
De Stelling, oase
in het landschap

A LSOF WE ONS ERVOOR scha 
men! De Stelling van Amster

dam , ee n ring van zo 'n veertig forten
rond de hoofdstad , gebouwd rond de
eeuwwisseling, met elkaar verbo n
den door liniedijken. Zou de vijand
naderen dan kon men het land bu i
ten de stelling onder water zetten. De
vijand kwam pas in de Tweede We
reldoorlog.
Enkele historici stellen dat de Stel
ling van Amsterdam ons land in de

- Eerste Wereldoorlog neutraal heeft
gehouden . Uit Duitse inlich tingen
rapporten blijkt dat men de Neder 
lands e soldaat een te verwaarloze n
factor vond, dat de ring van forten
makkeli jk veroverd kon worden,
maar dat een opm ars door het onder
water gezette land reddeloos zou
vastlopen. Goed zo.
We weten niet me er wat de.bouw van
al die forten , de liniedijken. de bewa
pen ing heeft gekost. Miljarden , zon
der twijfel. Alleen al de twee. nu ver- .
dwen en 5cm kanonnen (Krupps) die
op het Fort aan den Ham bij Krom
menie zijn gezet kosten 1,1mil joen
guld en per stuk. De werknemers van
Krupp die die din gen kwamen mon
teren. maakten mooie tekeningetjes
voor de Duitse geheime dienst.
Dit verhaal is te snel verteld. Men
moet oog hebben voor de bouwkunst
om te zien dat deze forten van rond
de eeuwwisseling buite ngewoon in
genieus in elkaar zitten . Het Fort aan
den Ham is , zoals een aantal andere
een eenvoudig rechthoekig gebouw
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met een plat dak. omgeven door een
slotgracht en geheel van ongewapend
beton opge trokke n . Er zijn verhalen.
zoals de ramen in het slaapk amer
van de offi cieren die door een on be
kend van een soort glas-en-lood.
schilder ijtjes zijn voorzien, er is een
koepeltje in het dak waarin net een
soldatenhoofd past, de uitkijk. Het is
allemaal wonderlijk gaafbewaard ge
bleven . De bui tenmuren vertonen
(zure regen!) uitspoeling van kalk die
in wonderli jk mooie patronen is
neerg eslagen. Het timmerwerk is
gaafbewaar d gebleven want het fort
is droog. Reden waarom er in dit fort
geen vlee rmui zen verblijven .
Maar of we er ons voor sc hame n. In
1956 werd bij Koninklijk besluit de

verdedigingsfunctie van de Stelling
van Amsterdam opgeheven. Die had
ze natu urlijk allang niet meer, maar
Defen sie gebruikte de forten nog
voor de opslag van m unitie, van mili
tair meubil air. voor alles wat veilig
achter slot en gren del moest. Al die
spullen werden er later uit gehaa ld.
een aantal van die forten werd ver
kocht aan bijvoorbeeld wijnkopers
die er hu n handelsvoorraad koel kon
den bewa ren . aan auto slope rijen . De
provincie vond al die betonnen blok
kendozen in het land schap maar le
lijk en plantte op de grachtenwallen
eindeloze rijen populieren waardoor
he lemaal niet mee r duidelijk was dat
het om een fort ging dat een vrij
schootsveld moe st heb ben .
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die op het fort broedt. zeilt over. De
droge, aarden wal tegen het fort. le
vert honderden mu izen op.
Er IS vraat van reeën te zien , er leeft
een famil ie vos op het fort, een brui 
ne kikker spring t voor onz e voeten
weg. Dit stukje natuur levert veel op
dan kzij het feit dat de zon eromheen
draa it, de aarden wal hoog en laag
kent. Er zijn typische bosplanten als
look-zonder-look, scherpe boter 
bloem . peen en jacobskru iskruid. De
laatste plant is er een die op voedsel
arme oms tandigheden wijst en in dit
soo rt m ilieus kan de natuur tot een
grote soortenrijk dom komen. In het
grasland rond het gebouw wordt
zachte haver en echt bitte rkrui d ge
vonden en dat zijn soorten die in het
veenlandschap in Noord -Holland be
hoorlijk zeldzaam zijn omd at ze ken 
m;rkend zijn voor droge , grazige Ier
rem en .
De gracht, visrijk en een heel klein
beetje brak, is prachtig. Knotwilgen
aan de kant , heel mooie. Ze moeten
nodig geknot worden. Vrijwilligers
gevraagd. De meerkoe t broedt er,
evena ls de wilde eend die op zijn rust
IS gesteld. Het is alles niet alleen
mooi, maar ook een heel waardevol
stukje natuur. Dankzi j enk ele vrijwil
hgers zoals oud-defensiema n Wim
Rijst kon het beho uden blijven . Alles
wordt in de oude staat her steld en
vertelt zijn ~erhaal. Meer dan veertig
van die schitteren de natuureilanden
in het vlakke polderland. Noord.
Holland is rijk...

Het fort is opgetrokken van ongewa
pe nd beton. Door de zure regen lost
de kalk in het beton op en vormt
prachtige patronen op de grauwe mu
ren.

ke keer opni euw verschi jnt. Van uit
de lucht is zo'n fort een groen e drup
pel in het verder nogal kale land 
schap. Vogels merken dat meteen .
Talloze vinken en kepen . allemaal op
de trek, in de bomen. Een torenvalk
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Vrijwilligers hebbe n de kantine, laatstelijk munit ie.opslagp laats , in ere hersteld.
Foto 'sjon von Gelderen

ook een verdedigings linie. Het ver
hinderde kwajongens in de winter
over het ijs van de slotgracht op het
fort te komen .
Zo'n fort is een natuuroase in he t
land schap. Als we het toegangshek
van het fort openduwen. vliegt een
velduil op, een trekvogel uit het hoge
noorden die hie r de laatste winters el.

En me t dat bep lante n met die bomen
ging ook een groot deel van de na
tuurwaard en verloren. Populieren
bos heeft niet zoveel. En nu worden
zachtjesaan, in ieder geval op Den
Ham , de populieren weggehaa ld en
kri jgt de oorspronkelijke dichte mei.
doornhaag weer de ruimt e en vult
wilde natuur de rest in . Die haag was.,


