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Geachte mevrouw Sluijter,

Op 29 oktober j.l. heeft het kwaliteitsteam NHW het plan beoordeeld voor het
plaatsen van een trap c.q. uitkijktoren op een betonnen groepsschuilplaats die
gelegen is in de polder Ruigenhoek, gemeente De Bilt. Het plan is van tevoren
toegelicht door Martine Sluijter, programmamanager Enveloppe Kraag van
Utrecht.
Het plan betreft een eigentijdse trap, uitgevoerd in staal. De trap wordt geplaatst
op de groepsschuilplaats en loopt zigzaggend naar twee plateaus waar vandaan de
bezoeker uitzicht heeft op de wijde omgeving.
Het plaatsen van een uitkijktoren op deze groepsschuilplaats is een versterking van
de ruimtelijke kwaliteit en daarmee de beleving van de Nieuwe Hollandse
Waterlinie. De trap wordt los geplaatst (wel vastgemaakt op de groepsschuilplaats)
en is daardoor reversibel; het is een eigentijdse toevoeging aan een historisch
object Het ontwerp sluit daarmee aan op de richtlijnen zoals beschreven in:
“Versteende Ridders, nieuwe toevoegingen in dialoog met het betonwerk”. De
overige groepsschuilplaatsen in de polder blijven ongewijzigd.
Het kwaliteitsteam is van mening dat de uitkijktoren goed past in de toekomstige
bestemming van het gebied, waarbij recreatie een essentiële rol speelt. De relatie
met de omgeving wordt versterkt. Het kwaliteitsteam is daarom positief over het
plan om deze groepsschuilplaats van een uitkijktoren te voorzien.
In dit kader verwijzen we u ook naar het succesvolle project bunkerpimping, dat in
opdracht van de provincie Utrecht (Nieuwe Hollandse Waterlinie, enveloppe
Vechtstreek-zuid) plaats vond in 2008 waarbij de kleinere elementen van de
waterlinie (de groepsschuilplaatsen en waterwerken) onder de aandacht werden
gebracht.

Wij zijn uiteraard bereid tot een nadere toelichting en blijven graag betrokken bij
de verdere planvorming.

Hoogachtend,

ir. Yttje Feddes
Voorzitter Kwaliteitsteam Nieuwe Hollandse Waterlinie

Het Kwaliteitsteam NHW is ingesteld door de Liniecommissie en bestaat uit
onafhankelijke deskundigen uit verschillende vakinhoudelijke disciplines.
Het Kwaliteitsteam werkt in opdracht van de Liniecommissie op basis van het door
de Liniecommissie vastgesteld werkprogramma, op basis van criteria uit Panorama
Krayenhoff en door de Liniecommissie vastgestelde concretiseringen daarvan in de
“Leidraad plankwaliteit”.
Het Kwaliteitsteam adviseert de Liniecommissie en de overige belanghebbende
overheden over de in ontwikkeling zijnde plannen ter uitvoering van het
Linieperspectief, zoveel mogelijk vroegtijdig in het planproces.
Het Kwaliteitsteam zal hierbij steeds uitgaan van de samenhang van de gehele
Linie.
Adviezen van het Kwaliteitsteam zijn niet bindend, maar wel zwaarwegend bij
besluitvorming over de uitvoering. Dat betekent dat de Liniecommissie toeziet op
de consequenties die het betreffende verantwoordelijke bestuur vanuit de eigen
verantwoordelijkheid verbindt aan het advies en in geval van eventuele afwijking
van het advies zal kijken naar de motivering daarvan.

