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Plattegrond van het fort (detail), met het oosten boven.

Restauratiewerkzaamheden, 2016.

IJsvogel (Alcedo atthis).

Militaire luchtopname uit 1940: bovenin het Fort bij Rijnauwen,
onderin het Fort bij Vechten.

Toekomst
fort bij
Rijnauwen
Rijksmonument fort bij Rijnauwen
is een imposant strategisch bolwerk
met 27 monumentale gebouwen
op 31 hectare natuurgebied.
Staatsbosbeheer is sinds 1984 eigenaar en beheerder. Het
is het grootste en groenste verdedigingswerk in de Nieuwe
Hollandse Waterlinie en hoopt in 2020 op de UNESCO
Werelderfgoedlijst te staan. Op het fort leven beschermde
planten- en dierensoorten zoals dassen, vleermuizen en
orchideeën in en tussen monumentale gebouwen, met
tot de verbeelding sprekende namen als caponnière en
reduit. Om deze plek vol waarden ook voor de volgende
generatie te kunnen behouden en betekenis te geven in de
samenleving, is een hernieuwd evenwicht tussen cultuur,
natuur én mensen noodzakelijk. Staatsbosbeheer maakte
een plan waarin de nadruk ligt op bescheidenheid en
kleinschaligheid en toch de toekomst van het fort op de
lange termijn veiligstelt. In deze brochure krijgt u een indruk
van de plannen en culturele en natuurlijke rijkdom van het
fort, vol verborgen geheimen en natuurlijke magie.

Portret van koning Willem III, Nicolaas Pieneman (1856).
Hoewel het bouwen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie door Willem I in 1815 was gestart, werd
de aanleg van het fort bij Rijnauwen onder het bewind van zijn kleinzoon Willem III uitgevoerd.

Historie
Het fort is gebouwd tussen
1868 en 1871. Het maakt deel
uit van de Nieuwe Hollandse
Waterlinie, een verdedigingslinie
die in de negentiende eeuw werd
aangelegd om Utrecht, Noorden Zuid-Holland te beschermen
tegen aanvallen uit het oosten.
De Nieuwe Hollandse Waterlinie was de duurste en
machtigste verdedigingslinie die ons land ooit gehad heeft.
Fort bij Rijnauwen diende net als fort bij Vechten om het
nauwelijks onder water te zetten gebied ten zuidoosten van
Utrecht te verdedigen, de zogenoemde ‘Houtense Vlakte’.
Na de Tweede Wereldoorlog heeft het fort zijn functie als
verdedigingswerk verloren. De manschappen hebben plaats
gemaakt voor vele bijzondere dieren en planten.

Klok met klokkenstoel, geplaatst in 1985.
De klok is afkomstig uit de gesloopte Lucaskerk te Utrecht.

Herdenken
In de Tweede Wereldoorlog
werd het fort door de bezetter
gebruikt als munitiedepot en als
fusilladeplaats.
Op het fort zijn verzetsstrijders uit het noorden van België
en uit Nederland gefusilleerd. Van 54 personen weten we
dit zeker, mogelijk zijn het er meer. Elk jaar op 4 mei worden
deze slachtoffers tijdens de Dodenherdenking herdacht.

Restauratiewerkzaamheden aan een van de Flankbatterijen.

Beheer en
onderhoud
Na het wegvallen van de militaire
functie in midden van de jaren
vijftig is het fort langzaam in
verval geraakt.
Het fort werd niet meer actief gebruikt en de natuur kreeg
er vrij spel. Staatsbosbeheer, eigenaar sinds 1984, zet zich in
voor het behoud én het toegankelijk maken van dit cultureel
erfgoed. Ook zoekt Staatsbosbeheer de juiste balans tussen
het beschermen, beleven en benutten van het fort.
In de afgelopen drie jaar is in dat kader groot onderhoud
uitgevoerd aan de gebouwen op het fortterrein. Bomen die
met hun wortels de bouwwerken aantastten, zijn verwijderd,
scheuren en voegen in het metselwerk zijn hersteld, deuren
en luiken geschilderd, druipkokers functioneel gemaakt en
bruggen opgeknapt.

Typisch Rijnauwen: de das, de rietorchis en de baardvleeermuis.
Maar je kunt er ook ijsvogels zien, en reeën!

Natuur
Decennialang heeft de natuur zijn
gang kunnen gaan op het fort.
Het resultaat is een ongekende rijkdom aan fauna en
flora. Alle diersoorten die in het Nationaal Park Utrechtse
Heuvelrug voorkomen kom je hier ook tegen. Zo leven er
reeën, dassen, vossen en is het een geliefd winterverblijf voor
vleermuizen.

Onder leiding van Kapitein Dirk gaan de kinderen
op verkenning in en rond het fort.

Openstelling
Al vanaf het begin van de jaren
negentig geeft Staatsbosbeheer
samen met een enthousiaste
groep vrijwillige gidsen
rondleidingen over het fort.
Reguliere rondleidingen, maar ook gezinsexcursies met
Kapitein Dirk en speciale themarondleidingen. Het Kruithuis
wordt al een tijdje gebruikt als vergaderlocatie en incidenteel
is er een publieksevenement. Zo biedt het fort een podium
voor Holland Opera, die elke twee jaar een adembenemend
openluchtopera op het fort organiseert.

De Bomvrije Kazerne in de ochtendzon.

Nieuw Elan
Om het fort daadwerkelijk
duurzaam voor de toekomst te
behouden is een laatste stap in de
ontwikkeling noodzakelijk.
Daarbij moeten recreatief en zakelijk aanbod op het fort
zorgen voor evenwicht in natuur, cultuur en bezoekers – en
instandhouding van het fort. Het gekozen thema hiervoor is
‘Verborgen Geheimen en Natuurlijke Magie’.
Daarbij wordt van de beperkte toegankelijkheid en de te
beschermen geheimen juist een onweerstaanbare kracht
gemaakt. Het hek om het terrein blijft bestaan. Het is echter
niet meer een symbool van het buitensluiten, maar van
exclusiviteit. Een fort waar je op afspraak mag binnenkomen.
Mensen mogen de mysterieuze krachten zelf komen ervaren,
bijvoorbeeld door op zoek te gaan naar de historische
verhalen en de verborgen dieren en planten.

Bloemenweide op het terreplein.

Voorwaarden en uitgangspunten
Behoud van de natuur- en cultuurhistorische waarden van
het fort staan voorop
Fort bij Rijnauwen gereed maken voor UNESCO 2020 en
toegankelijk voor publiek
Het fort blijft altijd een onderdeel van de Nieuwe
Hollandse Waterlinie en is verbonden aan de Groene
Metropool.
De verborgen geheimen en de natuurlijke magie worden
ontwikkeld op een manier die past bij de kwetsbaarheid
en de unieke waarden van het fort en de omgeving.
Instandhouding is het doel, niet winst maken.
Concreet heeft Staatsbosbeheer de ontwikkeling van het fort
bij Rijnauwen vertaald in drie kernactiviteiten:

Beleef het fort en het de verborgen geheimen.

Plannen

Expedities
Vertelt het bijzondere verhaal van
het fort in een expeditietocht op,
over en door het fort.
In de expeditie voel je de magie van het fort en beleef je
het verborgene. De bijzondere beleving kan alleen met
een ‘permit’, begeleid door een vrijwillige gids worden
meegemaakt. Hierdoor voel je je bevoorrecht en ervaar je de
unieke kans om deze besloten, magische wereld te betreden.
Een expeditie is een moderne versie van de al bestaande
rondleidingen. Er komt een natuurexpeditie met onder
andere een ijsvogelwand en een vleermuisexperience,
een cultuurexpeditie waarbij je het verleden beleeft door
gezamenlijk een 3D kanon na te bouwen en de ‘odeur’ van
de privaten van de soldaten. Bij de familie-expeditie leren en
ontdekken kinderen en hun (groot)ouders over dieren die
zich verstoppen en ontdekken ze spannende geheimen.

Wacthers van toen...

Plannen

De Wachters
De Wachters van Rijnauwen zijn
bedrijven en organisaties die zich
aan deze unieke plek verbinden.
Ze putten er inspiratie uit en ondersteunen Staatsbosbeheer
financieel bij de instandhouding van het fort. De Wachters
zijn organisaties met besef van het belang van cultureel
erfgoed en met een hart voor duurzaamheid en de natuur.
Organisaties die maatschappelijk verantwoord ondernemen
serieus nemen. Als tegenprestatie komt een Wachter jaarlijks
op het fort voor een exclusieve dag met dag met collega’s,
vakgenoten of bijzondere relaties om gebruik te maken van
de faciliteiten maar juist ook om van de sfeer en de ambiance
van het fort te genieten.

Workshops, training of visieontwikkeling in
het Kruithuis of Flankbatterij 4.

Plannen

Kennis &
Cultuur
Kennisinstellingen, lokale
bedrijven en organisaties zijn
welkom om gebruik te maken van
enkele ruimten op het fort voor
kleinschalige bijeenkomsten en
workshops.
Hierin past ook bijvoorbeeld de jaarlijkse 4 mei viering,
opslag van archeologisch materiaal, Open Monumentendag,
wetenschappelijk onderzoek en gebruik door lokale
verenigingen.

Jonge ontdekkers.

Plannen

Planning &
financiering
De plannen worden mogelijk
gemaakt met de inzet en
financiering van Staatsbosbeheer
en de Provincie Utrecht.
Begin 2019 worden de plannen verder uitgewerkt. Staats
bosbeheer doet dat samen met vrijwilligers en in openheid
naar de omgeving. De verhalen voor de expedities worden
verzameld, de expeditieroutes worden veiliger gemaakt,
Wachters worden geworven en het Wachtgebouw 2 zal weer
net als vroeger gaan dienen als wacht- en ontvangstgebouw.
De werkzaamheden worden stapsgewijs uitgevoerd om
rekening te houden met broed- en winterseizoen maar zijn
naar verwachting medio 2020 afgerond. In de tussentijd is het
fort gewoon te bezoeken. Alle informatie over openingstijden
en activiteiten zijn hier te vinden:
www.staatsbosbeheer.nl/forten.
Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden en
activiteiten op het fort? Meldt u zich dan aan voor de
nieuwsbrief op fortbijrijnauwen@staatsbosbeheer.nl
of kijk op www.staatsbosbeheer.nl/projectfortbijrijnauwen

De gerestaureerde Bomvrije Kazerne.

Wandelaars tijdens een rondleiding.
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