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Schematische wee/gave van belJlaJl/ingsvormen en -f uncties zoals deze Ol) forlen in deSIIII" voorkwamen.

Het eerste deel val/ onderstaand artikel is eerder verschenen in hel l 'akblad Natu ur Bos l .ands clmp (maart 2008)
onderde titel 'Bomen in dienst van defensie. De historische beplantingvan deNieuwe l lollandse \ïntetiinie'.

De oorspronkelijke beplanting van de Nieuwe
Hollandse Waterlinie en de Grebbelinie

I

3 In Saillant 2008-3 (blz. I) stond een oproe p om
(inhoudelijke) bijdrage n te levcren, Dic zijn
nog steeds welkom,

Tijdens dl' verschillende bouwfasen van de
x uw is wisselend aandac ht gegeven aan de
beplantin gen op de werken. In het aan dit
ani kei ten gro ndslag liggende rapport word t
niet vcrder ingegaa n op de oorzaa k van deze
wisselen de aa ndac h t voor beplantingen.
Volgens drs. ing. T. de Kruijf, voo rzilter
Studiecommissie. is dil (vrijwel zeker) het
gevolg geweest van de wapen tec hnologisc he

omwikkelingen die vanaf 1850 hun toepassing
vonde n in he t Nede rlandse leger.
Het betreft de overgang van gladloo ps geschut
naar gesch ut met getrokken loop, hel in

gebruik komen van achte rlade rs in plaats van
voorlade rs, de toep assing van staal in plaats
van brons, de invoering van de bri san tgranaa t
en de ontwikkeling van roo kzwak buskru it.
Deze veranderi ngen hadd en ond er an de re tol
gemlg dat geschut op de duur vuurde niet
indirecte in plaats van met dir ecte richting en
de drach t aanzienlijk vergrootte (van 800 tot
aanvankelijk meer dan 3.000 meter en later
meer dan 8.000 meter). Het uitgeb rach te ar til
lcrievu ur werd 7.0 nauwkeurig, dat he l geschut
\ '0 01' de bestrijding va n vijandelijke arti llerie
op de duur huiten de for ten werd geplaatst.
De forten " lil de xnw (en de Stelling van
Amsterdam) wer den in fantcri cfonen.
Als gevolg van deze veran de ringen, d ie plaats
vonden tussen 1850 en 1900, moest ook de
functie van de bep lant inge n op en bij de
verdedigingswerken worde n herzien. Gecon 
fronteer d met de opeenvolgende technolo
gische veran de ringen , heeft he t vermoedel ijk
en ige tijd ged uurd, m ordat de Genie in staat
was voor de nieuwe situat ie richtlijn en te geven
ten aanzien " lil de beplant ingen.

/Je Redactie

Inmiddels wordt gewerk t aan een algemene
publicatie over natuur en beplanti ngen op
vestingwe rken! waaraa n ook de Stichting
Probos meewe rkt. Het verdient aanbeveling
om daarin aandac ht te bestede n aan de wapen
technologische ontwikkel ingen als relevante
invlo cdsfacto r;

Maskering engez.ichlsdekking
Bij de "' HW was de be heersing van de voorl iggende
ruim te van groo t belang. Hie rvoor waren gro te
open vlaktes vcreis t waar door de verdediger een
goed blikveld e n \Tij schootsvel d had. Daar en tegen

Va naf omstree ks 1879 versc h ijnen e r uitgeb reide
be plan tingsp lan nen me t gedeta illeerde beplan
tingskaartcn voor vrijwel alle fo rte n van de NIl,,",

In de a rc hieven zijn bovendien diverse inve nta ri
saties te vinden met be tre kking tot de staa t van de
be plantingcn cn rich tlijnen (en bestekken ) voo r
onde rho ud van de beplan tinge n. Vanaf 1896
bestond en er bijvoorbeeld 'algemene beplantingucor
zieningen belreffende de boommaskers Ol) [orten'. De
bep lant ing op en rondom de forten e n vestingwc r
ken had in princ ipe drie hoofdfun cties. maskering
en gez ichtsdc kking , barriè revorming en leve run
cicr van gebruikshout.

I De studie naar de beplanting van de ;\ 11\\' is uit
gevoerd in opdracht van het Projectbureau l\'H\\',
De studie naar de beplanting van de Grebbelinie is
uitgemerd in opdracht \'all de Pro\'incie Utrccht.
De rapporten meI de resultaten "an de studies
(quick scans) 7.ij n tc downloaden van de website
'"all de Stichting: Probos: \I"\\"\\'.probos,nct.

2 Zie kader,

lJep{aIIt i IIgslJia 11 nell
De genieofficieren van Kon ing Willem I deelde n
in de begind agen v<:\I1 he t Verenigd Ko ninkrijk de r
Nederlanden (18 13) no g steeds de Franse opvat
tingen over de aan leg e n he t onderho ud va n
beplanti ngen op vestingwerken . De fon e n
gebo uwd in de eerste bouwpe riode van de NII ,,"

(18 15-1826 ) werden dan oo k voorzien van beplan 
tin ge n met bom e n e n stru iken . Rond 1821 bevond
zich hij Fort Vossegat zelfs ee n mil itai re boomkwe
kcrij. Hiern a nam de aandach t voor de bepl an tin g
tijdel ijk af. 2

Nieuwe Hollands e Waterlini e

werke n j llllge Hegdomen aan te planten die moe s
ten elienen als ba rrière teg en indringers. Ook in
an de re handboe ken werden gedeta illeerde
beschrijvingen gegeven van de aanleg en het nut
van beplantingen ter mas keri ng en verdedigin g,
Deze opvatt ingen over bepl a ntin gen van forten en
vest ingwerken ware n aa n hc t einde van de
Napoleon tische tijd (begin 19" eeuw) nog steeds
gang baar;
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Bep lantingen op vestingwer ken
AI in de 1 6~ , 17" en 18" ee uw spraken Fra nse en
Dui tse vesting bouwku ndige n van de defe nsieve
betek enis van beplantingen op en ro ndom Yes
tiu gwcrk en . De Duitse vestingbouwk un d ige Daniel
Speckle bijmorbee ld adviseerde in zijn ha nd boe k
Architectum VO II \éstllllgen ui t 1:')89 om op vesting-

cu ltuurhis to risch erfgoed in de Gre bbeli nie. Bij
be id e lini es zal regelma tig tnoeten worden inge
grepe n in de beplantin g. O m weloverwog en besl is
singen tc kun nen neme n is, naast info rmat ie over
de ecol ogische en rec reatieve waarde van de
be planting, goede info rm atie nodig ove r de histo
rische situat ie. Stich ting Probos heeft daarom in
2007 twee studies (quick sca ns) uitgevoerd , waa r
bij aan de hand van arch iefonderzoek. een litera
tu urst udie en veldbezoeken d e his toris che be plan 
ting op beide lin ies in beeld is ge bracht. Dil art i
kel gceft een kort overzicht van de belangrijkste
ui tkomsten van de ze studies. '

Grondd!!k.ken vangebouwen & plongées:
struiken, heesters en hakhout

=>camouflage, gezichrsdekking
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"'lällnh-va~ g~"~uw~"'!. &
binnentaluçl:

opgaande bomen
=>camouflage, aan het zichr

ontrekken van vuurmonden

~lilcjs:

opgaande bomen, hakhout en struiken
=>camouflage, barrière, ~bru;kshout

Contrescarp &.j:scarp:
opg aande bomen
=>camouflage, aan herzicht
ontrekken van vuurmonden

In leiding
Er wordt vaak gedac ht dat de forte n en andere
onderdelen van de Nieuwe Hollandse Waterlin ie
[xnw] en Grebbelinie oorspron kelijk kaal waren.
Nie ts is minder waar. In de hoogtijdagen van de
Waterl inie (grofweg van 1880 tot 1925) waren de
fort en en andere onderdelen van deze verde di
gingslinie volgens een ingenieus systeem beplan t
met bom en en strui ken. Ook bij de Greb belin ie
was er tu ssen ongcycer 1793 cn 1806 vanui t m ili
tair oogpunt aandacht voor dc aa nleg van be plan
tingen, Dele n van deze histo rische bepla nting zijn
tegenwoordig nog he rken baar in de weelderige
begroeiin g van bomen en strui ken op de fonen
en werken.
Met als uitga ngs pu nt ' behoud door on twikkel ing'
word t momenteel hard gewerkt aa n de herinri ch
tin g en herkenbaarh eid van dc l\' mr, Dc provincie
Utrech t heeft met he t ui tvoe rin gsprogramma ' De
Gre bbelinie Bove n water: be la ngrijke stappe n
ge zet voor het he rstellen en he t behe ren van het

I
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moesten de forten en overige verdedigi ngswerke n
worden gemaskee rd. De waterlinie moest als het
ware o pgaa n in hetlan dschap.

Hoog opgaa nde beplanting (veelal bomen ) op de
ben ne n en talud s binnen en bu iten hel fort zorg
de mor de maskeri ng van hel fort. De aanvaller
kon hierdoo r moeilijk hel effect va n zijn anille
rievuur waarnemen. De be plan ting moest bo ven
d ien de vu u rmon den (kanon nen), die op he l
fort waren opgesteld, aan het zicht onttrekken.
Hiervoor werd en vaa k schietwi lg, Canadese popu
lie r en Ita liaanse populier gebru ikt. Ook de
knotwilgen op de binnen bermen die nden ter
maskering. Zo vermeldt éé n van de bronne n:
J)r kno/wilgen op dm binnenberm. u marooerheen wordt
gevuurd, .. ., lubben alleen beterken is in ZOOVl'lTe zij
scherpe omtrekken als liet ware doezelig maken ell daar
door meerin lietbijzonderdl'waarneming, vml wat zich
boven dl' vuur/ij" vertoon t, bemoeilijken. Bij he t aa n
leggen van bep lanting mor de vu urmond en hield
me n cr steeds rekening mee dat de eige n vuur
mo nde n geen h inder o ndervo nden van d e
bepl ant ing en \Tij ko nden schieten. Men gaf de
voo rkeu r aan bo men met lichte kronen met
du nn e buigzame takken , zodat de eigen p rojectie
len (kogels) niet in de takken ter ech tkwamen en
vroegt ijdig o nt ploften o f werd en afgele id .

In het fo rt moe sten ac h ter de vuurmonden
beplan tingen worden aangelegd d ie voor een don
ker en rafelig sche rm zorgd en , zoda t de vuurmen
den niet tegen een lich te achtergrond afstaken en
de con touren van het fort werden verva ag d . Men
gaf hierbij de voork eur aan bom en en stru iken
met donker geblade rte , zoals iepen . Verder werd
aa nbevolen om bij de beplanting te kiezen voor
soo rte n met gelijksoo rt ig uiterl ijk (bladvorm en
kleu r), zoda t de verschillende beplan te o nde rde
len nie t va n elkaar te onderschei den waren . Men

wilde bovend ien vermij den dat individuele bomen
te hoog boven het fon uitstaken , o m te voorko
men dat deze de ligging van het fon al van veraf
konde n verrad en. Binn en de fon en werde n oo k
strui ken en heesters aangeplant ' ·0 0 1' camouflagc
en gez ichtsde kking. Een veel gebruikte soo rt van
wege de onopvallende bloe i is de Virginische kers
(Pruilus virginialw).
Aaneengesloten lanen of rije n bomen ' -,\11 bijmor
beeld inlandse eik tussen de verschillen de fonen
en verdedigingswerken zorgden voor extra maske
ring. De juiste ligging van de werken kon zo niet
door de vijan d worden va stgesteld . Bovendien
werd door de beplanti ng van (tocgangs)wegen
rondom de forten de ops telling of verplaatsi ng
van militair persone el en materieel aan he t zicht
onttrokken.

Barri èïruon ning

De aa nleg van hagen , heggen en ande re hout ige
beplant ingen op forten werd gezie n als waa rd evol
alterna tief voor houten schermen en palissaden.
Levende beplanting was imm ers niet zo ste rk aan
bede rf on derhevig da n houten constru cties en
beho efde daarom minder vervanging. Bovend ien
was men van mening da t heggen minder snel dool'
vijan delij k art illerievuur kapot werde n geschoten
da n houten palissad en .

Op de berme n lan gs de fo rtgrach ten werden als
obst akel voor aan valle rs veelal meidoornhagen
aangeplant. Andere soor ten die in hagen werden
toegepast zijn: slee do orn , gaspeldoorn en robiu ia .
Ook de aa nleg van hakh out- vau bijvoorbeeld es,

~ Hakhout: bosbou wkundige bedrijfvorm waarbij bomen

regelmatig (met tussenp ozen '<lil enke le jaren) aan de

grond worden afgezet (afgezaagd) , "<lama vanuit de
stronk weer nieuwe loten uitlopen.

Knonoilgen langs de gracht va" Fort Xit'uwt' Steeg
(foto: Staatsbosbeheer)

els en esdoorn op het voorterr ein ' <lil hel fort
d iende als barrière. Volgens vestingd eskun digen
vo rmd en de wortel s hierva n ook ee n 'nie t te
o nderschatten ' obs takel tegen vijandelij ke pogin
ge n om met beh ulp va n mijngangc n of loopgra
ven tot het verde d igingswerk door te dringen .

Geöm ikshout

In tijden van insluiting of belegering konden de
bom en bin nen het for t de belegerden van het
nod ige gebrulksb our voorzien. Hakhout kon wor
den ge bru ikt als brandh ou t of m or vlech twerken.
Ho ut van op gaande bom en ko n dienen als COI1

sn-uc tie- of timmerhout of hout voor bedekkingen ,
palissaderingen en blinderingen.

Overige[ uncties
De beplanting had vaa k ook lot doel om de op d e
Fortwallen op gebracht e gro nd bijeen te ho uden
en zo verstu iving te voorko me n . Om clezelfd e
reden werd oo k gras ingezaaid . Wilgen bescherm
d en d e o evers van de grach ten tegen afkalving.
Gro te bomen zoals paard ekastanjes zorgden voor
schaduwwerking bij o nder ande re wach thuisjes.

Dl'beplanting treedt uit dienst
Al tijdens de Eerste Wereldoorlog (19 14-1918)

bleek dat doo r d e veran de re nde manier van
oortogsvocrcn. het nut van de beplanting sterk
was afgeno men. MeI de komst van vliegtuigen
verdwee n bijvoorbeeld de maske re nd e werking
va n de bep lanting op de forten . De beplanting
kreeg daarom steeds min de r aa ndach t. Ook op
het onderho ud werd meer en meer bezuinigd.
xa 194':> ver loor de l'\ II W en daarm ee ook de
bep lant ing op de to t deze linie be ho rende forte n
de finitief haar militaire func tie.

Grebbelini e

AaIliegtil onderhoud van dr bePlantingen
De oors pronkelijke Grebbelinie is aa ngelegd tu s

sen I i 42 en 1806. De ee rste jare n na aa nleg ware n

de fonen en werken va n de Grebbc1inie hoogst
wa arsch ijnl ijk allee n bedekt mei graszode n. Aan
het eind van de 18c ee uwen het begin ' <In de 19<·
ee uw (tussen onge vcer 1i93 en 1806) werd echter
van u it he t toenmalige Departement van Oorlog
bepaa ld da t de forten en werk e n moesten wor de n
bepla nt met bomen en hagen. De bep lanting
bestond voornamel ijk uit ha khout van eik o p de
hoger gelege n d rogere gronden en hakho ut van
es, els en wilg (wilgcng riendeu) op de lager gele
gen nattere gronden. De hakhoutbepl anting was
aanwezig op de berm en en de talud s (van de
borstweringen ) van de forten en werken , O p Fort
aan de Buursteeg zijn o p het binn en terrein (he t
te rrc plein) ook eiken ge plant. Van het Hoorn werk
aan de Grebbe (bij Rhen en ) is bekend da t er op
de bennen doornhagen waren aangeplan t. De
overige delen van de forten en werken waren
bede kt met graszode n.

Zorgvuldig o1UJedlOud
Na de aa nleg va n de be plan tinge n was er veel aan
dach t "oor de instan d houding ervan. In bestekken
van het Departemen t van Oorl og uit de peri od e

I
Pa1lorama Fort Nieuwe Steeg(foto: Bureau SLA) Gezicht vanaf de Heimenberg op het gehucht Grtbbe m het hoornwerk bij de Grebbesluis (1ï juli I ï50 -[ an de Beijer;

collectie gemeentemweum Het Rondeel, Rhenen}. Op deze tekening, gemaakt enkele jairn lW de armleg van hel
hoormoerk, zijn noggem brplrmthlgmwaar te neml'1l.

I
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Schematische dumrsdoorsnede van bepknüingsvonnen zoals deze o/J forten en werken van de Grebbelinie voorkwamen.

I

uitgave worden gesproken,
In de ze wandelgids is ter inle iding op de beschre
ven wandelinge n een korte sche ts gegeyen van de
ontwikkeling van de vestingb ouwkunde in
Xede rland. Deze sche ts'i is van de hand van drs. J.
van I-loof, die deskund ig als geen an der dit weet
samen te vatten in twaalf pagi na 's. Na deze inle i
ding volgt de besch rijving van veerti g plaatsen in
Nede rland, die door de samenste llers - waartoe
niet de heer Van Il oof behoord e - als vcstingstc
den zijn aangemerk t. Begonnen wor d t met

Elzen laugs de gracluboorden uau de Batterij aan de
Schalmdij'k (/010: Morti j n Boosten)

- Provincie Utrecht. 2002. Objeclbesritrijvingen val/

de Grebbelinie. Utrecht , Provincie Utrec ht, dienst
Ruimte en Gro en.

- Provincie Utrech t. 2006. De Grebbelinieboven waler.'
Gebiedsaisie "IIOO/" de Grebbelinie. Deel I: HooJdra/ljJorl,
Utrech t, Provincie Utrecht.

- Riet be rg . B, 2004. De Grebbelinie. Een cultuurhlsuni
scliegids. Utrech t, Uitgeverij Ma trijs.

- Rietbe rg. B, 2006 . De Grebbelinie boven water.'
Gebiedsuisie uoor de Grebbelinie. Bijlage I: tijdlijn in de
Gelderse Vallei. Utrech t, Provincie Utrec h t.

- Sch ocm akcr, L. 2007, Tegen de lJelling u(m de
Heuvelrug. Rhenen in oude tekeningen 1600-1900,
Utrech t, Uitgeverij Matrij s.

- Visser, A. 2003. De Grebbelinie in \ 'ogelvludll,
Utrech tse Fcrte nstich tiug .

- WiII , C. 2003. Sterk \\Irtlel: De Hollandse \raterlinie.
Tweede druk. Utrec ht , Uitgeverij Matrijs.

- Diverse archiefstukken uit het Utrech ts Archief,
het Archief Eemlan d , he t Archi ef Stich ting
Men rio van Coehoorn , he t Streekarchivariaat
Kromm e-Rijngebi ed - Utrec htse Heuvelrug en de
Bibliotheek va n Wagen ingen UR.

De wandelgids lijkt op het eers te gezicht ee n her
ziene pu blicatie van de in 1998 verschene n A?\,\\'B
'Iedens pccial' ge titeld: \ 'éslingen in Nederland.
Hoewel in beide geschriften voor ongeveer 50 pro
cent dezelfde plaatsen zijn beschreven, kan door
de andere opzet toch niet va n een vergelijkbare

Marlijn Boosten
Stichting Probos

ANWB Wandelgids Vestingsteden (Den Haag, 2008)
ISBN 9i 8·90·I 8·02677-6.
Form aat 14,5 x 21 cm, 144 pagina 's, me t vele kleu
renill ustra ties en kaartj es. Prijs € 12,50.

Boekrecensies

Bronnen
- Belonj e,j. 1971. Beplan tingen op Vestingwerken.

Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheid
kundige Bond. 70; 91-97,

- Blommestein ,j.C.T. van. 1976. De Grebbelinie. \-fW
militair uerdedigingswnk tot cultuurhistorisch. n/goed
en natuurmonument. Alkmaar, s.n.

- Hcesen , W. & W, van Winden. 1986. Het strateg i
sche landschap. pp. 113-141. In: H, Brand &
.J. Brand. De Hollandse Waterlinie, Utrec h t, Uit
geverij Veen.

da t de bepla nt ingen op en ro nd om de forten van
de NIIW in de hoogtijdagen (1880-1925 ) ee n
belangrijke militaire functie hadden. Boo m- en
stru iksoorten werden in vcrsch illen de bep lantings
vormen (lanen , hak hout , hag en , opgaande bomen
en knotwilgen ) aa ngeplant en intensief on derhou
de n, Ook in de Grebbelinie is in een relatief korte
periode (1793-180G) veel aandacht besteed aan de
aa n leg en het onderhoud van ha khou t, opgaande
bom en en hagen op fonen en andere werken,
Een groot deel van de forte n en andere onde rde
len van de NI-IW en de Greb bel in ie zij n tegenwoo r
dig begro eid met bo men en strui ken . De oor
spronkelijke beplantingen zijn voor ee n belan grijk
deel verdwenen of opgegaan in de rest van de
begroeiing, Op veel plaatsen zijn nog wel restan
ten van de oorspro nkelijke beplan ting of beplan
tiugsvcrmen te herke nn en, Ook vee! van de boom
en stru iksoor ten d ie tegenwoordig op de forten
staa n, komen overee n me t de soo rte n die oor
spronkel ijk zijn aa ngeplan t. De huidige bcplan
ring op de forten vertegenwoordigt da arom ec u
gro te cu ltuurhistorische waa rde.

j
eiken

serreple in

Functie van de beplanting
Uit het boven staande blijkt da t het Departement
van Oorlog aan het e ind van de l S" eeuwen hel
beg in van de 1 9~ ee uw (en in mindere mate tot
on ge\'cer 1858) waarde hech tte aan de instand
houding van de beplanting en dat deze een belan g
rijke militaire bet ekenis had. In de gevonde n
archi efstukken wordt echter maar spora disch mel
ding gemaa kt van de specifieke functies d ie men
aan het hakh ou t en de hag en loekende. Het is
beke nd da t de wilgengriende n dienden ter verste
viging van de bermen en taluds en ter voorkoming
van afkalving van de grachthoorde n door hel
water, liet overige hakhou t had waarschijnlijk
meerd ere functies, Zoals al voor de XlI\r is
omschreven, zorgde het hakhout ervoor dat de
aarde n wallen bijeen werde n geho uden. Ook werd
de aarden wal doo r de aanwezigheid van hakhout
minder kwetsbaar voor bescha diging door beschie
tingen, lie t hakhout bood boven d ien enige
bescherming tegen vijand elijk vuur en d iende als
levende bar rière tegen aanvallers. Dc wortels vorm
de n daarnaast ee n hind ern is m or vijand elijke
mineurs en sappeurs. Het is n iet waarschij nlijk dat
het hakhout , zoals op de NII W, is aangep lant voo r
maskering. Deze functie werd pas vanaf de tweede
helft van de 19<" ee uw aan de bep lan ting tocge
kendoDe doorn hagen d ienden als levende barrière
tegen mogelijke aanvallers.

Conclusie
Uit het door Prohos uitgevoerd e onde rzoek blijkt

legd. Dit gebeurde ech ter niet in de Grebbelini e.
Toen de Grebbelin ie in 1926 werd opgeheve n als
vestingwerk , verlo or de bep lanting zeker haar mili
taire beteken is. Vanaf 1939 kreeg de Grebbelinie 
nu o nder de naam Valleistelling (en late r
Pan thers tcllung) - weer een bela ngr ijke militaire
functie. De beplanting had echt er in deze tijd \ '001'

deze fun ctie geen n ut meer.

doorn haag

wilgen grienden I

ha khoutK "ii:'~'/"_/_--'
-, : lI1'

'." '" ':, h bors twering
\,"11ii

1i 93·1806 werd uitgebreid omschreven hoe de
be plan ting moe st worden on derho uden. Het hak
hout werd regelm atig do ol' aannemers gecontro
leerd en ontbrekende of dod e bomen werden ver
Yange n . In ee n bestek uit 1806 werd het volgende
bepaald : ... ookzal den Aal//le/llel" hel hout gnvaslangs
de gehele Linie en ojJ de Bermen der wedren slaande, in
behoor/ijllen staat moeten onderhouden, het zelfde op zijn
lijd zuiveren van alle doodhout. wild 0IJs/ag 1'11 sclutdeli]
ke ongedierte, 1'11 voortsbehandelen zoals het moetbeluni
de/d werden, zOIg dragende dat alle dood gegane of nier
aangeslagl'1le stukken telkensbij beourunn ... .
De hagen mo esten elk jaar worden geschoren en
o ntdaan van onkru id en on gedierte; dode stukken
haag moesten worde n Yen ëHlgen . Bovendi en wer
den takken en uitlo pers door de haag heen
gcyloch tcn 'tot versterkingvan de doom en'.

Nadagen van de militairebeplanting
In de period e H~09·1 846 was de linie in han den
van het Mini steri e van Wate rstaa t. I Ioogst
waarschijnlijk is de aanwezige beplant ing in deze
periode nie t vanui t militair oogpunt onderhouden.
In de peri ode die daarop aa nsluit (1843-1866) wor
den enkele verbe reringen en uitbreidi ngen aan de
linie uitgevoerd . In ee n circulaire ui t 1858 over de
verpachting van gebouwen, gronde n en wateren
van de Gre bbelinie word t aangeg e\'en dat he t
eiken-, csscn-, elzen- en wilgen hakhout op de wer
ken van de Grebbelinie door de pachters mo est
worden on derhouden . Hieruit kan worden afge
leid dat he t Departement van Oorlog nog wel
belang hechtte aan de instandhouding van het
hakhout, maar dat men cr zelf niet meer in inves
teerde,

Nadat ingevolge de Vestingwet van 1874 de
Greb belinie was gedegradee rd tot voorpost van de
XII W, werden op basis van een circulai re van het
Departement van Oorlog (1879) op de object en
van de X H\\' gro otschalige beplan tingen aange-
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