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Korte samenvatting
(Voor uitgebreide inleiding zie pagina 3)

De Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) loopt voor een belangrijk deel door de provincie Utrecht.
Voor PS was dit reden om een onderdeel uit het eerder vastgestelde linieperspectief als project op te
nemen in Agenda 2010 met het doel het behouden en ontwikkelen van Fort bij Vechten in Bunnik.

Fort bij Vechten is een unieke locatie: de waterverdedigingslijn NHW kruist hier de grens van het
oude Romeinse Rijk, de Limes. Hier kunnen mensen de geschiedenis ervaren in een omgeving die
bovendien uitnodigt tot wandelen en fietsen. Een prachtige plek voor geschiedenis, cultuur én
recreatie.

Ter voorbereiding op een mogelijke ontwikkeling van een nationaal Liniecentrum en een
Archeologisch Informatie Centrum (AIC) op het fort, zijn reeds de volgende stappen ondernomen:
• Haalbaarheidsstudie naar de mogelijkheden voor dergelijke functies op het fort.
• Haalbaarheidsonderzoek architectenbureau Bunker Q naar de mogelijkheden om in de bestaande

gebouwen de gewenste functies onder te brengen.
• Conceptnotitie structuur, waarin is aangegeven op welke wijze een verdere ontwikkeling door de

diverse betrokken partijen kan worden aangestuurd.

De regisserende en verbindende rol van de provincie is vastgelegd zowel in Agenda 2010 als in het
onderschreven Panorama Krayenhoff (de provincie heeft de rol van regisseur voor het gebied rond de
forten het Hemeltje, Vechten en Rijnauwen geaccepteerd). Voor de ontwikkeling van een AIC zijn in
het coalitieakkoord reeds gelden gereserveerd.
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Ontwerp-besluit

Besluit van

Provinciale staten van Utrecht;

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 16 december 2003, dienst/sector PSD /Agenda 2010,
nummer 2003CGC000599i;

Gelezen; de Haalbaarheidsstudie, het rapport van Rapport Bunker Q en de Notitie structuur

Overwegende; dat reeds na vorige investeringen het belang van dit project voldoende duidelijk is
geworden,

Gelet op; het eerdere PS-besluit in het kader van Agenda 2010, het ondertekenen van de ontwerpvisie
voor de NHW, het zogenoemde Panorama Krayenhoff II en het collectieve programma dat door PS is
aanvaard, t.a.v. het inrichten van een PAC (Provinciaal Archeologisch Informatie Centrum),

Besluiten:
1. Een bedrag van euro 60.000 ten laste van Agenda 2010 Nieuwe Hollandse Waterlinie

beschikbaar te stellen voor een vervolgstudie naar het liniecentrum bij fort Vechten.
2. De inspanningen voort te zetten om ter plaatse het Archeologisch Informatie Centrum van de

provincie te ontwikkelen.
3. In te stemmen met de organisatiestructuur voor de envelop Rijnauwen-Vechten.

Het plan Nieuwe Hollandse Waterlinie vast te stellen zoals weergegeven in dit besluit en voor
kennisgeving aan te nemen de bijlagen bij dit besluit.

voorzitter,

griffier,
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Toelichting
Aan Provinciale Staten,

Inleiding

De Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) loopt als oude verdedigingslinie van Muiden tot aan de
Biesbosch. Het grootste deel van de NHW ligt in de provincie Utrecht.
Het Nationaal Project NHW heeft een linieperspectief ontworpen; de laatste versie, panorama
Krayenhoff II, is in juni 2003 door PS onderschreven.

Het bijzondere karakter van de NHW en de gebouwen die er onderdeel vanuit maken, waren
aanleiding voor de provincie om in het kader van Agenda 2010 een aansprekend project uit de NHW
te willen ontwikkelen (behoud door ontwikkeling is het credo van het Nationaal Project NHW).
Gekozen is in dat kader voor het nationaal liniecentrum zoals dat in het linieperspectief is geschetst.
Inmiddels is er een verkennende studie gedaan naar de mogelijkheden voor een nationaal liniecentrum
op fort bij Vechten.
Fort bij Vechten is het één na grootste fort (17 ha) binnen de NHW. Het is eigendom van
Staatsbosbeheer en als geheel een rijksmonument. Er is een verkennend onderzoek gedaan naar o.a. de
mogelijkheden om een Liniecentrum en een AIC te huisvesten in één van de gebouwen en er zijn
suggesties gedaan voor het oplossen van de problemen rond bijvoorbeeld de bereikbaarheid. Een
verdiepend onderzoek is noodzakelijk. De belangrijke keuze is of de provincie verder gaat met
ontwikkelen, in samenwerking met andere partijen.
De provincie heeft, met het onderschrijven van Krayenhoff II, de projectenvelop Rijnauwen-Vechten
geaccepteerd. De provincie treedt op als regisseur van het gebied tussen de forten het Hemeltje,
Vechten en Rijnauwen. Voorstel is om een stuurgroep op envelop-niveau op te richten, met daaronder
het project Agenda 2010. Op deze manier wordt het liniecentrum ingebed in een groter geheel en kan
het aansluiten bij recreatie- en groen-plannen voor de regio.

Daarnaast is er de allang sluimerende wens van de provincie om te komen tot een eigen Archeologisch
Informatie Centrum (AIC), een wens die versterkt wordt door nieuwe monumentenwetgeving, waarin
de provincie hiertoe zelfs verplicht gaat worden. Dit AIC kan samen met het liniecentrum op dezelfde
locatie ontwikkeld worden. Voor het AIC is vooral exploitatiegeld beschikbaar. Middels bijvoorbeeld
een huurconstructie kan het AIC gebruiker worden van (een deel van) een gebouw dat in het kader van
Agenda 2010 geschikt gemaakt is.

Beoogd effect
Doel van het project is een aansprekend resultaat neerzetten ter behoud en ontwikkeling van de
Nieuwe Hollandse Waterlinie, binnen het kader van het panorama Krayenhoff en tegelijkertijd het
realiseren van de wens een Archeologisch Informatie Centrum te realiseren.
Het verwachte resultaat van het project is een nationaal liniecentrum binnen Fort bij Vechten. Dit
liniecentrum moet mensen bewustmaken van een collectief verleden, de geschiedenis van de streek in
beeld brengen (de Linie en de Limes), een pleisterplaats bieden in wandel- en fietstochten en het fort
voor verval behoeden.
Het liniecentrum wordt ingebed in een compleet concept voor het Fort bij Vechten en kan in 2008
geopend worden. De combinatie met een Archeologisch Informatie Centrum geeft het concept meer
omvang, draagvlak en mogelijkheden.
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Door het project onder te brengen in de projectenvelop Rijnauwen-Vechten wordt samenwerking
tussen de diverse partijen gewaarborgd en krijgt het ontwikkelingsconcept voor het fort een plaats in
het grotere geheel van de envelop.

Argumenten
1. Door gaan met een vervolgstudie naar het liniecentrum bij fort Vechten

a) Met het ontwikkelen van het nationale liniecentrum binnen fort bij Vechten wordt uitvoering
gegeven aan de opdracht zoals verwoord in het programma van Agenda 2010.

b) Het restaureren van (onderdelen) van het fort bij Vechten zorgt voor het behoud van een
belangrijk deel van ons cultureel erfgoed. Architectonisch belangrijke gebouwen kunnen
gered worden en zelfs een nieuwe functie krijgen, terwijl een historisch belangrijke
verdedigingslinie weer zichtbaar en herkenbaar wordt.

c) Door het ontwikkelen van het fort bij Vechten, ontstaat er een centrum gericht op cultuur en
historie, dat een belangrijke recreatieve functie kan hebben in de regio.

2. Op dezelfde plek een Archeologisch Informatie Centrum van de provincie Utrecht te
ontwikkelen.

a) De provincie wil het huidige depot uitbreiden tot een AIC, waarin de collectie zichtbaar en
toegankelijk wordt gemaakt.

b) Een AIC op fort bij Vechten draagt bij aan de profilering van de provincie en laat het unieke
kruispunt van Linie en Limes tot zijn recht komen. (Niet alleen de NHW is voorgedragen voor
de werelderfgoedlijst, maar ook het castellum Vectio, dat onder de boomgaard naast fort bij
Vechten ligt.)

c) De combinatie van het AIC met het liniecentrum betekent het dubbel benutten van
voorzieningen en publieksstromen.

d) De provincie moet in de toekomst een provinciaal, goedgekeurd depot inrichten op grond van
de nieuwe Monumentenwet (Malta).

3. In te stemmen met de organisatiestructuur voor de envelop Rijnauwen-Vechten.
a) Het uitvoeren van het eerder genomen besluit de enveloppe Rijnauwen-Vechten te gaan

regisseren.
b) Het passend maken van het Agenda 2010-project in een groter geheel.
c) Het formaliseren van samenwerkingsverbanden.

Financiën
begrotingspost naam : Agenda 2010 Nieuwe Hollandse Waterlinie
oorspronkelijk beschikbaar : €60.000* begrotingspost nummer : 078384
reeds eerder aangewend : €0 begrotingswijziging : nee
voorstel nu aan te wenden : €60.000*
nog aan te wenden : €0
* Bedrag volgens begroting 2004. Dit bedrag is nodig om de verdiepingsstudie te financieren.

Realisatie
Streefdatum voor de opening van het nationale liniecentrum blijft 2008. Aan de hand van het
definitieve ontwerp kan de datum nader worden vastgesteld.
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Communicatie
Om de voortgang van het Agenda 2010-project te laten zien, is er een website beschikbaar. Een echt
communicatieplan rond het project moet echter opgesteld worden in samenwerking met de andere
partijen. Na de oprichting van de stuurgroep komt dit aan de orde. Voor de uitwerking is tijd van de
communicatie medewerker van Agenda 2010 beschikbaar.

Bijlagen
• Haalbaarheidsstudie (ter inzage verkrijgbaar bij Marijke Bekkenkamp, tel. 2642)
• Rapport Bunker Q (ter inzage verkrijgbaar bij Marijke Bekkenkamp, tel. 2642)
• Notitie structuur (bijgaand)

Gedeputeerde staten,

voorzitter, Mr B. Staal

secretaris, Drs. H.H. Sietsma


