
Betreft: Concept Uitvoeringsprogramma Hollandse Waterlinies

Geachte leden van Provinciale Staten van de Provincie Utrecht,

Hiermee vraagt ondergetekende uw aandacht voor een ontbrekend element in dit concept 
Uitvoeringsprogramma. Het gaat om het inundatiegebied aan weerszijden van het Amsterdam 
Rijnkanaal (hierna: ARK) bij Laagraven.

Bij de kernkwaliteiten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (hierna: NHW) gaat het vooral om het 
samenstel van inundatiegebieden en elementen van de linie zoals forten, dijken, kazematten etc.
In het geval van het inundatiegebied aan weerszijden van het ARK is het samenstel van 
inundatiegebied, kazematten langs het Lekkanaal, plofsluis en de Batterijen aan de Overeindseweg 
een belangrijk geheel. De beoogde werking van de linie is hier nog goed zichtbaar. De functie van 
de plofsluis is alleen te begrijpen in combinatie met het inundatiegebied en de rest van de linie aan 
beide zijden van de plofsluis. Immers, toen voor WOII het ARK werd aangelegd kon inundatie 
alleen plaats vinden als het ARK, dat dwars door de grote inundatiekom heen werd aangelegd, door 
dit bijzondere bouwsel kon worden afgesloten. Dat de inundatiekom aan beide zijden van het ARK 
één geheel vormt is dan ook een essentieel gegeven voor de beleving van dit iconische deel van de 
NHW.

Kijken we nu naar de in Hoofdstuk 4 genoemde gebieden, dan wordt wel het gebied ten noorden 
van het ARK met het daar te ontwikkelen beleid (landschapspark) genoemd, maar niet het 
tegenoverliggende deel van de inundatiekom. Op dit moment is een flink stuk van dit deel van de 
inundatiekom in gebruik genomen als bedrijventerrein Het Klooster (gemeente Nieuwegein). Het 
aan het ARK open gebleven gedeelte is thans toereikend om het samenhangend stelsel als 
kernkwaliteit voor de NHW te zien. Door de driehoekige vorm die zich naar het westen (waar de 
linie ligt) sterk verwijdt is deze kwaliteit behouden. Dit vraagt dus om daartoe strekkend beleid. In 
het concept Uitvoeringsprogramma ontbreekt dit. Het gebied van Laagraven staat er dus wel als 
inundatiegebied in, maar niet het bijbehorende gebied aan de andere zijde van het ARK.

De gemeente Nieuwegein heeft daar een bestemmingsplan in procedure. Onderstaande Stichting 
heeft als appellant bij de Raad van State daartegen beroep aangetekend  Ter plaatse wordt een uit 
breiding van Het Klooster voorgesteld, vrijwel tot aan het ARK. Het zicht op het eerder genoemde 
samenhangend stelsel wordt daarmee  als kernkwaliteit volledig aangetast (o.a. door de hoogte van 
de gebouwen: 12 meter mat een ontheffingsmogelijkheid voor B &W tot 18 meter).

De plofsluis wordt in het concept Uitvoeringsprogramma wel genoemd, maar niet in het belangrijke 
kader van zijn functie in het samenhangend stelsel met de uitgebreide inundatiekom en de 
kazematten aan het Lekkanaal (niet lang geleden bij de verbreding van het Lekkanaal nog 
verplaatst).

Nu de Raad van State in de uitspraak van 17 juni 2021 het vaststellingsbesluit voor het 
bestemmingsplan Z.O. Stadsrand Nieuwegein (dat is het bestemmingsplan waar onder anderen de 
uitbreiding van Het Klooster in is geregeld) van de Raad van Nieuwegein heeft geschorst, kan 
opnieuw naar dit deel van de NHW worden gekeken. De rechter die deze procedure heeft behandeld 
heeft tijdens de zitting laten weten dat een te behandelen bodemprocedure mogelijk pas begin 2022 
aan de orde kan zijn.



Aangezien voor het gebied in kwestie opnieuw naar een ontwikkeling zal worden gekeken verzoekt 
ondergetekende u als leden van de Staten van Utrecht de komende tijd te benutten om te zien hoe 
het ontbrekende deel voor de NHW in het concept Uitvoeringsprogramma  Hollandse Waterlinies 
alsnog volgens de principes van dit programma kan worden aangevuld. Het gaat er dan om dat de 
zichtbaarheid van de kernkwaliteit van het samenstel van linie (waarbij plofsluis) en 
inundatiegebied in het gebied in kwestie niet wordt aangetast.

Met dank voor de door u te nemen moeite,

Dr. J.G.Groenendijk, Adviseur Stichting Buitenplaats Heemstede


