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Samenvatting

Stichting ‘De Groene Vesting’ zet zich in om de linie van Frederik
Hendrik uit 1629 zichtbaar en beleefbaar te maken en te houden. Dit
doet zij door zo veel mogelijk mensen te wijzen op de aanwezigheid
van de linie en door aan te geven hoe belangrijk die linie is geweest
voor de ontwikkeling van de stad ’s-Hertogenbosch en haar
omgeving. De stichting richt zich op ‘professionals’ die zich bezig
houden met de ruimtelijke ordening rond de stad én op haar
bewoners en bezoekers.
Het onder de aandacht brengen van de linie is en blijft hard nodig.
Op dit moment zijn grote delen van de linie nog maar met moeite
terug te vinden in het landschap rond de stad. Tegelijkertijd is de
impact van ruimtelijke plannen op het landschap en op de linie
enorm. In sommige gevallen wordt de linie bewust omarmd, maar
op meerdere plaatsen dreigt hij volledig uit het beeld te verdwijnen.
Het onder de aandacht brengen van de linie gebeurt op twee
manieren. Ten eerste informeert de stichting anderen over de linie en
over het belang daarvan. Zij doet dit aan de hand van dit masterplan
en haar website www.degroenevesting.nl. Maar ook verzorgt de
stichting lezingen, presentaties en excursies en brengt zij publicaties
over de linie uit. Hiermee nodigt de stichting andere partijen uit om
het gegeven van de linie te benutten en zich door de linie te laten
inspireren bij het ontwikkelen van hun eigen projecten en acties. Zij
wil dit op een zodanige manier doen dat wederzijdse belangen en
ideeën elkaar versterken en er meer onderlinge samenhang ontstaat.

Daarnaast zet de stichting zelf acties en projecten op touw. Acties en
projecten, die binnen haar bereik liggen en die de linie beter
zichtbaar en beleefbaar maken en houden. In dit kader ontwikkelt de
stichting onder meer recreatieve fiets- en wandelroutes en
organiseert zij evenementen, die in het teken van de linie staan.
Dit masterplan verbeeldt de lange termijn visie van de stichting in de
vorm van een streefbeeld voor de toekomst. Het geeft ook aan hoe
dit streefbeeld tot stand kan komen. Het streefbeeld betreft de linie
als geheel, maar legt verschillende accenten voor vier verschillende
landschappen, waar de linie onderdeel van uitmaakt. Deze indeling
in vier landschappen is gebaseerd op de kenmerken van de linie en
zijn omgeving in het verleden en op dit moment. Maar de indeling
heeft ook te maken met de verschillende ruimtelijke ontwikkelingen
die op dit moment spelen en met de kansen en uitdagingen die in de
nabije toekomst voorliggen om de linie te beschermen en te
versterken.
Het ontwikkelen en duurzaam in stand houden van de zichtbaarheid
en beleefbaarheid van de linie kost tijd. Dit is niet van de ene op de
andere dag gerealiseerd. Het streefbeeld van dit masterplan moet in
2029 zijn bereikt. Deze termijn is realistisch en symbolisch tegelijk.
Realistisch, omdat het uitvoeren en tot volle wasdom laten komen
van projecten jaren tijd vergt. Symbolisch, aangezien het in dat jaar
400 jaar geleden is dat ’s-Hertogenbosch door Frederik Hendrik werd
ingenomen.
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Zoek de verschillen
Net als de kaart van ‘Middle Earth’ die droomwereld toont
waarover J.R.R. Tolkien verhaalt, spreekt deze gravurekaart
van de linie van Theodoor Niels tot ieders verbeelding.
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Inleiding
Een tastbaar gegeven en een beleefbaar verhaal

Aard en doel van dit plan

Voor u ligt het ‘masterplan ‘De Groene Vesting, een levende linie’.
Het verbeeldt de lange termijn visie van stichting De Groene Vesting
voor de linie van Frederik Hendrik. Die visie heeft de vorm van een
streefbeeld voor de linie in het jaar 2029. In dat jaar zal het 400 jaar
geleden zijn dat Frederik Hendrik ’s-Hertogenbosch innam en de
geschiedenis van stad en streek voorgoed veranderde. Kernachtig
samengevat is de linie een tastbaar gegeven (fysiek) en een beleefbaar
verhaal (droom). Dit gegeven is even simpel als inspirerend en vormt
de basis voor dit plan.

In het verleden en ook op dit moment is er aandacht (geweest) voor
de linie van Frederik Hendrik en hebben mensen het gegeven van de
linie op tal van manieren gebruikt om ’iets’ mee te doen. Dit plan
heeft het karakter van een inspiratiedocument. Het is bedoeld om het
ontstaan van ideeën en initiatieven van uiteenlopende partijen
verder te stimuleren. Én het is bedoeld om al die ideeën en
initiatieven te stroomlijnen en te versterken. Daarbij worden alle
betrokkenen uitgedaagd acties te richten op de kenmerken van de linie en
de karakteristieken van zijn landschappelijke context. En te letten op de
samenhang tussen beide, op de samenhang van de linie als geheel en op de
samenhang tussen de verschillende acties. Het gezamenlijke doel is de
linie van Frederik Hendrik als samenhangend geheel zichtbaar en
beleefbaar te maken en te houden.

Meerdere smaken linies
De linie van Frederik Hendrik is niet de enige militaire linie in
Nederland. De Romeinse Limes, de Hollandse Waterlinie, de linie
van Groenlo, de Staats – Spaanse linies, al 2000 jaar lang zijn er
grotere en kleinere linies opgericht om gebieden aan te vallen of juist
te verdedigen. De linie van Frederik Hendrik is een aanvalslinie, die
bestaat uit een buitenlinie (circumvallatielinie) en een binnenlinie
(contravallatielinie) rond de vesting van ’s-Hertogenbosch
(de historische binnenstad).

Meerdere smaken plannen
Zoveel linies, zoveel plannen voor linies. Historische linies genieten
tegenwoordig een steeds grotere bekendheid en waardering. Dat
komt onder meer tot uiting in de vele plannen die voor linies worden
opgesteld. Die plannen variëren van algemene beleidsdoelstellingen
tot concrete reconstructieplannen. Wat de meeste plannen met elkaar
gemeen hebben is dat zij op één of andere manier de herkenbaarheid
en beleefbaarheid van de betreffende linie willen behouden en
versterken.

Aanleiding voor dit plan
Op dit moment spelen er in en om ’s-Hertogenbosch tal van nieuwe
ruimtelijke ontwikkelingen. De dynamiek van stad en omgeving is
enorm en grijpt op zeer grote schaal in het landschap in. In al dat
‘strijdgewoel’ wordt in sommige gevallen de linie bewust omarmd,
maar dreigt in andere gevallen de linie volledig uit beeld te raken.
Initiatieven als ‘s-Hertogenbosch Europese vestingstad 2005, de
Meierij in Stelling Gebracht, Hertogboeren en Groene Delta bieden
kansen, ontwikkelingen als de A2-zone, de omleiding van de ZuidWillemsvaart en mogelijke stadsuitbreidingen in het Kloosterstraatgebied vormen bedreigingen voor de linie. Tegen deze achtergrond
brengt het masterplan het belang van de linie onder de aandacht.
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Opbouw van het masterplan
Het masterplan gaat in op de kenmerken van de linie en geeft aan
wat de karakteristieken zijn van de landschappen waar de linie
onderdeel van uit maakt. Het plan bestaat uit twee delen.
Deel 1 beschrijft op hoofdlijnen de landschappelijke situatie rond
’s-Hertogenbosch in 1629 en in 2009, met een tussenstap in het jaar
1837. Ook is een korte beschrijving toegevoegd van de ruimtelijke
ontwikkelingsplannen van omstreeks 2009 en hun (te verwachten)
invloed op de linie. Dan komt het streefbeeld voor het jaar 2029 in
woord en beeld aan de orde.
In deel 2 worden de acties en projecten voor de eerstkomende jaren
beschreven, aangevuld met suggesties en ideeën over de financiering
hiervan en de communicatie hierover.
Deel 1 vormt de basis, deel 2 wordt de komende jaren regelmatig
geactualiseerd.

Het Kloosterstraat-gebied ten zuidoosten van de A2 is al
jaren onderwerp van discussie: open houden of bebouwen?
Voorbeelden van andere linies: de Romeinse Limes, de
Spaans Staatse linies, de linie rond Groenlo en de Hollandse
Waterlinie.
9

Deel 1

“1629 is dus voor mij een memorabel jaar geworden. Via een der zwaarste en gedenkwaardigste belegeringen hebben we veel lof en ontzag
gewonnen. De onoverwinnelijke moerasdraak ’s-Hertogenbosch is bedwongen. Ik ben benieuwd wat het komende jaar gaat brengen.”

Uit: het verhaal van Frederik Hendrik tijdens het legendarische beleg van ’s-Hertogenbosch in 1629, door Rob de Vrind

Handel, kunst en wetenschap
Het bestrijden van de Spanjaarden door de Staatsen, de
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, vindt niet
alleen in Nederland plaats maar ook overzee. Tegelijkertijd
wordt er handel gedreven over de hele wereld en bevaren
de Oost – en West Indische Compagnieën de wereldzeeën.
Dit brengt naast oorlog een grote welvaart en culturele
ontwikkeling met zich mee. Schilders als Rembrandt en
wetenschappers als Hugo de Groot maken internationaal
furore.

Het beleg van 1629 (links)
Frederik Hendrik, Piet Hein en Jan Adriaenszoon Leeghwater (onder)

Ambitie, geld en techniek
Twee gebeurtenissen zijn van grote invloed op de aanleg
van de linie van Frederik Hendrik. Piet Hein verovert in 1628
de Zilvervloot op de Spanjaarden. Hierdoor kan Frederik
Hendrik het beleg van ’s-Hertogenbosch bekostigen en
worden de Spaanse troepen met ‘eigen geld’ bestreden. Ook
de ontwikkeling van kennis over en technieken voor het
inpolderen van natte gebieden door Jan Adriaenszoon
Leeghwater is van groot belang. Juist door deze technieken
in zijn militaire strategieën te integreren, is Frederik Hendrik
in staat ’s-Hertogenbosch in te nemen.
12

Toen

Wat er in 1629 rond ’s-Hertogenbosch gebeurt
Een onrustige tijd
Het begin van de 17e eeuw is een roerige tijd, een periode die later als
de ‘Tachtig Jarige Oorlog’ de geschiedenis in zal gaan (1568 tot 1648).
Een groot deel van wat nu Nederland is staat onder Spaans gezag, zo
ook ’s-Hertogenbosch. De stad is strategisch gezien belangrijk. Zij
vormt de schakel tussen de noordelijke en zuidelijke Nederlanden.
Vanuit de stad kan in feite heel Oost- en Midden-Brabant worden
gecontroleerd. Door het oorlogsgeweld en door eerdere belegeringen
is haar economische betekenis afgenomen. De bevolking van de stad
is in een eeuw tijd meer dan gehalveerd van 25.000 in het begin van
de 16e eeuw tot zo’n 11.300 inwoners.

Dé gebeurtenis van het jaar …
In het jaar 1629 behaalt Frederik Hendrik een grootse overwinning
die hem wereldberoemd maakt. Na een maandenlang beleg lukt het
hem de tot dat moment onneembare stad ’s-Hertogenbosch te
veroveren op de Spanjaarden. Daarmee krijgt Frederik Hendrik de
zuidelijke Nederlanden in zijn greep en verandert hij de loop van de
geschiedenis van stad en streek voorgoed.

De linie
´s-Hertogenbosch is al vóór 1629 meerdere keren belegerd geweest,
maar telkens blijkt de waterrijke omgeving van de stad haar redding
te zijn. Niet voor niets heeft de stad de bijnaam ‘Moerasdraak’. De
moerassen en onder water te zetten gebieden rond de stad zijn
relatief gemakkelijk te verdedigen en nauwelijks te overbruggen.
Maar Frederik Hendrik heeft een geniaal plan. Dankzij de inzet van
ruim 24.000 soldaten en 10.000 boeren uit de omgeving laat hij in
amper drie weken tijd een aanvalslinie van ruim 40 kilometer rond
de stad aanleggen. Een voor die tijd ongeëvenaarde prestatie. De

linie bestaat uit een aaneenschakeling van dijken, grachten, forten,
kampementen en andere militaire stellingen. Met behulp van deze
dijken en grachten wordt het water van de Aa, de Dommel en de
Dieze om de stad heen geleid. Op die manier worden de moerassen
niet langer met vers water gevoed. En door middel van rosmolens,
aangedreven door paardenkracht, wordt de omgeving van
’s-Hertogenbosch verder drooggemalen. Daardoor is het mogelijk
om de vestingwerken van de stad met loopgraven te benaderen en
uiteindelijk de Moerasdraak in te nemen.

Keerpunt in de geschiedenis
Door de inname van de stad eindigt een tijdperk en begint een
nieuwe periode. ‘s-Hertogenbosch wordt tegen de verwachtingen in
niet meer heroverd. Zij komt samen met de Meierij onder
rechtstreeks gezag van de Staten Generaal te staan en krijgt een
overwegend protestants bestuur. Veel van de katholieke inwoners
verlaten de stad. Anderen, voornamelijk uit Holland, vestigen zich
er. Binnen een week na de inname vindt de eerste hervormde dienst
plaats in de Sint Jan. De katholieken mogen (tégen de wens van
Frederik Hendrik in) niet langer vrijelijk hun godsdienst uitoefenen.
De economische functie van de stad groeit geleidelijk, mede door de
aanleg van een stenen straatweg naar het zuiden. Opnieuw wordt
’s-Hertogenbosch een schakel tussen noord en zuid.

toen
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Een pleister op de wonde
Op 11 september 1629 wordt door de troepen van Frederik
Hendrik een grote bres geslagen in de verdedigingsmuren
van de stad, nabij Bastion Vught. Deze gebeurtenis luidt de
definitieve overgave en inname van de stad in, drie dagen
later. Ter herinnering aan deze gebeurtenis is op Bastion
Vught een plaquette aangebracht met de volgende tekst:
Hier werd de veste overmand
Hier brak met 't Hertogdom de band
Maar Brabant bleef sijn eyghen lant
Bleef Brabant sijn eyghen lant? Bij de Vrede van Münster in
1648 wordt bepaald dat (Staats-)Brabant geen volwaardig
lid mag worden van de Republiek der Zeven Verenigde
Nederlanden. De streek wordt net als Staats-Limburg en
Staats-Vlaanderen ruim anderhalve eeuw generaliteitsland.
Daardoor heeft Brabant geen stem in het landsbestuur,
maar komt het onder direct gezag van de Staten-Generaal.
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Het landschap van 1629
Ondergrond

Bebouwing

Onderaan de 17e eeuwse ‘Expugnatio Sylvae-Ducis’-kaart van
Theodoor Niels en Adriaan van der Venne, waarop het beleg van
’s-Hertogenbosch zeer nauwkeurig staat weergegeven, staat een
kleinere kaart afgebeeld. Deze kaart geeft de landschappelijke
situatie weer van vóór de aanleg van de linie. Op de kaart is goed te
zien dat ’s-Hertogenbosch op de overgang ligt van dekzandgebieden
in het zuiden en het rivierengebied in het noorden. Deze overgang
wordt gevormd door een dekzandrug, die vanuit het westen via
Drunen en Nieuwkuijk tot aan Vlijmen loopt. Vanuit het oosten loopt
deze rug via Nuland en Rosmalen tot aan het gehucht Heinis. De rug
wordt ter hoogte van de stad onderbroken door de samenloop van
de Dommel en de Aa. Beide rivieren komen daar samen en stromen
als de Dieze verder naar het noorden, in de richting van de Maas.
Doordat de dekzandrug het water van de Dommel en de Aa als het
ware opstuwt is een moerassige rivierdelta ontstaan. Aan de
zuidzijde wordt deze delta door hogere zandgronden omgeven.
Deze gronden liggen rond Vught, Halder en Den Dungen. Midden in
de rivierdelta liggen enkele hoge delen als losse eilanden in een
gebied dat regelmatig onder water loopt.

De hoge plekken of ‘donken’ vormen de laatste resten van de
oorspronkelijke dekzandrug en van oude oeverwallen van de Maas.
Zij zijn in 1629 vrijwel allemaal bewoond. Deuteren, Engelen,
Orthen, Herven en Hintham liggen net als ’s-Hertogenbosch zelf op
zulke hoge plekken. Ten zuidoosten van de stad liggen ook nog
enkele hogere plaatsen in het moeras, los van de hoge zandgronden
in het zuiden. Hier liggen het klooster Eykendonck, De Pettelaar
(het tegenwoordige bosgebied ten zuiden van de A2) en het
Sterrenbosch.

Landgebruik
De gebieden direct rond de stad liggen laag en staan geregeld onder
water. Ze zijn onbebouwd en worden als weidegrond en hooiland
gebruikt. Grote delen bestaan uit moeras. Er groeit vooral riet en er
staan verspreid elzen- en wilgenstruiken. Rond de stad liggen
eendenkooien, onder andere bij Deuteren waar stadsgouverneur
Van Grobbendonck er één bezit. Op de hoge gronden liggen akkers
en moestuinen, onder meer bij fort Isabella, op de oeverwal bij
Engelen en rond de dorpen Orthen, Hintham en Den Dungen.

15

Een ‘zware’ maaltijd
Het moet op een zaterdag in 1629 zijn geweest.
De gevechten zijn in volle gang als Frederik Hendrik aan
tafel gaat. Vanuit fort Isabella wordt een kanon afgevuurd
op het hoofdkwartier van de belegger, het tegenwoordige
kasteel Maurick. De kogel vliegt dwars door een venster van
de eetzaal op de eerste verdieping en landt midden op tafel.
Al het eten wordt met één grote knal weggevaagd. Omdat
er niets anders over is moet Frederik Hendrik het die dag
doen met pannenkoeken. Dit is hem al te gortig. In een
brief beklaagt hij zich bij zijn tegenstander Anthonie Schets
van Grobbendonck, bevelhebber van de stad. Die biedt op
zijn beurt excuses aan en stuurt samen met een bode een
goed bereide maaltijd retour. Vanaf dat moment worden de
wederzijdse beschietingen tijdens etenstijd gestaakt.

16

De akkers zijn met houtsingels en –wallen omgeven om ze te
beschermen tegen vraat van wild en vee. Ook binnen de stad zijn
grote delen als moestuin en akker in gebruik. Verder van de stad
liggen op de hogere gronden zandige heidevelden. Deze worden
gebruikt als weide en om plaggen te steken voor de bemesting van
de akkers. Er zijn weinig bossen en de heidegronden zijn hier en daar
verstoven tot lage duinen.

Dijken en wegen
Op meerdere plaatsen zijn dijken aangelegd die bij overstromingen
het water kunnen keren. De Heinisdijk verbindt Orthen en Herven
met Rosmalen. In het verlengde daarvan loopt vanaf Orthen een dijk
langs de Dieze richting de Maas. Beide dijken volgen een oude
Maasmeander. De Heinisdijk omringt samen met de dijk waaraan
Hintham ligt een langgerekte polder ten noordoosten van de stad. De
stadsmuren en vestingwerken dienen als waterkering om de stad zelf
droog te houden. De stad is slechts via enkele wegen toegankelijk. De
zuidelijke toegangsweg is de enige hoge (en droge) toegang tot de
stad. Samen met de weg naar Hintham zijn dit de belangrijkste
entrees.

lage en moeilijk toegankelijke weidegebieden. Fort Crèvecoeur
beschermt de waterroute van de Maas naar de stad. Het is al vóór de
belegering van de stad begint in Staatse handen gevallen.

De linie in 1629
De linie vormt gedurende de belegering een samenhangend geheel,
dat het landschappelijke evenwicht in de omgeving tijdelijk
verandert. Zodra de stad is ingenomen wordt de situatie weer in
grote lijnen teruggebracht naar de situatie van vóór de inname.
Dat is niet alleen nodig om te voorkomen dat de linie tegen Frederik
Hendrik en zijn Staatse troepen wordt gebruikt, maar ook om de
waterhuishouding rond de stad te herstellen.

De vesting en zijn verdedigingswerken
Aan de weg naar Vught bevinden zich versterkte forten (fort Isabella
en fort Anthonie, nu Vughterpoort). Aan de oostkant verdedigen
enkele ‘voor- en hoornwerken’ de toegang tot de stad
(Hinthamerpoort, nu Hinthamereinde). Tussen beide wegen in ligt
de Pettelaarse Schans (foto rechts) als een vooruitgeschoven
verdedigingswerk. De lage toegangsweg naar de Sint Janspoort aan
de westzijde en de route naar de Orthenpoort aan de noordzijde zijn
minder goed verdedigd. Maar deze wegen lopen door zeer natte,
17

17e eeuwse boerderij bij Dooibroek,
de binnenplaats van kasteel Haanwijk
en de Sint Lambertustoren in Vught
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Onderdelen van de linie
Kwartieren
Frederik Hendrik gebruikt de hoge plekken in het landschap om
zogenoemde kwartieren in te richten. De dorpen, boerderijen en
kastelen in de omgeving van de stad worden hiervoor ingenomen. In
die kwartieren worden de officieren en manschappen ondergebracht.
Ze worden versterkt met verschillende verdedigingswerken. Op
plekken waar de onderlinge afstand tussen de kwartieren te groot is
of op plekken waarlangs de stad ontzet kan worden, worden extra
schansen en werken aangelegd. Eén daarvan is de Jufferschans
tussen het kwartier van Brederode bij Den Dungen en het kwartier
van Frederik Hendrik zelf bij Vught.

natuurlijke afwatering die door de dammen is geblokkeerd. Via die
grachten wordt al het water ver om de stad heen geleid. Dit gebeurt
dwars over de hooggelegen Vughtse Heide en de hogere gronden ten
westen van Rosmalen. De grachten leiden niet alleen het water om.
Ze dienen ook ter verdediging van de linie tegen aanvallen van
buitenaf en worden voor het transport en de bevoorrading van de
aanvalstroepen gebruikt. Met (ros-)molens kan nu het resterende
water uit de moerassen grotendeels worden weggemalen en kunnen
vanuit de kwartieren loopgraven en zogenoemde ‘naderingen’
worden aangelegd om de stad van dichtbij te bestoken.

Binnen– en buitenlinie
Dijken en grachten
Vervolgens laat Frederik Hendrik een ring van dijken en grachten
aanleggen rond de stad. Daarbij maakt hij dankbaar gebruik van de
al aanwezige dijken. Maar er moeten ook nieuwe dijken worden
aangelegd, met name aan de west- en zuidoostzijde van de stad
(foto rechts). Tussen Deuteren en de Vughtse Heide, dwars door het
gebied dat nu de Gement heet heen, laat hij tijdelijk de Hollandsche
Dijk verrijzen. Ook langs de Bossche Sloot tussen Deuteren en
Engelen en om laagveengebied de Moerputten heen worden dijken
aangelegd. Ten zuidoosten van de stad worden nabij Haanwijk en
Den Dungen nieuwe permanente dijken aangelegd op de overgang
van hoog naar lager gelegen gebied.

De linie van dijken en grachten wordt naar twee kanten toe
verdedigd met schansen, hoornwerken en andere stellingen. Naar
buiten toe om Spaanse hulptroepen te beletten de stad te redden
(de circumvallatielinie). Naar binnen toe om te voorkomen dat men
vanuit de stad probeert uit te breken. Daarvoor is langs grote
afstanden een tweede linie (de contravallatielinie) aangelegd. Een
binnenring die tegelijkertijd het droog te malen gebied verkleint.

Rivierafdammingen
Daarna laat hij de rivieren afdammen, die de moerassen rond de stad
voorzien van water. Naast de Dommel en de Aa wordt ook de Dieze
geblokkeerd om te voorkomen dat het water via deze rivier weer
terugloopt richting de stad. Een dubbel grachtenstelsel vervangt de
19

Wat heeft u met mijn zoon gedaan?
Tijdens het jaarlijkse Theaterfestival Boulevard wordt in
2006 onder regie van Joost Koning de voorstelling Isabella,
Isabella opgevoerd. In de bossen rond de Isabella-kazerne
zoekt een soldatenmoeder al eeuwen tevergeefs naar haar
zoon. Die heeft zich in 1629 aangesloten bij de Staatse
troepen en is sindsdien spoorloos verdwenen. Heden en
verleden lopen vloeiend in elkaar over. Een mountainbiker
transformeert tot Frederik Hendrik en een modern
navigatiesysteem vindt feilloos de bomkraters van weleer.
Hoofdrolspeelster Marije Idema roept de krijgsheer ter
verantwoording.
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Samenhang tussen de linie en het landschap in 1629
West

Noord

Beginnend bij de Moerputten zijn tegen de klok in de volgende
kenmerken van de linie te benoemen. Het tijdelijke karakter van de
linie komt met name in het westen naar voren. De natuurlijke situatie
wordt hier gedurende de belegering met bewonderenswaardige
middelen drastisch veranderd. Over de hooggelegen Vughtse Heide
worden grachten aangelegd om het Dommelwater af te voeren. In de
ontoegankelijke moerassen van de tegenwoordige Gement wordt een
volledig nieuwe dijk gerealiseerd (de Hollandsche Dijk). Zowel de
buitenlinie als de binnenlinie worden hier zo efficiënt en recht
mogelijk aangelegd. Alleen de laagste en dus lastigste plek wordt
omzeild, de linie buigt zich om de Moerputten heen (foto links).

In het noorden volgt de linie de al bestaande dijken en waterlopen
Dieze en Bossche Sloot. Aanwezige structuren zoals hogere plekken
en nederzettingen worden in de linie opgenomen. De binnenlinie
volgt de bestaande dijken van Hintham, in de Diezemonding en
langs de Bossche Sloot ontbreekt hij. Langs de Dieze worden ter
verdediging van de watertoegang tussen Engelen en fort Crèvecoeur
extra fortificaties aangelegd. Ook de Boerenschans is nieuw. Deze
dient om aanvallen over het water van de Bossche Sloot en van de
kant van Vlijmen af te weren.

Zuid
In het zuiden maakt de linie deels gebruik van al bestaande
structuren. Enkele eenvoudige dijken ten noordoosten van Den
Dungen, die de overgang van hoog naar laag en van droog naar nat
markeren, worden in de linie opgenomen en uitgebreid met nieuwe
blijvende dijken. Ze worden verder met fortificaties versterkt.
Bestaande kastelen en boerderijen (foto rechts) worden gebruikt als
onderkomen en uitvalsbasis. De binnenlinie is langs dit gedeelte voor
een belangrijk deel ook nieuw aangelegd. Zij verbindt de losliggende
hogere gebieden met elkaar.

Oost
De linie volgt aan de oostzijde als het ware ‘de rand van het zand’.
Net als in het westen geldt ook hier dat de natuurlijke situatie
tijdelijk met grootse ingrepen wordt veranderd. De grachten aan de
buitenzijde worden over de zandgronden heen aangelegd en leiden
het water van de Aa over de hogere gebieden heen.
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Tot nut en ontspanning
De Purmerendse firma Broedelet en Rykenberg, later
overgenomen door Schuitemaker, brengt vanaf 1840
onder de titel ‘Prentenmagazijn voor de Jeugd’, een reeks
prenten uit. Deze sluiten aan op vormende en stichtende
schoolprenten, die in het begin van de 19e eeuw verschijnen
onder auspiciën van de ‘Maatschappij tot Nut van het
Algemeen’. Een van de prenten leert de jeugd meer over
de inname van ‘s-Hertogenbosch door Frederik Hendrik.
Maar kinderen blijven kinderen. De prent blijkt prima
geschikt als kleurplaat.

In 1837 is de linie nog voor een groot deel terug te vinden
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Samenhang tussen de linie en het landschap in 1837
Wat er in 1837 rond ‘s-Hertogenbosch gebeurt
In 2008 is de Historische Atlas Noord-Brabant 1836 – 1843
uitgegeven. Een bundeling van maatvaste topografische kaarten die
in die periode zijn opgesteld, omdat men vreest voor invallen vanuit
België dat in 1830 eenzijdig zijn onafhankelijkheid heeft uitgeroepen.
De kaarten leveren in militair opzicht essentiële informatie over de
bedreigd geachte gebieden. De kaarten van ’s-Hertogenbosch en
omgeving zijn bijzonder interessant, vooral omdat de
landschappelijke situatie van dat moment (1837 – 1838) nog zeer
goed vergelijkbaar is met het landschap van 1629. Op het eerste
gezicht lijkt de situatie in ruim tweehonderd jaar vrijwel
onveranderd. Alleen de aanleg van de Zuid-Willemsvaart kondigt
een nieuw tijdperk aan.

Het landschap van 1837
De stad telt in 1837 een kleine 22.000 inwoners. Dat is ongeveer
evenveel als aan het begin van de Tachtig Jarige Oorlog (1568-1648).
De bebouwing concentreert zich nog altijd binnen de vesting en,
buiten schootsafstand, in de dorpen en gehuchten rondom de stad.

De omgeving van ‘s-Hertogenbosch is weliswaar voorzien van een
uitgebreid slotenpatroon, maar is nog altijd erg nat. Een reisverslag
uit die tijd vermeldt: ‘Iets ontsiert u (’s-Hertogenbosch), het zijn de
biesrijke moerassige gronden, die u des zomers, als een verpestende
gordel omgeven’, aldus Christiaan Hendrik Clemens in een journaal
uit 1840. Maar hij constateert ook dat het Bossche Broek, dan nog het
Bossche Veld geheten ‘een onuitputtelijke schat van snoek, baars,
paling, eendvogels en ganzen’ levert. ‘Snoeken van één tot dertig
pond! Palingen een arm dik en drie voet lang! Zeeserpenten zoudt
gij ze noemen. En spreek mij van de baars niet; nooit hebt gij ze
zóó gezien.’

De linie in 1837
De linie van Frederik Hendrik is in het landschap van 1837 en op de
kaart uit die tijd op tal van plekken terug te vinden. Het gaat dan met
name om de (contouren van de voormalige) aanvalskwartieren van
Frederik Hendrik en de verdedigingsforten van de stad, de
natuurlijke waterlopen, de historische wegen naar de vesting en de
noodzakelijke waterkeringen.
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Citadel

Deuteren

Dijken in de Vughtse bossen

Wiel bij dijkdoorbraak
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Deze laatste zijn in de tussenliggende tweehonderd jaar wel op
meerdere plekken door het wassende water doorbroken en keer op
keer hersteld. Vaak op een iets andere plek of via een ander tracé. De
vesting zelf is op meerdere plekken aangepast en versterkt. Frederik
Hendrik heeft kort na de verovering van de stad de zwakke plekken
opgeknapt en de Citadel als dwangburcht tegen de burgerij van de
stad aangelegd. Vandaar dat ook de naam ‘fort Papenbril’ wordt
gebruikt. De vestingwerken hebben naast een militaire functie nog
steeds een waterkerende functie. Ook van de ‘binnenring’ van de
linie zijn enkele resten herkenbaar.

West
Beginnend bij de Moerputten zijn tegen de klok in de volgende
onderdelen van de linie te herkennen. Van Vlijmen naar Deuteren
loopt een (klinker-)weg die min of meer samenvalt met de
verbinding tussen de voormalige Boerenschans en het voormalige
kwartier van Rees. Vanaf Deuteren loopt dwars door wat
tegenwoordig de Gement is een sloot richting de Vughtse Heide.
Deze sloot volgt nog duidelijk de hoekige vormen van borstweringen
en verdedigingswerken langs de voormalige Hollandsche Dijk.

De contouren van het hoofdkwartier van Frederik Hendrik zijn
beter te herkennen in het stratenpatroon rond Vught. De dijk vanaf
de afdamming van de Dommel richting Haanwijk is ook goed
herkenbaar. Daarvandaan is de linie over grote delen terug te vinden
in het dijkenstelsel tussen Haanwijk en Berlicum. Dat geldt ook voor
de contouren van het kwartier van Brederode nabij Den Dungen.
Van de binnenzijde van de linie zijn de naderingen richting fort
Isabella nog vaag herkenbaar. Nabij het tegenwoordige Sterrenbosch
en De Pettelaar zijn ook enkele aanvalslinies terug te vinden. Het
Klooster ter hoogte van de tegenwoordige Kloosterstraat is nog
aanwezig, in ieder geval als naam op de kaart en als bebouwde,
hoger gelegen plek in het landschap.

Oost
Tussen Berlicum en Rosmalen is er een duidelijk verband tussen de
linie en de rechtstreekse route van de vroegere ‘Tol’ naar de
‘Ingelandsche brug’ (beide zijn tegenwoordig verdwenen). Maar de
ligging van de schansen en hoornwerken is hier nauwelijks terug te
vinden.

Noord
Zuid
Ter hoogte van de Vughtse Heide en Vught zelf biedt het landschap
van 1837 weinig aanknopingspunten. De lunetten zijn net versterkt
en opnieuw vormgegeven om een mogelijke inval vanuit het
opstandige België af te kunnen slaan. Delen van de grachten rond de
nieuwe lunetten vallen samen met 17e eeuwse grachten. Bij een
windmolen bij het tegenwoordige Moleneind en van daar via
Ouwerkerk naar de lunet ten zuiden van kasteel Maurick, zijn
vagelijk enkele lijnen terug te vinden die samenvallen met de linie.

Polder ‘De Vlierd’ (de 19e eeuwse benaming) tussen Herven, Heinis
(grote foto links) en Hintham in, is goed te herkennen, ook al zijn de
dijken hier op meerdere plekken verlegd vanwege dijkdoorbraken.
Dat geldt ook voor de dijk die via Orthen en Engelen doorloopt tot
aan fort Crèvecoeur. Daarvandaan is de loop van de linie nog terug
te vinden in de ‘Binnenpolder van Engelen’ (nu Henriëttewaard) en
langs de Bossche Sloot tot aan de voormalige Boerenschans (nu het
aansluitpunt van de westelijke randweg op de A59).
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Mondiale problemen
De discussie over mobiliteit en bereikbaarheid, ‘global
warming’ en de begrensde beschikbaarheid van ruimte en
natuurlijke hulpbronnen, vindt niet alleen in Nederland
plaats maar ook overzee. Over de hele wereld zoeken
mensen naar ‘duurzame’ oplossingen. Langzaam wint het
‘cradle to cradle’ principe van de Amerikaanse architect
McDonough en de Duitse chemicus Braungart terrein.

Hoogwaterdreiging en Europese titel
Twee gebeurtenissen zijn van grote invloed op het
beleefbaar maken en houden van de linie van Frederik
Hendrik. Begin 1995 stijgt het waterpeil in de grote rivieren
tot verontrustende hoogte. Op tal van plekken in het
rivierengebied vinden uit voorzorg evacuaties plaats. Mede
door een breuk in één van de dijken langs de Dommel komt
een groot deel van de omgeving van ’s-Hertogenbosch
onder water te staan. Men wordt zich nationaal en regionaal
bewust van de noodzaak meer ruimte voor water te creëren
en meer aandacht en respect te hebben voor natuurlijke
watersystemen. En in 2005 wordt ’s-Hertogenbosch
benoemd tot Vestingstad van Europa. Deze titel benadrukt
zowel het historische belang als het strategische karakter
van de stad. De benoeming draagt bij aan het collectieve
bewustzijn hiervan en vormt één van de vele evenementen
en acties die in dit kader worden georganiseerd.
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Wat er in 2009 rond ‘s-Hertogenbosch gebeurt
Een onrustige tijd
Het begin van de 21e eeuw is een roerige tijd, een periode die later
als de ‘Tachtig Jarige Verbouwing’ de geschiedenis in zal gaan.
Nederland is al gedurende twee eeuwen een soeverein koninkrijk,
waar Noord-Brabant deel van uitmaakt. ’s-Hertogenbosch vormt de
hoofdstad en het bestuurlijke centrum van deze provincie. Mede
door haar centrale en strategische ligging aan één van de drukste
snelwegen van het land, is de stad een belangrijk zakelijk en
financieel dienstencentrum. Ook vormt zij het onderwijscentrum van
de regio. De bevolking is in een eeuw tijd meer dan vervijfvoudigd
van zo’n 27.500 in het begin van de 20e eeuw tot een kleine 140.000
inwoners. In de historische binnenstad wonen ruim 9.000 inwoners.

Nu
ophogingen en andere technische ingrepen de van oorsprong lage
en natte gebieden geschikt gemaakt voor allerlei vormen van
landgebruik. Enkele gebieden zoals het Bossche Broek, de Gement
en de Diezemonding zijn nog wel open en groen van karakter, maar
liggen geïsoleerd van elkaar. De linie functioneert niet meer zoals in
1629. Grote delen zijn of lijken op het eerste gezicht verdwenen. Het
onderlinge verband is lang niet overal duidelijk. Verschillende
partijen hebben een plan. Voor de ontwikkeling van een ‘Groene
Delta’ rond de stad wil men de geïsoleerd liggende groene gebieden
weer met elkaar verbinden. In dat plan gaan water, natuur, recreatie
en landbouw, landschap én cultuurhistorie hand in hand. Anderen
ontwikkelen ideeën om onderdelen van de linie te reconstrueren en
zelfs rosmolens te herbouwen.

Dé gebeurtenis van het jaar …
In 2009 behaalt minister Camiel Eurlings een grootse ‘overwinning’
die hem in Brabant wereldberoemd maakt. Na een moeizaam
planproces dat zich al jaren voortsleept, zorgt hij ervoor dat de
grootscheepse aanpak van de infrastructuur rond ’s-Hertogenbosch
eindelijk zijn vruchten begint af te werpen. De verbreding van de A2
is in volle gang. Deze verbreding deze leidt samen met de verlegging
van de Zuid-Willemsvaart, de aanleg van de westelijke randweg en
de verbeteringen aan het spoor tot een afname van de
verkeersdrukte en een verbeterde verkeersdoorstroming. De vrijwel
onbereikbaar geworden stad wordt eindelijk ontzet.

De linie
De moerassen rond de stad zijn grotendeels verdwenen en hebben
plaats gemaakt voor grootschalige stedelijke uitbreidingen en
infrastructurele werken en voor meer of minder intensief gebruikte
landbouwgebieden. In ruim honderd jaar tijd zijn door middel van

Keerpunt in de geschiedenis
De dreigende teloorgang van de linie als samenhangend geheel
en het groeiende besef van het belang van natuurontwikkeling,
waterbeheer en cultuurhistorie, leiden tot het opstellen van een
masterplan voor de linie van Frederik Hendrik. Het plan is bedoeld
als één van onderleggers en voedingsbronnen voor nieuwe
ruimtelijke ontwikkelingen rond ’s-Hertogenbosch en om de linie
weer beleefbaar te maken en te houden. De schaal en omvang van de
ruimtelijke ontwikkelingen is dusdanig groot dat de linie onder druk
staat. Als nú de kennis over de linie niet wordt verspreid en het
belang van de linie niet breed onder de aandacht wordt gebracht,
dreigt de samenhang definitief verloren te gaan en zullen grote delen
voorgoed verdwijnen.

nu
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Daar moet op gedronken worden …
Medio 2008 komen in Brabant zes nieuwe streekbieren op
de markt. Gebrouwen uit lokaal verbouwde gewassen en
gebrouwen door kleine brouwerijen uit ‘s-Hertogenbosch en
omgeving. De bieren staan in het teken van de linie van
Frederik Hendrik en hebben illustere namen als Deuteren
Bier, Engelen Bier en niet te vergeten Casimir Bier. Het op
de markt brengen van deze bieren past in de trend om meer
en meer producten uit eigen streek te promoten. Hiermee
krijgt het verbouwen van oude gewassen zoals hop en spelt
een extra impuls. Dat biedt weer kansen voor het verbreden
van de landbouw en het ontwikkelen van het platteland.
En dat is alle reden voor een feestje.

In 2009 is de linie nog voor een deel terug te vinden
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Het landschap van 2009
Ondergrond
’s-Hertogenbosch ligt op de overgang van dekzandgebieden in het
zuiden en het rivierengebied in het noorden, op de plek waar de
Dommel en de Aa samenkomen en als Dieze verder stromen richting
de Maas. In landschappelijke zin is die overgang van hoog naar laag
en van droog naar nat over grote afstanden nauwelijks meer
zichtbaar. Bovendien liggen de meeste hoge delen in de rivierdelta
niet langer als losse eilanden van elkaar. Zij zijn aaneengesmeed door
middel van grootschalige gebiedsophogingen en nieuwe dijken.
Maar de lagere gebieden binnen de rivierdelta kunnen incidenteel
nog wel onder water lopen, zoals in 1995 eens te meer blijkt.

Bebouwing
Het bebouwde gebied is explosief gegroeid. Vrijwel alle hoge en
opgehoogde gebieden zijn bewoond of als werkgebied in gebruik. ’sHertogenbosch is uitgebreid in zuidoostelijke, oostelijke en westelijke
richting en in noordelijke richting zelfs tot aan de Maas. De jongste
stadsuitbreidingen (de Groote Wielen) liggen op de laagste plek in de
omgeving. Deuteren, Orthen, Herven en Hintham zijn volledig in het
stedelijk gebied opgenomen. Engelen is zelf flink uitgebreid en
1837

rondom liggen de nieuwe ‘woonkastelen’ van de Haverleij als losse
eilanden in een grootschalig groengebied. Ook Rosmalen, Vught en
Den Dungen zijn enorm gegroeid. De donk van klooster Eykendonck
is grotendeels onder de grondlichamen van de A2 verdwenen.
Landgoed de Pettelaar en het Sterrenbosch zijn nog wel vrij gaaf
bewaard.

Landgebruik
Het deel van het Bossche Broek dat ligt tussen de A2 en de Zuidwal
ligt laag en is nog steeds onbebouwd. Het is in gebruik als
weidegrond en hooiland en heeft een belangrijke natuur- en
recreatieve waarde. Ook het landbouwgebied De Gement ten westen
van de stad ligt nog laag en dient onder meer als weidevogelgebied.
Er liggen nog enkele eendenkooien. De Moerputten vormen het
laatste restant van de ooit uitgestrekte moerassen in de omgeving. De
van oorsprong hogere gronden rond de stad zijn vrijwel allemaal
bebouwd. Alleen rond Den Dungen liggen nog veel akkers,
kwekerijen en tuinbouwgronden. Van de houtsingels en –wallen zijn
er nog maar enkele over. De verder van de stad liggende
heidegronden zijn grotendeels bebost.

2009

Samenhang tussen de linie en het landschap
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De A2

Onderbreking in de Heinisdijk

Isabella-kazerne (fort Isabella)

Bastion Sint Anthonie
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Samenhang tussen de linie en het landschap in 2009
Dijken en wegen

De linie in 2009

De rivieren rond de stad zijn in de afgelopen 150 jaar genormaliseerd
en gekanaliseerd en achter stevige dijken teruggedrongen. Meanders
van de Maas, Dieze, Aa en Dommel zijn afgesneden, de Bergsche
Maas en het Drongelens Kanaal voeren het rivierwater snel naar het
westen af. De Heinisdijk en de dijken rond Den Dungen zijn nog
grotendeels intact, maar hebben hun waterkerende functie verloren
aangezien ze op meerdere plaatsen onderbroken zijn. Dat geldt ook
voor de stadsmuren en vestingwerken. De stad is vanuit tal van
richtingen en via veel wegen toegankelijk. Op nationaal niveau is zij
vanuit het noorden en het zuiden via de A2 te bereiken (grote foto
links). Vanuit het oosten is de A50 en vanuit het westen de A59 de
belangrijkste invalsroute. Op regionaal niveau leiden uit alle
richtingen provinciale wegen naar de stad. Op lokaal niveau vormen
de Vughterweg, de Graafseweg en de Orthenseweg de belangrijkste
entrees tot de binnenstad. Opvallend is dat de stad vanuit de Gement
en het Bossche Broek nog steeds nauwelijks bereikbaar is, althans
voor autoverkeer. Overal rond de stad zijn grote plassen ontstaan
door zandwinningen ten behoeve van de aanleg van wegen en de
stedelijke uitbreidingen.

De linie van Frederik Hendrik is in het landschap van 2009 en op de
kaart uit die tijd op verschillende plekken terug te vinden. Het gaat
dan met name om de verdedigingsforten van de stad, de nog
natuurlijke delen van de waterlopen, de historische wegen naar de
binnenstad en de restanten van de noodzakelijke waterkeringen. Op
een paar plekken zijn de contouren van de voormalige kwartieren
nog te zien en ook van de ‘binnenring’ van de linie zijn enkele resten
nog herkenbaar. De vesting zelf wordt op grote schaal gerenoveerd
en gereconstrueerd. Dat gebeurt in sommige gevallen letterlijk, in
andere gevallen wordt er met moderne middelen verwezen naar de
vroegere situatie. De strategische en waterkerende functie van de
vesting hebben plaats gemaakt voor een cultuurhistorische en
recreatieve (foto onder).

De vesting en zijn verdedigingswerken
Een groot deel van de stadsmuren en vestingwerken is nog
behouden. Voor- en hoornwerken zijn wel in belangrijke mate
afgebroken. Fort Isabella en fort Crèvecoeur zijn nog redelijk gaaf
gebleven, maar fort Anthonie is zo goed als verdwenen. De
Pettelaarse Schans heeft zijn stervorm behouden en is inmiddels
omgeven door het water van de Zuiderplas. Na 1629 zijn nieuwe
werken aangelegd, waarvan ook belangrijke onderdelen zijn
bewaard gebleven, zoals fort Orthen en de lunetten bij Vught.
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Een wereld van uitersten
In Hintham kun je op een stil moment jezelf eeuwen terug
wanen in de tijd. Achter de nieuwe supermarkt aan Graafse
Baan, verscholen in het groen, ligt een klein onverhard
landweggetje. Het valt precies samen met een oude
verbindingsroute tussen de circumvallatielinie uit 1629 en
het kwartier van Casimir. Hierover verplaatsten de
manschappen zich te voet om dijken aan te leggen en
grachten te graven. Tweehonderd meter verderop wordt
met man en macht gewerkt aan de verbreding van de A2
en de omlegging van de Zuid-Willemsvaart. Wegwerkers
en bouwvakkers in hoogwerkers, bulldozers en heimachines
draaien overuren. Het aanleggen van de ruim veertig
kilometer lange linie was in grote lijnen in drie weken
voltooid, de verbreding van de snelweg en de aanleg van
het nieuwe acht kilometer lange kanaal nemen zeker vijf
jaar tijd in beslag.
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West

Oost

Beginnend bij de Moerputten zijn tegen de klok in de volgende
onderdelen van de linie te herkennen. De Bossche Sloot ligt hier nog
op zijn oorspronkelijke tracé. De Moerputtenweg en de parallelweg
van de Vlijmenseweg volgen in grote lijnen de oorspronkelijke
verbinding tussen de voormalige Boerenschans en het kwartier van
Rees. In de bosschages en weilanden ten noordoosten en oosten van
de Moerputten liggen relicten van dijken en fortificaties die
onderdeel uitmaakten van de linie. Dat geldt ook voor de bossen op
de Vughtse Heide, direct ten oosten van de lunetten. Van de
Hollandsche Dijk rest niets dan een rechtgetrokken sloot.

Hier zijn nog maar enkele resten van de linie terug te vinden. Deze
staan onder grote druk door de aanleg van nieuwe infrastructurele
werken. Het gaat hierbij met name om het zandpad tussen de
Elststraat en de Graafse Baan, achter de supermarkt aldaar. Dit pad
valt samen met een verbindingsdijkje tussen het voormalige kwartier
van Ernst Casimir en de buitenlinie. Ook het oostelijke deel van de
Heinisdijk staat onder druk.

Zuid
Voor een enkele gracht van de lunetten op de Vughtse Heide is
gebruik gemaakt van het grachtenstelsel dat Frederik Hendrik liet
aanleggen. De Bréautélaan, Martinilaan, Michiel de Ruyterweg en
Glorieuxlaan volgen in grote lijnen de buitenrand van de linie, maar
er zijn in het veld nauwelijks aanwijzingen van dit verband terug te
vinden. Veel wegen in het centrum van Vught dateren al van vóór de
aanleg van het kwartier van Frederik Hendrik en maakten daar deel
van uit. Dit zijn onder meer de Taalstraat, de Dorpsstraat, de Heuvel
en het Marktveld. Ten oosten van de A2 zijn Maurick, Haanwijk en
Oud – en Nieuw-Herlaer nog goed herkenbaar aanwezig, zij het dat
de bebouwing op deze plekken wel aanzienlijk is veranderd. Het
dijkenstelsel tussen Haanwijk en Berlicum is nog redelijk intact.
De contouren van het kwartier van Brederode zijn bij de jongste
ruilverkavelingen nagenoeg verdwenen. Nabij het tegenwoordige
Sterrenbosch en landgoed De Pettelaar zijn nog de restanten van de
binnenlinie terug te vinden. Bij het voormalige klooster is dit deel
van de linie verdwenen.

Noord
De Heinisdijk en de gehuchten Herven, Heinis en Hintham zijn
volledig in het stedelijk gebied opgenomen, maar nog wel als
eenheden herkenbaar. De Heinisdijk is op enkele plekken
afgegraven. Daar zijn verbindingsbruggen voor in de plaats
gekomen. De doorgaande dijk is ter hoogte van de kruising
Hambakenweg - Orthenseweg bijna onherkenbaar geworden, maar
verder richting Engelen tot aan fort Crèvecoeur wel herkenbaar
bewaard gebleven. De aanleg van het Henriëttekanaal en de
herverkaveling ten noorden daarvan hebben de verbinding tussen
het fort en het dorp aangetast en doorsneden. De loop van de
Bossche Sloot is bij de aanleg van de A59 hier en daar verlegd.
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Pontje bij Bastion Vught

Rustplek aan Drongelens kanaal

Wegwerkzaamheden

Verbreding van de A2
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Ruimtelijke ontwikkelingsplannen in 2009
Meerdere plannen zijn en worden ontwikkeld die grote invloed
hebben op de ruimtelijke ontwikkeling van stad en omgeving én op
de linie van Frederik Hendrik.

De Groene Delta
Het plan De Groene Delta is in 2008 gelanceerd. Het behelst een
samenwerkingsproject tussen verschillende organisaties in en om
’s-Hertogenbosch (gemeenten, waterschappen, provincie en Dienst
Landelijk Gebied, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Brabants
Landschap en de Brabantse Milieufederatie, de Zuidelijke Land- en
Tuinbouworganisatie en de Hertogboeren). Doel van het plan is het
ontwikkelen van een robuuste en samenhangende groenblauwe
structuur in en rond de stad. Die structuur is gebaseerd op meerdere
peilers: natuur, water, landschap, cultuurhistorie, landbouw en
recreatie en de relatie tussen stad en land. Binnen De Groene Delta
wordt de ecologische hoofdstructuur versneld gerealiseerd. Aan het
plan is een uitvoeringsprogramma gekoppeld. Daarin zijn concrete
projecten en budgetten vastgelegd. Voor de periode tot 2011 gaat het
om zo’n 9 miljoen euro. Met dat geld wordt onder meer (landbouw-)
grond aangekocht, worden natuurgebieden ingericht en worden
beheersafspraken gemaakt met Natuurmonumenten en
Staatsbosbeheer. De Groene Delta omarmt ook particuliere
initiatieven, die bijdragen aan de doelstellingen van het plan.

Hoogwateraanpak ’s-Hertogenbosch (HOWABO)
Door de toenemende en versnelde afvoer van het water van de Maas,
wordt de afvoer van de Aa en de Dommel naar de Maas bij
hoogwater eerder en langer gestremd. Hierdoor kan er, meer en
vaker dan wenselijk is, wateroverlast ontstaan in en om de stad.
Verschillende partijen werken samen om te onderzoeken hoe die

extra overlast kan worden voorkomen. Dit gebeurt onder
voorzitterschap van waterschap Aa en Maas. De maatregelen om
water (tijdelijk) te bergen (onder andere het aanleggen van kades, het
aanwijzen van retentiegebieden en het maken van in- en uitlaten) en
de gebieden waar deze maatregelen kunnen worden toegepast (het
Kloosterstraat-gebied, de Gement en de gebieden ten noordwesten
van het Engelermeer) zijn nog divers. Het al dan niet combineren
van waterberging met delen van de cultuurhistorische linie van
Frederik Hendrik wordt hierbij ook onderzocht. De plannen zijn nog
niet volledig uitgewerkt, maar de verwachting is dat er eind 2008,
begin 2009 meer duidelijk zal zijn.

De (westelijke) Randweg
De Randweg gaat aan de westkant van ’s-Hertogenbosch de nieuwe
verbindingsweg vormen tussen de A59 en de A2. De weg is onder
meer bedoeld om een aantal verkeersproblemen in ’s-Hertogenbosch
en Vught op te lossen en om nieuwe ontwikkelingslocaties te
ontsluiten, waaronder Vught Noord en het nieuwe Jeroen Bosch
Ziekenhuis. Het plan houdt naast het aanleggen van een nieuwe
verbindingsweg ook het herinrichten van een aantal bestaande
wegen in. Dit zijn de Vlijmenseweg, de Vughterweg en de
Bosscheweg (in Vught). Verder maken enkele natuurmaatregelen
onderdeel uit van het plan, zoals de aanleg van een
compensatiegebied in De Gement (grote foto links) en een ecologische
verbindingszone bij fort Isabella. De uitvoering loopt tot in 2011.

Vught Noord
Aan de noordzijde van Vught zijn plannen in ontwikkeling om de
westelijke Randweg mogelijk te maken en om Vught aan deze zijde
af te ronden. Eén van de belangrijkste van deze plannen is het
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De Geuzen komen!
In de Ertveldpolder worden op 11 april 2008 de eerste
Rode Geuzen losgelaten. De kleine kudde bestaat in eerste
instantie uit zes dieren, die een kruising zijn tussen Franse
Salers en Nederlandse Brandrode runderen. Hun vrijlating
markeert de start van een nieuw begrazingsproject, dat
onderdeel uitmaakt van de ontwikkeling van nieuwe
natuurgebieden rond ’s-Hertogenbosch, de zogenoemde
Groene Delta. Wandelaars kunnen struinen door het gebied
waar deze runderen grazen, zolang ze maar op afstand
blijven. Geuzen kunnen zich nu eenmaal een beetje wild
gedragen …
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bestemmingsplan Stadhouderspark. Dit plan maakt herontwikkeling
van het voormalige terrein van de Frederik Hendrikkazerne en van
het sportterrein van fort Isabella mogelijk. Het voorziet in de komst
van circa 640 woningen en enkele maatschappelijke en recreatieve
voorzieningen. De bouw van de 1e fase start in 2009.

Kloosterstraat - Gestelse Vleugel
Voor het gebied tussen de provinciale weg naar Sint-Michielsgestel,
de A2 en de provinciale weg naar Veghel zijn in het verleden
meerdere en zeer uiteenlopende plannen opgesteld. Het gebied is in
beeld als potentiële ontwikkelingslocatie voor een bedrijventerrein,
maar ook als mogelijke locatie voor nieuwe woningbouw. Verder is
het Kloosterstraat-gebied in het verleden aangewezen als potentieel
waterbergingsgebied en als gebied voor natuur- en
landschapsontwikkeling. In 2008 is géén van de plannen al definitief
vastgesteld. De provincie is samen met andere betrokken partijen
bezig om de verschillende ambities te heroverwegen en om op basis
van bestaande gebiedskwaliteiten een nieuw zogenoemd ‘duurzaam
ruimtelijk structuurbeeld’ op te stellen. ’s-Hertogenbosch en
Sint-Michielsgestel voeren over het deel van de Gestelse Vleugel
binnen hun eigen gemeentegrens ook zelf discussie met
belanghebbende partijen en willen in 2009 nadere besluiten nemen.

Verbreding A2
De belangrijkste noord – zuid verbinding van Nederland, de
snelweg A2, wordt onder meer rond ’s-Hertogenbosch aangepakt.
De snelweg wordt verbreed, lokaal en regionaal verkeer worden van
elkaar gescheiden en alle op- en afritten, bruggen en viaducten
worden aangepast. De werkzaamheden worden uitgevoerd van 2006
tot eind 2010.

Omlegging Zuid-Willemsvaart
Rijkswaterstaat verlegt de Zuid-Willemsvaart. Hiervoor wordt een
nieuw stuk kanaal aangelegd. De aftakking begint bij
bedrijventerrein De Brand en loopt via Rosmalen en natuurgebied
De Koornwaard naar de Maas. Het doel hiervan is de
Zuid-Willemsvaart geschikt te maken voor grotere schepen en
oostelijk Noord-Brabant beter via het water bereikbaar te maken. De
beroepsvaart wordt voortaan om de stad heen geleid. Het nieuwe
kanaal krijgt onder meer twee nieuwe sluizen bij Berlicum en Empel.
De wegen en de spoorweg die het nieuwe kanaal kruisen worden
aangepast. In 2009 starten de voorbereidende werkzaamheden, de
voltooiing van de omlegging vindt in 2014 plaats.

A2-zone
Het gebied tussen de A2 en de westrand van de bebouwde kom van
Rosmalen verandert mee met de veranderingen aan de
infrastructuur. Delen van deze zogenoemde A2-zone of A2-corridor
worden ontwikkeld als bedrijventerrein, onder meer in aansluiting
op bedrijventerrein De Brand en langs de verlegde
Zuid-Willemsvaart. Verder zijn er plannen voor een nieuw stedelijke
centrum nabij de kruising van de A2 met het spoor ’s-Hertogenbosch
– Nijmegen. Dat centrum kan gaan dienen als ‘poort’ tot Brabant.
Naast werken zullen wonen en recreëren er ook een plek krijgen.
Behalve stedelijke ontwikkelingen wordt er een nieuwe waterloop
gerealiseerd vanaf de Aa richting de Maas, de zogenoemde
Rosmalense Aa. Hier worden recreatieve routes en een ecologische
verbinding aan gekoppeld.
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Wandelpad bij de Moerputten

Hooilanden nabij de Wamberg
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Peilmeter in het Bossche Broek

Grote pimpernel

De plannen en de linie: kansen en bedreigingen
Recreatievisie
De recreatievisie van ’s-Hertogenbosch is een visie op de recreatieen groengebieden rondom de stad, met als doel inzicht te krijgen in
de sfeer en het beeld van die verschillende gebieden. Vervolgens zijn
per gebied de kansen, knelpunten en de maatregelen uiteengezet.
Ook geeft de visie mogelijkheden aan voor uitbreiding van de
recreatievoorzieningen. De visie is (nog) niet vastgesteld.

HOWABO liggen er voor de feitelijke inrichting van het gebied
goede kansen om in te spelen op de linie van Frederik Hendrik en de
verbeelding van het landschap dat hij voor de inname van de stad
aantrof. Dit geldt onder meer voor het gebied rond Deuteren en de
Moerputten en voor het realiseren van een natte ecologische
verbinding en een waterverbinding tussen de Gement en het
Engelermeer, onder de A59 door.

West

Zuid

De plannen voor Vught Noord en de westelijke Randweg van
’s-Hertogenbosch hebben vooral invloed op de plek waar de
‘naderingen’ vanuit het kwartier van Frederik Hendrik richting de
forten Isabella en Anthonie liepen. Deze plekken zijn in 2009 al
verstoord en de kans dat de plannen de linie zelf verder aantasten is
vrij gering. De aanleg van de Randweg heeft wel invloed op de
samenhang tussen linie, vesting en landschap op deze plek. De
verbinding tussen de hogere zandgronden en de ‘donk’ van
’s-Hertogenbosch is van oudsher zeer smal en juist daar komt met
het aanleggen van de Randweg een extra verkeersverbinding te
liggen. Maar de plannen voor de Randweg en Vught Noord zijn
dusdanig ver ontwikkeld dat ze wat betreft de linie als vaststaand
gegeven moeten worden beschouwd.

Voor het zuidelijke deel van de linie geldt dat de verschillende
plannen dit gebied op verschillende manieren benaderen. Voor het
Bossche Broek en het zuidelijk van de A2 gelegen Dooibroek dat
loopt tot aan de dijken tussen Haanwijk en de voormalige
Jufferschans zijn de plannen eensluidend. Hier zijn natuurbehoud en
–ontwikkeling uitgangspunt en staan vernatting en de realisatie van
de ecologische hoofdstructuur centraal. Vesting en linie hebben
nergens zo’n herkenbare samenhang met elkaar als juist op deze
plaats en worden niet door de plannen bedreigd, maar juist versterkt.

Het plan voor de Groene Delta voorziet aan de westzijde van
’s-Hertogenbosch met name in het herstellen en ontwikkelen van
ecologische verbindingen en het creëren van een halfopen tot open
natuurlandschap met natte loofbossen, graslanden, ruigten en
struwelen, rietmoeras en open water. De Moerputten en het Bossche
Broek vormen referenties voor het hier beoogde landschapsbeeld. Bij
de uitwerking van deze plannen en de plannen in het kader van

De plannen voor het deel van het Bossche Broek dat meer
zuidwestelijk ligt, het zogenoemde ‘Kloosterstraat-gebied’ tussen de
provinciale weg naar Sint-Michielsgestel, de A2 en de
Zuid-Willemsvaart, zijn zeer uiteenlopend. Plannen die zich
concentreren op het behouden en ontwikkelen van landschap en
natuur, met water en cultuurhistorie als belangrijke onderleggers
bieden goede kansen voor versterking en (recreatieve) beleving van
de linie. Plannen met het accent op verstedelijking bedreigen resten
van de binnenlinie, waaronder de voormalige schans van Bredero,
maar ook de nu nog aanwezige openheid en afstand tussen stad
(‘vesting’) en linie (grote foto links: tunnelkassen nabij de Kloosterstraat).
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Omlegging Zuid-Willemsvaart

Zandpad Elststraat in A2-corridor

Bootjes bij fort Orthen

Noordkant Engelsedijk
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Oost
De aard en schaal van de ontwikkelingen aan de oostzijde van
’s-Hertogenbosch vormen een 21e eeuwse verwijzing naar de impact
die de linie in de 17e eeuw heeft gehad op zijn omgeving. Met een
belangrijk verschil, namelijk dat de jongste ontwikkelingen blijvend
zijn, terwijl veel van de linie aan deze zijde direct na de inname van
de stad weer verdwenen is. Enkele kleinere restanten vragen om
aandacht, aangezien zij (letterlijk) haaks staan op de grootschalige
(infrastructurele) projecten alhier. Het gaat dan vooral om de
verbindingen tussen het voormalige kwartier van Ernst Casimir
(Hintham) en de buitenlinie, liggend tussen de Graafse Baan en de
spoorlijn ’s-Hertogenbosch – Nijmegen en de oostzijde van de
Heinisdijk. Zij worden acuut bedreigd door de verschillende
plannen.

Noord
Aan de noordzijde van ’s-Hertogenbosch is de linie voor een
belangrijk deel opgenomen in het stedelijk gebied, maar nog wel
goed als samenhangend geheel herkenbaar. De plannen in het kader
van De Groene Delta bieden mogelijkheden om doelstellingen ten
aanzien van natuurontwikkeling, waterbeheer en extensieve recreatie
te koppelen aan herstel van de (herkenbaarheid) van de linie. Bij het
vrij spel geven van water en natuur moet worden afgewogen in
hoeverre cultuurhistorische structuren en restanten behouden of
versterkt kunnen worden, zo niet dan vormen dergelijke
handelingen alsnog een bedreiging in plaats van een kans. De
ontwikkeling van een intensief samenspel tussen natuurontwikkeling,
waterbeheer en cultuurhistorie vormt hier de uitdaging (grote foto
links: opslagplaats van oud ijzer op de plek van het voormalige fort Dieze).

Grutto in de Kerkhoek
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2009:
de linie
geprojecteerd
op het huidige
landschap
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2029:
vier nieuwe
landschappen,
gebaseerd op
de linie

Wat er in 2029 rond ‘s-Hertogenbosch gebeurt
Een onrustige tijd
Wat er in 2029 rond ’s-Hertogenbosch gebeurt hebben we voor een
deel in eigen hand, maar is anno 2009 voor een belangrijk deel ook
koffiedik kijken. ’s-Hertogenbosch vormt nog steeds een belangrijk
centrum in de regio en is van zakelijk en financieel dienstencentrum
uitgegroeid tot dé culturele hoofdstad van zuidelijk Nederland? De
bevolking is gegroeid tot zo’n 155.000 inwoners en in de historische
binnenstad alleen wonen weer evenveel inwoners als in het begin
van de 17e eeuw? Of staat het water ons inmiddels letterlijk aan de
lippen, rijden we al lang niet meer in auto’s en werken we tot we er
bij neervallen om de vergrijzing te kunnen betalen? Wie het weet
mag het zeggen. Maar een wensbeeld schetsen kan natuurlijk wel.

Dé gebeurtenis van het jaar …
Op vrijdag 14 september 2029, exact 400 jaar na de historische
inname van ’s-Hertogenbosch, wordt de stad door koning Willem IV
officieel ‘teruggegeven’ aan haar inwoners. Tijdens een plechtige
bijeenkomst gaat die teruggave gepaard met het nodige ceremonieel.
Als cadeau aan stad en streek wordt de linie van Frederik Hendrik
opgenomen op de Werelderfgoedlijst van Unesco. Daarmee krijgt
één van de meest sprekende cultuurlandschappen van Nederland
internationale erkenning en waardering.

Straks
Bossche Broek, Gement en Diezemonding zijn met robuuste
ecologische en veilige recreatieve verbindingen, zowel links- als
rechtsom ’s-Hertogenbosch met elkaar verbonden. Sommige
onderdelen van de linie zijn op uiteenlopende manieren hersteld en
gereconstrueerd, naar andere wordt met behulp van zeer
verschillende middelen verwezen. De linie functioneert niet meer
zoals in 1629, maar vormt wel een herkenbaar en beleefbaar,
samenhangend geheel. Nog steeds ontstaan er nieuwe ideeën voor
de linie en worden projecten uitgevoerd.

Keerpunt in de geschiedenis
De dreigende teloorgang van de linie is afgewend. Het besef van het
belang van natuurontwikkeling, waterbeheer en cultuurhistorie heeft
geleid tot het opnieuw ‘op de kaart zetten’ van de linie van Frederik
Hendrik. De linie is verankerd in beleid en dient als onderlegger en
voedingsbron voor nieuwe plannen. Dat zijn ruimtelijke en
economische ontwikkelingen, maar ook recreatieve activiteiten en
culturele programma’s. De kennis over de linie is goed toegankelijk
gemaakt en wordt nog steeds aangevuld en uitgedragen. De
samenhang van de linie is hersteld en gewaarborgd.

De linie
In de omgeving van ‘s-Hertogenbosch zijn vier nieuwe landschappen
ontstaan: het landschap van de verbeelding van de linie, het landschap
van de beleving van de linie, het landschap van de verwijzing naar de
linie en het landschap van de ontwikkeling van de linie. De moerassen
en wetlands vormen een aaneengesloten geheel, in natuurlijke
samenhang met een bruisende stad en levendige dorpen rondom.

straks
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Warmlopen voor New York
Uit een krantenbericht van het voorjaar van 2010:
Sinds 2006 trekt de jaarlijkse Vestingloop duizenden
belangstellenden en deelnemers. Dit jaar krijgt deze
manifestatie een extra dimensie: de Vestingmarathon. Ter
ere van het eerste lustrum kunnen deelnemers niet alleen
kiezen voor deelname aan de befaamde ‘kidsrun’ of de
trimloop over de vertrouwde afstanden van 5, 10 en 15
kilometer. Voor het eerst worden er namelijk twee
wedstrijdlopen georganiseerd, die zich afspelen over de
afstand van een halve en een hele marathon. Het parcours
volgt de hele historische linie van Frederik Hendrik uit 1629.

44

Het landschap van 2029 ?
Ondergrond
’s-Hertogenbosch ligt op de overgang van dekzandgebieden in het
zuiden en het rivierengebied in het noorden, op de plek waar de
Dommel en de Aa samenkomen en als Dieze verder stromen richting
de Maas. In landschappelijke zin is die overgang van hoog naar laag
en van droog naar nat over grote afstanden weer zichtbaar. De
meeste hoge delen in de rivierdelta liggen weliswaar niet meer als
losse eilanden van elkaar, maar de lagere gebieden binnen de
rivierdelta kunnen incidenteel nog wel onder water lopen en zijn met
behulp van robuuste verbindingen aaneengeschakeld.

Bebouwing
Het bebouwde gebied is gegroeid. Vrijwel alle hoge en opgehoogde
gebieden zijn bewoond of als werkgebied in gebruik. Nieuwe
ontwikkelingen zijn deels door middel van herstructurering van
bestaand stedelijk gebied gerealiseerd. Nieuwe uitbreidingen van de

stad liggen op grotere afstand van het centrum, ver buiten de linie.
Vught is aan de noordzijde uitgebreid tot aan fort Isabella.

Landgebruik
Het deel van het Bossche Broek dat ligt tussen de A2 en de Zuidwal
is nog altijd onbebouwd. Het is in gebruik als weidegrond en
hooiland en heeft een belangrijke natuur- en recreatieve waarde. De
Gement ten westen van de stad is vernat en is in korte tijd een
belangrijk water- en natuurgebied geworden. De Moerputten
vormen een beroemd restant van de ooit uitgestrekte moerassen in
de omgeving. De van oorsprong hogere gronden rond de stad zijn
vrijwel allemaal bebouwd. Rond Den Dungen liggen veel akkers,
waar steeds vaker bijzondere (oude) landbouwgewassen worden
geteeld. Van de houtsingels en -wallen is een flink aantal hersteld. De
verder van de stad liggende heidegronden zijn grotendeels bebost en
worden op natuurlijke wijze begraasd.
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Een levend kunstwerk
De Jufferschans vormt een onderdeel van de aanvalslinie uit
1629. De schans ligt pal aan de provinciale weg tussen
Sint-Michielsgestel en ’s-Hertogenbosch, op de plek waar de
Keerdijk de weg kruist. Enkele resten van de schans zijn nog
terug te vinden in de vorm van ophogingen in het veld,
maar alleen een geoefend oog kan zien wat hier ooit moet
hebben gelegen. Dagelijks rijden duizenden automobilisten
dan ook onwetend langs deze plek. Kunstenaar Matthijs
Bosman ontwikkelt in samenloop met de ontwikkeling van
een fietstunnel op deze gevaarlijke kruising, plannen om de
Jufferschans om te vormen tot een herinneringsplek. Hij
speelt met de gedachte een groen ‘belevingstheater’ te
ontwikkelen dat nog jaren nodig heeft om te groeien.
Daarin wil hij bezoekers laten ervaren hoe het in 1629 rond
de Jufferschans moet zijn geweest en wat er in de toekomst
nog kan gaan gebeuren.
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Kunst tijdens Boulevard en Triënnale 2008

Samenhang tussen de linie en het landschap in 2029
Dijken en wegen
De rivieren rond de stad hebben voor een belangrijk deel hun
oorspronkelijke loop teruggekregen en meanderen over grote
afstanden. De Heinisdijk en de dijken rond Den Dungen zijn
grotendeels intact en hun onderbrekingen zijn op verschillende
plekken hersteld of verbijzonderd, om zo het doorlopende karakter
van de dijken en de linie te versterken. ’s-Hertogenbosch is nog
steeds vanuit tal van richtingen en via vele wegen toegankelijk. Maar
de stad is vanuit de Gement en het Bossche Broek niet meer met de
auto te bereiken.

De vesting en zijn verdedigingswerken
De werken aan de stadsmuren en vestingwerken zijn na 20 jaar
voltooid. Een groot deel van de stadsmuren en vestingwerken is op
zeer uiteenlopende manieren hersteld. Ook voor- en hoornwerken
zijn op enkele plaatsen teruggebracht. Fort Isabella en fort
Crèvecoeur zijn toegankelijk voor het publiek.

Nieuwere werken zoals fort Orthen en de lunetten bij Vught zijn
duidelijker met de linie van Frederik Hendrik in verband gebracht,
als onderdelen van de totale militaire geschiedenis van de streek.

De linie in 2029
De linie van Frederik Hendrik is in het landschap van 2029 en op de
kaart uit die tijd over zijn gehele lengte terug te vinden. Het gaat dan
om de verdedigingsforten van de stad, de natuurlijke delen van de
waterlopen, de historische wegen naar de binnenstad en de restanten
van de noodzakelijke waterkeringen. Ook zijn op meerdere plekken
de contouren van voormalige kwartieren versterkt. Zowel de binnenals de buitenlinie zijn op diverse plekken gerenoveerd en
gereconstrueerd. In sommige gevallen is dit letterlijk gebeurd, in
andere gevallen is juist met moderne middelen verwezen naar de
vroegere situatie. De strategische functie van de linie heeft plaats
gemaakt voor een cultuurhistorische en recreatieve. De waterkerende
functie is op enkele plekken hersteld.

Opdrift van Slem, land-art manifestatie tijdens Oerol 2008
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verbeelding
West: het landschap van de verbeelding
De westelijke gebieden tonen het landschap van vóór de aanleg van
de linie en belegering van de stad. Moerassen en lage ‘lege’ gebieden
bepalen het beeld. Er heerst stilte. In de droge bossen rond de
Vughtse Heide en de jonge broekbossen in De Gement kun je
struinen en verdwalen, het overzicht ontbreekt. Natuurbescherming,
waterberging en extensieve recreatie en landbouw vormen de pijlers
van dit deel van de linie. Sommige delen van het gebied zijn niet
toegankelijk, vanwege militaire redenen of vanwege hun kwetsbare
natuur. Maar deze plekken zijn wel van een afstand zichtbaar en
vormen nieuwe metaforen voor de ontoegankelijkheid van weleer.
Reconstructie van de linie is hier vooral gekoppeld aan het nieuwe
waterbeheer, maar is terughoudend toegepast.
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De landschappen van 2029

beleving
Zuid: het landschap van de beleving
Ten zuiden van de stad, tussen Vught en Den Dungen ligt een gebied
dat het landschap tijdens de belegering toont. Een kleinschalig en
oorspronkelijk cultuurlandschap met zijn verschillende onderdelen,
op de overgang van hoog naar laag en van droog naar nat, bepaalt
hier het beeld. Er heerst een gezellige en ontspannen sfeer. Over de
dijken kun je fietsen, er ligt een uitgebreid zandpadenstelsel voor
wandelaars. Landschapsherstel, routegebonden recreatie, landbouw
en cultuur bepalen hier het beeld. Kastelen zijn te bezichtigen, in de
oude boerderijen worden streekproducten verkocht of exposities
gehouden. Hier en daar kunnen bezoekers prima vertoeven op een
terras of landelijk overnachten. Op enkele plekken is de linie
gereconstrueerd, met name daar waar verbindingen zijn hersteld.
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verwijzing
Oost: het landschap van de verwijzing
Het gebied aan de oostzijde van de stad, tussen ’s-Hertogenbosch en
Rosmalen in, toont het landschap van ná de belegering. Een modern
grootschalig landschap met infrastructuur en stedelijke
ontwikkelingen bepaalt hier het beeld. Gekoppeld aan belangrijke
vervoersassen van Nederland en gecombineerd met meer natuurlijke
en recreatieve verbindingen. Er heerst een dynamische en snelle
sfeer, hier wordt gewerkt. Slechts op enkele plekken is de linie terug
te vinden, vooral in namen, in lijnen en contouren en in de vorm van
andere verwijzingen op de plekken waar hij ooit lag.

50

ontwikkeling
Noord: het landschap van de ontwikkeling
Het noordelijke deel van de linie toont het landschap van ná de linie.
Het laat zien hoe historische structuren met stedelijke uitbreidingen
en natuurontwikkeling verweven kunnen zijn. Gebruiksgroen en
waterbeheer, gecombineerd met natuurontwikkeling en
routegebonden recreatie bepalen hier het beeld. Het gebied is zeer
gevarieerd, stad en landschap zijn met elkaar verweven. Er heerst
een dynamische sfeer, hier wordt geleefd. Gedeeltelijke reconstructie
van de linie heeft bijgedragen aan de vormgeving en realisatie van
met name de natuur- en waterdoelstellingen.
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