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De Stelling van Amsterdam is een 135 kilometer lange
verdedigingslinie rond de hoofdstad. Op 15 tot 20 kilometer
afstand van Amsterdam bouwde het toenmalige 'Departement
van Oorlog', grotendeels tussen 1881 en 1914, een serie forten
en andere militaire bouwwerken. Het gebied binnen deze
kringstelling – het nationaal 'reduit' – was de laatste wijkplaats
voor regering en krijgsmacht van het Koninkrijk der Nederlanden,
van zodanige grootte (ca. 900 km2) dat die zich er langdurig
zouden kunnen handhaven.
De Stelling omvat 36 forten, 2 kustforten, 2 vestingen, 4 batterijen
en 2 kustbatterijen. Daarnaast is er nog een groot aantal
inlaatsluizen, nevenbatterijen en magazijnen (geweest). Het hart
van de verdediging werd echter gevormd door een drie tot vijf
kilometer brede strook van onderwaterzettingen, 'inundaties'
genoemd.
Door de voortschrijdende techniek van artillerie, infanterie,
vliegtuigen, atoomwapens enzovoort, verloor de Stelling haar rol
in de Nederlandse verdediging. Maar ook door het verdwijnen
van de buitenlandse dreiging die na de Tweede Wereldoorlog
juist omgevormd werd tot een bondgenootschappelijke
verdediging.

De tand des tijds: een remise
op Fort bij Abcoude.
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Onder een Hollandse
wolkenlucht ligt bij Uithoorn het
Fort aan de Drecht. Een
vijandelijke soldaat zou het
moeilijk zien liggen, zo
verscholen in het landschap.

Hoewel dus de militaire rol van de Stelling van
Amsterdam is uitgespeeld, is haar invloed nog
altijd groot. Militairen zijn nog nauwelijks
aanwezig, maar de huidige ruimtelijke ordening
en infrastructuur zijn er voor een
verbazingwekkend groot deel op terug te
leiden. Door de 'kringenwet', die bebouwing in
de nabijheid van de forten beperkte om de
toekomstige vijand geen dekking te bieden, is
er in het gebied nauwelijks gebouwd. Maar
nieuwe spoor- en autowegen moesten juist
langs de forten komen te liggen, om zo de

'accessen' (toegangspunten) verdedigbaar te
houden. Hierdoor ontstond een groen en open
gebied, waarin het landschap behouden bleef
en de natuur grotendeels zijn gang kon gaan.
Niet voor niets is een deel van de forten
eigendom van Natuurmonumenten,
Staatsbosbeheer en het Landschap NoordHolland. De Stelling van Amsterdam is in 1996
op de Lijst van het Werelderfgoed van de
UNESCO geplaatst omdat het “mondiaal gezien
van uitzonderlijke en onvervangbare waarde is”.
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GALERIE 1.1 Een impressie van de huidige, gevarieerde Stelling van Amsterdam die we te danken hebben aan onze voorouders.

De groene uitstraling van het Fort benoorden Spaarndam, gelegen in het Recreatiegebied Spaarnwoude tussen Haarlem en Amsterdam.
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Tegenwoordig worden de forten voor veel verschillende doeleinden
gebruikt: wijnhandel, kinderopvang, fysiotherapie, wellnesscentrum,
hotel, restaurant, museum en atelier zijn maar een paar
voorbeelden.
Fiets- en wandelroutes leiden de recreant door de groene gordel,
die dankzij de Stelling rond Amsterdam is ontstaan. Op sommige
forten worden rondleidingen gegeven. De Provincie Noord-Holland
werkt aan het realiseren van drie officiële bezoekerscentra.

Fietsers pauzeren bij een
terrasje voor het bomvrije
kruitmagazijn Steenen Paal in
de Assendelver Zeedijk.

5

Van de Stelling zijn de forten ontegenzeggelijk het meest zichtbaar
en spreken ook het meest tot de verbeelding. Er is wat meer
verbeelding nodig om de Stelling te zien als een samenhangend
geheel van inundaties en als logistiek systeem. Toch is dat de
essentie van dit unieke verdedigingswerk.
Dit iBook is bedoeld om u in kort bestek kennis te laten maken met
de gehele Stelling van Amsterdam. Voor wie meer wil weten,
verwijzen de links achterin dit iBook naar een schat aan
achterliggende informatie op het Internet. Hopelijk beleeft u er
plezier aan en gaat u met andere ogen naar het gebied kijken.

Een overzicht van de
inundaties en forten van
de Stelling van
Amsterdam.
Met rode lijnen zijn de
grenzen van de stelling,
sectoren en groepen
aangegeven.

Een overzicht van de
sectoren en groepen vindt
u op deze pagina van de
website Stelling van
Amsterdam.

Ontdek de
Stelling van
Amsterdam met
Layar op de
smartphone.
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PROLOOG
Amsterdam is vermoedelijk rond het jaar 1000 ontstaan
op de oever van de rivier de Amstel. Omstreeks 1275
moet een kasteel zijn gebouwd, dat rond 1300 alweer
is gesloopt. Rond de stad, met toentertijd 1000
inwoners, werden in 1346 stadswallen aangelegd met
palissaden en drie poorthuizen. Van deze allervroegste
stadswallen zijn geen restanten meer aanwezig.

De Batterijen aan het Gein zijn oorspronkelijk aangelegd
als onderdeel van de Posten van Krayenhoff.

In 1481 begon de bouw van de eerste
stenen stadsmuur, met imposante torens
en poorten, die rond 1494 gereed zou zijn
en de Hollandse stad beschermde tegen
de Utrechters en de Geldersen. Toen was
de stadsmuur al verouderd door de
introductie van buskruit. Van deze
stadsmuur bestaan nog meerdere
onderdelen zoals de Schreierstoren, de St.
Anthoniespoort (Waag), Montelbaanstoren
en deels de Regulierspoort (Munttoren).

De Waag in Amsterdam is de vroegere St. Anthoniespoort.

Van 1609 tot 1613 en van 1658 tot 1663
werd Amsterdam omgevormd tot een
moderne vestingstad met aarden wallen,
26 vooruitstekende bastions en een brede
gracht. Die gracht is nog herkenbaar als
de Singelgracht, met golvingen waar de
bastions lagen. Het bastion Haarlem is het
best herkenbaar.
Vestingsteden waren omzoomd door
permanente werken, maar
verdedigingslinies werden aanvankelijk
alleen aangelegd wanneer er een oorlog
uitbrak. Het kon namelijk wel maanden
duren voordat de vijandelijkheden
daadwerkelijk begonnen. Naarmate echter
de oorlogvoering sneller en dynamischer
verliep en het aanleggen van
verdedigingswerken meer tijd ging kosten,
moesten al in vredestijd voorbereidingen
getroffen worden.

Luchtfoto van het Bastion Haarlem.

De Montelbaanstoren.

8

In augustus 1799 landden de Engelsen en Russen bij het huidige
Julianadorp. Het was de eerste keer dat Amsterdam vanuit het
noorden werd aangevallen.
Er werd een 26 km lange polderstelling ingericht, de "Linie van
Noord-Holland". De inundaties werden door 3.000 tot 4.000
manschappen bewaakt. De rest, 22.000 manschappen, was in
de duinen opgesteld. De aanval van de Engelsen en Russen was
zoals verwacht op de duin- en geestgronden gericht en kon met
een gevecht bij Castricum worden afgeslagen, waarna de
verslagene zich terugtrok.
In het voorjaar van 1800 werd voor een nieuwe Engelse aanval
gevreesd. Ter versterking van het front door de duinen werden
ten noorden van Beverwijk lunetten aangelegd. Deze
verdedigingswerken werden later "Linie van Beverwijk" genoemd.
In 1805 vreesde de Bataafse Republiek opnieuw een Engelse
inval, terwijl de eigen troepen elders onder Napoleon streden.
Mede daarom werd in 1809 en 1810 een inundatie-stelling
aangelegd, die tegenwoordig de naam "Posten van Krayenhoff"
draagt.

Het monument ter herinnering
aan de Russische soldaten die bij
Bergen sneuvelden.
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Vooral na de afscheiding van België in 1830 wilde het kleine
Nederland zich, als bufferstaat tussen de grootmachten Engeland,
Frankrijk en Pruisen/Duitsland, zo afzijdig mogelijk houden van de
Europese politiek en de bijbehorende spanningen. Door het
opzetten van een stevige krijgsmacht wilde men deze neutraliteit
politiek kracht bij zetten, maar er werd juist bezuinigd.
Het leger en de regering wilden Amsterdam als 'nationaal reduit'
gebruiken, bedoeld als laatste wijkplaats voor landsregering en
krijgsmacht, van zodanige grootte dat zij zich er langdurig zouden
kunnen handhaven.

De soldaat als levend
weermiddel met zijn geschut
op een dood weermiddel:
waarschijnlijk Fort bij
Hinderdam in de Vecht bij
Nederhorst den Berg.
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Dit leidde tot de Wet tot regeling en voltooiing van het vestingstelsel
(Vestingwet) van 1874 waarin werd bepaald dat er een Stelling van
Amsterdam zou komen.
De aanleg van de Stelling vond niet zonder discussie plaats. Voor,
tijdens en na de bouw waren er personen die vonden dat forten en
vestingen (de dode weermiddelen) ouderwets waren en het geld
besteed moest worden aan de soldaten in een 'veldleger' (de
levende weermiddelen). De regering en het parlement kozen echter
voor beide.
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BOUW
Alhoewel de besluitvorming over de bouw van de
Stelling nog niet rond was, werd in 1881 begonnen met
de bouw van het Fort bij IJmuiden. Dit diende ter
verdediging van het Noordzeekanaal, dat in 1876
gereed was gekomen.
Minister van Oorlog Reuther ontvouwde zijn voorstel
van de Stelling in de vestingsbegroting op de derde
dinsdag van september in 1880.

