een 
breed perspectief.  Daarna rijdt de trein tussen de Lunetten 2 en 
3 en onder het viaduct van de Waterlinieweg door de verdichte 
stad in. 

4.  Aan de zuidzijde wordt het voorland begrensd door de 
bebouwing van de wijk Lunetten. Deze bebouwing is helder en 
niet te ontkennen. Aan de noordoostzijde liggen de sportvelden 
van Maarschalkerweerd. Hier is de grens minder scherp 
aanwezig. Aan deze zijde geeft het voormalige inundatieveld de 
grens van het open voorland. Het gehele open voorland ligt in 
vroeger te inunderen gebied. 

Samenhang Lunetten Vista op het pandschapVersnipperde eenheden worden één open ruimte, één beeldkenmerk
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5. De zuidoost grens van het open voorland wordt gemarkeerd 
door de schootsvelden van de Lunetten. Ter hoogte van de A27 
hield de derde kring van de schootsvelden op. 

6. Tot slot was kenmerkend voor de accessen van de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie dat deze geen grens vormden maar steeds 
DOOR verschillende zones van de Waterlinie heen sneden. 
Zo ook in het open voorland van de Lunetten. De accessen, 
infrastructuur en landschappelijke lijnen in het gebied vormen 
niet een grens van het voorland, maar gaan steeds DOOR het 
voorland heen. Daar waar dit nu niet het geval is,  zoals bij  het 
spoor Utrecht - Den Bosch, zou dit op den duur gerealiseerd 
moeten worden. (Zie ook richtlijnen hoofdstuk 5.)

Ringen schootsveldenContour inundatieveld Infrastructuur, accessen 
en begrenzing

Poorten van Utrecht vanuit de trein



- 60 - 

|4.3| GROENE WIG

Het Lunettengebied maakt onderdeel uit van een Groene Wig 
die diep in het stedelijk weefsel van Utrecht doordringt. De 
Groene Wig vervult een belangrijke functie voor de natuur in de 
stad en voor ontspanning voor de stedeling. Rond de Kromme 
Rijn functioneert de Groene Wig goed, als verbinding tussen 
centrum en buitengebied en als samenhangend uitloopgebied 
in combinatie met Maarschalkerweerd en Amelisweerd. Maar ten 
zuiden daarvan is de Groene Wig vooral een optelsom van losse 
gebiedjes met weinig onderlinge verbanden. Om de Groene Wig 
beter te laten functioneren zijn twee ingrepen nodig.
1.  Het verbeteren van de ruimtelijke samenhang in de Groene Wig, 

door:
 -  een samenhangend middengebied rond de Lunetten;
 - de drie begraafplaatsen met elkaar te verbinden;
 - de doorlopende lijnen eenduidige karakters te geven.
2. Het maken van een doorlopend netwerk van routes (voet, fiets 

en water) dat aansluit op àlle omliggende wijken en op het 
landschap buiten de stad.

Een samenhangend middengebied
Cruciaal in het verbeteren van de Groene Wig is het aanbrengen 
van ruimtelijke samenhang in het midden van de Wig. De 
fragmenten van spoordriehoek, rommellandjes voor de Lunetten 1 
en 2, Beatrixpark en zone tussen de Lunetten en de Waterlinieweg, 
worden middels het Waterlinie-profiel samengevoegd tot één 
eenheid. Ruimtelijk , functioneel en ecologisch vormt het eigen 
eenheid, die zich duidelijk onderscheid van de andere eenheden 
van de Groene Wig (begraafplaatsen, Maarschalkerweerd en 
Amelisweerd).

Het gebied rond de Lunetten koppelt de bossige, droge natuur 
van de begraafplaatsen en het achterland aan de natte en open 
milieus van het voorland en Maarschalkerweerd. Het open 
voorland wordt een stadsecologische kerngebied voor allerlei 
planten en dieren, in aansluiting op de bermen en sportvelden 
van Maarschalkerweerd. Het legt verbindingen naar de natte 
ecologische zone langs de Kromme Rijn, terwijl  het achterland 
voor de verbinding met de meer bossige groenzone om de wijk 
Lunetten zorgt. 

Ook in het gebruik voor de stedeling vormt het Lunetten-
gebied een schakel in de Groene Wig. Waar de begraafplaatsen 
alleen ruimte geven voor wandelen, zitten en mijmeren, en 
Maarschalkerweerd vooral geschikt is voor sporten, geven de 

Lunetten en hun omgeving ook ruimte voor vrije vormen van 
ontspanning en voor verblijf  in het groen. Amelisweerd doet dit 
ook, maar dan op meer afstand van de woonwijken, extensiever en 
in een meer landelijke omgeving. 

Verbonden begraafplaatsen
De drie begraafplaatsen Kovelswade, Soestbergen en Tolsteeg 
zijn bossig en parkachtig. Het zijn verstilde gebieden, eilanden 
van rust. De natuurwaarde zit vooral in de struiken en grote 
bomen. Momenteel zijn ze niet erg toegankelijk en functioneren 
ze niet als één eenheid. Met eenvoudige ingrepen, zoals het 
toevoegen van enkele poorten en aantrekkelijker inrichten van de 
verbindingen, worden de drie begraafplaatsen samen een unieke 
wandelgelegenheid voor de stedeling en een schakel om vanuit 
de dichtbebouwde stad naar het groene buitengebied te gaan. 
Diverse doorgangen onder de Waterlinieweg zorgen voor een 
directe aansluiting op het verdichte achterland van de Lunetten, 
zowel voor de natuur als voor de stedeling. 

Complementaire eenheden
Met de ontwikkeling van de ruimtelijke eenheid rond de 
Lunetten en het samenbinden van de begraafplaatsen bestaat 
de Groene Wig uit vier eenheden. Elke eenheid heeft zijn 
eigen beeldkarakteristiek, sfeer, programma, natuurwaarde 
en mogelijkheden voor ontspanning. Maarschalkerweerd en 
Amelisweerd hebben reeds een duidelijk eigen karakteristiek. Elk 
gebied kan op basis van het eigen karakter verder ontwikkeld 
worden zodat ze zich duidelijk van elkaar blijven onderscheiden 
en elkaar nog meer gaan aanvullen.
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Doorsnijdende lijnen
Het karakter van de Groene Wig wordt gevormd door de vier 
ruimtelijke eenheden, maar ook door de vele li jnen die door 
de Groene Wig lopen: historische accessen, infrastructuur en 
landschappelijke lijnen. Een cultuurhistorische karakteristiek 
van de Waterlinie is dat deze lijnen geen grens vormen, maar de 
Linie doorsnijden. Alleen de Waterlinieweg, de oorspronkelijke 
hoofdverdedigingslijn, vormt een grens. Het cultuurhistorische 
kenmerk van doorsnijden wordt geëxtrapoleerd voor de gehele 
Groene Wig. 

Het beeld van elke lijn verandert met de zone die de lijn 
doorkruist.  Lijnen in de Groene Wig, die vanuit het buitengebied 
in de stad doorlopen, hebben tussen het landelijk en het stedelijk 
profiel een overgangsprofiel.  Het overgangsprofiel l igt in het 
voorland van de Lunetten en fort Vossegat, aansluitend op de half 
open structuur in de oostrand van Utrecht. De verandering van 
profiel wordt gemarkeerd door de kruising met de Waterlinieweg 
en de A27. Maar ook de A27 verandert van profiel met het 
doorsnijden van de Groene Wig. Het profiel verandert met het 
landschap landschap. Het open voorland van de Lunetten en het 
bos van Amelisweerd lopen als het ware door tot aan de rijbaan, 
zoals ook het Routeontwerp voor de A27 als panoramaroute voor 
staat.

De profielverandering bij de Waterlinieweg verdient een accent. 
Hier wordt de hoofdverdedigingslijn van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie gekruist en het ‘veilige achterland’ bereikt.  Vrij  zicht 
op de flanken van de Lunetten en de viaduct-doorgangen onder 
de Waterlinieweg vormen de basis van het accent. De nu nog 
grauwe viaducten worden omgevormd tot attractieve poorten, 
zowel overdag als ‘s nachts. Op plekken wordt de overgang verder 
gedramatiseerd met. Zo wordt bij de Koningsweg de brug over de 
fortgracht en de traverse hersteld.

Een �jnmazig netwerk
De bovengenoemde lijnen zijn van belang voor de snelle, en 
soms minder snelle passant. Maar voor bezoekers, mensen die 
komen om van het gebied te genieten en er te verblijven, dit is 
niet voldoende. Zij  moeten steeds andere routes kunnen nemen, 
met verschillende uitzichten en ervaringen. Nu zijn er te veel 
doodlopende einden, slechte en onaantrekkelijke verbindingen 
en niet toegankelijke gebieden. Doorlopende netwerken worden 
ontwikkeld voor voetgangers, fietsers en roeiers. Ontbrekende 
schakels in het netwerk worden gemaakt, paden toegevoegd, 
barrières geslecht of oversteken ervan versoepeld. Dit geldt 
niet alleen voor het Lunettengebied, maar ook voor de ruimere 
omgeving. Het netwerk van routes loopt door in andere ruimtelijke 
eenheden van de Groene Wig, takt aan op de omliggende wijken 
en geeft verbindingen naar de Houtense Vlakte. 

Waterlinieweg

Kromme Rijn

A27

Koningsweg

sporen richting Den Bosch en 
Arnhem

inundatiekanaal

Oud Wulverbroekse 
wetering

Houtense pad

Maarschalkerweerd

Lunettenlandstad 

begraafplaatsen open land

Amelisweerd
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De Lunetten maken niet alleen deel uit van de Groene Wig 
in de stad, maar ook van een samenhangend stelsel van 
verdedigingswerken op de Houtense Vlakte. Het gaat daarbij 
om de forten Vossegat, Hoofddijk, Rhijnauwen, Vechten en ‘t 
Hemeltje, die samen met de Lunetten de belangrijkste werken 
op de Houtense Vlakte vormen. Maar ook gaat het om kleinere 
militaire werken als groepsschuilplaatsen, loopgraven en gedekte 
wegen, en om allerlei waterstaatkundige werken (sluizen, stuwen, 
plofsluis,  inundatiekanaal,  etc.). 
T

Zicht op Vechten

De relatie met fort Vechten, het toekomstige Nationaal Centrum 
voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie, is visueel waar te nemen, 
zei het met enige moeite. Vanaf het uitkijkplatform op het 
spoorviaduct van de Waterlinieweg is in de verte de bebossing van 
fort Vechten te zien. De toeschouwer moet hier wel op gewezen 
worden, bijvoorbeeld met een uitzichtpaneel. 

Informatievoorziening

Het geven van informatie is ook van belang om allerlei andere 
elementen in het veld op waarde te schatten. De informatie 
hierover wordt uitgedragen via internet, boeken, folders, gidsen, 
lezingen, tv-programma’s en excursies. Informatiebordjes in 
het veld dragen hier eveneens aan bij.  Bordjes kunnen ingezet 
worden om routes herkenbaar te maken, om historische of 
thematische informatie te verschaffen, om anekdotes te vertellen 
en de geschiedenis een menselijk gezicht te geven, enzovoort. 
Met informatievoorzieningen op de locatie komt het verhaal 
ter plekke tot leven. Dit verhoogt de betrokkenheid en het 
inlevingsvermogen. Het landschap krijgt meer lagen. De bezoeker 
kan daarbij zelf k iezen waarin hij geïnteresseerd is en welke 
informatie hij tot zich neemt.
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Thema communicatie

De informatievoorziening werkt via verhalen en feitelijkheden. 
Bezoekers in het veld kunnen ook met andere middelen iets 
meekrijgen van de magie van de Houtense Vlakte. Zo leent de 
communicatie tussen de forten en verdedigingswerken zich voor 
een fantasievolle en prikkelende verbeelding. Bijvoorbeeld kan 
op een Lunet een camera en luidspreker worden aangebracht 
en op een fort een beeldscherm en microfoon. Wat op het 
fort gebeurt, is op het Lunet te zien, en wat er op het Lunet 
gebeurt, wordt op het fort gehoord. Zo kan een heel netwerk 
van geheimzinnige communicatielijnen worden aangelegd. Dit is 
maar een van de manieren waarop het thema communicatie kan 
worden uitgewerkt. Uitgangspunt is dat het ter plaatse ontdekken 
en ondergaan een heel ander perspectief geeft op de Houtense 
Vlakte dan er verhalen over lezen. 

Evenement

Tot slot kan de samenhang tussen de forten op de Houtense 
Vlakte ook herkenbaar gemaakt worden voor mensen die er 
niet direct op uit zijn om de Nieuwe Hollandse Waterlinie te 
ontdekken. De treinreizigers en automobilisten bijvoorbeeld, die 
met grote snelheid door het gebied heen gaan en langs forten 
en Lunetten reizen. Dit herkenbaar maken moet niet dagelijks 
gebeuren. Dat zou geen recht doen aan de verborgen ligging in 
het landschap, een historisch kenmerk van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie. Meer passend is een jaarlijks evenement, vergelijkbaar 
met de kerstverlichting van de zendmast in Lopik, maar dan in 
de fortenmaand september. Zo wordt opnieuw een groot publiek 
bereikt en wordt de bekendheid met en interesse in de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie verder uitgebouwd. 

 





In het vorige hoofdstuk is de visie op de Lunetten en omgeving aangegeven. Dit 
hoofdstuk gaat over de praktische gevolgen van de visie en de richtlijnen voor allerlei 
inrichtingselementen. De richtlijnen zijn op dezelfde manier ingedeeld als de visie in 
hoofdstuk 4 is beschreven. Over de volgende onderdelen komen richtlijnen aan bod:

5.1 Lunetten e.o.  
 > 5.1.1  algemene richtlijnen  
 > 5.1.2 vier Lunetten  > buitenruimte / bebouwing
 > 5.1.3 achterland  > buitenruimte / bebouwing
 > 5.1.4 voorland  > buitenruimte / bebouwing

5.2 Groene Wig  
 > 5.2.1 algemene richtlijnen
 > 5.2.2 vlakken   > begraafplaatsen / Amelisweerd / 
        Maarschalkerweerd
 > 5.2.3 li jnen   > Kromme Rijn / Koningsweg / Sporen / Oud 
        Wulvenbroek / Wetering / A27 / Inundatiekanaal / 
        Waterlinieweg) 
 > 5.2.4 netwerken  > fiets / voet / water / ecologie

5.3 Houtense Vlakte   

B O U W D O O S
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Het gebied van de Lunetten bestaat uit de vier Lunetten 
zelf,  het dichte achterland en het open voorland. Als eerste 
worden de algemene richtlijnen uiteengezet, ten aanzien 
van materiaalgebruik, accenten, meubilair,  verlichting en 
zichtperspectieven. Vervolgens worden specifieke richtlijnen 
uitgewerkt voor de vier Lunetten, voor het achterland en voor 
het voorland. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de 
buitenruimte en de bebouwing.

terughoudend kleur en materiaalgebruik

|5.1| LUNETTEN E.O.
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Materiaalgebruik

Een algemene karakteristiek van de Nieuwe Hollandse Waterlinie 
is dat deze opgaat in haar omgeving. Dit principe is leidend voor 
de vormgeving en het materiaal• en kleurgebruik van alle ingrepen 
op en rond de Lunetten. De vormgeving is sober, terughoudend 
en vanzelfsprekend, een functionele ingenieurskunst. Eventuele 
monumentaliteit zit slechts in de grootsheid van de ingreep, zoals 
de forse bakstenen Lunetten. Baksteen en natuursteen is slechts 
voorbehouden aan de historische Waterlinie elementen. Nieuwe 
elementen zijn van beton, metaal,  hout en glas. In kleur worden 
alleen ‘camouflerende’ kleuren gebruikt: donker groen, bruin, 
zwart. Dit geldt in principe voor alle civieltechnische kunstwerken, 
gebouwen, meubilair,  paden, etc. Eventuele uitzonderingen 
worden bij de betreffende elementen aangegeven.

Accent•punten

De terughoudendheid betekent dat slechts op een paar punten 
uitgepakt wordt: 

•  het balkon op het spoorviaduct en 
• de viaducten onder de Waterlinieweg. 

Dit zijn de punten die een bijzondere impact hebben op de 
beleving van de Nieuwe Hollandse Waterlinie ter plaatse. Ze zijn 
gekoppeld aan de hoofdverdedigingslijn. Het zijn de poorten 
door de verdedigingslijn en het ene unieke punt vanwaar de 
voorbijganger nog een uitzicht heeft tot ver over de Houtense 
Vlakte.

bijzondere punten voor vormgeving in de Lunettenzone              

ALGEMENE 
RICHTLIJNEN|5.1.1| ALGEMENE RICHTLIJNEN            |5.1| LUNETTEN E.O.
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Het straatmeubilair

•  Het meubilair gaat op in haar omgeving. Er wordt geen speciaal 
Lunetten•meubilair gehanteerd. Het straatmeubilair is standaard 
zoals in de omliggende wijken van Utrecht Oost.

•  De Waterlinie•elementen kunnen gemarkeerd worden als 
onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, zodat ze voor 
voorbijgangers herkenbaar worden. Dit gebeurt dan op een 
manier die uniform is voor de gehele Waterlinie. Er zijn geen 
speciale Lunetten•bordjes. Mocht de Waterlinie•standaard 
nog niet ontwikkeld zijn dan kunnen tijdelijk bordjes gebruikt 
worden volgens de reguliere monumenten•systematiek.

Verlichting

•  Het Lunetten•gebied inclusief voor• en achterland is in principe 
donker. De donkerte draagt bij aan de rust en stilte als karakter 
van de Lunetten. Het sluit aan bij de ecologische waarde en 
voorkomt gebruik na zonsondergang.

•  De doorgaande wegen en hoofdfietsroutes zijn functioneel 
verlicht. Hier worden de richtlijnen van het politiekeurmerk 
gehanteerd. 

•  Spoor en HOV•lijn zijn donker. Ook het achterpad wordt niet 
verlicht.

•  Verlichting op de Lunetten beperkt zich tot de functionele 
verlichting die nodig is voor het programma op het Lunet.

•  De poortfunctie voor de stad Utrecht en West Nederland 
wordt verbijzonderd door il luminatie (sfeerverlichting) van de 
Lunetten en de Waterlinieweg•viaducten. 

•  De zijkanten van de flankkazematten van Lunetten worden 
subtiel en mysterieus aangelicht, bv met gedimd strijk licht, om 
ze ‘s avonds zichtbaar te maken voor de voorbijgangers die over 
de accessen de stad in of uit gaan. Na 12 uur gaat dit l icht uit.

•  De viaducten worden bijzonder gemaakt met een kunstzinnige 
verlichting van de binnenkant van de viaducten. De verlichting 
wordt vanuit één concept ontwikkeld. Per viaduct wordt 
gereageerd op de specifieke situatie (architectuur viaduct, 
snelheid voorbijgangers, etc.). 

|5.1.1|  

verlicht illuminatie niet verlicht
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Zicht op de vier Lunetten

De zichtbaarheid van de Lunetten maakt de Lunetten beleefbaar 
voor honderdduizenden passanten. Zoals ook het Linieregime 
“Liniegezichten” uit Parnorama Krayenhoff aangeeft,  mag om deze 
reden de zichtbaarheid van de Lunetten groter zijn dan historisch 
te verantwoorden is.

Vanuit achterland

•  De Lunetten worden vanaf de achterzijde zichtbaar gemaakt 
door tussen de fortgracht en de Waterlinieweg de struiklaag te 
verwijderen.

•  Het achterland wordt één ruimte onder de bomen, van Lunet tot 
Waterlinieweg.

•  Een transparant geluidsscherm langs de Waterlinieweg houdt de 
Lunetten zichtbaar. De vormgeving van het scherm benadrukt 
het uitzicht (“venster op de Lunetten”).

vrij  zicht van geluidswal tot 
Lunet

het geluidscherm biedt door een 
opening zicht op de Lunetten

ALGEMENE 
RICHTLIJNEN|5.1.1|  



- 72 -

|5.1.1| 
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ALGEMENE 
RICHTLIJNEN
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|5.1.2| VIER LUNETTEN 

BUITENRUIMTE VIER LUNETTEN

Basisbeeld

•De contouren van elk Lunet worden gevormd door bakstenen 
beklede muren aan de voorkanten en een keelmuur aan de 
achterzijde.

•  Elk Lunet heeft twee bakstenen flankkazematten. Overige 
bebouwing is per Lunet verschillend.

•  Op elk Lunet bevindt zich van flankkazemat tot flankkazemat 
een hoog grondlichaam aan de voorzijde op de beklede 
muur. Dit grondlichaam bestaat uit twee trappen: een hoge 
borstwering aan de buitenzijde en een lager banket aan 
de binnenzijde. De staat van de profilering kan per Lunet 
verschillen.

•  Aan de buitenzijde van het grondlichaam bevindt zich doornig 
struweel van meidoorn en sleedoorn.

•  Op de achterzijde van het Terreplein, parallel aan de keelmuur, 
staat een rij  eiken.

•  Het Lunet wordt omgeven door een fortgracht.
• Een brug over de fortgracht, steunend op de keelmuur en 

uitkomend op het terreplein, geeft toegang tot het Lunet.
•  Voor elk Lunet bevindt zich een laag grondlichaam in gras, in 

hoofdvorm herkenbaar als glacis.
•  schema basisopbouw Lunet

terreplein

glacis

borstwering & banket

brug

poort
fortgracht

beklede muur flankkazemat

keermuur

rij eiken

meidoorn en 
sleedoorn
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Basisfuncties

Allerlei denkbare functies en bestemmingen op de Lunetten zijn 
mogelijk zolang het gebruik past bij de kleuring van het Lunet. 
Historische gebouwen worden hergebruikt met behoud van het 
historische karakter van het gebouw aan de buitenzijde. Dit geeft 
vanzelfsprekend richting aan welke bestemmingen realiseerbaar 
zijn. Ook de maximale bouwmogelijkheden op de Lunetten (zie 
richtlijnen bebouwing) zijn bepalend voor het programma. 

Verder gelden de volgende criteria voor programma op de 
Lunetten:

1.Respect voor cultuurhistorische waarde en huidige   
 natuurwaarde van het Lunet.

2.Toegankelijkheid van het Lunet voor een groot/groter publiek.         
 Lunet moet een openbaar karakter krijgen, maar moet ‘s nachts   
 afgesloten kunnen worden.

3.Het programma moet een rustig karakter hebben, aansluitend    
 bij  de huidige rust en stilte. Het mag ook geen geluidsoverlast  
 voor de buurt veroorzaken. 

4.Er worden geen parkeerplaatsen aangelegd voor programma     
 op de Lunetten. Alleen voor Lunet 3 kunnen eventueel 20  
 parkeerplaatsen worden gerealiseerd (op het Lunet en ten  
 westen van het spoorviaduct).  Het aantal van 20 is afgeleid   
 van de forten De Klop en Blauwkapel waar evenzoveel   
 parkeerplaatsen aanwezig zijn voor een kleine horecafunctie. 

5.Een educatieve meerwaarde van het programma is gewenst. Dit    
 kan gaan over cultuurhistorie, defensie, natuur, voedsel of 

   anderszins gerelateerd aan het agrarisch voorland, et cetera.
6.Tenminste één van de 4 lunetten moet een recreatieve    

 pauze•voorziening bevatten, een plek met toiletten, waar je  
 wat kunt drinken en kunt rusten. Dit zorgt voor aanloop en  
 recreatieve meerwaarde in het gebied.

7.Bij  voorkeur programma dat geld oplevert,  of op zijn minst    
 geen geld kost.

VIER 
LUNET TEN

Lunet 1 Lunet 2 Lunet 3 Lunet 4

sfeer strak monumentaal, 
aangeharkt ruïne, verstild romantisch, statig avontuurlijk, jeugdig, 

ecolog. waarde bomen, basisstruweel en 
gemaaid gras

natuurlijke, soortenrijke 
begroeiing

bomen, basisstruweel en 
weidebloemen

bomen, soortenrijk 
struweel en ruigte

kerngebruik vrede en educatie natuur en herstel consumptie en genieten clubs en verenigingen

toegankelijkheid openbaar onder begeleiding openbaar lidmaatschap en 
introducé

randvoorwaarden

geen parkeerplaatsen 
(pp) voor of op het Lunet; 
drinkgelegenheid en 
openbaar toilet op dit 
Lunet

geen pp voor of op 
Lunet

event. 20 pp bij 
spoorviaduct voor 
functies op het Lunet

geen pp voor of op Lunet
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3

4

2

1

Dit grondlichaam bestaat 
uit twee trappen: een hoge 
borstwering (2) aan de 
buitenzijde en een lager banket 
(3) aan de binnenzijde.

Voor elk Lunet bevindt zich 
een laag grondlichaam, in 
hoofdvorm herkenbaar als glacis.

|5.1.2| 

profilering van de grondlichamen 
sluit aan op de kleuring

Grondlichamen (kleuring) 

•  De precieze profilering van de grondlichamen varieert van 
strak en volledig gedetailleerd tot glooiend en rudimentair, 
aansluitend op de sfeer van het Lunet.

•  Het glacis onderscheidt zich duidelijk van het open voorland, 
door talud en beplantingsbeeld. Haar functie, voor de vijand 
visueel afschermen van de beklede muren, is herkenbaar in het 
veld.

KLEURING

Lunet 1

Lunet 4

Lunet 3

Lunet 2

visuele werking van het glacis



- 77 -

Verharding

•  Verharding wordt beperkt tot strikt noodzakelijke verharding 
voor het gebruik op het Lunet.

•  Het type verharding past bij de kleuring van het Lunet.

Beplanting (kleuring)

•  De staat van onderhoud van deze beplanting varieert van strak 
gemaaid en goed gesnoeid tot ruig en natuurlijk ,  aansluitend op 
de sfeer van het Lunet. 

•  Op het Lunet binnen de gracht kunnen meer bomen en struiken 
staan, aansluitend op de sfeer van het Lunet.

•  Op de randen van het glacis kunnen elzen staan. Het blijft 
mogelijk om als voetganger tussen de elzen door te kijken.

De staat van onderhoud varieert 
sfeer van het Lunet.

struweel van meidoorn en 
sleedoorn op het buitentalud van 
de borstwering op het Lunet, 

een rij  eiken op de achterrand 
van elk Lunet

gras op de rest van
 de taluds (Lunet en 
glacis)

Op de randen van het glacis 
kunnen elzen staan. 

VIER 
LUNET TEN
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De historische Waterlinie•elementen 

•  Flankkazematten, beklede muren, keelmuren,  fortwachters-
huisje en andere militaire bebouwing en Waterlinie 
gerelateerde civieltechnische kunstwerken. 

•  Behoud staat voorop. De staat van onderhoud verschilt.  Wel 
wordt voorkomen dat ze instorten en verdwijnen. 

•  De historische elementen worden zichtbaar gehouden. Zo 
dient de grens van beklede muur en water vrij  te blijven van 
beplanting en zijn sluisjes niet overwoekerd.

BEBOUWING 4 LUNETTEN

Op de Lunetten zijn drie vormen van bebouwing mogelijk:
1. historische bebouwing van de Waterlinie
2.    vrijstaande loodsen
3. ondergrondse bebouwing in het banket

•  Voor gebruik worden als eerste de historische stenen en 
betonnen gebouwen gebruikt. Als tweede worden loodsen 
toegevoegd. In uitzonderingsgevallen kan als derde middel 
ondergronds in het banket worden gebouwd.

•  Alle overige bebouwing wordt op den duur gesloopt. 
•  Bouwen op een Lunet dient te gebeuren vanuit een integraal 

beeld, waarbij alle bebouwing, historische en nieuwe, in 
onderlinge samenhang worden afgewogen, geëxploiteerd en 
beheerd. 

historische waterlinie bebouwing

|5.1.2| 
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Loodsen

•  In uitstraling eenvoudig, tijdelijk ,  makkelijk afbreekbaar, l ichte 
constructie.

•  De grondvorm is een langwerpige rechthoek. 
•  Afmetingen: maximaal 9 meter breed, 20 meter lang en 9 meter 

hoog.
•  De loods heeft altijd een kap in de lengterichting. 
•  De verhouding tussen kap en zijmuur is 1:1 in hoogte. 
•  De dakhelling is 30o tot 45o.
•  De doorsnede is een eenvoudige huisvorm, een rechthoek met 

ronde kap of geheel halfrond. 
•  Geen aanbouwen of dakkapellen.
• De loods is vrijstaand, met een vrije ruimte van minimaal 10 

meter rondom.
•  De buitenwanden zijn van hout of metaal.  De dakbedekking is 

van metaal,  bij  voorkeur golfplaat, of van dakpannen. 
•  De kleuren zijn donkergroen, bruin of zwart of de natuurlijke 

kleur van het materiaal.  Dit geldt voor de buitenwand, het dak, 
deuren en kozijnen.

Afmetingen

 kap in de lengterichting. 

De verhouding tussen kap en 
zijmuur.

De doorsnedes 
Geen aanbouwen of dakkapellen.

De loods is vrijstaand

De buitenwanden zijn van hout 
of metaal.  De kap van metaal,  bij 
voorkeur golfplaat. 

De doorsnedes 

VIER 
LUNET TEN
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|5.1.2|

Bebouwing in het banket

•  De bebouwing gaat geheel op in het grondlichaam. Er zijn geen 
uitstekende delen.

•  De bebouwing reikt niet onder de borstwering, zit alleen in het 
banket.

•  De voorgevel is groen, bij  voorkeur gras of anders met 
klimplanten begroeid.

•  Het dak is beloopbaar.
• Lichttoetreding kan via openingen in het dak en de 

voorgevel,  doch met beperkte oppervlakten. De vorm van het 
grondlichaam houdt de overhand. 

De voorgevel is groen

lichttoetreding via openingen 

De bebouwing gaat op in het 
grondlichaam. 

De bebouwing zit alleen in het 
banket.
De bebouwing zit alleen in het 

Het dak is beloopbaar.Het dak is beloopbaar.

bebouwing is aansluitend op de 
kleuring van het lunet. 

Lunet Lunet

Lunet Lunet

Lunet Lunet

Lunet Lunet
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Toegangsbruggen 

•  De vier bruggen zijn in vormgeving verwant aan elkaar. 
•  De bruggen kunnen een eigentijdse vormgeving hebben, 

zolang ze gezamenlijk een herkenbare eenheid vormen. 
•  De vormgeving is terughoudend, opgaand in de omgeving.
• Aan de Lunet-zijde rusten de bruggen direct op de keelmuur en 

hebben ze geen brughoofd.
•  Het water loopt zichtbaar onder de bruggen door. Het aantal 

peilers is minimaal.
•  De bruggen zijn van metaal en hout, zoals de historische 

bruggen waren.
•  Elke brug is afsluitbaar aan de zijde van het Lunet. Brug, 

toegangshek en de brugleuningen vormen samen een eenheid.

verwante vormgeving Bruggen rusten op de 
gecreneleerde muur

Brug, toegangshek en de 
brugleuningen vormen een 
eenheid.

water is zichtbaar 

Bruggen rusten op de 

water is zichtbaar 

VIER 
LUNET TEN
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|5.1.3| VERDICHT ACHTERLAND

BUITENRUIMTE ACHTERLAND

Basisbeeld 

•  Het achterland is van geluidsscherm Waterlinieweg tot aan 
Lunettenmuren ervaarbaar als één ruimte.

•  Het achterland heeft een glooiend reliëf met daarop een 
stammenwoud van diverse boomsoorten en soortenrijke 
kruidenvegetatie als onderbeplanting. Er is nagenoeg geen 
struweel. 

•  Paden zijn licht ingesneden in het reliëf en van asfalt, 
halfverharding of baksteen. (Aansluitend op de bakstenen 
Lunetten. In het voorland wordt geen baksteen toegepast.) 

paden liggen licht ingesneden

Basisfuncties 

•  Het verdichte achterland heeft met name een functie als 
wandel- en fietsgebied en een ecologische functie in de Groene 
Wig. Tevens vormt het een bufferzone langs de Waterlinieweg.

achterland is 1 ruimte, van 
geluidsscherm tot fortgracht
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Verbindend achterpad

•  In het achterland ligt een continu achterpad dat alle vier 
Lunetten met elkaar verbindt.

•  Het achterpad is een voetgangerspad.
• Het achterpad gaat vloeiend over het reliëf van het achterland. 
•  Het pad zoekt de mooie uitzichtpunten in het achterland op.
• Het achterpad is een opgelegd pad, het wekt de indruk te 

zweven op de ondergrond.
•  Het pad is van een afwijkend materiaal en vormgeving t.o.v. 

andere paden, bv metaal of beton.
•  Onderdeel van het achterpad is een uitzichtplatform boven het 

spoor. Op dit platform bevindt zich informatie over het uitzicht.
•  Het pad blijft vrij  van de geluidswal langs de Waterlinieweg, is 

een zelfstandig element.

Het achterpad gaat vloeiend 
over het reliëf van het achterland 
en is toegankelijk voor buggy’s 
en rolstoelen. 

Onderdeel van het achterpad is 
een uitzichtplatform boven het 
spoor. Op dit platform bevindt 
zich informatie over het uitzicht

Het pad zoekt mooie 
uitzichtpunten op.

opgelegd padvoetgangerspad

Het pad blijft vrij  van 
de geluidswal langs de 
Waterlinieweg, is een zelfstandig 
element.

ACHTERLAND



- 84 -

Enclaves (beeld)

•  Binnen het achterland kunnen zich afsluitbare enclaves 
bevinden. Deze zijn omgeven door donker groen gecoat 
spijlenhekwerk.

•  Het hekwerk is maximaal 2,4 meter hoog.
• Het hek staat minimaal 5 meter uit een pad.
• De bosvloer loopt minimaal 3 meter aan de binnenzijde van het 

hek door. 
•  Het stammenwoud en kronendak lopen zoveel mogelijk 

ongestoord door in de enclave.
•  Bebouwing op de enclave zijn loodsen. Zij  staan minimaal 5 

meter van het hek vandaan.
•  Een enclave heeft een maximaal oppervlak van 2000 m2.

Enclaves (gebruik) 
•  Op de omheinde enclaves kunnen allerlei functies terecht die 

afgesloten moeten kunnen worden: scoutinggroepen, heemtuin, 
kunstenaarsateliers, natuurvereniging, beheerderwoning, etc.

•  Enclaves bevinden zich met name achter Lunet 4. Ze worden als 
eerste ingezet als overloop-ruimte om alle verenigingen uit het 
voorland op en rond Lunet 4 te concentreren.

•  Enige bebouwing op de enclave is toegestaan, maar er is geen 
privacy en geen parkeren. 

|5.1.3| 

De bosvloer loopt minimaal 3 
meter aan de binnenzijde van 
het hek door. 

Het hek staat minimaal 5 meter 
uit een pad.

Een enclave heeft een maximaal 
oppervlak van 2000 vierkante 
meter.

Bebouwing op de functie-
eilanden zijn loodsen. Zij  staan 
minimaal 5 meter van het hek 
vandaan
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BEBOUWING ACHTERLAND

Gebouwen
Alle niet Waterlinie-gerelateerde bebouwing in het achterland 
dient het karakter van vrijstaande loodsen te hebben. Alle overige 
bebouwing wordt op den duur gesloopt. 

Loodsen
Voor richtlijnen zie paragraag 5.1.2 onder ‘bebouwing 4 Lunetten’.

Viaducten van de Waterlinieweg
•  De viaducten zijn betonnen civieltechnische kunstwerken. Ze 

zijn eenvoudig, hoog en transparant, met strakke, vaak ranke 
kolommen. (Uitzondering is en blijft de onderdoorgang bij de 
Kromme Rijn.) 

•  De grauwe binnenzijden dienen stralend te worden, als een 
frisse beleving wanneer men de stad in komt of uit gaat. 

•  De aanpak van de vijf  viaducten wordt vanuit één 
samenhangend vormconcept gedaan. Ze verwijzen allen naar de 
poortfunctie van de Lunetten.

•  Alle viaducten krijgen een bijzondere il luminatie. De il luminatie 
verschilt per viaduct, verwijst naar het acces dat hier de 
hoofdverdedigingslijn kruist (Kromme Rijn, Koningsweg, sporen, 
Houtense pad en Amethistweg/Brennerbaan. De laatste is  
overigens geen historisch acces.)

•  In kleur- en lichttoepassing wordt ingespeeld op de snelheid 
waarmee men door het viaduct gaat: fl itsend bij het spoor, 
kabbelend bij de Kromme Rijn.

contextafhankelijke, stralende 
binnenzijde

de vijf viaducten

ACHTERLAND
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|5.1.4| OPEN VOORLAND 

BUITENRUIMTE VOORLAND

Basisbeeld 

•  Het open voorland bestaat in zijn basis uit een combinatie van 
vochtig grasland, oeverbegroeiing en open water. 

•  Het grasland wordt ecologisch beheerd (begrazing of extensief 
maaien).

•  Bomen en struweel zijn slechts sporadisch aanwezig. Bomen zijn 
opgekroond zodat zij  de zichtperspectieven minimaal beperken. 

•  Paden zijn van asfalt of halfverharding.

Basisfuncties 

De basisfunctie van het open voorland is een combinatie van 
vier:

1.Een vegetatie van nat grasland, oeverbegroeiing en open water, 
als onderdeel van de robuuste ecologische structuur.

2.Een functie voor het watersysteem van de Kromme Rijn. Voor 
een slibvang voor het Kromme Rijn water de stad in stroomt 
l i jken goede kansen. Dit levert een miljoenen•besparing op de 
baggerkosten in de stad. Een bijkomstigheid van de slibvang 
zal zijn dat het water er een klein beetje schoner uit komt. 
Verder wordt er ruimte voor oppervlaktewater gezocht in het 
stroomgebied van de Kromme Rijn.

3 .Begrazing als onderdeel van een stadsboerderij.  De 
stadsboerderij kan een recreatieve, educatieve en/of zorgfunctie 
hebben en er kunnen streekproducten verkocht worden 
(kinderboerderij,  schooleducatie, zorgboerderij,  etc.).

4.Vrij  parkgebruik op de paden en velden: wandelen, fietsen, 
picknicken, vliegeren, balletje trappen, paardebloemen plukken, 
et cetera.

De verhouding in de combinatie wordt in belangrijke mate
bepaald door de financiële middelen.

referentiebeelden 
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Enclaves (beeld)

•  Binnen het voorland kunnen zich afsluitbare enclaves bevinden. 
Deze zijn omgeven door een haag van gemengd sortiment. 

•  De haag is 2 meter breed en maximaal 1,2 meter hoog 
(overkijkbaar).

•  De haag staat minimaal 30 meter uit een acces, landschappelijke 
l i jn of glacis. 

•  Paden kunnen langs of door de enclaves lopen.
• Op een enclave bevindt zich geen bebouwing of hoog 

opgaande beplanting.
•  De oppervlakte van een enclave is maximaal 4000 m2.

Enclaves (gebruik)
Op de omhaagde enclaves in het voorland kunnen alle functies 
terecht die geen permanente bebouwing of opgaande beplanting 
nodig hebben. Volkstuinen, dierenbegraafplaats, wijngaard, 
speeltuin, heemtuin, enzovoort. Mocht er bebouwing voor de 
functie noodzakelijk zijn dan kan de enclave gekoppeld worden 
aan een er f.

De haag is 1,2 meter hoog en 2 
meter breed.

geen bebouwing of hoog 
opgaande beplanting.

maximaal oppervlak van 4000 
vierkante meter.

minimaal 30 meter afstand

VOORLAND
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De erven zijn omzoomd door 
opgaande er fbeplanting van 
bomen en struiken.

|5.1.4| 

Erven (beeld)

•  Er bevindt zich een beperkt aantal erven met bebouwing in het 
open voorland.

•  De erven zijn omzoomd door opgaande er fbeplanting van 
bomen en struiken. 

•  De oppervlakte van een er f is maximaal 1500 m2.

Erven (gebruik)
•  De erven zijn vrij  in te vullen: wonen, stadsboerderij,  werken, 

voorzieningen, enz. Zolang de functie binnen de omvang van 
het er f past, de er fbeplanting in stand houdt en geen overlast 
geeft voor zijn omgeving (geluid, parkeren, etc.).
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BEBOUWING VOORLAND

Gebouwen

•  Historische boerderijen in het voorland en woningen langs de 
Koningsweg blijven zoals ze zijn.

•  Voor alle aanpassingen en nieuwe bebouwing binnen het 
voorland geldt dat de buitenkant van hout, metaal en glas dient 
te zijn. Alleen voor de fundering en het binnenwerk kan steen 
worden gebruikt. 

•  Bebouwing in het voorland wordt tot een minimum beperkt 
en bevind zich alleen binnen de erven. De overige bebouwing 
(kassen, loodsen, schuurtjes, etc) wordt op den duur verwijderd.

VOORLAND
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|5.1.4| 

civieltechnische kunstwerken

•  De historische sluisjes en andere watertechnische werken van 
de Waterlinie worden in hun oude staat met hun historische 
materialen gehandhaafd. 

•  Nieuwe civieltechnische kunstwerken worden op een moderne 
manier met hedendaagse materialen gemaakt, sober en 
ingetogen, conform de kunstwerken in het landelijke gebied. 

•  De referentie voor alle bruggen is een eenvoudige betonnen 
plaat over het water, als een agrarische brug die toegang geeft 
tot een landbouwperceel.

gemaal, sluis en stuw in voorland

eenvoudige betonnen plaat als 
referentie
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spoorsaccessenopen voorlandzichtperspectief

Eventuele bebouwing spoordriehoek

De Structuurvisie 2015-2030 geeft een verdichtingsopgave voor 
Utrecht Oost. Diverse locaties worden onderzocht om te bekijken 
of bebouwing daar mogelijk is.  De spoordriehoek is één van die 
locaties. Tot 2015 is bebouwing niet mogelijk in verband met de 
spoorverdubbeling. Daarnaast speelt een aantal belemmeringen, 
zoals bereikbaarheid, sanering en geluidshinder.

Vanuit de Lunetten geredeneerd is bebouwing van de 
spoordriehoek niet gewenst. Het openhouden van dit gebied is de 
enige kans om de visuele relatie van de Lunetten met de Houtense 
Vlakte in stand te houden. Het open voorland van de Lunetten 
loopt door in de relatief open ruimt van de golfbaan. En vanuit de 
Lunetten is de beplanting van fort Vechten nog te zien. Indien uit 
het bebouwingsonderzoek blijkt dat bebouwing mogelijk is,  zullen 
de belangen (bestuurlijk) moeten worden afgewogen. Indien 
daarbij wordt gekozen om de driehoek te bebouwen, worden 
vanuit deze visie de volgende aandachtspunten meegegeven:

•  Het zichtperspectief vanaf de Lunetten 2 en 3, het 
uitzichtplatform boven het spoor en het open voorland naar het 
open landschap ten oosten van de A27 dient te blijven bestaan. 
(Zie Buitenruimte, Zichtperspectieven en zichtlijnen.) 

•  Het overgrote deel van de spoordriehoek heeft het beeld zoals 
de rest van het open voorland. Zichtbaar parkeren op maaiveld 
is hier uitgesloten. (Zie onder Buitenruimte.)

•  De spooraccessen gaan DOOR een vlak en zijn geen grens. Het 
spoor Utrecht - Arnhem blijft vrij  in de ruimte liggen. Langs 
het spoor Utrecht - Den Bosch kan eventueel een (dunne) 
bebouwingswand komen, zodat dit spoor door de bebouwing 
gaat. (Zie ook paragraaf 5.2 Groene Wig, l i jnen.)

VOORLAND
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|5.2| GROENE WIG

Voor de Groene Wig worden alleen richtlijnen gegeven waar deze 
van belang zijn voor de ruimtelijke karakteristiek van de Lunetten 
en hun voor- en achterland. 

Voor veel inrichtingselementen wordt eenheid binnen de totale 
Groene Wig nagestreefd. De samenhang van de Groene Wig 
staat voorop. Gezien het gewenste beeld rond de Lunetten is 
afstemming van de inrichtingselementen in de Groene Wig met 
het Lunetten-beeld van belang.

De Groene Wig bestaat uit meerdere vlakken die elk een eigen 
ruimtelijke eenheid vormen. De vier Lunetten met hun voor-
en achterland vormen samen één zo’n eenheid. De ruimtelijke 
identiteit van deze eenheid wordt niet alleen bepaald door het 
beeld van de Lunetten, voor- en achterland, maar ook door het 
contrast met de omliggende eenheden. De richtlijnen die voor de 
vlakken van de Groene Wig worden gegeven hebben betrekking 
op dit ruimtelijk onderscheid en op de samenhang met de 
Lunetten.

Er worden geen richtlijnen gegeven voor het gebruik van de 
andere vlakken. Dit gebruik is per eenheid duidelijk en heeft 
zijn waarde bewezen. Vanuit de Lunetten is er geen reden dit 
structureel te veranderen. Wel is de toegankelijkheid van die 
ruimtelijke eenheden van belang voor het beleven van de 
Lunetten. Het intensiveren van het totale netwerk vergroot de 
toegankelijkheid en de beleving van de Lunetten.

De lijnen (historische accessen, infrastructuur en landschappelijke 
lijnen) die langs en tussen de Lunetten door gaan, houden niet op 
bij de rand van het Lunettengebied. Ze lopen door in de Groene 
Wig en de omliggende stad. De continuïteit en veranderingen 
in het profiel van die li jnen hebben invloed op de beleving van 
het Lunettengebied. Beeldrichtlijnen voor deze lijnen hebben 
betrekking op de profielen in dit grotere verband.
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|5.2.1| ALGEMENE RICHTLIJNEN 

Het deel van de Groene Wig buiten de Waterlinieweg ligt geheel in 
het oorspronkelijke voorland van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 
Voor de vormgeving van alle ingrepen geldt dat ze, in aansluiting 
op de Nieuwe Hollandse Waterlinie, eenvoudig dienen te zijn, 
functionalistisch, opgaand in de omgeving en terughoudend in 
detaillering.

Paden 
•  De paden zijn eenvoudig en gaan op in het landschap.
• Doorgaande fietspaden zijn comfortabel,  van asfalt.
•  Overige paden zijn van asfalt of halfverharding. Geen 

betonsteen of -tegel. 

Bruggen en viaducten
•  De civieltechnische kunstwerken zijn uitingen van 

ingenieurskunst: eenvoudig, doelmatig, sober in vormgeving, 
geen detaillering behalve functionele. 

•  De constructie is van robuust materiaal:  beton of staal. 
•  Onderdoorgangen (water, voet- en fietspaden) worden steeds 

gebundeld tot één onderdoorgang (station Lunetten, HOV, 
spoor Arnhem, Kromme Rijn).  Extra aandacht gaat uit naar 
doorlopende oeverbeplantingen langs het water.

Verlichting
•  Verlichting beperkt zich tot functionele verlichting voor 

verkeers- en sociale veiligheid langs de doorgaande auto-en 
fietsroutes.

•  De lichtmasten zijn continu langs de functionele li jn. Hierin 
wordt geen onderscheid gemaakt voor de Groene Wig.

Bewegwijzering

Eventuele borden voor bewegwijzering zijn uniform volgens een 
Nieuwe Hollandse Waterlinie standaard. Dit geldt in het bijzonder 
voor het Waterliniepad langs de hoofdverdedigingslijn. Als deze 
standaard nog niet beschikbaar is,  wordt het landelijk toegepaste 
ANWB-systeem gebruikt. Er worden geen speciale Lunetten- of 
Groene Wig-borden ontworpen.

Overig straatmeubilair 
•  Het overige straatmeubilair in de Groene Wig is hetzelfde als in 

de aansluitende woonomgeving. Ook hier geldt, net als bij  de 
Lunetten, het devies opgaan in de omgeving.

•  Alleen voor de begraafplaatsen en Amelisweerd is het 
voorstelbaar dat er een eigen catalogus voor straatmeubilair 
Het deel van de Groene Wig buiten de Waterlinieweg ligt geheel 
in het oorspronkelijke voorland van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie. Voor de vormgeving van alle ingrepen geldt dat ze, 
in aansluiting op de Nieuwe Hollandse Waterlinie, eenvoudig 
dienen te zijn, functionalistisch, opgaand in de omgeving en 
terughoudend in detaillering.

ALGEMENE 
RICHTLIJNEN
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|5.2.2| VLAKKEN 

Naast het Lunetten-gebied (van voorland, achterland en 
Lunetten) zijn er nog drie andere eenheden: de begraafplaatsen 
aan de westzijde van de Waterlinieweg, het landgoedbos van 
Amelisweerd en het sportveldencomplex Maarschalkerweerd. 

Begraafplaatsen

•  Het basisbeeld van de begraafplaats wordt gevormd door 
boomgroepen met daaronder velden met grafstenen en een 
soortenrijke heesterbegroeiing.

•  De begraafplaats wordt van de buitenwereld afgeschermd met 
poorten en dichte beplanting. 

•  Het padennetwerk op de begraafplaats verbindt meerdere 
poorten. 

•  De poorten zijn overdag open voor wandelaars, zodat de 
begraafplaats onderdeel is van ommetjes door de Groene Wig.

•  Een extern netwerk van paden en groene verbindingen smeedt 
de drie begraafplaatsen aaneen tot een samenhangend geheel. 
( Wandelaars kunnen bij de spoorovergang met de busbaan 
meeliften.)

Maarschalkerweerd

Lunettenlandstad 

begraafplaatsen open land

Amelisweerd

Het basisbeeld De begraafplaats wordt van de 
buitenwereld afgeschermd met 
poorten en dichte beplanting. 

Het padennetwerk 
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VLAKKEN

Landgoedbos Amelisweerd

•  Het bos van Amelisweerd bestaat voornamelijk uit hoog 
opgaand en monumentaal geboomte met inheemse 
climaxsoorten als eik en beuk. 

•  Het landgoedbos van Amelisweerd ligt ten noorden van de 
Koningsweg, aan beide zijden van de A27.

•  Het bos wordt doorkruist door monumentale lanen en 
eenvoudige bospaden.

•  Bebouwing in Amelisweerd sluit aan bij het landgoedkarakter 
en het neoclassicistische hoofdgebouw.

Het basisbeeld

Het bos wordt doorkruist 
door monumentale lanen en 
eenvoudige bospaden.

 Het landgoedbos van 
Amelisweerd ligt ten noorden 
van de Koningsweg, aan beide 
zijden van de A27.
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Maarschalkerweerd

•  Maarschalkerweerd bestaat voornamelijk uit open, groene 
sportvelden. 

•  Sloten maken de velden ontoegankelijk vanaf de openbare weg. 
Hekwerken worden alleen toegepast bij de entrees waar men 
over de sloot kan. 

•  Langs de velden liggen lange lijnen van opgekroonde essen. 
Onder de essen door zijn er brede zichtperspectieven naar de 
Lunetten. (Zie ook de richtlijn “zichtperspectieven en zichtlijnen” 
in paragraaf 4.1, buitenruimte.) De Laan van Maarschalkerweerd 
wordt in hetzelfde systeem met essen beplant.

• De gebruikte essen-soorten blijven beduidend lager dan het 
monumentale landgoedbos van Amelisweerd. Gezien vanaf 
het voorland van de Lunetten blijft het landgoedbos boven de 
essen uit torenen.

•  Parkeren gebeurt in lange stroken, gekoppeld aan een essenrij, 
of op vlakken tussen de sportvelden. 

•  De parkeerplaatsen worden in verstevigd gras uitgevoerd 
(ecoblokken, grasbetonstenen, etc.).  De rijbanen zijn verhard. 

•  Bouwwerken in Maarschalkerweerd voldoet aan dezelfde 
richtlijnen als bebouwing in het open voorland van de Lunetten. 
(Zie de richtlijn “bebouwing in het voorland” in paragraaf 4.1, 
gebouwde elementen.) Maarschalkerweerd valt binnen de 
schootsvelden van de Lunetten.

•  Overhoeken tussen de velden kunnen beplant zijn met essen en 
andere lage boomsoorten. Onderbeplanting boven ooghoogte 
wordt niet toegepast. Het uitzicht blijft vrij.  Dit geldt ook voor 
de omgeving van gebouwen en voor de parkeervlakken.

 De Maarschalkerweerd bestaat 
voornamelijk uit open, groene 
sportvelden. 

Langs de velden liggen lange 
lijnen van opgekroonde essen. 

|5.2.2|  
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Sloten maken de velden 
ontoegankelijk 

De parkeerplaatsen in verstevigd 
gras

Parkeren gebeurt in lange 
stroken, gekoppeld aan een 
essenrij,  of op vlakken tussen de 
sportvelden. 

De gebruikte essen-soorten 
blijven beduidend lager dan het 
monumentale landgoedbos van 
Amelisweerd. 

Bebouwing in Maarschalkerweerd

Overhoeken tussen de velden 
mogen beplant zijn met essen en 
andere lage boomsoorten. 

VLAKKENVLAKKEN
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|5.2.3| LIJNEN 

Waterlinieweg

Kromme Rijn

A27

Koningsweg

sporen richting Den Bosch en 
Arnhem

inundatiekanaal

Oud Wulverbroekse 
wetering

Houtense pad

Karakteristiek voor de historische accessen, landschappelijke en 
infrastructurele li jnen is dat ze DOOR de vlakken heen gaan en niet 
een scheiding tussen de vlakken zijn. De profielen van de lijnen 
veranderen met het vlak waar ze doorheen gaan. De Waterlinieweg 
is hierop een uitzondering. Deze ligt op de hoofdverdedigingslijn 
en kan als continue scheidslijn worden opgevat. 
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Kromme Rijn

•  De Kromme Rijn maakt onderdeel uit van het landschap, loopt 
door weiden en bossen. De oevers zijn natuurlijk . 

•  Rond de rivier bevindt zich een brede ecologische zone, 
geflankeerd door stedelijke functies (sportvelden, zwembad, 
stadion, groene ontsluitingsweg) en Waterlinieforten 
( Vossegat en Lunetten). De ecologische zone bevat poelen en 
nevengeulen, boomgroepen, natte oevervegetatie, kruidenrijk 
grasland en kleine groepjes struweel. Zichtlijnen zijn er zowel 
naar het fort Vossegat als naar de Lunetten.

•  De Kromme Rijn stroomt door een lommerrijk , parkachtig 
gebruikt plantsoen tussen stedelijke bebouwing.

•  Het water en de oeverzones van de Kromme Rijn vormen een 
natte ecologische verbinding tot diep in de stad.

onderdeel van landschap

ecologische zone

parkachtig plantsoen

LIJNEN
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Koningsweg

•  Oostelijk van de A27 heeft de Koningsweg een landelijk profiel 
met eiken en grasbermen.

•  Tussen A27 en Waterlinieweg is de Koningsweg beplant 
met essen in een haag van veldesdoorn. Voet en fietspaden 
bevinden zich buiten de haag.

•  In de stad wordt de Koningsweg een laan van platanen. De 
bomen staan in de verharding.

•  Ter hoogte van de Lunetten gaat de Koningsweg met een brug 
over de doorlopende gracht. De historische situatie wordt 
hersteld en de passage van de Lunetten gedramatiseerd.

•  De traverse tussen de Lunetten 1 en 2, waar de Koningsweg 
doorheen snijdt, wordt zoveel mogelijk hersteld.

•  De Koningsweg heeft als ecologische verbinding de stad in 
vooral betekenis door de continue beplanting met grote bomen. 

landelijk profiel

In de stad

tussen A27 en Waterlinieweg

|5.2.3|  
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Sporen

•  De sporen gaan door het landschap met weidse zichtlijnen.
• De landschappelijke ruimte is vanuit de trein gezien ingeperkt 

tot de voorgrond rond het spoor. Daar achter doemt de stad op.
•  De sporen gaan door een verdicht gebied met hoge bomen en 

stedelijke bouwblokken dicht op het spoor.
•De spoorbermen vormen een droge ecologische verbinding tot 

diep in de stad.

Oud Wulvenbroek Wetering

•In de wijk Lunetten is de wetering een stedelijke watergang.
• In het open voorland heeft de wetering het karakter van een 

meanderend riviertje met ecologische oevers.
•  Ten westen van de Lunetten ligt de wetering in buizen onder de 

grond.
•  De ecologische betekenis van de wetering is vooral lokaal,  het 

legt een groen/blauwe ader vanuit het open voorland de wijk 
Lunetten in. 

LIJNEN
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Rijksweg A27

De profielen van de A27 sluiten aan op het routeontwerp van 
RWS. De A27 wordt de panoramaroute. Leidend is dat de weg te 
gast is in zijn omgeving. Landschappen en steden zijn maximaal 
ervaarbaar.

•Langs de wijk Lunetten duikt de A27 vanuit het knooppunt 
Lunetten naar beneden. 

•  Tussen spoor Utrecht - Den Bosch en de Koningsweg gaat 
de A27 door het Lunetten-vizier.  De taluds zijn beplant met 
struweel met daarin meidoorn en sleedoorn, verwijzend naar 
de taludbeplanting op de Lunetten. Er staan geen opgaande 
bomen in of achter het struweel. 

•  Bij  de Koningsweg duikt de A27 het bos van Amelisweerd in. 
Aan weerszijden van de snelweg staan monumentaal hoge 
bomen tot aan de rand van het wegtalud.

Bij bos Amelisweerd

Tussen sppor en Koningsweg

Langs wijk lunetten

|5.2.3| 
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Inundatiekanaal

•  In de wijk Lunetten heeft het inundatiekanaal het karakter van 
een kanaal,  met grastaluds en bomenrijen.

•  Het inundatiekanaal stopt bij Lunet 4.
• Het inundatiekanaal dient ontwikkeld te worden als een groene 

verbindingslijn tussen de Lunetten en het Linielandschap ten 
zuiden van Utrecht. De ecologische en recreatieve betekenis 
van het inundatiekanaal zijn daarbij nadrukkelijk onderwerpen 
om uit te werken.

Waterlinieweg

De Waterlinieweg staat als l i jn op zich. Het is een continue lijn 
die zelfstandig, omgeven door veel opgaand groen, door het 
stadslandschap loopt. Vanaf de weg is van de stad niet zoveel te 
zien. Alleen de hoogtepunten tonen zich aan de weg, zoals het 
stadion Galgenwaard en de Berekuil.  De Lunetten gaan dit op hun 
eigen manier ook doen.

•Ter hoogte van de Lunetten gaat de Waterlinieweg vergezeld van 
een geluidscherm. 

•  Het scherm zorgt voor meer rust en verstill ing in het gebied 
rond de Lunetten. 

•  Het scherm onderscheidt zich van de geluidswal langs de wijk 
Lunetten en andere schermen langs de weg. 

•  Het scherm verwijst in zijn vormgeving naar de Lunetten. 
Enerzijds is het gecamoufleerd, gaat het op in zijn omgeving. 
Anderzijds vormt het scherm een venster naar de Lunetten. Het 
refereert naar het historische zicht op de Houtense Vlakte vanuit 
de verscholen omgeving op de Lunetten. Op een zelfde manier 
kijkt de automobilist nu naar de Lunetten.

LIJNEN
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gewenst fietspad

aanwezig fietspad

gewenste onderdoorgang

bestaande onderdoorgang

fietspad tijdelijk buiten 

1.

4.

5.

3.

6.

2.

In de verschillende netwerken zijn diverse maatregelen nodig 
om de netwerken goed te laten functioneren, om een fijnmazig 
en sluitend netwerk te maken voor recreatieve ommetjes, voor 
functionele en comfortabele doorgaande routes en voor een 
zo robuust mogelijk ecologisch systeem. Als eerste wordt een 
overzicht gegeven van de maatregelen. De ingrepen staan in 
willekeurige volgorde. Daarna volgen de beeldrichtlijnen voor de 
ingrepen.

|5.2.4| NET WERK 

fietsnetwerk

Fietsverbindingen

1.Een doorgaande fietsverbinding tussen station Lunetten en 
de Laan van Maarschalkerweerd, inclusief het verbeteren van 
de onderdoorgang bij station Lunetten en het maken van een 
onderdoorgang onder het spoor Utrecht - Arnhem. 

2. Verbeteren van de aansluiting van fietspaden in Amelisweerd 
op de Koningsweg.

3.Doortrekken van het fietspad langs de Waterlinieweg richting 
Tolsteeg/Laagraven.

4.Fietsroute over het tracé van het museumspoor bij opheffing 
van het spoor.

5.Ongelijkvloerse noord-zuid fietsverbinding over het spoor.
6.Nieuw viaduct Laan van Kovelswade - Houtensepad, het oude  

Houtensepad tracé.
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NET WERK
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Voetverbindingen

1. Verbeteren van de voetgangersverbinding over het spoor  
  tussen Lunet 2 en 3.

2. Maken van een continu en comfortabel voetpad achter de   
  Lunetten 1 en 2.

3. Maken van een recreatief ommetje voor Lunet 2 langs.
4. Maken van een recreatief ommetje voor Lunet 1 langs.
5. Het toegankelijk maken van de vier Lunetten voor wandelaars.
6. Wandelpaden langs de Oud Wulvenbroek wetering tussen de   

  Koningsweg en het spoor.
7. Maken van een goede onderdoorgang voor wandelaars onder   

  de HOV-lijn en het spoor Utrecht - Arnhem. (Een oversteek bij   
  de HOV-lijn is ook mogelijk , doch minder uitnodigend.)

8. Een wandelpad langs de Oud Wulvenbroek wetering tussen de  
  twee sporen.

9. Het verbeteren van de onderdoorgang bij station Lunetten.
10.Diverse wandelpaden langs en tussen de sportvelden door in  

   Maarschalkerweerd.
11.Verbreding van de Koningsweg-brug over de A27 voor een  

   comfortabele en veilige wandelverbinding.
12.Voor wandelaars toegankelijk en/of veilig maken van twee  

  bruggen over de Kromme Rijn (ter hoogte van stadion en     
  mytylschool).

13.Het toegankelijk maken van de drie begraafplaatsen
   (Kovelswade, Soestbergen en Tolsteeg) voor wandelaars     

  middels extra toegangspoorten.
14.Een voetpad langs de HOV-busbaan tussen Lunet 2 en    

   begraafplaats Kovelswade. 
15.Voetverbinding langs het spoor tussen de begraafplaatsen  

   Kovelswade en Soestbergen. De voetganger kan hier meeliften   
   met de spoor-oversteek van de HOV-bussen.

16. Wandelroute over het tracé van het museumspoor bij   
   opheffing van het spoor.

17.Aantrekkelijke wandelroute tussen het viaduct Laan van   
   Soestbergen en de Opaalweg/Gazellestraat.

18.Nieuw viaduct Laan van Kovelswade - Houtensepad, het oude  
   Houtensepad tracé.

|5.2.4| 

voetgangersnetwerk



- 107 -

NET WERK



- 108 -

|5.2.4| 

Waterverbindingen

1.Een open waterverbinding tussen Kromme Rijn en gracht Lunet 
1 in combinatie met een fluctuerend waterpeil in de gracht van 
Lunet 1. Het stuwtje wordt verwijderd.

2.Maken van een open waterverbinding tussen Lunet 1 en 2 in 
combinatie met een doorvaarbare brug in de Koningsweg en 
een fluctuerend waterpeil in de gracht van Lunet 2.

3.Verwijderen stuwtje tussen de gracht van Lunet 2 en de Oud 
Wulvenbroek wetering, in combinatie met een fluctuerend 
waterpeil in de Oud Wulvenbroek wetering tot aan station 
Lunetten.

4.Een doorvaarbare onderdoorgang onder de HOV-busbaan en het 
spoor Utrecht - Arnhem.

5.Een doorvaarbare onderdoorgang onder het spoor Utrecht - Den 
Bosch, in combinatie met de voet/fiets-onderdoorgang van 
station Lunetten. Voor het waterbeheer is hier een stuwtje nodig. 
Voor het varen kan een “bootovergang” aan het stuwtje worden 
toegevoegd.

6. Aanpassen van enkele duikers in de wijk Lunetten om het 
watersysteem bevaarbaar te maken.

7.Aanleg van een verbinding tussen het water van Hoograven en 
Lunetten, van het Ridderplantsoen naar het Inundatiekanaal. 
Zoveel mogelijk als open water verbinding, waar nodig in een 
buis. 

8.Heroverwegen van de watertoevoer naar de gracht van 
Lunetten 3 en 4. Relatief vuil Kromme Rijn water aanvoeren 
vanuit de gracht van Lunet 2 via een diepe sifon onder de 
spoor-dive-under door. Of schoner water vanuit Hoograven de 
Lunetgrachten in pompen en via Gaasterland en de bermsloot 
langs het spoor weer laten uitstromen in het wijkwater van 
Lunetten. In dit geval zorgt het doortrekken van de bermsloot 
aan de noordzijde van het spoor tot aan de gracht van Lunet 2 
voor doorstroming aldaar.

9.Maken van een doorvaarbare onderdoorgang onder de Weg tot 
de Wetenschap tussen de Kromme Rijn en Rijnsweerd Zuid.

waternetwerk
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|5.2.4|  

Ecologische verbindingen

1.Open waterverbinding tussen de Kromme Rijn en de fortgracht 
van Lunet 1

2.Open waterverbinding tussen de Lunetten 1 en 2.
3.Faunaverbindingen voor amfibieën en kleine zoogdieren 

onder het spoor tussen het Beatrixpark, de spoordriehoek 
en het voorland van Lunet 2. Een waterverbinding tussen de 
fortgrachten van Lunet 2 en 3 met ecologische waarde is niet te 
maken. Daarvoor gaat de dive-under van het spoor te diep.

4.Ecologische oevers langs de Oud Wulvenbroek wetering.
5.Aanleg van natte graslandvegetaties langs de Oud Wulvenbroek 

wetering en in het open voorland.
6. Vleermuisroute vanuit de Lunetten langs de HOV-busbaan de 

stad in.
7. Verbeteren eologische verbinding bij viaduct Brennerbaan - 

Amethistweg
8.Aandacht voor ecologische verbindingen over de A27, 

meeliftend op de diverse bruggen over de snelweg.
9. Ruime ecologische oever langs de Kromme Rijn onder de brug 

Laan van Maarschalkerweerd door.

ecologische verbindingen
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Informatievoorziening
Voor de informatievoorziening via internet en bibliotheek en 
andere informatiepunten worden hier geen richtlijnen opgesteld. 
Dit plan beperkt zich tot de (beeld)richtlijnen in de buitenruimte.

Borden en routes

Ook hier geldt opnieuw dat de aan te duiden routes herkenbaar 
gemaakt worden met in de gehele Nieuwe Hollandse Waterlinie 
te gebruiken meubilair.  Dit geldt in het bijzonder voor het 
Waterliniepad langs de hoofdverdedigingslijn. Zolang het 
Waterlinie•meubilair nog niet ontwikkeld of beschikbaar is 
wordt meubilair toegepast conform het landelijk geldende 
ANWB•systeem.

|5.3| HOUTENSE VLAKTE

Evenement Houtense Vlakte

•  De ingreep legt een visuele verbinding tussen de Lunetten, 
Vossegat, Rijnauwen, Vechten en ‘t Hemeltje.

•  Een visuele ingreep die op grote afstand herkenbaar is voor een 
breed publiek.

•  Het visuele effect van de ingreep speelt in op de perspectief 
en de reissnelheid van treinreizigers en automobilisten op de 
diverse hoofdwegen (A12, A27, Waterlinieweg).

•  De ingreep is eenvoudig in zijn uitvoering. 
•  Een jaarlijks terugkerend evenement.

Communicerende forten

•  Een kunstzinnig project dat inspeelt op de communicatie tussen 
forten door een combinatie van beeld en geluid.

•  De ingreep legt een mentale verbinding tussen de Lunetten, 
Vossegat, Rijnauwen, Vechten en ‘t Hemeltje.

•  De uiting in beeld en geluid is mysterieus, roept verbazing, 
verwarring en nieuwsgierigheid op. Het kost even tijd om uit 
te vinden wat er aan de hand is,  hoe het in elkaar zit,  waar het 
vandaan komt, etc.

•  De fysieke verpakking is ingetogen, gecamoufleerd en gaat op 
in zijn omgeving, is er om te ontdekken. Het geluid en beeld 
zijn de aandachttrekkers, niet de verpakking.

•  Het zijn technische hoogstandjes in robuuste verpakking, als 
verwijzing naar militaire techniek enerzijds (altijd het verst in 
ontwikkeling), en naar militaire bouwkunst anderzijds (bestand 
tegen fysiek geweld).



- 113 -



A C T I E P L A N



- 115 -

A C T I E P L A N



- 116 -

|6|  ACTIEPLAN

6.1 Maatregelen

Uit de visie komen diverse maatregelen voort om de geschetste 
beeld tot ontwikkeling te brengen. In de onderstaande tabellen 
zijn de belangrijkste acties op een rij  gezet. De acties zijn 
onderverdeeld in een aantal categorieën.

1. Implementatie: 
de acties die genomen moeten worden om de visie planmatig 
verder te brengen, zodat tot realisatie kan worden over gegaan

Vervolgens komen de maatregelen voor realisatie in het veld aan 
bod. Hierbij is een onderscheid gemaakt naar de verschillende 
schaalniveaus zoals ze in de visie aan bod zijn gekomen:
2. Lunetten en omgeving
3. Groene Wig
4. Houtense Vlakte

Onder aan de laatste tabel staat tot slot de actie die betrekking 
heeft op de totale Nieuwe Hollandse Waterlinie.  

Een belangrijke vervolgstap is het maken van een kostenindicatie 
van de realisatie-maatregelen en het nader onderzoeken van 
de exploitatie-mogelijkheden van met name het voorland. Dit 
onderzoek zal mede gericht moeten zijn op het vinden van 
opbrengsten voortkomend uit de realisatie. 

Als meer zicht is op de financiële aspecten, kan een 
prioriteitenlijst voor de maatregelen worden opgesteld. De 
prioriteitenstelling zal gebaseerd worden op drie criteria:

- de cruciale ingrepen om het samenhangende beeld van de 
Lunetten met het voor- en achterland herkenbaar en beleefbaar 
te maken;

- de mogelijkheden in financiering, rekening houdend met 
investeringsmiddelen, volgorde in inkomsten en uitgaven, 
voorinvesteringen, enzovoort; 

-  de eenvoud van de ingrepen in voorbereidingstijd, kosten en 
uitvoering. Ingrepen die eenvoudig te realiseren zijn kunnen 
meteen gedaan worden. 
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6.2 Besluitvorming en communicatie

De besluitvorming over de gebiedsvisie Lunetten gaat, gelet op 
de voorgeschiedenis van de plannen in de Groene Wig en de 
uitvoerige interactie met betrokken partijen in de plannen van de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie, vanzelfsprekend gepaard met een 
actieve consultatie van belanghebbenden en belangstellenden. 
Een deel van hen (bewonersorganisaties en diverse ambtelijke 
diensten) zijn reed in de planvorming betrokken. De gemeenteraad 
stelt uiteindelijk het ambitieniveau voor de Lunetten vast op basis 
van deze gebiedsvisie. Utrecht is voor een aantal onderdelen sterk 
afhankelijk van bijdragen van derden, zoals de projectorganisatie 
Nieuwe Hollandse Waterlinie en het Waterschap, en ook van 
particuliere initiatieven. 

Er zullen afzonderlijke besluiten aan de gemeenteraad worden 
voorgelegd voor die deelprojecten, waarvan de financiering 
zeker gesteld is en de planvorming kan starten. De sturing op 
gebiedsvisie-niveau concentreert zich na een positief besluit over 
de gebiedsvisie op het bewaken van de samenhang, de richtlijnen 
per project en de financiële regie. Ook de communicatie en 
participatie vanuit de bevolking zal na het vaststellen van de 
gebiedsvisie op projectniveau worden vormgegeven.
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B I J L A G E N
Bijlage 1:  Lijst van nota’s en literatuur
Bijlage 2: Terminologie verdedigingswerken
Bijlage 3: Enkele belangrijke kaarten uit de beleidsplannen
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|1|  LIJST VAN NOTA’S EN LITERATUUR

Nota’s

A27 Routeontwerp, concept 1e fase document; MUST, juli  2005

A27 Routeontwerp, de Panorama-route (folder);  www.
routeontwerp.nl,  2006

Ambities Kraag van Utrecht; enveloppecommissie Kraag van 
Utrecht versie 1.3, 10 augustus 2006

Belvedère studie. Utrecht in de verdediging, de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie in een verstedelijkte stadsrand; Gemeente Utrecht 
Dienst stadsontwikkeling i.s.m. Projectbureau Belvedère Utrecht, 
Utrecht 2005

Beoordelingskader openbare ruimte Galgenwaard; gemeente 
Utrecht, Utrecht 15 november 2001

Buitenplaats Maarschalkerweerd; CH & Partners stedebouw en 
landschap, gemeente Utrecht, Wijkbureau Oost, KPMG metrum 
management en planontwikkeling, Utrecht juli  1999

Cultuurhistorische analyse 1, Vier lunetten van de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie, herbestemmen gezien vanuit de 
monumentale waarde; Marrit van Zandbergen, DSO stedenbouw 
en monumenten sectie cultuurhistorie, gemeente Utrecht, Utrecht 
2005

Cultuurhistorische effectenrapportage, de verdedigingswerken 
Lunetten en omgeving; Fred Gaasbeek, studie in opdracht van 
sectie cultuurhistorische stedenbouw en monumenten, DSO, 
gemeente Utrecht, Utrecht 2003

Cultuurhistorisch onderzoek, De vier lunetten op de Houtense 
Vlakte bij Utrecht;
Marrit van Zandbergen en Menno Smit, sectie cultuurhistorie 
gemeente Utrecht, Utrecht 2006  

De Romeinse lijn, de limes van Levefanum naar 
Laurum,ontwerpideeën; Provincie Utrecht, Utrecht 2005

Gebiedsprogramma, ambities Kraag van Utrecht; Envelopcommisie 
Kraag van Utrecht, Utrecht 2006

Gedekte gemeenschapsweg bij Fort Honswijk, visie en ontwerp 

wandelroute; BunkerQ bureau voor er fgoedontwikkeling en OKRA 
landschapsarchitecten bv in opdracht van gemeente Houten, 
Houten 2006

Groenstructuurplan Utrecht;  DSO gemeente Utrecht, Utrecht 21 
november 2006

Handreiking watertoets 2, samenwerken aan water in ruimtelijke 
plannen; RIZA in opdracht van de landelijke projectgroep 
watertoets, Den Haag/ Lelystad 2003

Hoogbouwvisie; gemeente Utrecht, Utrecht 13 januari 2005

HOV om de zuid, integraal programma van eisen; gemeente 
Utrecht, Utrecht december 2005

Kromhout kazerneterrein, inventarisatie bestaand beleid (concept); 
dienst stadsontwikkeling gemeente Utrecht, Utrecht 30 oktober 
2006

Natuurlijk Lunetten, integraal groenplan deel 1 t/m 4;  Bureau 
H.J.V. van den Bijtel & Stichting Ecologisch Advies Utrecht, Utrecht 
2003

Panorama Krayenhoff,  l inieperspectief ;  stuurgroep Nationaal 
Project Nieuwe Hollandse Waterlinie, Projectbureau Nationaal 
Project Nieuwe Hollandse Waterlinie en Eric Luiten BNT, Utrecht 
maart 2004

Regionaal groen in de stadsrand, deel 2: concept programma 
naar thema; gemeente Utrecht, Dienst stadsontwikkeling, Utrecht 
september 2001

Sportpark in de Linie, discussienota Maarschalkerweerd; gemeente 
Utrecht, Utrecht maart 2004

Structuurvisie Utrecht 2015-2030; gemeente Utrecht Dienst 
stadsontwikkeling, Utrecht 1 juli  2004

Van geheim naar publiek domein; gemeente Utrecht, Utrecht 
maart 1997

Visie De Uithof, visie op de ruimtelijke en functionele 
ontwikkeling; gemeente Utrecht, dienst stadsontwikkeling, Utrecht 



- 123 -

juli  2006

VleuGel/RSS deelgebied Utrecht Vaartsche Rijn/ Utrecht Lunetten; 
Holland railconsult i .s.m. met gemeente Utrecht (dRo), Holland 
Railconsult,  2003

Literatuur

Cultuurhistorische routes in de provincie Utrecht, De Hollandse 
waterlinie; Douwe Koen, Buijten & Schipperheijn, Amsterdam 2000 

Cultuurhistorische routes in de provincie Utrecht, Het Kromme 
Rijngebied; Roland Blijdenstijn, Buijten & Schipperheijn, 
Amsterdam 2000 

De Hollandse Waterlinie; Hans Brand & Jan Brand, Veen uitgevers, 
Utrecht 1986

Fietsen door de Nieuwe Hollandse waterlinie, acht etappes; Paul 
Vesters, Instituut voor Publiek en Politiek, Amsterdam 2002

Grote historische atlas 1905, Utrecht; Wim Breedveld, Anoek van 
der Leest, Huib Stam e.a.,  Uitgeverij  Nieuwland, Tilburg 2005 

Grote historische atlas van Nederland, West-Nederland 1839-1859; 
redactie Wolters-Noordhoff Atlasprodukties, Wolters-Noordhoff, 
Groningen 1990

Limes Atlas; Bernard Colenbrander, Uitgeverij  010, Rotterdam 2005 

Nieuwe Hollandse Waterlinie twee, landschap met een geheim; 
samenstelling Michael van Gessel,  Tineke Blok & Bram Breedveld 
i .o.v. Stimuleringsfonds voor Architectuur, Rotterdam 

Sterk water, De Hollandse Waterlinie; Chris Will,  Uitgeverij  Matrijs, 
Utrecht 2002 

Strategisch laagland, digitale atlas Nieuwe Hollandse Waterlinie; 
Clemens Steenbergen, Johan van der Zwart, Uitgeverij  010, 
Rotterdam 2006

Tastbare tijd, cultuurhistorische atlas van de provincie Utrecht; 

Roland Blijdenstijn, Provincie Utrecht, Utrecht 2005 

Waterliniepad, van Muiden tot Gorinchem in vijftien etappes; 
(anoniem), Uitgeverij  Open Kaart,  Den Haag 2000
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 Bron: ‘  Cultuurhistorisch onderzoek, De vier lunetten op de Houtense 
Vlakte bij Utrecht” 

|2|  TERMINOLOGIE VERDEDIGINGSWERKEN
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glacis

borstwering & banket

brug

poort

terreplein

fortgracht

beklede muur
flankkazemat

keelmuur

rij eiken

meidoorn en 
sleedoorn

Overzichtstekening terminologie van de Lunetten
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Structuurvisie Utrecht 2015•2030’

|3|  ENKELE BELANGRIJKE KAARTEN UIT BELEIDS-     PLANNEN
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themakaarten “stedelijk groen” en “water” uit de Structuurvisie Utrecht 2015•2030’

|3|  ENKELE BELANGRIJKE KAARTEN UIT BELEIDS-     PLANNEN
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|3|

themakaarten “verkeer & vervoer” en “milieu” uit de Structuurvisie Utrecht 2015•2030’
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Groenstructuurplan Utrecht
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Natuurdoeltypen gemeente Utrecht

|3|  
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Samengestelde luchtfoto, oorspronkelijke bron: Google Earth, 21 september 2006
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OKRA landschapsarchitecten
Oudegracht 23
3511 AB  Utrecht
t. 030 - 273 4249
f. 030 - 273 5128
e. info@okra.nl
www.okra.nl

opdrachtgever
Gemeente Utrecht
Project Management Bureau
Postbus 8406
3503 RK  Utrecht

�nanciering
Stimuleringsfonds voor de Architectuur
Belvedere

Projectgroep 

Martine Sluijter  PMB, gemeente Utrecht
Sander Rijksen   PMB, gemeente Utrecht
Marjolein Hillege  Afd. Stedenbouw & Monumenten 
    DSO, gemeente Utrecht
Marrit van Zandbergen  cultuurhistoricus (extern)
Hans Oerlemans  OKRA Landschapsarchitecten
Wim Voogt   OKRA Landschapsarchitecten
René van Dijk   Stadswerken, Bijzonder Beheer
Teun Winkelman  Stadswerken, Bijzonder Beheer
Harrie Urlings   Wijkbureau oost, Gemeente Utrecht
Jan Willem van Zeijl   Afd. Stedenbouw & Monumenten 
    DSO, gemeente Utrecht
Micha Stolzenburg  Wijkbureau zuid, Gemeente Utrecht
Marcel de Lange   Afdeling Verkeer DSO, gemeente 
    Utrecht

 
Werkateliers 

Marije van Bork  OKRA Landschapsarchitecten
Frank Samsen   DSO, gemeente Utrecht
René Leppink   DMO sport en recreatie
Co de Jager   PMB, gemeente Utrecht
Menno Smit   cultuurhistoricus (extern)
Bart Klück   gemeente Utrecht
Cees Rampart   gemeente Utrecht
Joop Spaans   Stadswerken
Karen Boelhouwer  OGU
Anny Koenders   wijkraad zuid
Eelco Bos    wijkraad zuid
Tini van geleuken  wijkraad oost
André Kersten   wijkraad oost
Maarten Brinkman  BOL
Wim van den Brink  BOL
Ewold Gussenhoven  BOL

COLOFON  


	INHOUDSOPGAVE
	VOORWOORD
	1 INLEIDING
	2 DE LUNETTEN IN ONTWIKKELING
	3 DE LUNETTEN ANNO 2006
	4 GEBIEDSVISIE
	5 BOUWDOOS
	6 ACTIEPLAN
	BIJLAGEN



