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in het kader van het Young innovators 
programma van het College van rijksadviseurs 
heeft atelier to the bone onderzocht op welke 
wijze de Zuiderwaterlinie een rol kan spelen als 
‘vector voor gebiedsontwikkeling’. Co-producent 
is de Provincie noord-brabant en daarmee geldt 
ook de ruimtelijke agenda van de provincie als 
belangrijk uitgangspunt. het onderzoek verkent 
de potentie van de Zuiderwaterlinie op meerdere 
schaalniveaus: van het verhaal en mogelijke 
toekomstvisie van de linie op macroschaal naar 
de mogelijke interventies op microschaal.

Centraal in het onderzoek staat het verbinden 
van actuele opgaven zoals klimaatverandering 
en de energietransitie met de ruimtelijke 
elementen van de linie. Daarmee beoogt het 
onderzoek verder te kijken dan de wijze waarop 
veelal omgegaan wordt met cultureel erfgoed: 
preservatie met een toeristische bestemming. 
Juist de relevantie van de linie voor het heden 
kan versterkt worden door de linie een drager te 
laten zijn van interventies die bijdragen aan onze 
toekomstbestendigheid.

atelier to the bone verbindt mensen en 
materiaal. wij zijn ontwerpers én makers met een 
grote fascinatie voor de manier waarop mensen 
hun omgeving gebruiken.
     
ontwerpen betekent voor ons ontdekken, 
ervaren, prototypen en verwonderen. 
afwisselend met hart en hoofd, met kennis en 
intuïtie. ontwerpen is een proces, waarin wij 
met aandacht en vindingrijkheid tot heldere en 
creatieve oplossingen komen.

Van afsluiting 
naar aansluiting

oVer 
atelier to the Bone
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In het kader van het Young Innovators programma 
van het College van Rijksadviseurs heeft Atelier to the 
Bone onderzocht op welke wijze de Zuiderwaterlinie 
een rol kan spelen als ‘vector voor gebiedsontwikkeling’. 
Opdrachtgever is de Alliantie Zuiderwaterlinie en 
daarmee geldt ook de ruimtelijke agenda van de 
provincie als belangrijk uitgangspunt. Het onderzoek 
verkent de potentie van de Zuiderwaterlinie op 
meerdere schaalniveaus: van het verhaal en mogelijke 
toekomstvisie van de linie op macroschaal naar de 
mogelijke interventies op microschaal.

Centraal in het onderzoek staat het verbinden van 
actuele opgaven zoals klimaatverandering en de 
energietransitie met de ruimtelijke elementen van de 
linie. Daarmee beoogt het onderzoek verder te kijken 
dan de wijze waarop veelal omgegaan wordt met 
cultureel erfgoed: preservatie met een toeristische 
bestemming. Juist de relevantie van de linie voor het 
heden kan versterkt worden door de linie een drager 
te laten zijn van interventies die bijdragen aan onze 
toekomstbestendigheid.

Atelier to the Bone is een samenwerking van drie 
architecten, waardoor het aanpakken van een 
landschapsopgave zowel uitdagend als verrassend 
blijkt. Projecten van de studio kenmerken zich door een 
sterk mensgerichte houding, een houding die ook een 
stempel heeft gedrukt op dit onderzoek. Want in een 
netwerksamenleving waarin draagvlak regelmatig de 
doorslag geeft, is het essentieel om toekomstgerichte 
interventies te verbinden aan de bewoners en 
gebruikers die er door beïnvloed worden. Dit onderzoek 
verbindt zodoende de Zuiderwaterlinie aan een 
toekomstperspectief waar de verbinding met lokale 
bewoners en gebruikers onmisbaar is.

Dit onderzoek is een verkenning van mogelijkheden en 
kansen. Het dient ter inspiratie en als basis voor verder 
onderzoek.
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Menno van Coehoorn. Afbeelding: Rijksmuseum, 2015

dE ZuidErwATErLiniE Het brein achter de Zuiderwaterlinie is onbetwist 
Menno van Coehoorn (1641-1704). Uitgegroeid 
van infanterist en belegeraar tot militair strateeg en 
meester vestingbouwer. Hij is verantwoordelijk voor 
het verbinden van verschillende vestingsteden en 
verdedigingswerken in Noord-Brabant tot één ijzersterke 
keten als bescherming tegen invasies vanuit Spanje, 
Frankrijk en België. 

Naast de Zuiderwaterlinie zijn er nog een aantal andere 
waterlinies bekend in Nederland zoals de Stelling van 
Amsterdam de Oude Hollandse- en Nieuwe Hollandse 
Waterlinie. Maar geen enkele andere waterlinie is 
zo omvangrijk en vaker geïnundeerd geweest als de 
Zuiderwaterlinie. Maar liefst 50 jaren van zijn 338 jarig 
bestaan hebben grote delen van de linie onder water 
gestaan. Dit heeft alles te maken met de hiervoor 
gunstige omstandigheden door de kweldruk in het 
grondwater die ontstaat op de scheiding van zand naar 
kleigrond. Een knap staaltje ingenieurswerk dat gebruik 
maakt van de natuurlijke kwaliteit van het landschap. 
Bestaande uit vestingsteden en verdedigingswerken 
en gereguleerd door sluizen en dijken vormt de 
Zuiderwaterlinie een van Nederlands meest tot de 
verbeelding sprekende militaire hoogtepunten.

Door de opkomst van moderne oorlogsvoering door de 
lucht verliezen de inundatievelden hun functie. Wat rest 
is een rijke historie doordrenkt met verhalen. Voor ons 
genoeg aanleiding om richting te geven aan toekomstige 
ontwikkelingen in dit bijzondere gebied.
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De Zuiderwaterlinie manifesteert zich als een 
verzameling vlakken, lijnen en punten waarvan 
de samenhang blijkt uit beelden en verhalen in 
geschiedenisboeken. De rol die de linie in het verleden 
had zal niet meer in die vorm terugkeren, maar de 
structuur waarin de verzameling van ruimtelijke 
elementen een hoger doel diende biedt een kans voor 
de toekomst. Vooral de wederkerigheid tussen stad 
en land is krachtig in zijn eenvoud, de (noodzakelijke) 
verbinding tussen vestingstad en inundatiegebied. 
De een kan niet zonder het ander. Die verbindingen 
zijn ook vandaag nog steeds van belang, maar 
minder aanwezig en ook onze afhankelijkheid ervan 
is slecht zichtbaar. We leven in een tijdperk waarin 
alles mogelijk lijkt maar waarin we steeds verder 
verwijderd zijn van de oorsprong van materialen en 
grondstoffen die ons omringen. Ondanks de huidige 
rijkdom zien we problemen op ons af komen van 
enorme schaal en complexiteit: klimaatverandering, 
verlies van biodiversiteit en grondstoffenschaarste. 
Deze uitdagingen aangaan vraagt een breed gedragen 
transitie naar een andere manier van leven. De 
Zuiderwaterlinie kan daarin een drager zijn van 
oplossingen voor een collectieve duurzame toekomst en 
weer een functie vervullen als weerbaarheidslinie.

De circulaire economie biedt een toekomstperspectief 
waarin de huidige onbalans hersteld wordt. Een model 
waarin het vervullen van menselijke behoefte in verband 
wordt gebracht met de grenzen van ons ecosysteem. 
Verschuiving van focus van economische activiteit 
naar impact, slim organiseren van kringlopen en het 
beschouwen van het metabolisme van gebieden door de 
fysieke stromen centraal te stellen. Precies daar komt de 
verbinding tussen stad en land weer terug: als we op een 
slimme manier kijken naar de potentiële wisselwerking 
tussen stedelijke gebieden en het platteland, kunnen 

SAMEnVATTinG

we lokaal in het grootste gedeelte van onze behoefte 
voorzien, zichtbaar en beleefbaar. Dit is een vergaand 
toekomstperspectief, waar we alleen collectief naar toe 
kunnen werken. Daar zijn plekken voor nodig die deze 
toekomst ruimte en vorm geven. Hier ligt de kans voor 
de Zuiderwaterlinie als proeftuin voor de Circulaire 
Economie.

In het deel van Brabant waar de Zuiderwaterlinie ligt 
zijn de ambities en ruimtelijke potentie al grotendeels 
aanwezig als basis om de circulaire economie verder 
betekenis te geven. De verspreiding van de steden en 
landelijk gebied is ideaal en er zijn een aantal clusters 
waarin de toekomst verkend wordt op bijvoorbeeld 
het gebied van agrofood en de biobased economy. 
Ook de wijze waarop er wordt samengewerkt in platte 
organisatievormen, toegankelijke instituten en in 
samenspraak met burgers biedt perspectief.

Hoe de circulaire economie de bewoner raakt is een 
essentiële vervolgvraag. Een systeem zonder integratie 
van de ‘gebruiker’ is niet toekomstbestendig. Ook 
daar kunnen we putten uit de kracht van de linie. De 
Zuiderwaterlinie heeft, naast de zichtbare sporen in 
het landschap, ook sterk bijgedragen aan de Brabantse 
cultuur en identiteit. Het verschil tussen Protestants en 
Katholiek, en het verschil tussen wel en geen carnaval 
vieren zijn beide te herleiden naar het verleden waarin 
de Zuiderwaterlinie een bepalende rol heeft gespeeld. 
Met die invloed op het heden verdient dit verhaal 
meer aandacht. Het verhaal dat we vertellen verschuift 
vervolgens: van heroïsche gevechten en heldenverhalen, 
naar een weerbaarheid die niet alleen vroeger maar 
juist ook nu een kenmerk is van het gebied. De 
Zuiderwaterlinie als drager voor de toekomst.

De uitwerking van deze gedachtegang richt zich op de 
lijnen en punten van de linie: de dijken, sluizen en forten 
die resteren in het landschap. Op grote schaal zien 
wij de lijnen geleidelijk transformeren tot ecologische 
verbindingszones, die daarmee de biodiversiteit 
vergroten en grondstoffen kunnen bieden voor biobased 
bouwprojecten. Op specifieke plekken komen lijnen 
en punten samen in voorstellen voor interventies 
die een dijk zichtbaarder maken met aansluitend 
een samenkomstfunctie op een ‘punt’ van de linie. 
Interventies die de verbinding maken tussen verleden, 
heden en een duurzame toekomst.

Wij hebben daarin getracht verder te kijken dan alleen 
vrijetijdsbesteding. We zien de linie zeker als toeristische 
bestemming, maar zien ook kansen om inwoners op een 
meer duurzame manier met de linie te verbinden. Onder 
andere door te wonen in een ecodorp in de linie, of na je 
leven als een boom terug te keren in het landschap als 
onderdeel van een liniedijk .
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Om invulling te geven aan de vraag hoe de 
Zuiderwaterlinie kan dienen als “vector voor 
gebiedsontwikkeling” hebben wij het gebied waar deze 
linie ligt geanalyseerd. Het doel is om kansen en opgaven 
te identificeren die een rol spelen of gebaat zijn bij 
gebiedsontwikkeling. 
Op basis van de ontwerp omgevingsvisie van de 
provincie Noord-Brabant en de daarin geformuleerde 
uitgangspunten zijn de volgende onderwerpen 
geïdentificeerd en geanalyseerd: landbouw, water, 
netwerk-samenleving, waardering, natuur en ecologie en 
energie.

Naast deze onderwerpen is ook de huidige toestand 
van de onderdelen van de linie geanalyseerd; de 
vestingsteden en verdediging objecten, de dijken en 
bijbehorende inundatievelden. Oftewel de ruimtelijke 
punten, lijnen en vlakken van de Zuiderwaterlinie.
Als begrenzing van de analyse zijn de gemeentegrenzen 
van de bij de Alliantie Zuiderwaterlinie aangesloten 
gemeenten en de provinciegrens aangehouden.

Bron: Zuiderwaterliniemars.nl
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Afbeelding: Jenny Hill

“op wEiniG pLAATSEn in dE wErELd iS dE hELE 
kETEn VAn ‘Grond ToT Mond’ Zo coMpAcT 

VErTEGEnwoordiGd ALS op brAbAnTSE bodEM.“

Innovatieprogramma agrofood Provincie Noord-Brabant

AnALYSE
LAndbouw

Landbouw is een grote economische sector in de 
Brabantse economie en is in het gebied van de 
Zuiderwaterlinie dan ook ruim vertegenwoordigd. 
Daarnaast is het een sector die continu in beweging 
is door veranderende inzichten. Zoals momenteel 
bijvoorbeeld de fosfaatwetgeving, daken van 
bedrijfsbebouwing met asbest, vraagtekens vanuit de 
samenleving bij hoe ons voedsel geproduceerd wordt en 
de transitie naar een circulaire economie. Welke rol kan 
de landbouw spelen in mogelijke gebiedsontwikkelingen, 
welke kwaliteiten zijn er en welke ontbreken? En hoe 
relateert dit aan (het gebied van) de Zuiderwaterlinie?
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bodEMGEbruik AGrAriSch
Bron: Netwerken in Brabant

Het gebied van de Zuiderwaterlinie ligt in het noordelijk 
deel van Brabant. Ingeklemd tussen de Maas en de 
Naad van Brabant vormt het een overgangsgebied van 
de zandgronden naar de vruchtbare kleigronden. Door 
deze grond is het grondgebruik in dit gebied dan ook 
voornamelijk agrarisch van aard. Het vormt een groot 
aaneengesloten agrarisch gebied. In dit gebied bevinden 
zich enkele “eilanden” in de vorm van steden en enkele 
grotere industriële en logistieke clusters. Er zijn geen 
groene “eilanden” in de vorm van bossen zoals die in het 
zuidelijk deel van Brabant wel te vinden zijn.

bodEMGEbruik AkkErS
Bron: Netwerken in Brabant

Het agrarisch grondgebruik in het westelijk deel van het 
gebied van de Zuiderwaterlinie richt zich voornamelijk 
op akkerbouw. Er wordt op grote schaal aardappels, 
suikerbieten, maïs en graan verbouwd. Dit gebied 
speelt dan ook een grote rol in de agrofoodsector van 
Brabant. Deze sector is regionaal en internationaal 
van grote economische waarde voor Brabant. In het 
gebied wordt ook samengewerkt met de hightech 
industrie. In Bergen op Zoom, een van de vestingsteden 
van de Zuiderwaterlinie, bevindt zich bijvoorbeeld de 
de Green Chemistry Campus. Hier worden nieuwe 
en duurzame materialen ontwikkeld voor de bouw- 
en verpakkingsindustrie op basis van hernieuwbare 
grondstoffen die in de directe omgeving geteeld worden. 
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VEEhoudEriJEn

Hoe verder je de Zuiderwaterlinie naar het oosten 
volgt, hoe meer veehouderijen je tegenkomt. Hoewel 
dit deel van de agrarisch sector niet grondgebonden 
is drukt het wel een stempel op het landschap. 
Mede door de economische ontwikkelingen in deze 
concurrerende sector. Zo komt er aan de ene kant 
door bedrijfsbeëindiging steeds meer agrarische 
bedrijfsbebouwing leeg te staan. Terwijl aan andere kant 
door economisch noodzakelijke schaalvergroting de 
overlevende bedrijven steeds massaler worden.

Bron: Netwerken in Brabant
AkkErS En GrAS

Door de positionering op de overgang van zand naar klei 
kennen delen van het agrarisch gebied in Noord-Brabant 
een specifieke verschijningsvorm. Het is namelijk 
doorweven met kleine en grotere waterwegen zoals 
sloten en vaarten. Deze landschappelijke elementen zijn 
natuurlijk onderdeel van de polders die het agrarisch 
grondgebruik daar überhaupt mogelijk maken. Voor 
Holland zijn polders natuurlijk niets uitzonderlijk maar 
in het gebied van de Zuiderwaterlinie liggen de enige 
polders van Brabant. Deze bieden ook kansen voor 
gebiedsontwikkeling zoals dat recent bij de Overdiepse 
polder bij Waspik is gebeurd, in het kader van het 
programma ruimte voor de rivier.

Bron: Netwerken in Brabant
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Afbeelding: Ezra

AnALYSE
wATEr

Water is logischerwijs onlosmakelijk verbonden met 
waterlinies en dus ook met de Zuiderwaterlinie. In het 
westelijk deel van het gebied ligt zelfs de bakermat van 
het inunderen. De wateropgave is in Nederland altijd 
actueel, maar wat zijn de specifieke kenmerken van 
deze opgave in het gebied van de Zuiderwaterlinie? 
Water is onlosmakelijk verbonden met bijna alle 
hoofdopgaven die de provincie benoemd in haar 
ontwerp visie voor de Brabantse leefomgeving. Het 
speelt een rol in de energietransitie, is onderdeel van de 
klimaatopgave en is een essentieel onderdeel van een 
concurrerende, duurzame economie. Daarnaast draagt 
een kwalitatieve en veilige watervoorziening bij aan de 
volksgezondheid en kan het bijdragen aan het creëren 
van omgevingskwaliteit.
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wATErLopEn

De zandgronden van Brabant worden doorsneden 
door verschillende beken zoals de Dommel, de 
Mark en de Aa. Al deze waterwegen monden uit in 
de Maas en doorkruisen zodoende het gebied van 
de Zuiderwaterlinie. Deze natuurlijke aanvoer van 
water maakte vroeger mede het inunderen van de 
landbouwgronden mogelijk. De aanvoer van water en 
de concentratie daarvan in slechts enkele uitlopen in 
de Maas zorgt er bijvoorbeeld voor dat Den Bosch ook 
wel het afvoerputje van Brabant genoemd wordt. De 
kans die deze positie in het beneden stroomgebied 
van deze waterwegen biedt is de na-zuivering van het 
oppervlaktewater. Het liefst wordt vervuiling bij de 
bron aangepakt maar dit is helaas niet bij alle bronnen 
mogelijk. De Zuiderwaterlinie zou zodoende kunnen 
gaan fungeren als een Zuiverwaterlinie.

Bron: Netwerken in Brabant
kwELdruk

In het gebied van de Zuiderwaterlinie is bijna overal 
kweldruk aanwezig. In de rest van Brabant is deze 
gerelateerd aan de beken en rivieren en uit zich daarom 
vooral lijnvormig. In het gebied van de Zuiderwaterlinie 
is deze juist vlakvormig. Dit heeft te maken met de 
overgang van zand naar klei in de bodem. Deze overgang 
en de aanwezigheid van een ondoordringbare leemlaag 
zorgt er voor dat grondwater dat vanaf de hogere 
zandgronden omlaag gestroomd is omhoog gedrukt 
wordt. De kweldruk zorgde ervoor dat inunderen 
mogelijk was als verdedigingsmiddel. Het water kon 
hierdoor niet weg de bodem in.

Bron: Netwerken in Brabant
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wATErpEiL En puTTEn

De aanwezigheid van kweldruk en de positie in de 
benedenstroom van diverse waterwegen zorgt 
voor een overvloed aan water in het gebied van de 
Zuiderwaterlinie. Voor de in het gebied aanwezige 
agrarische sector is het dan ook noodzakelijk dat het 
grondwaterpeil gecontroleerd en indien nodig aangepast 
wordt. Het is dan ook het enige gebied in Noord-Brabant 
waar een peilbesluit van kracht is.

Een recent voorbeeld van de overvloed van water 
is de zomer van 2018. In het hele land was het 
noodzakelijk om putten te slaan voor het beregenen 
van de agrarische percelen. In het gebied van de 
Zuiderwaterlinie was dit echter bijna niet nodig.

Bron: Netwerken in Brabant
wATErbErGinG

De positie in het beneden stroomgebied van zoveel 
oppervlaktewater en de ligging langs de Maas 
zorgt er logischerwijs voor dat in het gebied van de 
Zuiderwaterlinie ook waterbergingscapaciteit in het 
landschap gerealiseerd is en wordt. Het gebied fungeert 
zodoende als een wachtkamer voordat het water via de 
Maas afgevoerd kan worden. De oppervlakten die voor 
deze waterbergingsopgave worden ingezet zijn slechts 
een fractie van de gebieden die geïnundeerd werden 
vanuit militair oogpunt. Waterschappen geven aan dat 
zelfs met het oog op de toekomst en het veranderende 
klimaat deze capaciteit niet nodig zal zijn. Ook zal het 
nooit dienen als waterberging waaruit water naar 
drogere gebieden van Brabant wordt terug gepompt. 
Voor dat probleem bestaan efficiëntere oplossingen.

Bron: Netwerken in Brabant
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Afbeelding: Mitch Lensink

AnALYSE
wonEn & nETwErk

Momenteel is er een tekort aan woningen in 
Nederland en ook in Noord-Brabant. De economische 
ontwikkelingen dragen hieraan bij en zorgen voor een 
verhitte woningmarkt.  De ontwikkeling van nieuwe 
woongebieden is een spel met veel spelers en is aan 
veel invloeden onderhevig. In dit deel van de analyse 
beperken we ons daarom tot de vragen: Welke positie 
neemt het gebied van de Zuiderwaterlinie in als 
woonomgeving? En, wat zijn haar kwaliteiten en welke 
rol zou de Zuiderwaterlinie op zich kunnen nemen in de 
opgave van de slimme netwerkstad?
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bEbouwinG

De bebouwing in het gebied van de Zuiderwaterlinie 
is zowel landelijk als stedelijk van aard. Van de rij 
vestingsteden hebben alleen Bergen op Zoom, Breda 
en Den Bosch zich ontwikkeld tot stedelijk gebied. 
Het zijn ook deze steden die zowel deel uitmaken 
van de zogeheten Brabantse stedenrij als van de rij 
vestingsteden van de Zuiderwaterlinie. En terwijl in de 
stedenrij een (high-tech) kenniseconomie aanwezig is, 
is in het gebied van de Zuiderwaterlinie een (agrarische) 
streekeconomie aanwezig. Deze overlap creëert de kans 
om middels de Zuiderwaterlinie deze twee economieën 
met elkaar te verbinden. De agrarische streekeconomie 
zal immers nu en in de toekomst gebaat zijn bij 
kennisintensivering en innovatie. Tegelijkertijd is dit ook 
een kans voor de interstedelijke kenniseconomie om 
zich verder te ontwikkelen.

Bron: Netwerken in Brabant
hiSToriSchE STEdEnbouw

Vergeleken met de rest van Brabant kenmerkt het 
gebied van de Zuiderwaterlinie zich door een grote 
dichtheid van redelijk hoge tot hoge historische 
stedenbouwkundige kwaliteiten. Dit zijn natuurlijk de 
verschillende vestingsteden die grotendeels intact of 
gerestaureerd zijn zoals Willemstad en Heusden maar 
ook de vestingsteden waar slechts enkele restanten te 
vinden zijn, zoals Bergen op Zoom. Naast deze punt of 
vlakvormige concentraties van kwaliteiten zijn er ook 
meerdere lange lijnvormig geconcentreerde kwaliteiten 
te ontdekken in het gebied. Dit zijn voornamelijk 
lintdorpen die zijn gerealiseerd op de diverse dijken 
in het gebied. Naast een hoge en dus droge plek in 
het landschap bied de dijk ook een droge en veilige 
verbinding met de andere dorpen en steden in de 
omgeving. Dit is een duidelijk andere manier van bouwen 
dan op de zandgronden in het zuidelijk deel van Brabant.

Bron: Netwerken in Brabant



28 29

young innovators 2018 | van afsluiting naar aansluiting | atelier to the bone

VErkEEr

Kijkend naar de dagelijkse verplaatsingen voor 
diensten ofwel verzorgende functies: winkels, 
persoonlijke dienstverlening, horeca, onderwijs en 
zorg in Brabant zien we dat buiten de vestingsteden 
de Zuiderwaterlinie op dit gebied geen rol speelt. Bijna 
alle andere gemeenten hebben dagelijks een uitgaand 
saldo. Er zijn daarom veel verplaatsingen vanuit het 
ommeland naar de grotere steden van de stedenrij. 
De omgevingskwaliteit van dit gebied kan mogelijk 
een rol spelen in de attractiviteit van deze verbinding. 
Zodat deze meer wordt dan slechts een weg. Als 
woonomgeving lijkt het gebied wel aantrekkelijk te zijn. Er 
is nog geen duidelijke bevolkingskrimp waar te nemen.

Bron: Netwerken in Brabant
woon- wErkVErkEEr

De dagelijkse verplaatsingen gerelateerd aan werk, 
in de vorm van zakelijk verkeer, woon-werkverkeer 
en vrachtvervoer laten een iets ander beeld zien 
en dienen ook anders geïnterpreteerd te worden. 
Meerdere gemeenten van de Zuiderwaterlinie hebben 
nu een positief saldo. Naast de kenniseconomie in de 
vestingsteden trekt ook de grote industrie in Moerdijk en 
de logistiek rond Waalwijk veel mensen aan. 

Beide kaarten illustreren echter dat Brabant zich 
economisch als een netwerk gedraagt. Er is ook geen 
dominerende stad in deze provincie. Den Bosch, Breda, 
Tilburg en Eindhoven vervullen elk een andere maar 
onderling gelijkwaardige rol in dit netwerk. Het feit dat de 
Zuiderwaterlinie ook een interstedelijk netwerk is vormt 
een kans om aan te sluiten bij de netwerksamenleving 
van Brabant.

Bron: Netwerken in Brabant
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Afbeelding: Ben den Engelsen 

AnALYSE
wAArdErinG

Het creëren van omgevingskwaliteit is een van de pijlers 
van de hoofdopgave geformuleerd in de visie van de 
provincie Noord-Brabant. Om kwaliteit te creëren of 
te verbeteren is het essentieel om te begrijpen welke 
aspecten bijdragen aan de kwaliteit van de omgeving, en 
zo ja, hoe deze zich manifesteren in het gebied van de 
Zuiderwaterlinie. 
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wAArdErinG

Bovenstaande kaart geeft de voorspelde waarding van 
het landschap weer. Deze voorspelling is gebaseerd 
op de aanwezigheid van twee positief gewaardeerde 
landschapskenmerken: natuurlijkheid en historische 
kenmerkendheid, en twee negatief gewaardeerde 
kenmerken: stedelijkheid en horizonvervuiling. Het 
gebied van de Zuiderwaterlinie is te herkennen als een 
gele band met enkele oranje vlekjes. De voorspelde 
waardering is duidelijk lager dan de rest van Brabant. 
In potentie zou dit gebied vanwege zijn historie en het 
ontbreken van stedelijkheid hoger gewaardeerd kunnen 
worden. De  historische kwaliteiten zijn echter niet 
goed te herkennen. En dat het gebied niet stedelijk is, 
wil helaas niet zeggen dat het natuurlijk is. Dit gebied 
is vooral een agrarisch productielandschap waarin 
historische kwaliteiten ondergesneeuwd raken.

Bron: Netwerken in Brabant
opEnhEid

De in bovenstaande kaart gedocumenteerde openheid 
van het gebied toont een duidelijke parallel met de 
voorspelde waardering van het landschap op de vorige 
pagina. De delen die op deze kaart als erg open worden 
gewaardeerd zijn juist de gebieden die op de vorige 
pagina als minder aantrekkelijk gewaardeerd werden. De 
aanwezige openheid is een onderscheidende kwaliteit 
ten opzichte van andere delen van Brabant. Deze 
zou juist in het voordeel kunnen werken voor hoe de 
Zuiderwaterlinie gewaardeerd wordt. 

Bron: Netwerken in Brabant
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ZichTrELATiES

Dat de openheid van het gebied van de Zuiderwaterlinie 
ook op zichzelf een kwaliteit is met historische 
betekenis illustreert deze kaart. In dit deel van Brabant 
zijn logischerwijs veel schootsvelden aanwezig 
van de daar gelegen forten. Ook zijn er er veel 
lijnvormige zichtrelaties, soms gekoppeld aan een fort, 
verdedigingslinie of bunker maar ook aan diverse dijken 
die een rol speelden in het systeem van inunderen. De 
uitdaging is om ervaarbaar te maken wat niet zichtbaar 
is, zoals de schootsvelden. En zichtbaar te maken wat 
nu niet herkenbaar is zoals open inundatievelden van 
historisch belang.

Bron: Netwerken in Brabant
ZichTbAArhEid windMoLEnS

In het gebied van de Zuiderwaterlinie bevinden zich 
meerdere windturbines. Dit zijn op zichzelf staande 
turbines of meerdere turbines opgesteld in een of 
meerdere lijnen. Deze lijnvormige opstellingen volgen 
vaak een landschappelijk element als een dijk of 
waterweg of staat daar parallel aan. Deze kaart illustreert 
waar turbines zichtbaar zijn. Dit zijn logischerwijs 
de gebieden die zich ook kenmerken door de grote 
openheid. Deze kaart verklaart dan ook ten dele de lage 
voorspelde waardering van het gebied. De windturbines 
zijn een deel van de horizonvervuiling. Het zou een 
onderzoek waard zijn om na te gaan of er andere 
manieren van energieopwekking zijn die beter passen 
in het gebied. Deze moeten dan wel van meerwaarde zij 
voor de landschappelijke kwaliteiten in plaats van daar 
afbreuk aan te doen.

Bron: Netwerken in Brabant
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Afbeelding: Ryan Grewell

AnALYSE
nATuur & EcoLoGiE

Bij het realiseren van de door de provincie Noord-
Brabant opgestelde visie op de Brabantse leefomgeving 
zal natuur een belangrijke rol spelen. Het is een 
belangrijk onderdeel van landschappelijke waardering 
maar maakt ook deel uit van een duurzame economie, 
zeker in een deel van Noord-Brabant dat gekenmerkt 
wordt door een agrarische streekeconomie. 
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bESTAAndE En niEuwE nATuur

Het beeld dat in de voorspelde aantrekkelijkheid van het 
landschap naar voren komt wordt bevestigd op deze 
kaart. In het gebied van de Zuiderwaterlinie is relatief 
weinig natuur aanwezig en er wordt ook relatief weinig 
nieuwe natuur toegevoegd in vergelijking met andere 
delen van Brabant. Ondanks programma’s van de 
provincie die agrarisch natuurbeheer stimuleren blijft het 
landelijk gebied achter qua ecologische waarden. Natuur 
en agrarisch grondgebruik kunnen gecombineerd 
worden maar dat gebeurd hier nog niet.

Bron: Netwerken in Brabant
nATuurnETwErk brAbAnT

De natuurgebieden en ecologische verbindingszones 
vormen samen het Natuur Netwerk Brabant. 
Geprojecteerd op de kaart is nu echter wel een verschil 
te zien tussen het gebied van de Zuiderwaterlinie en 
andere delen van Brabant. De afstanden zijn groter 
waardoor het netwerk als geheel toch minder verspreid 
is dan elders. Een betere verspreiding en integratie 
van natuur in het agrarische productielandschap van 
het gebied kan een bijdrage leveren aan het verhogen 
van de ecologische kwaliteiten en de biodiversiteit. 
Een agrarisch productielandschap met een hogere 
biodiversiteit is bovendien toekomstbestendiger.

Bron: Netwerken in Brabant
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EcoLoGiSchE VErbindinGSZonE

Tussen de verschillende natuurgebieden liggen 
ecologische verbindingszones. Deze zijn enkele jaren 
geleden ontwikkeld op basis van vier verschillende 
modellen: de landschapszone, de moeraszone, het 
droge kralensnoer en het natte kralensnoer. Vergeleken 
met de rest van Brabant lijken de ecologische 
verbindingszones in het gebied van de Zuiderwaterlinie 
niet wezenlijk anders qua aantal of fijnmazigheid.

Bron: Netwerken in Brabant
nATuurTYpEn

De eerder geïllustreerde overvloed van water in het 
gebied uit zich ook in het type natuur dat voorkomt. De 
natuur in het gebied van de Zuiderwaterlinie is vooral 
gerelateerd aan water en bevindt zich dan ook langs, op 
en in de verschillende waterwegen. Het introduceren 
en inpassen van meer natuur in het gebied zou dan 
ook in basis bij deze waterwegen moeten beginnen. Er 
is door Studio Marco Vermeulen in de inspiratieatlas 
Zuiderwaterlinie een voorstel gedaan getiteld Dutch 
Everglades. Dit voorstel doet precies dat met een zeer 
gebiedsspecifieke natuur. Het voorstel maakt vooral 
gebruik van de omgevingskwaliteiten binnen het 
gebied van de Zuiderwaterlinie zoals kweldruk, zout en 
zoet water en natte gronden. Het maakt echter geen 
gebruik van de nog aanwezige fysieke kwaliteiten van de 
Zuiderwaterlinie zoals bijvoorbeeld de veelal in onbruik 
geraakte inundatie dijken.

Bron: Netwerken in Brabant
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Afbeelding: Shane Rounce

AnALYSE
EnErGiE

Door de Brabantse energietransitie zal het landschap 
waarschijnlijk veranderen maar biedt mogelijk ook 
kansen. In het gebied van de Zuiderwaterlinie is dit niet 
anders. In dit onderzoek wordt de analyse beperkt tot 
windenergie, reststromen, restwarmte en aardwarmte. 
Het opwekken van zonne energie kan immers juist 
op daken in stedelijke omgevingen en het gebied van 
de Zuiderwaterlinie is voornamelijk landschappelijk 
van aard. Al bieden de grote daken van agrarische 
bedrijfsgebouwen in dit gebied natuurlijk ook een kans. 
Deze kans is echter al aangegrepen in een recent plan 
van Eneco om daken met asbest in de komende jaren 
om te bouwen tot zonnedaken.
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wind

Vooral in het westelijk deel van het gebied van de 
Zuiderwaterlinie liggen kansen voor het opwekken 
van windenergie. Door de veel voorkomende west- en 
zuidwestelijke wind in Nederland wordt dit gezien als 
een kansrijk gebied voor het opwekken van windenergie. 
De potentie van windenergie in dit gebied strookt echter 
niet met de potentie van de landschappelijke kwaliteiten 
in dit gebied. Dit gebied is namelijk ook het meest 
open gebied. En zoals eerder geïllustreerd zorgt deze 
openheid in combinatie met de hier logische plaatsing 
van windturbines voor een lagere voorspelde waardering 
van het landschap.

Bron: Netwerken in Brabant
bioGAS

In de energie atlas van Nederland is gedocumenteerd 
welke voorzieningen reeds aanwezig zijn om biogas 
te produceren op basis van reststromen vanuit de 
akkerbouw, vloeibare mest en huishoudelijk groente, 
tuin en fruitafval. Deze kaart geeft de potentie van deze 
reststromen gecombineerd weer. Ondanks de grote 
aanwezigheid van akkerbouw in het westelijk deel van 
het gebied van de Zuiderwaterlinie vertaald dit zich 
niet in een grote potentiële productie van biogas. Het 
oostelijke deel van het gebied heeft een grote potentie 
door de aanwezigheid van de veehouderijen aldaar.

Bron: Netwerken in Brabant
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EcoLoGiSchE VErbindinGSZonE

Ook is in de energie atlas van Nederland 
gedocumenteerd welke potentie er aanwezig is om 
reststromen als snoeiafval, huishoudelijk hout en 
(snoei)hout uit bossen in te zetten als biomassa voor 
energieproductie. Ook hier liggen de meeste kansen in 
het middelste en oostelijk deel van het gebied van de 
Zuiderwaterlinie. Voornamelijk door de aanwezigheid 
van de grote steden Breda en Den Bosch.

Bron: Netwerken in Brabant
co2 En dATA

Naast de CO2 productie, is er ook de warmteproductie 
van datacenters inzichtelijk gemaakt. Deze 
warmteproductie is een potentiële reststroom die 
mogelijk gekoppeld kan worden aan een warmtevraag in 
het gebied.

Het agrarisch productielandschap in het gebied van de 
Zuiderwaterlinie bevat ook glastuinbouw die zich op 
enkele plekken concentreert. Daarnaast zijn er enkele 
grote industriële gebieden zoals de petrochemie in 
Moerdijk en de Amercentrale die verantwoordelijk 
zijn voor een groot deel van de CO2 productie van 
Nederland. Hier liggen mogelijk kansen voor een 
koppeling, vergelijkbaar met de leiding die delen van 
de glastuinbouw in het Westland voorziet van CO2 
geproduceerd in de haven van Rotterdam. Omdat de 
glastuinbouw geen grondgebonden agrarische activiteit 
is zou deze bij gebiedsontwikkelingen juist een plek nabij 
CO2 producenten toegewezen moeten krijgen. Al bieden 
leidingen over een grote afstand ook kansen voor het 
tussenliggende gebied.

Bron: Netwerken in Brabant
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koudE STuwEn

Net als bij reststromen uit productieprocessen is in de 
energie atlas van Nederland ook gedocumenteerd of er 
koude uit oppervlaktewater gewonnen kan worden ter 
plaatse van gemalen en stuwen. Aangezien het gebied 
van de Zuiderwaterlinie in de beneden stroomgebied 
van meerdere waterwegen ligt, de aanwezigheid 
van kweldruk en de noodzaak voor het agrarisch 
grondgebruik om het waterpeil te beheersen zijn er in 
het gebied meerdere gemalen en stuwen aanwezig. 
Vooral rondom Den Bosch lijkt er potentie te zijn om 
koude te winnen en deze in te zetten, bijvoorbeeld bij de 
koeling van gebouwen. 

Bron: Netwerken in Brabant
wArMTE STuwEn

Naast koude kan er ook warmte gewonnen worden 
uit het oppervlakte water dat door en langs gemalen 
en stuwen stroomt. Vooral in het westelijk deel van de 
Zuiderwaterlinie lijkt hiervoor veel potentie aanwezig te 
zijn. 

Bron: Netwerken in Brabant
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AArdwArMTE

De laatste energiebron die het gebied rijk is, is 
aardwarmte. Vooral in het oostelijk deel van de 
Zuiderwaterlinie liggen enkele kleine gebieden die hierin 
dienst kunnen doen. In de plannen van de Alliantie 
Zuiderwaterlinie is er ooit gesproken over een mogelijk 
recreatief verblijfsconcept gebaseerd op de zogeheten 
Maashutten. Maashutten waren tijdelijke bouwsels die 
in het stroomgebied van de Beerse overlaat werden 
gebouwd als verblijfsplek voor de landarbeiders. De 
aardwarmte kan mogelijk voorzien in de warmtevraag 
van een dergelijk verblijfsconcept.

Bron: Netwerken in Brabant
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dE ZuidErwATErLiniE 
ruiMTELiJk

De Zuiderwaterlinie was een samenwerkend systeem 
van vestingsteden, verdedigingsobjecten, dijken en 
inundatievelden welke in meerdere configuraties 
tijdens verschillende oorlogen is ingezet als 
weerbaarheidsmiddel. Op dat vlak onderscheid 
deze waterlinie zich van bijvoorbeeld de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam. 
Het daadwerkelijke gebruik en de ouderdom van de 
Zuiderwaterlinie maken dat eerder genoemde fysieke 
elementen van zeer diverse kwaliteit zijn. Het volgende 
deel van de analyse is daarom van belang om te bepalen 
hoe deze punten, lijnen en vlakken een rol kunnen 
spelen binnen gebiedsontwikkeling. Een ontwikkeling 
waarbij de Zuiderwaterlinie als vector wordt ingezet 
maar ook de verschillende elementen waar mogelijk een 
nieuwe betekenis krijgen. 

punTEn

Van oudsher kunnen de punten van de Zuiderwaterlinie 
onderverdeeld worden in dikke en dunne punten. Dit 
zijn respectievelijk de verschillende vestingsteden en de 
diverse verdedigingingsobjecten zoals forten, redoutes 
en batterijen. 
Vroeger werden de dikke punten door de vestingwallen 
in hun ontwikkeling begrensd. Het intrekken van onder 
andere de Vestingwet heeft ervoor gezorgd dat deze 
steden konden groeien. En dat is dan ook nagenoeg in 
alle gevallen gebeurd, en bijna altijd ten koste van (delen 
van) de vestingwerken. Zelfs Heusden, een van de meest 
gerestaureerde en intacte vestingsteden is verkleefd 
met een van haar uitbreidingen. De schaalsprong die 
deze dikke punten hebben gemaakt is dan ook dusdanig 
dat eigenlijk geen sprake meer is van punten. Het zijn 
inmiddels vlakken geworden met daarin restanten van 
een andere tijd. Bron: Zuiderwaterliniemars.nl
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Alle punten in de Zuiderwaterlinie

Deze restanten zijn echter in elke vestingstad voldoende 
aanwezig en van dusdanige kwaliteit dat zij het 
verhaal van de Zuiderwaterlinie ter plekke duidelijk 
fysiek representeren. Daarmee vervullen ze een 
belangrijke rol en dragen bij aan de ontwikkeling van 
omgevingskwaliteit. Een voorbeeld hiervan is de Sint Jan 
parkeergarage in Den Bosch die nabij de binnenstad 
onder de oude gracht is gerealiseerd en een toegang 
door een bres in de oude stadswal heeft.

De kleine punten zijn lastiger eenduidig te typeren. 
De vestingsteden hebben door hun overeenkomstige 
functies en ook ouderdom vergelijkbare kwaliteiten 
als bastions en ravelijnen. Door de ouderdom van 
de linie vertegenwoordigen de kleine punten echter 
een verschuiving in de krijgsgeschiedenis en de 
ontwikkelende militaire techniek. De plek van het 
verdedigingen verschoof van vestingsteden naar 
schansen en reeksen van forten naar zwermen van 
kazematten en locatie- en functiespecifieke bunkers. 
Al deze voorbeelden zijn aanwezig in het gebied van 
de Zuiderwaterlinie. Hoewel de kwaliteiten van deze 
punten wisselend is, hebben ze bijna allemaal een 
plek gevonden in het verhaal van de Zuiderwaterlinie 
en de wijze waarop deze verteld wordt. Niet alleen 
het gerestaureerde Fort De Roovere verteld een 
verhaal maar ook de enkele bunkers die de Duitsers 
hebben gebouwd tijdens de bezetting in de Tweede 
Wereldoorlog.

Andere kleine punten dan de verdedigings-objecten zijn 
de inundatiesluizen. Hiervan zijn er nog maar enkele 
terug te vinden, bijvoorbeeld bij Fort Hedikhuizen. 
Hun beperkte aanwezigheid is deels te verklaren 
doordat gewone sluizen ook deel uit maakten van 
het systeem van inunderen. Buiten de periode van 
inunderen vervulden deze sluizen een rol in de reguliere 

waterhuishouding. En in die functie zijn ze vaak 
voortdurend aan vervanging en aanpassing onderhevig 
geweest. Waar vroeger een gewone sluis was, staat nu 
waarschijnlijk een moderne sluis of gemaal.

Alle verdwenen kleine punten zijn in de Inspiratieatlas 
van de Zuiderwaterlinie gedocumenteerd. Verschillende 
taartgrafieken illustreren de tegerlijkertijd erg diverse 
maar vooral wisselende kwaliteiten van de nog 
aanwezige punten. Hieruit is te concluderen dat 
bijna alle punten die in een redelijk tot goede staat 
verkeren, en bestaan uit een combinatie van grond- en 
waterwerken en bebouwing, allemaal het verhaal van de 
Zuiderwaterlinie in meer of mindere mate uitdragen. Al 
is het alleen maar door bijvoorbeeld de benaming van 
de camping die zich er gevestigd heeft. Deze punten 
hebben in veel gevallen een nieuwe betekenis gekregen.

Voor de recentere punten, gebouwd door een bezettend 
leger, blijkt dit lastiger te zijn. Hun oorspronkelijke 
betekenis is nog niet ‘versleten’. Of deze ligt misschien 
nog te gevoelig om daar met een nieuwe betekenis 
aan voorbij te gaan. Veel Duitse bunkers liggen dan 
ook voornamelijk als herinnering in het landschap en 
hebben ook een herinnerende functie ondersteund door 
informatieborden.

Geprojecteerd op de kaart is te zien dat de nog 
aanwezige punten zich erg verspreid door het gebied 
bevinden. De concentratie van fysieke objecten is 
bijvoorbeeld bij de Nieuwe Hollandse Waterlinie veel 
hoger. Ook wanneer de verdwenen objecten van 
de Zuiderwaterlinie meegenomen worden in deze 
vergelijking. De weerbaarheid van deze linie was dan 
ook niet gestoeld op een stapeling van verschillende 
technieken maar juist op de slimme samenwerking van 
punt, lijn en vlak.



56 57

young innovators 2018 | van afsluiting naar aansluiting | atelier to the bone

108 punten

A

B

A Aanwezig
B Verdwenen

In totaal zijn er in de Inspiratieatlas van de 
Zuiderwaterlinie 108 punten in de vorm van 
verdedigingsobjecten gedocumenteerd. Dit zijn forten, 
bunkers, kazematten en enkele inundatiesluizen.

totaal A) aanwezig
B) verdwenen

Van al deze punten zijn er op dit moment nog 63 terug 
te vinden of te herkennen in het landschap.

1

2

1 1574 - 1701
2 1701 - 1795
3 1795 - 1830
4 1830 - 1874
5 1874 - 1920
6 1920 - 1945

3

4

5

6 H

A Goede staat
B Hersteld
C Redelijke staat
D Redelijk slechte staat
E Slechte staat
F Begroeid
G Restant in het landschap
H Herkenbaar aan landschap

E

A

F

B

D

C

G

1) 1574 - 1701
2) 1701 - 1795
3) 1795 - 1830

A) goede staat
B) hersteld
C) redelijke staat
D) redelijk slechte staat

4) 1830 - 1874
5) 1874 - 1920
6) 1920 - 1945

E) slechte staat
F) begroeid
G) restant in het landschap
H) herkenbaar aan het landschap

De 63 punten zijn als volgt over zes perioden verdeeld. 
Logischerwijs stammen de meeste punten uit de 
meest recente oorlog en uit de periode waarin de 
Zuiderwaterlinie is ontstaan.

Zeker de helft van deze punten verkeert in redelijk 
slechte staat of is er erger aan toe. In de ergste gevallen 
herinnert slechts een vorm in het landschap aan het 
verleden.
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#106
bruGkAZEMATTEn GrAVE

#11
forT dE rooVErE

A) GoEdE STAAT

b) hErSTELd

#26
forT prinS frEdErik

#62
forT boVEnSLuiS

c) rEdELiJkE STAAT

d) rEdELiJk SLEchTE STAAT
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#44
SLuiZEn ELShouTSE diJk

#40
LiniE VAn dEn houT

E) SLEchTE STAAT

f) bEGroEid

#25
forT cAroLinA

#29
forT noordSchAnS

G) rESTAnT in hET LAndSchAp

h) hErkEnbAAr AAn hET LAndSchAp
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H

A Goede staat
B Hersteld
C Redelijke staat
D Redelijk slechte staat
E Slechte staat
F Begroeid
G Restant in het landschap
H Herkenbaar aan landschap

E

A

F

B

D

C

G

6
1

21

2
3

1346
6

2

1

2

6

1

2

4

1

2

3
4

5

6

1 1574 - 1701
2 1701 - 1795
3 1795 - 1830
4 1830 - 1874
5 1874 - 1920
6 1920 - 1945

X

Y

X Bebouwing i.c.m. schansen
Y Alleen bebouwing
Z Geen bebouwing

Z

De tijdsperiodes zijn redelijk verdeeld over de 
toestanden waarin de punten verkeren.

X) bebouwing i.c.m. schansen
Y) alleen bebouwing
Z) geen bebouwing

Ruim de helft van de punten bestaat alleen uit (delen 
van) grond en waterwerken zoals wallen en grachten. 
Een kwart bestaat alleen uit bebouwing, bijvoorbeeld 
een bunker of kazemat. Het resterende kwart bestaat uit 
zowel grond- en waterwerken en bebouwing. Dit zijn de 
meest complete forten van de Zuiderwaterlinie. 

A) goede staat
B) hersteld
C) redelijke staat
D) redelijk slechte staat

E) slechte staat
F) begroeid
G) restant in het landschap
H) herkenbaar aan het landschap

1) 1574 - 1701
2) 1701 - 1795
3) 1795 - 1830

4) 1830 - 1874
5) 1874 - 1920
6) 1920 - 1945

X

Y

X Bebouwing i.c.m. schansen
Y Alleen bebouwing
Z Geen bebouwing

Z
5

6

1

2

3

4

1

2

3

4

6

1 1574 - 1701
2 1701 - 1795
3 1795 - 1830
4 1830 - 1874
5 1874 - 1920
6 1920 - 1945

X

Y

X Bebouwing i.c.m. schansen
Y Alleen bebouwing
Z Geen bebouwing

! herbestemming
- geen herbestemming

0

-

-

!

!
Z

1) 1574 - 1701
2) 1701 - 1795
3) 1795 - 1830

!) herbestemming
-) geen herbestemming

4) 1830 - 1874
5) 1874 - 1920
6) 1920 - 1945

Het kwart dat alleen uit punten bestaat stamt geheel 
uit de twee meest recente perioden van oorlog. Dit zijn 
voornamelijk bunkers gebouwd door de toenmalige 
bezettende macht. Het meest intacte kwart van de 
punten geeft een goed beeld van alle andere perioden.

Bijna alle punten die bestaan uit bebouwing en grond- 
en waterwerken zijn reeds herbestemd. Een enkele die 
dat niet is, verkeert vaak in slechte staat. Het enige punt 
dat is herbestemd dat alleen uit bebouwing bestaat is 
een van de weinige kazematten die niet door de bezetter 
is gebouwd.

De meeste voor de hand liggende punten hebben al een 
nieuwe betekenis gekregen (herbestemming). Vooral de 
punten die geen bebouwing hebben zijn zoekende naar 
nieuwe betekenis en bieden mogelijk kansen.

concLuSiE
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Afbeelding: Martin Fennema

De punten van de Zuiderwaterlinie werden verbonden 
door verschillende type lijnen. Dit waren voornamelijk 
dijken. Deze hebben bijna allemaal een dubbele functie. 
Naast inunderen met een militair doel hielden ze ook 
water tegen of zorgden voor compartimentering tijdens 
overstromingen. Op basis van de ‘dijkenatlas’ is te 
concluderen dat veel van deze dijken tegenwoordig nog 
aanwezig zijn en ook nog steeds als dijk functioneren. 
Deze dijken zijn onder te verdelen in verschillende 
waterkeringen.

Alle lijnen in de Zuiderwaterlinie

LiJnEn
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De vanuit het watermanagement belangrijkste lijnen zijn 
de primaire stormvloedkeringen. Deze dijken bevinden 
zich langs de grote wateren, zoals in het gebied van de 
Zuiderwaterlinie de Maas en het Hollands Diep langs de 
noordgrens en het Volkerak in het westen. Er is langs 
een van de zijdes van deze dijken altijd water aanwezig. 
En ten tijde van inundaties soms ook aan de andere 
zijde.

Daarnaast zijn er diverse regionale waterkeringen. 
Deze volgen de verschillende waterwegen in het 
binnenland. Ook bij deze dijken bevindt zich langs een 
zijde altijd water en alleen ten tijde van inundatie ook 
aan de andere. Al is door veranderende inzichten in 
watermanagement het water steeds verder van deze en 
eerder genoemde dijken af komen te liggen, of eigenlijk: 
de dijk ligt verder van het water af. Een programma 
als Ruimte voor de Rivier geeft de rivier ten tijde van 
hoogwater ruimte om te overstromen en draagt hiermee 
bij aan de natuurlijke gebiedsontwikkeling. 

priMAirE diJkEn SEcundAirE diJkEn
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De laatste dijken zijn de inundatiedijken die 
tegenwoordig als compartimentsdijk dienst doen. En van 
oorsprong is het waarschijnlijk ook een ringdijk van een 
polder. Veel van deze dijken hebben alleen een kleine 
sloot aan een kant of er is zelfs helemaal geen water 
in de nabijheid. Dat maakt deze dijken tot bijzondere 
exemplaren. Alleen tijdens inundatie uit militair oogpunt 
hielden zij water tegen. De lijn is te herkennen in 
het landschap maar heeft geen duidelijke markering 
waardoor het verhaal van de linie ter plekke nauwelijks 
beleefbaar is. Terwijl dit wel mogelijk zou zijn. De punten 
van de linie hebben immers als knooppunt een sterke 
relatie met de lijnen. Vanuit een fort werd immers 
tijdens inundaties de dijk als toegangsweg bewaakt of 
afgesloten.

Naast de waterkerende dijken waren er verschillende 
linies en stellingen. Van deze lijnen zijn er tegenwoordig 
niet veel meer te herkennen. Alleen de Linie van Den 
Hout, Linie van den Munnikenhof en de herstelde 
Lignewel bij Fort de Roovere resteren nog. De Peel-
Raamstelling is ook een nog aanwezig lijnvormig 
element. Deze is een op duidelijk andere tactiek 
gebaseerde verdedigingslinie met kazematten. Soms 
openbaren verdwenen linies zich weer in het landschap. 
Door droogte, zoals in 2018,  ontstaan verschillen in 
de vochthuishouding in de bodem. De beplanting in de 
gedempte grachten langs deze verdwenen linies blijft 
langer groen door het daar nog aanwezige vocht en 
markeert zo de verdwenen linie. Voor historici gaf dit 
aanleiding om hun kaarten bij te stellen.

inundATiEdiJkEn LiniEdiJkEn
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Afbeelding: Jean Wimmerlin

Tussen het netwerk van punten en lijnen bevinden zich 
de vlakken van de Zuiderwaterlinie.  Van oorsprong 
waren deze vlakken landbouwgebied en dat is 
grotendeels nog steeds het geval. Enkele vlakken zijn 
(deels) tot woningbouw ontwikkeld of verworden tot 
een industriegebied. De inundatievelden vormden 
de verbindende schakels tussen de verschillende 
verdedigingspunten en vestingwerken. Hoewel belangrijk 
was dit onderdeel van de Zuiderwaterlinie het minst 
zichtbaar. Het water stond immers alleen hoog als het 
echt nodig was. Deze tijdelijkheid en het huidige gebruik 
maken het lastig om het verhaal van de inundatievelden 
in het huidige landschap te vertellen.

VLAkkEn

Zuiderwaterlinie
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Naast deze inundatievelden met een militair doel zijn 
er ook inundativelden die onderdeel waren van de 
seizoensgebonden waterhuishouding. In het gebied van 
de Zuiderwaterlinie zijn twee grote overlaten aanwezig, 
de Baardwijkse overlaat en de Beersche Overlaat. Een 
overlaat is een verlaging in een dijk om de waterstand 
te reguleren en kritieke waterstanden te voorkomen. 
Een deel van het water stroomt dan niet meer door de 
reguliere rivierbedding maar stroomt door een tijdelijke 
bedding in het landschap. Deze beddingen en hun 
grenzen zijn nu ook nog te herkennen in het landschap. 
Beide overlappen (ten delen) met de inundatievelden 
van de Zuiderwaterlinie 

Naast een rol in de seizoensgebonden waterhuishouding 
speelden de inundatievelden ook een rol in de 
incidentele inundatie, bijvoorbeeld tijdens de 
watersnoodramp van 1953. De gebieden die toen 
overstroomden overlappen deels maar zijn op sommige 
plekken juist ook groter of kleiner. Waar de militaire 
inundatievelden en de overlaten nog duidelijk begrensd 
zijn door landschappelijke elementen als dijken of 
waterwegen en daardoor herkenbaar zijn in het 
landschap, zijn deze overstromingsgebieden vrijwel niet 
meer te herkennen.

oVErLATEn STorMVLoEd 1953
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b

A

De vectorbenadering is een term die gebruikt wordt in 
de erfgoedsector. Het is een benadering die erfgoed 
ziet als bron van ruimtelijke waardecreatie en als 
een product van maatschappelijke discussie. Dit is 
een andere benadering dan de sectorbenadering, 
die erfgoed probeert vrij te waren van ruimtelijke 
ontwikkeling en het beschouwt als een objectief 
wetenschappelijk gegeven. Binnen de vectorbenadering 
is ruimte voor betrokkenheid, eigenaarschap en andere 
culturele inzichten. Deze benaderingswijze draait dus 
heel erg om het betrekken van de mens.

Geprojecteerd op de mensen in de samenleving is er 
dus eigenlijk niet een enkele vector, maar zijn er heel 
veel kleine vectoren.

Vroeger stonden deze noodgedwongen dezelfde kant 
op. Landsbelang stond voorop en landbouwgrond werd 
geïnundeerd om de vijand tegen te houden. Wanneer 
je als boer het daar niet mee eens was, ging je kop er af. 
Op het tegenwerken van inunderen stond namelijk de 
doodstraf.

Tegenwoordig zijn individuele belangen beter 
gewaarborgd. En iedereen gaat dus graag zijn eigen weg.

Maar zodra er grote invloeden van buitenaf of gedeelde 
interesses of belangen zijn organiseren mensen zich. 
Bijvoorbeeld in een natuurclub of belangenvereniging.

De vectorbenadering biedt de mogelijkheid om al deze 
verschillende richting te ontleden en een gedeelde 
richting op te zoeken die breed gedragen wordt in de 
samenleving en voor alle partijen meerwaarde creëert.

VEcTor Voor 
GEbiEdSonTwikkELinG
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Bron: Google Maps

Historisch gezien heeft de Zuiderwaterlinie als 
grootschalige afsluiting gefunctioneerd, waarbij de kracht 
van de linie werd bepaald door een sterk samenspel 
tussen (vesting-)steden en platteland (inundatievelden). 
De weerbaarheid van Nederland, van Brabant en van 
het Zuiderwaterliniegebied hangt niet langer af van het 
inzetten van de linie tegen een menselijke vijand. Wel 
kunnen de fysieke resten en het verhaal van de linie een 
bepalende rol spelen in de huidige context: de transitie 
naar een duurzame samenleving. Weerbaarheid komt 
dan neer op de mate van toekomstbestendigheid waarin 
we in onze behoefte voorzien.

De Zuiderwaterlinie vervult daarin een dubbelrol:
1. de linie als inspiratiebron: de structuur van 
wederkerigheid tussen stad en land, maar ook de 
verspreiding van steden in Brabant staan daarin 
centraal.
2. de linie als verzameling van fysieke elementen 
waar nieuwe interventies een visuele en functionele 
verbinding mee aangaan.

Een mondiale economie is de huidige standaard. 
Dat komt soms voort uit geografische oorsprong: 
beschikbaarheid van grondstoffen. Veel vaker heeft 
de keuze een economische reden, die met inbegrip 
van de lange-termijn gevolgen van die gewoonte niet 
te verantwoorden is. De circulaire economie stelt een 
model voor waarin deze discrepantie tussen lange en 
korte termijn is weggenomen. De Zuiderwaterlinie wordt 
zo een middel om te komen tot een toekomstbestendige 
samenleving die, evenals de structuur van de 
Zuiderwaterlinie, gestoeld is op de wederkerigheid 
tussen stad en land. 

wEErbAArhEid door 
VErbondEnhEid
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Afbeelding: Gabriel Jimenez

Want dankzij huidige kennis kan de directe omgeving 
voor het overgrote deel van de menselijke behoefte 
op een duurzame manier aan de vraag voldoen. Als 
we vanuit de ecologische voetafdruk redeneren is 
het logisch om het principe van food miles voor alle 
grondstoffen en producten te hanteren: wat lokaal 
georganiseerd kan worden doen we ook lokaal. Een 
stad alleen is daarvoor niet voldoende, maar samen met 
lokale industrie en lokale landbouwgebieden is het wél 
mogelijk om in 95% van onze behoefte te voorzien. Zo 
is ook de circulaire economie een middel om te komen 
tot een toekomstbestendige samenleving gestoeld op 
de wederkerigheid tussen stad en land, evenals de 
structuur van de Zuiderwaterlinie. Het enige verschil: het 
landsbelang van vroeger maakt plaats voor een lokaal 
gebruiksbelang.

Het historische verhaal wordt de drager van het werken 
naar een toekomstbestendige economie. Door de focus 
op lokale kringlopen ontstaat op meso-niveau meer 
weerbaarheid door een kleinere afhankelijkheid van 
mondiale veranderingen. Het is tevens een integrale 
oplossing omdat het nadrukkelijk alle stakeholders 
uit de omgeving als actor ziet. Deze nabijheid als kans 
betrekken in het ontwerpen van interventies betekent op 
sociaal vlak meer betrokkenheid en ownership.
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Afbeelding: Deva Darshan

Een grootschalige omslag in denken en handelen is 
op korte termijn nodig om de huidige wijze waarop we 
onze omgeving uitputten op grondstofgebied te keren. 
Dat begint met het materiaal en de belasting centraal te 
stellen en niet langer keuzes op de economie te baseren. 
Deze omslag is kenmerkend voor de circulaire economie. 
Een thema dat zowel het CRa als de provincie Brabant 
op de agenda hebben staan, maar beiden nog weinig 
concreet invulling geven. De Zuiderwaterlinie biedt de 
ideale context om op basis van dit thema, aanwezige 
kwaliteiten en een focus op de interne verbindingen een 
grote stap te zetten in de transitie naar een circulaire 
toekomst.

Het begrip ‘circulaire economie’ is abstract met als gevolg 
vele interpretaties. Een bruikbare brede definitie wordt 
gegeven door Metabolic, pionier in het verkennen van 
circulaire modellen en systemen: 

“de circulaire economie is een nieuw economisch 
model om tegemoet te komen aan menselijke 
behoeften en middelen eerlijk te verdelen, zonder 
het functioneren van de biosfeer te ondermijnen 
of planetaire grenzen te overschrijden.” 

Vanuit deze definitie gezien is de circulaire economie 
een toekomstperspectief waarin niet alleen grondstof 
maar ook energie, cultuur, economie, ecologie en 
gezondheid beschouwd worden. Het is een perspectief 
waar we op basis van kwalitatieve kenmerken collectief 
een uitspraak kunnen doen over de wijze waarop we 
onze omgeving gaan gebruiken.

SYSTEMiSch pErSpEcTiEf
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Afbeelding: Thomas Lambert

In het deel van Brabant waar de Zuiderwaterlinie ligt 
is de organisatie en de infrastructuur al grotendeels 
aanwezig om als basis te dienen voor een circulaire 
organisatie van stromen. De verspreiding van de steden 
en landelijk gebied is sterk gelijkmatig en er zijn een 
aantal clusters waarin de toekomst verkend wordt op 
bijvoorbeeld het gebied van agrofood en de biobased 
economy. Ook de wijze waarop er wordt samengewerkt 
in platte organisatievormen, toegankelijke instituten en 
in samenspraak met burgers biedt perspectief. Op dit 
moment wordt er veel geëxperimenteerd binnen het 
thema, maar is buiten Buiksloterham in Amsterdam 
nog geen groter en geen landelijk gebied waarvoor 
circulariteit als focus is gekozen. Ook op dat vlak ligt er 
een grote kans om de Zuiderwaterlinie in te zetten als 
proeftuin voor de circulaire economie.
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Afbeelding: Metabolic

Een gebied, industrie of sector goed analyseren in beeld 
brengen op het gebied van de circulaire economie 
vergt een compleet beeld van alle stromen. Door een 
‘Material Flow Analysis’ van deelgebieden te maken 
wordt inzichtelijk wat de input en output van elke 
black box is: een methode uit de industrial ecology. 
De mondiale stromen die daarmee zichtbaar worden, 
kunnen ontleed worden in de mate van belasting op 
onze omgeving op een aantal gebieden, bijvoorbeeld 
de CO2 belasting van het winnen en transporteren 
van bepaalde grondstoffen. Het is een methode om 
de impact van het huidige systeem en een mogelijk 
ander systeem met elkaar te kunnen vergelijken. 
Het voorgestelde vergelijkingmateriaal is een lokaal 
georganiseerde economie. Deze vergelijking is in dit 
onderzoek niet gekwantificeerd, maar op basis van 
nieuwe ontwikkelingen in landbouw en industrie valt op 
diverse plekken in Nederland de conclusie te trekken dat 
de winst van lokaal organiseren van stromen veruit meer 
oplevert dan de winst die door schaalgrootte bereikt 
wordt. Daarvoor is het noodzakelijk om niet alleen de 
economische impact te meten en keuzes te toetsen aan 
een breed kader. Het frame waaraan we keuzes toetsen 
zal moeten verschuiven van economische efficiëntie naar 
impact-efficiëntie.

De essentie van het voorstel is om te zoeken naar een 
symbiose op lokaal niveau, waarbij het voor de hand 
ligt om stad, land en industrie met elkaar te verbinden. 
Daarin is de potentiele uitwisseling van materiaal, 
materieel, energie en warmte optimaal te maken. 
Nederland kan hierin samen met andere West-Europese 
landen een rol vervullen als gidsland.

bESchouw hET LokAAL 
METAboLiSME
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Afbeelding: Kalundborg Symbiosis

cASE STudY kALundborG pArk

Het industriële symbioseproject in Kalundborg, 
Denemarken (100 kilometer ten westen van 
Kopenhagen, 15.000 inwoners), is een sterk 
praktijkvoorbeeld voor regionale en cross-sectorale 
integratie van reststromen. Het project loopt sinds 
1961 en groeit nog steeds. Basis voor het concept van 
industriële symbiose is uitwisseling van reststromen, 
waarbij de reststroom van de ene industrie de input van 
de andere wordt, met als gevolg minder verspilling maar 
vooral ook economisch waardebehoud.

Het Kalundborg symbioseproject is niet het resultaat 
van een zorgvuldig milieuplanningsproces. Het is 
eerder het resultaat van een geleidelijke coöperatieve 
ontwikkeling van vier naburige industrieën en de 
gemeente Kalundborg. Hoewel begonnen bij toeval, 
heeft het project zich nu ontwikkeld tot een hoog niveau 
van milieubewustzijn waarin de deelnemers voortdurend 
nieuwe wegen verkennen voor samenwerking 
op milieugebied. De groei van het Kalundborg 
symbioseproject is exemplarisch voor de wijze waarop 
een systeembenadering raakt aan de realiteit. Wanneer 
de afhankelijkheid van een complex netwerk van partijen 
met verschillende belangen groter wordt, is draagvlak 
bepalend voor het succes. Nabijheid hierin is essentieel: 
zowel om onnodige transportbewegingen te voorkomen, 
maar vooral ook om een krachtige samenwerking te 
waarborgen. Vanuit een naburige relatie is die garantie 
veel groter dan wanneer het op een puur economische 
uitwisseling is gebaseerd.

Afbeelding: Kalundborg Symbiosis
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Afbeelding: Metabolic

“oM circuLAir noordooST brAbAnT TE LATEn 
SLAGEn iS dE krAchT VAn dE TripLE hELix, 
wAArin SYSTEEMbEdriJVEn (VErniEuwErS 

MET opSchALinGSpoTEnTiEEL), oVErhEdEn 
En kEnniSinSTELLinGEn nAuw MET ELkAAr 

SAMEnwErkEn, ESSEnTiEEL.”
Onderzoek Metabolic

cASE STudY circuLAir VoEdSELSYSTEEM 
noordooST brAbAnT

Agrifood-capital heeft Metabolic onderzoek laten 
doen naar de mogelijkheden om de voedselproductie 
van Noordoost-Brabant circulair te maken. Om dat 
daadwerkelijk te bereiken is er een vergaande visie 
nodig. Het onderzoek voorziet daarin, inclusief onder 
andere de notie dat ons huidige dieet onmogelijk 
onderdeel kan zijn van een circulaire toekomst.

Wat Metabolic in het onderzoek krachtig zichtbaar 
heeft gemaakt is de grootte van de kringloop: voor 
veel stofwisselingen op een boerderij is dezelfde 
boerderij de plek waar de reststroom weer gebruikt 
wordt. Bijvoorbeeld een biovergistingsinstallatie of 
algenproductie zijn aanpassingen van een schaalniveau 
waar een enkele boerderij zich voor kan lenen. Op 
een groter schaalniveau is samenwerking tussen 
verschillende gebieden nodig waarbij bijvoorbeeld 
insectenkwekerijen of aquaponicsinstallaties gebruik 
maken van de reststromen van de landbouw.

Het onderzoek toont aan dat Noordoost-Brabant 
het potentieel heeft om over te gaan op een circulair 
voedselsysteem en een van de slimste en meest 
duurzame agrofood regio’s in Europa te worden.

Afbeelding: Metabolic
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Afbeelding: Pablo Heimplatz

Een toekomstperspectief rond de principes van de 
circulaire economie draait om integratie. Integratie 
van systemen, bedrijven, overheden, stromen, 
bevolkingsgroepen en meer. De complexiteit van die 
toekomst kan onmogelijk als een enkel systeem worden 
beschreven. We beschrijven voortdurend deelsystemen 
die invloed op elkaar hebben. De belangrijkste actor 
is voortdurend de mens, of dat nu iemand is van een 
bedrijf of overheidsinstelling, of een inwoner van de 
linie: het systeem werkt alleen bij gratie van begrip en 
medewerking.

Zeker in de netwerkeconomie zijn top-down structuren 
zonder draagvlak kansloos. Daarom is het voor een 
toekomstbestendige Zuiderwaterlinie noodzakelijk 
om voorbij te gaan aan louter systeemdenken en 
voortdurend te beschouwen op welke manier de linie 
wordt beleefd. Het verhaal zullen we moeten blijven 
vertellen.

Daar ligt ook de grote kans voor een weerbare linie: als 
de Brabander de Zuiderwaterlinie herkent als onderdeel 
van zijn persoonlijke geschiedenis zal het verhaal blijven 
bestaan en de linie doorleven. Elk van de interventies die 
wij voorstellen tracht op een bepaalde manier aan het 
publiek te raken, waar mogelijk gericht op een collectief. 
Want er gaat een grote kracht uit van collectieven die 
een bepaalde mate van eigenaarschap over hun directe 
omgeving ervaren.

SociAAL pErSpEcTiEf
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Afbeelding: Damien Kuhn

“dEcEnniA LAnG hEEfT dE boEr SLEchTS VAnuiT één ModEL 
GEwErkT: Zo GoEdkoop MoGELiJk producErEn VAn VoEdSEL. 
dAT GAAT VErAndErEn. nA EEn LAnGE pEriodE VAn SchEidinG 
VAn funcTiES, ZAL VErwEVinG in dE ToEkoMST dE rEGEL ZiJn: 

VAn LAndbouw, nATuur, wATEr- bEhEEr, LAndSchApSbEhEEr 
En AndErE MAATSchAppELiJkE diEnSTEn”

Uit: Panorama Nederland, College van Rijksadviseurs

cASE STudY hErEnboErEn

Een krachtig voorbeeld van de integratie van een 
holistische visie met de noodzaak daar de samenleving 
bij te betrekken is het Herenboeren concept. De eerste 
Herenboerderij staat in het Wilhelminapark in Boxtel 
en werkt inmiddels enkele seizoenen. In 2019 zullen 9 
soortgelijke boerderijen geopend worden en volgens 
dezelfde kernprincipes werken.

Natuurgedreven is de kern. Gelijk aan de basisprincipes 
van de circulaire economie draait het om de integratie 
van een aantal hoofdaspecten: de lokale ecologie wordt 
versterkt door het hanteren van permacultuur principes, 
en de boerderij is economisch toekomstbestendig 
omdat de community van Herenboeren de boer 
langdurig in dienst heeft.

De toekomstbestendigheid van dit concept is de 
combinatie van de systemische en sociale benadering. 
Door integraal begrip van de werking van onze omgeving 
kan de boerderij louter bijdragen aan die omgeving 
terwijl er intussen voedsel wordt geproduceerd. 
Tegelijkertijd zorgt de community voor continuïteit: De 
ruim 150 betrokken Herenboeren halen wekelijks hun 
voedsel van de boerderij en zorgen in goed overleg 
voor het behoud van de boerderij. Door nabijheid en 
sociale connectie blijft de community in stand. Het 
wegvallen van een persoon heeft ook geen invloed op 
het functioneren van de boerderij.
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HOE KUNNEN INTERVENTIES IN DE ZUIDERWATERLINIE VORM, 
RUIMTE EN BETEKENIS GEVEN AAN DE CIRCULAIRE ECONOMIE?

Op macroschaal ligt er een kans om de Zuiderwaterlinie 
in te zetten als vector voor gebiedsontwikkeling door 
een helder toekomstbeeld centraal te stellen. De 
circulaire economie is dat perspectief, gebaseerd op de 
mogelijkheden van de Zuiderwaterlinie (ruimtelijk en als 
narratief) en de noodzaak van verandering van de wijze 
waarop we onze omgeving inrichten.

In de beschreven visie staat naast het organiseren 
van (lokale) kringlopen ook de betrokkenheid van 
stakeholders centraal. Een ontwerpopgave op 
microschaal kenmerkt zich zodoende door samenkomst 
van drie hoofdelementen:

1. de structuur van de Zuiderwaterlinie
2. de circulaire economie
3. betrokkenheid van gebruikers

Op iedere locatie is de maximale potentie van de 
bestaande elementen van de linie in verband te brengen 
met de (on)mogelijkheden van lokale kringlopen en 
de potentie van direct betrokkenen. Op deze manier 
zijn een aantal voorbeeldlocaties gekozen die met een 
voorstel voor een interventie deze drie lagen met elkaar 
verbinden.  De centrale ontwerpvraag voor het kiezen en 
vormgeven van de interventies is:

hoe kunnen interventies in de Zuiderwaterlinie 
vorm, ruimte en betekenis geven aan de circulaire 
economie?

circuLAirE EconoMiE
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}
}
}

Bron: Netwerken in Brabant

AAnwEZiGE LAGEn Wij combineren in deze opgave een aantal lagen met 
elkaar om tot een uitspraak over de potentie van 
afzonderlijke locaties te komen:

1. Elementen van de linie (historie)
• Vlakken
• Lijnen
• Punten

2. potentie van het landschap (opgaven + 
karakteristiek)

• Energie
• Materiaal
• Voedsel
• Ecologie

3. netwerksamenleving / stad+land principe / 
lokalisme (visie)

Punten en lijnen van
de zuiderwaterlinie

Omgevingskenmerken:
bodem, natuur, openheid,
water, landbouw, energie

Omgevingsvisie Brabant /
aanwezige focus
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Afbeelding: Metabolic 

ToETSinGSkAdEr Het goed beoordelen van de waarde van elke 
willekeurige interventie lijkt vanwege de veelzijdigheid 
van de impact inmiddels onmogelijk. In ieder 
toetsingskader zijn legio beperkingen en hoe verder we 
kijken hoe onduidelijker de invloed van ons collectief 
menselijk handelen wordt.

Om over interventies rond de Zuiderwaterlinie een 
uitspraak te kunnen doen op welke wijze ze een bijdrage 
leveren, hanteren we het ‘7 pillars’-model van Metabolic. 
Op 7 gebieden wordt de impact van een interventie 
benaderd:

1. water: water wordt op duurzame wijze gewonnen en 
gebruik van afvalwater is gemaximaliseerd.
2. Materiaal: materialen worden continu op een 
hoogwaardige manier gerecycled.
3. Energie: alle energie komt uit hernieuwbare bronnen.
4. Ecologie: biodiversiteit wordt structureel 
ondersteund en versterkt.
5. cultuur: maatschappij en cultuur worden behouden.
6. Gezondheid: gezondheid en welzijn van mens en 
natuur worden structureel ondersteund.
7. Economie: de waarde van menselijke activiteiten 
wordt breder uitgedrukt dan alleen financieel.

Deze pijlers vormen een basis waardekader dat vooral 
tot doel heeft om een zo compleet mogelijk beeld van de 
invloed van een interventie te geven. Het gaat hier om 
een kwalitatieve beoordeling.
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Afbeelding: Stephanie Krist

inTErVEnTiES

Brabant heeft een enorm divers natuurlandschap 
waarbij moerassen, droge en natte zandgronden, 
struweel en bossen elkaar afwisselen. Groei van steden, 
aanleg van (snel)wegen en intensieve landbouw zijn een 
voortdurende bedreiging voor veel plant- en diersoorten. 
De ecologische hoofdstructuur moet als netwerk van 
bestaande en toekomstige natuurgebieden een blijvende 
veilige haven vormen voor behoud van flora en fauna 
voor de leefomgeving. De ecologische hoofdstructuur 
heeft tot doel om de stand van de biodiversiteit gelijk te 
houden en indien mogelijk te vergroten, terwijl al enkele 
decennia de soortenrijkdom terugloopt.

De Zuiderwaterlinie overlapt op een aantal plekken met 
deze ecologische hoofdstructuur. Juist de dijken vormen 
daarin een netwerk dat natuurgebieden onderling 
verbindt. Op dit moment is het een vrijwillige keuze 
voor grondeigenaren of er actief wordt bijgedragen aan 
het versterken van de ecologie door een doordacht 
plantingsbeleid en het aanpassen van eigen activiteiten 
op de aanwezigheid van bepaalde diersoorten. Binnen 
de ecologische hoofdstructuur is de Zuiderwaterlinie als 
gebied vooral aangeduid als ‘moeraszone’ met enkele 
gebieden waar ruimte is voor een ‘droog kralensnoer’.

Er ligt een kans om het voorgestelde narratief van de 
Zuiderwaterlinie als weerbaarheidslinie over de volle 
breedte terug te laten komen door niet alleen in te 
zetten op de flora en fauna in deze gebieden maar juist 
door de zones als lijnen door het landschap zichtbaar 
te maken. Op veel plekken ligt er een provinciale of 
lokale weg over een dijk, waarbij de akkerranden links 
en rechts van de weg goed zichtbaar zijn. Door vegetatie 
bijvoorbeeld op kleur te selecteren worden op de 
bloeimomenten dijken zichtbaar als gekleurde lijnen 
door het landschap. Ook de inundatievelden kunnen op 
deze manier een uiting krijgen in een natuurstructuur: 

GEnEriEkE AAnpAk VAn dE 
bESTAAndE diJkSTrucTuur
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Deze kaart geeft de ecologische verbindingszones in de provincie
Noord-Brabant weer. Daarbij zijn de verbindingszones gebruikt zoals
die staan op Plankaart 1 van het Streekplan Noord-Brabant 2002.
Aan elke verbindingszone is één van de vier inrichtingsmodellen uit
hoofdstuk 2 van dit Voorbeeldenboek toegekend. 

Als achtergrond is de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) weergegeven.
Ter oriëntatie zijn ook steden en dorpen aangegeven. Deze kaart heeft
de status van een werkkaart.

Legenda

landschapszone

moeraszone

nat kralensnoer

droog kralensnoer

ecologische hoofdstructuur

beheersgebied

bebouwing

provinciegrens

ECOLOGISCHE VERBINDINGSZONES IN NOORD-BRABANT

Bron: Voorbeeldboek Ecologische Verbindingszones Provincie Noord-Brabant

door het met specifieke bloemen en planten inzaaien 
van akkerranden rond inundatievelden wordt de 
Zuiderwaterlinie-structuur zichtbaar en beleefbaar.

Veel grassoorten moeten eens per jaar gemaaid worden, 
waardoor het gemaaide gras ook weer mogelijkheden 
biedt als grondstof. Er wordt veel geëxperimenteerd 
met riet- en grassoorten als bouwmateriaal, maar 
ook energieproductie (biovergisting) is een kans die 
geleidelijk meer benut wordt en waardoor het gemaaide 
gras niet ‘verspild’ wordt.

Het principe van een netwerk van verbindende lijnen 
door het land wordt al enige tijd toegepast door ProRail, 
zij verzorgen naast een goed onderhouden spoor ook 
goed ‘ecologisch bermbeheer’ uit. Instandhouding 
van plant- en diersoorten in en rond de bermen is 
cruciaal omdat de spoorbermen een belangrijke rol 
spelen als leefgebied en als verbindend element 
tussen natuurgebieden. In 2030 zijn volgens plan 
alle spoorbermen onderdeel van de ecologische 
hoofdstructuur, in totaal ca 3.200 hectare.

Dijken als ecologische verbinding tussen 
natuurgebieden en agrarische gebieden, omzomen 
inundatievelden, door aanplant goed te kiezen 
kan hier het bloembollen idee landen en is er 
in de openheid weer wat moois te zien aan de 
horizon. Tevens aantrekkelijk gebied om doorheen 
te forenzen tussen woon- en werkplek binnen de 
netwerksamenleving. Mogelijk vormen deze zones 
langs de dijken ook een ruimte voor materiaal en 
voedsel.



110 111

young innovators 2018 | van afsluiting naar aansluiting | atelier to the bone

Bron: Actueel Hoogtebestand Nederland100 m

In de circulaire gedachte worden gebouwen vaak gezien 
als materiaalopslag. Na toepassing in het ene gebouw 
wordt het materiaal weer toegepast in het andere 
gebouw. Nieuwe technieken als BIM en initiatieven 
als Madaster dragen bij aan het ontsluiten van het 
materiaal dat ligt opgeslagen in gebouwen. De aanname 
in dit concept is dat materiaal direct van de ene naar 
de andere toepassing kan. Van demontage in het 
ene gebouw naar remontage in het andere gebouw. 
Vanuit de praktijk blijkt er toch vaak een tussenfase of 
pauze moment te zijn, waarin het materiaal even geen 
functie heeft. Dit biedt een kans voor de punten van 
de Zuiderwaterlinie. Punten zoals bijvoorbeelde de 
herstelde Kleine Schans bij Terheijden.

De Kleine Schans bij Terheijden is in 2013 deels hersteld 
en gerenoveerd maar heeft nog geen nieuwe functie. 
Een materiaalopslag zou hier goed passen gezien de 
nabeiheid van het biobased cluster in West-Brabant 
dat zich ook richt op de ontwikkeling van circulaire 
materialen. De schans kan in die rol het materiaal 
beschermen of etaleren voordat het weer toegepast kan 
worden op een nieuwe plek in een nieuw gebouw.  Het 
volstaat niet om het materiaal ter plekke op een hoop 
te parkeren. Door kunstenaars of ontwerpers te vragen 
in welke vorm het materiaal opgeslagen kan worden 
wordt het materiaal een tijdelijk kunstobject, follie of 
paviljoen. Deze veranderlijke opslag van materialen in 
steeds wisselende verschijningsvormen kan aantrekkelijk 
zijn voor bezoekers van de Zuiderwaterlinie en verankert 
tegelijkertijd de Kleine Schans in de circulaire economie 
van Noord-Brabant.

MATEriAALopSLAG
kLEinE SchAnS TErhEiJdEn
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Bron: Actueel Hoogtebestand Nederland100 m

De aanwezigheid van zowel een sterk biobased 
cluster als een agrarisch cluster in het gebied van 
de Zuiderwaterlinie bieden mogelijkheden voor het 
ontwikkelen van nieuwe ecologische bouwmaterialen die 
aansluiten bij de circulaire economie. Het introduceren 
van een nieuw bouwmateriaal is echter niet gemakkelijk. 
Vertrouwde materialen hebben vaak de voorkeur. 
Met beleid kan aangestuurd worden op innovatieve 
materialen maar dit kan ook middels het creëren van 
een flinke vraag naar dat materiaal. Wanneer de vraag 
gecombineerd wordt met het aanbod van een schaars 
goed kan dit mogelijk bijdragen aan de marktpenetratie 
van een nieuw en beter bouwmateriaal.

In Noord-Brabant zijn reeds negen ecodorpen 
gerealiseerd. Een bescheiden aantal maar wel een 
groot deel van het totaal aan ecodorpen in Nederland. 
Ecodorpen concurreren met traditionele ontwikkelingen 
als het om grond gaat. Hier kan het gebied van de 
Zuiderwaterlinie en de daar voorgestelde versterking 
van de ecologie langs de dijken mogelijk een uitkomst 
bieden. Delen van deze nieuwe ecologische zones 
lenen zich als bouwlocaties voor nieuwe ecodorpen. 
Hiervoor liggen de dijken rondom de (herstelde) forten 
voor de hand. Een ecodorp op een van die locaties, 
bijvoorbeeld bij Fort Henricus, zou ook de historische 
verboden kringen rondom een fort weer zichtbaar 
kunnen maken. Waar deze kringen vroeger afleesbaar 
waren door materiaalgebruik in de woningen, kan dit nu 
weer dankzij het materiaalgebruik in het ecodorp op de 
dijk. Alleen dienen de materialen die toegepast worden 
uiteraard hun oorsprong te hebben in het gebied van 
de Zuiderwaterlinie. Zo wordt de vraag gecreëerd en 
gecombineerd met het aanbod van bouwgrond.

diJk-Ecodorp
biJ forT hEnricuS 

STEEnbErGEn
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Hierdoor krijgen nieuwe ecologische materialen een 
kans, ecodorpen de ruimte om zich te ontwikkelen, 
en wordt de historie van de verboden kringen weer 
zichtbaar gemaakt. Het is zelfs denkbaar dat het fort, 
gelegen in het midden van de nieuwe bebouwingslinten 
op de omliggende dijken, gaat functioneren als een 
centraal dorpsplein. Zo krijgt ook het fort weer een 
nieuwe betekenis.
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Bron: Actueel Hoogtebestand Nederland100 m

Het groeiende bewustzijn rond ecologie en de 
afhankelijkheid van onze omgeving leidt tot verschillende 
nieuwe concepten rondom begraven en cremeren. Een 
krachtig voorbeeld is de mogelijkheid om as te laten 
begraven samen met een jonge boom, zodat de boom 
zich kan voeden met de as van de overledene. Een 
andere ontwikkeling in deze sector is het laten begraven 
in of nabij de geboortegrond of een andere plek die 
sterk is verbonden met de identiteit van de overledene.

Het combineren van deze twee ontwikkelingen biedt 
kansen voor de Zuiderwaterlinie. Deze heeft immers 
een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van 
Noord-Brabant en is dan ook mede-bepalend geweest 
voor de identiteit van de Noord-Brabander. Dit zou 
bijvoorbeeld kunnen leiden tot een concept waar een 
dijk van de Zuiderwaterlinie wordt aangewezen als 
natuurbegraafplaats. Op elke laatste rustplek wordt 
een boom geplant. Zo ontstaat een groeiende bomenrij 
die een sterke verankering van de overledene met het 
verleden in zich draagt. Het biedt de mogelijkheid om als 
Brabander na je leven voort te leven als onderdeel van 
een geschiedenis die tijdens je leven mede je identiteit 
heeft bepaald.

diJkbEGrAAfpLAATS
uiTErwAArdEn TErhEiJdEn
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Bron: Actueel Hoogtebestand Nederland100 m

Een groot deel van het gebied van de Zuiderwaterlinie 
leent zich voor de opwekking van windenergie. De 
openheid van het landschap in dit gebied draagt bij aan 
deze potentie. In 
het open landschap zijn windturbines logischerwijs 
echter van grote afstand zichtbaar en zorgen zodoende 
voor horizonvervuiling. Dit zorgt er dan weer voor dat 
het gebied minder gewaardeerd wordt. De kenmerkende 
openheid werkt eerder in het nadeel dan in het voordeel 
van het gebied.

Als ontwerpstudie is onderzocht hoe een andere manier 
van opwekken van windenergie ingepast zou kunnen 
worden in het landschap. Het betreft hier het Invelox 
principe waarbij kleine turbines in een tunnelbuis 
worden geplaatst die ter plaatse van de turbines wordt 
geknepen. Dit zorgt er, in theorie, voor dat het Venturi 
effect optreedt waardoor de lucht die door de buis waait 
versnelt. Lage windsnelheden, die gewone turbines niet 
in beweging zetten, kunnen dankzij de versnelling ook 
gebruikt worden om energie uit op te wekken. De Invelox 
turbine is veel lager dan een traditionele windturbine. 
Door de ontwikkelaars wordt deze techniek ook specifiek 
genoemd als minder horizon vervuilend alternatief. 
Een testmodel van deze techniek meet aan de ingang 4 
meter in doorsnede en aan de uitgang 7 meter en levert 
in theorie 0,22 MW aan energie.
De doorsnede van een Invelox turbine doet denken aan 
de doorsnede van een dijk. Door dergelijke turbines 
over een dijk te positioneren kunnen deze profiteren 
van de invloed die het talud van een dijk heeft op de 
wind. Boven op de dijk is het om die reden immers het 
winderigst.

inVELox
forTwEG  hEiJninGEn
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invelox  turbine

windmolens

De positionering op een dijk vraagt om een dijk met een 
specifieke richting, dwars op de meest voorkomende 
windrichting. De Invelox turbines kunnen immers niet 
draaien zoals traditionele turbines dat wel kunnen. De 
dijk langs de Fortweg bij Fort Sabina Henrica voldoet 
bijna perfect aan deze eis, de richting ligt bijna dwars 
op de ter plaatse meest voorkomende Zuid-Westelijke 
windrichting. Enkele jaren geleden zijn hier 3 traditionele 
turbines met elk een vermogen van ca. 3 MW gebouwd. 
In het voortraject van deze ontwikkeling is er in 2013 
tot aan de Raad van State geprocedeerd. Mede omdat 
de historische ruimtelijke kwaliteiten van het vrije 
schootsveld rondom het fort in het gedrang kwamen 
volgens belangenbehartigers. Ook om deze reden is een 
ontwerpstudie naar een beter ingepaste manier van het 
opwekken van windenergie hier op zijn plaats.

Als alternatief voor deze turbines zou op de kruin 
van de dijk een rij Invelox turbines geplaatst kunnen 
worden. Om te komen tot het aantal te plaatsen 
turbines is gekeken naar de minimale onderlinge 
afstand van twee traditionele turbines. Deze afstand is 
vijf maal de rotordiameter. De 3 MW turbines hebben 
een rotordiameter van 90 m, de onderlinge afstand 
wordt dan 450 meter. Over die afstand kunnen 64 
Invelox turbines met eerder genoemde afmetingen en 
vermogen naast elkaar geplaatst worden. Het totale 
vermogen van deze rij wordt dan ruim 14 MW. Dat is 
twee keer zoveel als de 6 MW die de twee windmolens 
opwekken. Hierin wordt echter geen rekening gehouden 
dat de Invelox turbines geen gebruik kunnen maken van 
alle windrichtingen. Aan de andere kant draaien Invelox 
turbines ook al bij lage windsnelheden die traditionele 
turbines nog niet in beweging krijgen. In theorie lijkt het 
daarom wel potentie te hebben maar deze techniek 
is nog in ontwikkeling en kan dus nu nog niet volledig 
beoordeeld worden.

Wat wel beoordeeld kan worden is hoe de 
horizonvervuiling beleefd wordt. Van grote afstand 
lijkt een rij Invelox turbines minder storend dan een rij 
traditionele turbines. De plaatselijke verhoging van een 
dijk is minimaal en valt soms weg tegen de achtergrond. 
Van dichtbij lijkt het echter precies andersom. Dan 
vormen de traditionele turbines maar zeer plaatselijk 
een verstoring van de landschapsbeleving. De rij Invelox 
turbines is van dichtbij zeer nadrukkelijk aanwezig en 
belemmert het zicht richting de andere kant van de 
dijk. Bovenop deze rij turbines is het natuurlijk mogelijk 
een uitzichtplatform te realiseren. Dit voegt een nieuwe 
beleving van het landschap toe maar wel ten koste van 
de oorspronkelijke beleving. Andere mogelijk storende 
factoren zoals de geluidsproductie en slagschaduw laten 
zich lastiger vergelijken omdat de Invelox techniek nog in 
ontwikkeling is. Of een rij Invelox turbines technologisch 
een alternatief is voor traditionele turbines moet 
nog blijken. Zeer plaatselijk zou het mogelijk wel een 
alternatief zijn aan de horizon. Waarbij de discussie of 
het vervuiling is waarschijnlijk net zo hevig zal zijn als die 
is als het gaat om traditionele turbines.
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Bron: Actueel Hoogtebestand Nederland100 m

In elke waterlinie is de inundatie impliciet aanwezig. In 
het landschap zijn de dijken en sluizen te herkennen 
die het mogelijk maken laagliggende gedeelten onder 
water te zetten. Het water zelf is bijna volledig afwezig. 
Het inundatieveld is daarom een bijna geheime laag die 
vroeger slechts af en toe zichtbaar was. Dat gegeven, 
in combinatie met de schaal van de velden, maakt het 
inunderen moeilijk voorstelbaar.

Het accentueren van de zoom van de inundatievelden 
met specifieke beplanting om een ecologische 
verbindingszone te creëren is een manier om de velden 
beter beleefbaar te maken in het landschap. Een andere 
mogelijkheid om het inunderen voorstelbaar te maken 
is om een dynamisch verblijfsconcept te situeren nabij 
een van de weinige inundatiesluizen die nog resteren 
in het gebied van de Zuiderwaterlinie. Het betreft 
hier de inundatiesluis bij Fort Hedikhuizen. Dit is een 
rijksmonument en het is recentelijk gerestaureerd 
waardoor het in goede staat verkeerd. Naast deze 
kwaliteiten biedt ook de omgeving kansen om het 
inunderen voorstelbaar te maken. Buitendijks bij deze 
sluis ligt namelijk een waterbergingsgebied en rondom 
Fort Hedikhuizen ligt een gracht. Gebruikmakend 
van deze kwaliteiten is het mogelijk om een kleine 
recreatiewoning in het waterbergingsgebied te situeren 
waarbij het inunderen van een klein deel van dit gebied, 
gebruik makend van water uit de gracht van het fort, 
fungeert als het slot op de deur. Het pad naar de woning 
door het water wat eerst nog beloopbaar was verdwijnt 
onder water. Van binnenuit de recreatiewoning is zo de 
bescherming die inundatie kan bieden te ervaren. Vanaf 
de dijk gezien illustreert de recreatiewoning het effect 
van inundatie op woningen in het inundatiegebied.
Wanneer de waterberging als geheel ingezet moet 
worden en het waterpeil verder stijgt dan tijdens de 
plaatselijke inundatie zal de recreatiewoning drijven en 
mee stijgen met het water.

SLuiSwAchTEr
inundATiESLuiS 

hEdikhuiZEn
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Wij zien als waardevol vervolg dat er vanuit verschillende 
disciplines naar een doorontwikkeling van de ideeën 
wordt gekeken. Voor de hand liggende disciplines daarin 
zijn: landschapsontwerpers en stedebouwers, maar 
vanuit de samenlevingsbrede opgave die er ligt zou 
het ook erg waardevol zijn om sociologen en sociaal 
ontwerpers te betrekken.

Maar ook het betrekken van bedrijven die in de richting 
waarin het onderzoek is gegaan, de circulaire economie, 
een rol van betekenis kunnen spelen. Op gebiedsniveau 
heeft bijvoorbeeld Metabolic wel onderzoek gedaan 
maar is implementatie nog kleinschalig. Daar ligt een 
grote kans om een vooraanstaande rol te spelen in een 
ontwikkeling waar we allemaal mee te maken krijgen.

Een jonge generatie ontwerpers en onderzoekers is 
wat ons betreft raadzaam, om vanuit een nieuwe kijk op 
ruimtelijke ontwikkeling van Nederland en ons erfgoed te 
kunnen werken. Jonge ontwerpers hebben het vermogen 
om de complexiteit aan te pakken, maar hebben ook 
een voortdurende dialoog met kennishouders en 
ervaren ontwerpers nodig. Wij stellen ons voor dat er 
multidisciplinaire teams van jonge ontwerpers samen 
naar (delen van) de Zuiderwaterlinie kijken, in een 
structuur waarin met grote regelmaat door ervaren 
betrokkenen over de schouder wordt meegekeken.

Atelier to the Bone

Half Juli 2018 kregen wij te horen dat we geselecteerd 
waren om deel te nemen aan het ‘Young Innovators’ 
programma van het College van Rijksadviseurs. 
Gekoppeld aan De Zuiderwaterlinie werd ons gevraagd 
om met een open blik naar deze complexe erfgoed 
opgave te kijken. Wij hebben het als een grote kans 
ervaren om als jong bureau naar een dergelijk grote 
opgave met zo’n groot verhaal en impact te mogen 
kijken. Tegelijkertijd bleek dat ook de valkuil: omdat 
wij binnen Atelier to the Bone gewend zijn op een veel 
kleinere schaal te werken is het eigen maken van de 
schaal van de linie in de gegeven tijd een grote uitdaging 
gebleken. Dat heeft mede te maken met het feit dat 
er nog maar weinig voorbeelden zijn van erfgoed op 
de schaal van de Zuiderwaterlinie. Laat staan op een 
dergelijk nieuwe manier dat deze als relevante referentie 
kon dienen in onze zoektocht naar de Zuiderwaterlinie 
als ‘vector voor gebiedsontwikkeling’.

De linie vraagt om een perspectief dat alle schaalniveaus 
met elkaar verbindt. Als architecten hebben wij ervaren 
dat we niet alle kennis en kunde in huis hebben om daar 
op elk schaalniveau het onderste uit de kan te halen. 
Resultaat van het onderzoek is wat ons betreft dan ook 
onmogelijk allesomvattend te noemen. Het geeft echter 
wel duidelijke handvatten voor mogelijke vervolgstappen.

Wij staan sterk achter het eindresultaat, maar hebben 
ons bij periodes minder verbonden gevoeld bij de 
opgave dan vooraf gehoopt.

VoorSTEL VErVoLGondErZoEkYounG innoVATorS
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