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De vergeten Linie 

Het had niet veel gescheeld of deze titel was op de 

gehele Grebbelinie evenzeer van toepassing 

geweest, maar gelukkig is daar in de afgelopen 

jaren drastisch verandering in gekomen.  

De werkzaamheden die inmiddels aan de oude 

Linie  zijn verricht, zijn een waar meesterwerk van 

herstel van het historische en cultureel erfgoed. 

Om een paar hoogtepunten te noemen, de 

Asschatterkeerkade, het Fort bij Daatselaar, de Post van Lambalgen en niet de minste, het  

Fort aan de Buurtsteeg. 

Toch stuit men bij omzwervingen langs de Linie soms op gedeelten, waarbij onbewust de 

gedachte aan een verloren of vergeten deel opkomt.  Een zo'n stuk is de Liniedijk, in het 

noorden geheel afgesloten door de spoorweg Utrecht - Arnhem, in het oosten door de gelijk 

bestemde snelweg A12. Vanaf de snelweg gezien rijzen al enige jaren opvallend aan 

weerszijden de nieuw aangebrachte silhouetten van de Liniedijk hoog op, daar waar de weg 

deze in feite bot doorsnijdt. Het roept ook onbewust het veelbelovende beeld op van een 

daarachter gerenoveerde Liniedijk, zoals bij de Asschatterkeerkade, en elders. 

 

 
De Liniedijk, ingesloten tussen spoorweg en snelweg. Voor de symbolen van nog aanwezige kazematten is 

gekozen voor die van  Bert Rietbergs aanduiding in zijn prachtige cultuurhistorische gids 'De Grebbelinie'. 

G = kazemat met gietstalen koepel (verwoest), S3 = kazemat met 3 schietgaten, S4 = kazemat met 4 schietgaten, 

K = flankerende kanonkazemat, D = resten van de zogenaamde Schele Duiker. 

 

Het Valleikanaal volgt in deze streek het oude tracé van de Schoonderbeekse Grift, vanaf het 

Werk aan de Roode Haan tot aan de scherpe bocht waar het kanaal noordwaarts afbuigt (nabij 

'D' op de kaart hierboven).  Deze Grift is rond 1550 door de Antwerpse burgemeester Gilbert 

van Schoonebeke, de concessiehouder voor een deel van de veenontginning rond Veenendaal, 

gegraven om het turf vanaf het Veenendaalse hoogveengebied richting Amersfoort te 

vervoeren. In  1714 werd deze grift doorgestoken naar de Veenendaalse veengriften, de 

zogenaamde 'wijken' of 'wieken'  (het schuine gedeelte rechts op de kaart hierboven). Het 

onmiddellijke gevolg was, dat de stroomrichting van de oude Grebbe noordwaarts keerde.   
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De gevolgen van de ontvening waren rampzalig voor de Vallei. Met de ontgraving van het 

veen, was ook de waterscheiding tussen noord en zuid verdwenen, met veel overstromingen 

naar het noorden als triest resultaat.  Het verval van zuid naar noord, van Rhenen tot - toen - 

de Zuiderzee, bedraagt bijna zeven meter. Zelfs nog in 1855 brak de Grebbedijk bij 

Wageningen door met overstromingen tot Amersfoort aan toe ten gevolge. De Liniedijk uit 

1745 volgt het Valleikanaal (1939) getrouw, en de oude Schoonderbeekse Grift (ook wel 

Broeksloot genaamd) verder aan z'n lot overlatend, afbuigend de bocht om richting noorden.  

 

Zeker het oostelijke gedeelte was in de zomer van 2014 moeilijk te belopen. Bij de kruising 

met de Heuveltse Steeg noodde het bekende oranje bord van Staatsbosbeheer weliswaar 

gastvrij uit tot vrij wandelen, maar die vrije toegang werd door een gesloten hek versperd. De 

horizontale spijlen boden een gemakkelijke opstap. 

De eerste honderd meter waren goed toegankelijk. Links en rechts wat treurige restanten van 

oude, vermolmde zitbankjes voor de sporadische natuurliefhebber; de opstelling deed ook een 

idem tafel vermoeden. Na het rustieke picknickveldje groeide het pad allengs dicht met 

metershoge brandnetels, slechts begaanbaar met gesloten jas en de armen op schouderhoogte. 

Een enorme begroeide  bult na een 300 meter ter linkerzijde deed een kazemat vermoeden. 

 

       
het nog begaanbare pad             de eerste S3, 2014 

 

Het is de eerste S3, vrijwel geheel aan het oog onttrokken door de begroeiing. Alleen een 

gedeelte van de ingang is nog zichtbaar. Een honderd meter verder een flankerende kanon-

kazemat, het schietgat westwaarts gericht, langs de dijk; het schietgat, evenals de ingang door 

welig gewas en aarde aan het oog onttrokken. Deze kazematten konden langs de liniedijk 

flankerend vuur afgeven.  

 

        
de flankerende kanonkazemat           de S4 in zijn riant bed van adelaarsvarens verscholen 
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Ze stonden in tegenstelling tot vele der gewone kazematten goed verdekt opgesteld, en 

vormden zo een geducht en gevreesd verdedigingsmiddel. 

 

Een honderd meter verder oostwaarts een wel zeer bijzondere kazemat, een S4, een kazemat 

met vier schietgaten. Het is de laatst overgeblevene kazemat S4 in Nederland. Deze kazemat 

bestreek de aan de overzijde van het Valleikanaal aansluitende Groeperkade; vandaar ook de 

vier schietgaten, twee voor links en twee voor rechts van de kade, zoals vanuit het schietgat 

perfekt  is te zien.  

Benadering onmogelijk? Behoedzaam een pad door de dichte adelaarsvarens aanleggend, kon 

een blik van nabij  geworpen worden. En aangename verrassing, alle gaten open; het doornige 

struweel (braam met scherpe doorns) stond helaas nog geen grondige inspektie van de 

binnenzijde toe. De blik naar binnen door een der schietgaten gaf een nog gave ruimte te zien, 

de muren slechts bezwadderd door wat hersenloze spuitbussen.  

 

 
een der frontale schietgaten van de S4; een spin houdt de wacht 

 

Verder oostwaarts de dijk op werd het gaan door het opgeschoten kruid steeds meer 

belemmerd, zodat gedwongen de terugtocht werd aanvaard, maar met vaag in het achterhoofd 

de gedachte om in het voorjaar nog maar eens terug te keren. 

 

Voorjaar 2015. 

Die vage gedachte van een jaar geleden bleef rondspoken. De Grebbelinie laat je niet meer 

los, blijft fascineren. Het fraaie weer nodigde tot een nieuwe zoektocht. Aangename 

verrassing bij aankomst bij de kruising Liniedijk en Heuveltse Steeg. 
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de toegang naar het oosten            de vrijstaande S3 

 

De doorsnijding van de Liniedijk door de Heuveltse Steeg is nu geaccentueerd door  zand-

zakken, op de wijze waarop dit elders in de Linie ook is gedaan. Aan het grasveldje 

oostwaarts is niets veranderd, het pad verderop daarentegen geheel vrij gemaakt (of nog niet 

begroeid?); hier en daar steken de prille brandnetels de kop alweer op. Een oude sleepband 

met trekketting, misschien voor schonende werkzaamheden, ligt langs het pad achtergelaten. 

De eerste S3 staat nu geheel vrij van wingerd hoog op de dijk. Je vraagt je af, of ze zo toen-

tertijd niet van verre gruwelijk zichtbaar waren; of waren ze deels aangeaard? Camouflage 

(maskering) geschiedde met netten, maar of dat afdoende zou zijn?  

Ook de kanonkazemat komt nu beter tot z'n recht. Z'n enige schietgat echter nog steeds door 

de jaren tot halverwege aangeaard. 

 

 
kanonkazemat; let op de twee grote ventilatiepijpen aan weerszijde van de entree 
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En dan natuurlijk de hoofdschotel, de S4. Geheel vrij liggend nu in de noordflank van de dijk, 

onverstoorbaar door de jaren heen uitkijkend over de voormalige inundatievelden en de te 

verdedigen Groeperkade, pal aan de overzijde van het Valleikanaal. 

 

Het gedeelte van de Groeperkade waar de kazemat op uitkijkt, dateert uit 1796. De kade 

vormde toen de scheiding tussen de IIIe en de IIe inundatiekom.  

In eerste instantie werd een dijk van 238 Rijnlandse roeden lang (897 meter), op 10 voet, 4 

duim (3,25 meter) boven AP aangelegd. Het maaiveld rechts van deze dijk (oostzijde) lag 

toen op ca 7 voet boven AP, het maaiveld links op ca 5 voet boven AP. In de Liniedijk werd 

eveneens in 1796, waar de kade aansloot een eenvoudig aarden verdedigingswerk aangelegd, 

de Post aan de Broeksloot, ter verdediging van de voorliggende damsluis; het water, de 

Schoonderbeekse Grift (of Broeksloot, ook wel Broekersloot), kon toen worden afgedamd 

met een damsluis. 

In 1799 werd over de gehele Linie stevig aangepakt. De Groeperkade werd met 2 voet (60 

cm) verhoogd, en doorgetrokken naar het noorden tot hij aansloot op het nieuwe Fort Daatse- 

laar (1799) en de Slaperdijk; de kade vormde zo de afgesloten IIe inundatiekom; Renswoude 

aldus definitief vrijwarend van de periodieke overstromingen vanuit het zuiden. 

 

 
kaart uit 1879; links in de bocht e. de Schele Duiker, rechts de oude Post aan de Broeksloot (Batterij); 

de hier genoemde Schoonderbeeksche Grift wordt op de kaart uit 1796 aangeduid als Broeksloot 

 

Van de Post is geen enkel spoor meer terug te vinden, zelfs de contouren zijn niet meer 

zichtbaar. Maar dat de Groeperkade verdedigd moest worden, bleek toch weer noodzakelijk 

toen in 1939 besloten werd om de oude Grebbelinie weer operationeel te maken als de hoofd-

verdedigingslinie, de Valleistelling. Ditmaal geen aarden redans maar een moderne S4 in 

beton; en hoe prachtig deze de kade bestrijkt, blijkt wel uit een blik vanuit het schietgat. 

 

De adelaarsvarens van vorig jaar liggen thans in steelsgewijs, verwelkt ter aarde, en bieden zo 

een vrij schootsveld op en in de kazemat S4. De kazemat is exact in het hart van de 

Groeperkade gesitueerd, twee schietgaten bewaken de linkerzijde, twee de  rechterzijde van 
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de kade. Het nog toegankelijke interieur is op wat takken na schoon en gaaf. De 

bevestigingspunten voor de mitrailleur zijn nog aanwezig. 

 

      
blik op de Groeperkade, links de IIIe, rechts de IIe kom,    idem vanuit de kazemat, rechtse frontale schietgat 

 

     
interieur S4, blik naar links           schietgat, links frontaal, met mitrailleur-bevestiging 

 

De dijk verder oostwaarts ligt nu geheel open, zodat ook dat deel tot aan de snelweg thans 

onderzocht kan worden. Het drukke verkeer overstemt hier alle geluiden, in tegenstelling tot 

de serene rust elders in de Linie. Er liggen nog twee kazematten, beide van het type S3. 

 

     
de opvolgende S3              en de laatste vóór de snelweg            

 

De volgende kazemat is als tegenwoordig gebruikelijk rondom hermetisch afgesloten, en 

biedt dus slechts het gewone uitwendige beeld. De laatste in de rij is op dezelfde wijze 

afgesloten  geweest, maar de tand des tijds, erosie en / of vandalen hebben hem toegankelijk 
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gemaakt. De ijzeren nooddeur ligt binnen op de vloer. Maar Moedertje Natuur heeft er 

zorgzaam een stevige schildwacht bij geplaatst. Op het dak een lichte aarden dekking, 

ongetwijfeld niet de originele. 

 

     
interieur               blik vanuit de entree 

 

Het interieur is kurkdroog en het roestige ijzerwerk daargelaten, bijna als nieuw. Een tiental 

meters verderop eindigt dit Liniegedeelte thans. Oorspronkelijk liep de Liniedijk  ongebroken 

door tot het Werk aan de Roode Haan, doodlopend op de oude slaperdijk uit 1652 die het gat 

tussen de Emmikhuizerberg en de Amerongse berg afsloot. 

Met de aanleg van de A12 werd het oude tracé doorbroken. De voetganger kan nog verder tot 

aan de brug over het Valleikanaal. Een houten hek, met een overmaatse schuifgrendel, nu nog 

op slot, geeft veelbelovend aan dat in de toekomst de wandelaar de Linie ongehinderd verder 

zal kunnen vervolgen tot aan het Werk aan de Roode Haan. 

 

 
het einde aan de coupure van de snelweg 
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Het westen. 

De Liniedijk richting westen biedt een volledig andere aanblik. Ook hier weer, waar de Linie 

de weg snijdt, de bekende recente contouren in zandzakken.  Tot aan de spoorlijn in de verte  

is de dijk in tegenstelling tot oost vrijwel geheel vrij van opschietend gewas.  

 

       
de Liniedijk naar het westen             de kazemat op de hondenwacht 

 

Het Valleikanaal afgezoomd met holle wilgen; de beschoeiing is om de zoveel meter 

onderbroken om het water een natuurlijker bed te geven. De eerste kazemat is weer een S3. 

Deze doet dienst als opbergruimte, gezien de aanwezige attributen voor de plaatselijke 

hondenclub. De dijk is hier verlaagd zodat de kazemat hoog over de velden uitlijkt. 

 

Net voor dijk en kanaal een scherpe bocht naar het noorden maken, is van verre een inzinking 

in de dijk te zien, alsof de weg versperd wordt  door een sloot. In de slenk resten metselwerk, 

met twee natuurstenen blokken met sparingen voor damwanden. Het is het laatste overblijfsel 

van de zogeheten Schele Duiker. Via deze duiker kon ook land vóór de linie, ten zuiden dus,  

geïnundeerd worden.  De bocht om prijken wat schamele betonresten aan de oppervlakte. Dat 

is wat er nog rest van een kazemat met gietstalen koepel. Wat dieper zullen zich nog wel meer 

resten bevinden, inclusief de betonbodem. In 1940 zijn vrijwel al deze kazematten door de 

bezetter opgeblazen om wille van het kostbare metaal, begeerd voor hun wapenindustrie. 

 

      
de schele duiker             de treurige resten van een gietstalen kazemat 

 

De dijk zet zich dan zonder verdere hindernissen voort tot aan de spoorlijn, de lijn Utrecht - 

Arnhem, waarvan de voorganger, de Rijnspoorweg,  in 1846 is aangelegd. Aan de overzijde 

vervolgt de Linie weer rustig z'n pad, richting Scherpenzeel en Woudenberg.  
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De spoorbaan voert over de oude damsluis. Nabij de brug enige overblijfselen van een spoor-

weghuisje, de vloer nog steeds betegeld met rode tegels.  Een  smal  voetpad  zonder  leuning 

voert onder de brug door. Het ziet er wat verweerd uit, maar bij beproeving blijkt het over-

kragend pad nog sterk genoeg. De toegang wordt door een hekwerk geblokkeerd; waar is men 

bang voor? Jammer, de voetweg zou prachtig richting Scherpenzeel vervolgd kunnen worden. 

 

       
het noordereind met damsluis             aan de overzijde vervolgt de Linie weer z'n weg 

 

 

 
een terugblik naar het oosten 
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het oude voetpad 
 

Dus zit er niets anders op dan de weg terug te nemen. Het uitzicht over het weidse landschap 

is schitterend, de wilgen weerspiegeld in het water van het Valleikanaal, nu zo rustig en veilig 

binnen z'n uitgestulpte oevers. De tijd van de inundaties is voorgoed voorbij. 
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