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De Linie van Jufferwijk. 

 

Vanuit  Scherpenzeel richting Renswoude de Utrechtseweg volgend, passeert men na 1,5 km  

bij Café-Restaurant De Dennen, aan weerszijden haaks op de weg een oude, dicht begroeide 

dijk. Het is de voormalige Groeperkade, aangelegd tussen 1796 – 1799.  Deze vormt de 

westelijke begrenzing van de 2e inundatiekom van de Grebbelinie, de zogeheten 

Groepschekom. 

 

 
Het gebied rond de Emmi(n)khuizerberg, 1906. In rood de diverse linie- en slaperdijken; de kruin van de dijken 

ligt op 10m+AP. Ten noordoosten van de berg de Linie van Juffrouwwijk met het aangrenzende Werk aan de 

Jufferdijk, en de Batterij aan den Schalm; rechts daarvan het Fort aan de Buurtsteeg. Geheel boven links de 

Groeperkade, rechts de Slaperdijk. (Stafkaart 1869, 1905, 1906). 
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Wanneer men de dijk rechtsaf zou volgen, komt men na een goede duizend meter bij een 

voorpost, het Werk aan de Engelaar; dit werk beschermde de voorgelegen damsluis in de 

Luntersche Beek. Linksaf slaand loopt de dijk uiteindelijk uit op het Werk aan de Daatselaar; 

de dijk door het Werk heen verder volgend draait deze naar het zuiden, om tenslotte na circa 4 

km bij het Fort aan de Buurtsteeg weer aan te sluiten, aldus de 2e inundatiekom in het oosten 

afsluitend. We laten de oude dijken ditmaal links en rechts liggen, en vervolgen de weg naar 

Renswoude. Het rustieke dorp door, en direct na het Kasteel Renswoude met z’n fraaie park 

en Grand Canal, op de rotonde rechts af, de Emminkhuizerlaan op.  

 

 
De Linie van Juffrouwwijk of Juffrouw Wijk, gezien vanaf de Emminkhuizerlaan, vanuit het zuiden 

 

Na een tweetal kilometer doemt links midden in de weilanden een ogenschijnlijk doelloze dijk 

op, het is de Linie van Juffrouwwijk (eertijds Juffrouw Wijk). Verderop loopt de weg uit op 

een lichte glooiing in het landschap: de Emmi(n)khuizerberg, welke zich met z’n 20,8 m 

boven NAP, prominent een 15 meter boven het overigens vlakke landschap verheft.  

De ‘berg’ is een overblijfsel uit de ijstijd, het zogeheten Saalien, zo’n 150.000 jaar geleden. 

Op de stafkaart hierboven zijn ten zuidoosten van de Emmikhuizerberg nog enige heuveltjes 

te zien, onder andere ‘Het Vendel’, zo’n 13,3 m+ AP. De bijbehorende streeknaam ‘De 

Melm’ is veelzeggend. Het oude woord ‘melm’ betekent ‘droge aarde, droog zand, molm’.  

 

Diezelfde ijstijd is verantwoordelijk geweest voor de stuwwallen van de Utrechtse Heuvelrug, 

Veluwe en Montferland, alsmede voor het uitschuren van de Gelderse Vallei. Met z’n 15 

meter is het slechts een lichte opbolling, maar al vanaf de eerste inrichting van de Grebbelinie 

is het een steen, liever gezegd berg des aanstoots geweest. Het omringende land ligt op circa 6 

– 6,5 meter boven NAP, en kon bij voldoende water redelijk geïnundeerd worden. Dat bleek 

schrijnend in de 16
e
 eeuw toen de natuurlijke waterscheiding rond Veenendaal omwille van 

het veen was weggegraven. In 1595 brak de Grebbedijk tussen Rhenen en Wageningen door, 

waarna het water zich ongehinderd een weg naar  het noordwesten naar de Zuiderzee baande, 

een verval van ruim 6 meter. Na nog enige overstromingen werd medio 17
e
 eeuw de situatie 

duidelijk. In 1652 werd het gat tussen de Amerongseberg en de Emmikhuizerberg gesloten 

met een slaperdijk, ter hoogte van 10 meter boven AP.  Ten noorden van de Emmik-

huizerberg sloot de Schalmdijk aan, vervolgens naar het oosten onder de naam Juffersdijk 

(thans Schalm) afbuigend richting een glaciale hoogte waar nu het fort aan de Buurtsteeg is 

gelegen. Verder noordwaarts werd een slaperdijk tot aan het Grand Canal van Kasteel 

Renswoude opgeworpen. Zodoende leek een afdoende waterscheiding geborgd. 

Bij  de overstroming van  1711 bleek dit inderdaad het geval;  de diverse slaperdijken stopten 
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de watervloed inderdaad keurig. Maar het water, niet voor één dijk gevangen, zocht ingevolge 

zekere oeroude natuurwetten z’n laagste weg vervolgens naar het noorden en stroomde om de 

Slaperdijk heen, richting Renswoude. 

 

 
 
Zoals de Linie van Juffrouw Wijk van oorsprong gedacht was; rechts sluit hij aan op het noordelijke deel van het 

Werk aan de Jufferdijk. De spoorlijn splitste het Werk in 1846 radikaal in tweëen. De Emmikhuizerlaan (links) 

en de Zandweg (midden) worden door een redan afgesloten; in 1939 komt hier een kazemat voor in de plaats. 

 

Niet dat dit reden was om verdere maatregelen te nemen, integendeel. Nederlands politiek 

eigen werd er eindeloos gekissebist zonder dat er wat gebeurde. Het was pas onder drang van 

de Fransen dat in 1799 de dijk verder aangesloten werd op het Werk aan de Daatselaar. Niet 

dat de Fransen zo bezorgd waren voor de natte voeten van de autochtone bevolking, maar 

meer om een afgesloten inundatiekom te vormen tegen een voor hen potentiële vijand uit het 

oosten. De Fransen hadden al snel het nut van de Grebbelinie ontdekt, en in tegenstelling tot 

Neerlands glorie werd wél stevig aangepakt, uiteraard op kosten van de Bataafse Republiek. 

 

De Emmikhuizerberg als rots in de branding bij de waterscheiding 

tussen zuid en noord bleek voor de inundatiekommen een sta in de 

weg. Met z’n 15 meter boven het maaiveld onmogelijk te inunderen, 

vormt hij aldus een uitstekend acces voor een eventuele vijand.  

Rond 1786 werden versterkingen aangebracht om deze lacune in ’s- 

lands beveiliging te dichten. De weg naar het oosten werd afgedicht 

met het Fort aan de Buurtsteeg. Het is een verdedigingswerk geheel in 

aarden wallen opgetrokken. In 1846 werd, evenals bij het Werk aan de 

Jufferdijk, de Rijnspoorweg dwars door het fort aangelegd, waardoor 

het radikaal in tweeën werd gedeeld. Weliswaar een perfekte 

afdichting van het door de nieuwe spoordijk ontstane acces, maar 

misschien dat de oversteek van zuid naar noord over het spoor  in die tijd nog niet zo 

gevaarlijk was. De wallen van het fort sluiten links aan op de slaperdijk, Jufferdijk genaamd.  

Ter hoogte van de huidige Batterij op den Schalmdijk buigt de slaperdijk haaks af naar het 

zuidwesten tot hij weer aansluit op de veilige helling van de Emmikhuizerberg op 10m+AP. 
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De Batterij aan den Schalmdijk werd vermoedelijk ook rond die tijd, 1786 gebouwd, met 

kanonstellingen gericht op het noorden en oosten. 

 

    
De Linie gezien naar het westen         De kanonkazemat met z’n merkwaardige klimkoker (re)  

 

Om de overblijvende toegangswegen vanuit het noorden verder af te dichten werd de Linie 

van Juffrouw Wijk, aangelegd langs het veenwatertje de Juffrouw Wijk (nu Emminkhuizer 

Beek geheten). Met een ‘wijk’ of ‘wik’, eigenlijk ‘kleine baai’, wordt in een veengebied meer 

specifiek ‘een watertje om veen af te voeren’ aangeduid. Middelnederlands ‘wijc’ (spreek uit 

‘wiek’) = ‘zijvaart, uitkomend op een hoofdkanaal in de veenstreken’ (J.Verdam). Het woord 

is afgeleid van het werkwoord ‘wijken’. Die betekenis van ‘water, kreek, baai’, vinden we 

ook terug in het Angelsaksische ‘wīc’ en het Oudnoorse ‘vík’ (cf ‘víking’).  

In de ons meer bekende  betekenis van ‘buurt’ is het woord echter ontleend aan het Latijnse 

‘vicus’. De ‘Juffrouw’ is Margaretha van Culemborg (1528 – 1608), vrouwe van Renswoude.  

 

    
De Zandweg dwars door de Linie, rechts de S3                  De S3 ‘op de Zandweg’        

 

Deze liniedijk sloot de Emmikhuizerlaan en de 

Zandweg (thans Laantje van Langelaar) af.  De dijk 

sluit in het zuiden aan op het Werk aan de Jufferdijk.  

Dit werk had vooral als taak om de voorgelegen 

Juffersluis uit 1754 te beschermen. Het werk kon 

voorts flankerend vuur afgeven op de Batterij aan den 

Schalmdijk, alsmede op het Fort aan de Buurtsteeg. De 

sluis is verdwenen maar een bakstenen duiker, een 

zogeheten ‘heul’, is nog gebleven, hoewel vanwege de 

geringe doorstroming – het noordelijk deel van de 

‘fortgracht’ van het Werk is geheel verland – thans 

nauwelijks nog functioneel. De identieke bakstenen heulen in de Slaperdijk van de Groepsche 
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kom (de oostelijke dijk) dateren uit 1862. Naar verluid zou de voormalige sluis eertijds 

gediend hebben om stenen aan te voeren voor Kasteel Renswoude via de Rijn en de Grift. 

Gelet op de huidige nauwe heul nauwelijks nog voor te stellen, noch hoe de aansluitingen op 

Grift en Rijn in het verleden verliepen; misschien via de Veenendaalsche Vaart, zoals deze op 

de stafkaart van 1906 nog staat aangegeven, en vandaar op de Boveneindse Grift? 

 

 
Het zuidelijke gedeelte van het Werk aan de Jufferdijk, 2014, gezien naar het oosten. De oude wallen weer strak 

onder profiel; de kanontraversen zijn verdwenen. De S3 in het midden, boven op de wal en dus voor ieder goed 

zichtbaar, is naar het oosten gericht. Links het massief van een R703 uit de Panther Stellung, 1944-‘45, het 

schietgat richting zuiden. 

 

Waar in het noorden vanouds de oude slaperdijk vanaf de 

Emmikhuizerberg haaks afbuigt naar het zuidoosten, 

richting Fort aan de Buurtsteeg, werd rond 1786 de Batterij 

aan den Schalmdijk ingericht. De kanonnen bestreken 

richting noorden de Schalmdijk, richting oosten de Juffer-

dijk (Schalm). De oude kanonstellingen zijn verdwenen. 

Een lichte glooiing in het terrein duidt aan waar ze eens 

trots opgesteld stonden (of wellicht opgesteld hadden 

moeten  worden,  ook toen  speelden de financiën een alles 
 

     
Het terre-pleine van de Batterij, rechts de oude opstel-      De S3 ‘op de Schalmdijk’ richting noorden 

plaats voor de kanonnen ‘op de Jufferdijk’ 
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bepalende  rol bij de landsverdediging).  Hoe het ook zij, de oude strategie bleef in de loop 

der jaren eveneens ongewijzigd; in de Valleistelling baarden de toegangswegen tot de 

Emminkhuizerberg immers dezelfde zorgen. Op de cruciale punten werd dan ook in 1939 – 

’40 een kazemat geplaatst. De vervallen stellingen werden zodoende duchtig versterkt met 

diverse typen kazematten, daar waar ook vroeger de oude kanonnen uitgericht waren.  

 

 
De kazematten in Linie, Werk en Batterij; geheel rechts Fort aan de Buurtsteeg. Voor de kazematten is de 

codering uit de prachtige gids ‘ De Grebbelinie’ van Bert Rietberg aangehouden:  paars S7 (midden, geheel 

links), rood S3, geel/rood gietstalen kazemat (alle vernietigd), oranje flankerende kanonkazemat. 

Met grijs zijn de 3 stuks R703 bunkers aangegeven uit de Panther Stellung. De witte cirkel geeft de ligging van 

de Emminkhuizerberg aan. (Bing maps) 

 

De oude redans in de Liniedijk werden vervangen door een kazemat S3, bovendien werd nog 

ter extra versterking een kanonkazemat toegevoegd. Deze kazemat flankeert de Linie aan de 

noordwestelijke zijde; merkwaardig is de vertikale klimkoker aan de achterzijde, welke  

prominent  boven de kazemat uitsteekt; een voor artillerievuur wel zeer kwetsbaar mikpunt.  

 

     
De flankerende kanonkazemat; achter de klimkoker        De ingang tot de klimkoker, nu zorgvuldig dicht gezet; 

             het schietgat mondt rechts langs de liniedijk uit 

 

Het zuidelijke Werk aan de Jufferdijk kreeg één S3, frontaal uitkijkend richting het oosten. Zo 

werden ook op de  Batterij twee kazematten gebouwd. De S3 richting het noorden ‘kijkt’, nog 
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steeds ongeschonden, met z’n blinde schietgat uit op de Schalm(dijk). De gietstalen kazemat 

richting Jufferdijk (nu eveneens Schalm genaamd), zuidoostwaarts, is om wille van z’n 

chroomnikkelstalen koepel in 1940 vernietigd. 

  

Aan de westzijde van de Linie werd in 1939 een grote lacune in de 

oude verdedigingsstelling naar de Emminkhuizerberg geconstateerd, 

en in dat gapende gat plaatste men dan ook een extra S7 (boven, 

paarse cirkel geheel links). Dat wil zeggen, een kazemat met maar 

liefst zeven schietgaten en aan de achterzijde ook nog eens twee 

toegangen. De frontkamer was op het noorden gericht, zodat deze kazemat bijna een 

driekwart cirkel van west naar oost bestreek. Deze kazemat is nog volledig intakt, met dien 

verstande dat het merendeel onder de grond is weggewerkt. Die vileine opzet is gelukkig niet 

volledig gelukt, en zodoende is ons een passend monument gebleven voor het cultuur-

historische besef van de zestiger jaren. 

 

 
De S7; wat boven de grond uitsteekt is de linker zijkamer op de plattegrond boven. Men kijkt op de afbeelding 

tegen de frontzijde aan. 

 

De Duitsers  konden de berg als natuurlijke barrière ook waarderen. In het kader van de 

zogenaamde Panther Stellung werden langs en nabij de spoorlijn in 1944 een aantal bunkers 

R703 gebouwd voor het geduchte pantserafweerkanon van 88 mm. Drie stuks zijn nog steeds, 

al dan niet opvallend, aanwezig (grijze cirkels). De schietgaten ogen echter in tegenstelling tot 

die van de kazematten op het westen en zuiden. 

 

Diverse van de betonnen kazematten (én ook bunkers!) zijn gelukkig behouden gebleven, 

schietgaten en toegang wel meestal zorgvuldig dicht gemaakt. Zelfs voor de vleermuizen is 

geen gaatje gelaten. Op de Linie, het Werk en de Batterij zijn de kaze-

matten provisorisch afgesloten. Op bijvoorbeeld de Asschatterkeerkade 

zijn bij een aantal kazematten de pantserluiken in de oorspronkelijke 

uitvoering weer aangebracht.  Van de gietstalen kazematten resten alleen 

nog wat betonnen resten. De Duitsers konden het staal goed gebruiken, 

en hebben ze in de oorlogsjaren vrijwel allemaal opgeblazen. 

Het landschap is in de loop der jaren drastisch veranderd. Waar eens de 

brede ‘wijken, griften en grebben’ voor het afvoeren van het veen 

blikkerend in het zonlicht lagen, resten nu slechts smalle slootjes, 

verlande greppels, of gewoon helemaal niets meer. Alleen de namen zijn 



8 

 

gebleven, ‘slechts naakte namen houden wij over’. De eens zo trotse Juffersluis is verdwenen. 

Alleen een in de dichte begroeiing verscholen smalle heul, uitmondend op de dicht gegroeide 

‘gracht’ rond het Werk herinnert nog aan die voorbije tijd. Linie en Werk zijn weliswaar weer 

strak in profiel gebracht, maar ook de immer gulzige tand des tijds staat niet stil.  

Op twee plaatsen is de kruin van de Linie thans al weer aan het verzakken. De Batterij is 

nauwelijks nog als zodanig herkenbaar en wacht gelaten op de restaurateurs; thans, 2014, nog 

een glooiend grasveld, dat steeds verder door het oprukkende gewas wordt overwoekerd.  

 

 
de verborgen R703 aan de Woudegge, diep weggedoken langs de spoorbaan, schietgat naar het westen 

 

Maar niet alles wordt lijdzaam op z’n beloop gelaten. Integendeel. De laatste jaren is én wordt 

druk aan het behoud van de linies gewerkt; om een paar hoogtepunten te noemen.  

Grote delen van de liniedijken zijn opgeschoond en toegankelijk gemaakt, kazematten 

gerestaureerd. Fort aan de Daatselaar en wijde omgeving is inmiddels een prachtig 

natuurgebied geworden, inclusief de oude loop van de Luntersche Beek door de fortgracht. De 

Post van Lambalgen is groots aangepakt. Recent is de oude Zuiderzeesluis in Spakenburg 

weer in z’n oude vorm teruggebracht, en zelfs aan het eens zo vervallen en grondig vernielde 

Fort aan de Buurtsteeg wordt thans naarstig gewerkt, zodat het straks weer voor lange tijd in 

zijn oude glorie van 1786 bewonderd kan worden. 

 

 
                                      Fort aan de Buurtsteeg,  de eerste profielen, 2014 


