
In 2021 werd de Nieuwe Hollandse Waterlinie als Unesco-
wereld erfgoed toegevoegd aan De Stelling van Amsterdam. 
Bij elkaar een strook van zo’n 200 kilometer lengte die zich 
door het lage land rond Amsterdam en Utrecht slingert, om 
te eindigen in de Biesbosch. Een bijzonder landschap dat 
in de negentiende en begin twintigste eeuw is aangelegd 
als verdedigingsmiddel. 

De bijna vierhonderd pagina’s tellende en rijk geïllustreerde 
uitgave Wisseling van de wacht, een nieuw leven voor de 
Hollandse Waterlinies brengt voor het eerst beide linies 
samen in een boek én toont tegelijkertijd hoe de Hollandse 
Waterlinies een nieuwe rol in het Nederlandse landschap 
spelen. De voorheen in het groen verscholen forten zijn nu 
grotendeels opengesteld. Het nieuwe gebruik – vaak met 
recreatieve functies en kleinschalige bedrijvigheid – gaat 
gepaard met aanpassingen aan de gebouwen zelf en aan 
de omgeving. Wisseling van de wacht is een ontdekkings-
tocht door een uniek Nederlands landschap.

Verrassende nieuwe functies en ontwerpen
De verandering in gebruik betekende ook een uitdaging 
voor architecten, landschapsarchitecten en andere ont-
werpers om eigentijdse oplossingen te verzinnen die zich 
voegen zich in de historische omgeving. Met liefde en 
creativiteit zijn aansprekende vernieuwingen gerealiseerd: 
lichtstraten en vensters brengen licht, bruggen en uitzicht-
punten ontsluiten de terreinen. Terrassen vinden hun plek 
tussen de oude karakteristieke gebouwen en aan het water. 
Soms is het landschap heringericht met een hoofdrol voor 
het water. Soms is ook bewust niets gedaan om de natuur 
en de rust voorrang te geven.

In Wisseling van de wacht wordt zowel de ontwikkelingsge-
schiedenis beschreven, als de creatieve aanpak van ont-
werpers, ondernemers, bestuurders en vele vrijwilligers. 

Ga je er graag op 
uit? Ontdek je graag 
bijzondere dingen? 
Met de complete lijst 
van alle forten zijn er 
mogelijkheden te over. 
Laat je verrassen...
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/  Met essays, columns, interviews en beschrijvingen per 
fort krijgt de lezer een compleet overzicht van alle forten 
en veranderingen die plaatsvonden. 

/  Prachtige (drone)foto’s tonen hoe natuur, recreatie en 
bedrijvigheid dit fascinerende linielandschap nieuw leven 
inblazen. 

/  Historische en handgetekende kaarten laten zien hoe de 
tientallen forten, kastelen en vestigingen en een grote 
hoeveelheid aan dijken en sluizenvestigingen in het land-
schap liggen en met elkaar verbonden zijn. 

Voor wie is dit boek?
/  Voor liefhebbers van het Nederlandse landschap en be-

langstellenden voor erfgoed; Wisseling van de wacht is 
een unieke ontdekkingstocht door een bijzonder gebied 
dwars door Nederland, dat ons ooit beschermde dankzij 
het water. 

/  Voor liefhebbers van landschapsfotografie; Wisseling van 
de wacht bevat prachtige (drone)foto’s. 

/  Voor ontwerpers, beheerders, bestuurders en ontwikke-
laars die nieuwsgierig zijn naar een nieuwe manier van 
erfgoed gebruik en gebiedsontwikkeling.
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Wisseling van de wacht bestellen
Bestellen via Centraal Boekhuis of via de webshop  
van Uitgeverij Blauwdruk. 
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#ONTDEKKEN

https://www.uitgeverijblauwdruk.nl/wisselingvandewacht


Meer van Uitgeverij Blauwdruk
Uitgeverij Blauwdruk maakt boeken over onze omgeving, 
over de betekenis, de schoonheid en de ontwikkeling er-
van. Ons fonds bestaat uit publicaties over landschapsar-
chitectuur, stedenbouw, erfgoed, natuur, tuinarchitectuur, 
kunst en cultuur. 
Naast ons uitgebreide boekenfonds geven wij de tijdschrif-
ten Blauwe kamer en Scape uit. 

Ook onlangs verschenen
The future of estate landscapes in Europe 
De laatste riviervissers – immaterieel erfgoed
Atlas van verbeelding - Toekomst voor Meijerijstad
Winand Staring – Grondlegger geologie en landbouwkunde

Altijd op de hoogte?
Meld je aan voor onze nieuwsbrief! Zo ontvang je als eerste 
alle informatie over onze nieuwste uitgaven.
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