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De linie bestond uit een eerste (voorste) linie en een tweede (achterste) linie. 
De lunetten hadden per linie een verschillende vorm.

De voormalige Stelling van Beverwijk kan beschouwd worden 
als een waardevol cultureel erfgoed.De linie werd in 1800 ontworpen 
en aangelegd naar aanleiding van de invasie in Noord-Holland van 
de Engelsen en Russische troepen in 1799. 

Het volledige spoor van de Stelling van Beverwijk slingert vanaf het 
strand door de duinen bij Wijk aan Zee, schampt het Corusterrein en 
snijdt vervolgens door de begraafplaats Duinrust. Noordwestelijk van 
Beverwijk vormen enkele lunetten nog accenten in een kleinschalig 
tuindersgebied. Even verderop lost het spoor geruisloos op in de 
nieuwbouwwijken uit de 2e helft van 20e eeuw.



Zo zijn de meeste lunetten in de loop van de tijd verdwenen als gevolg 
van uitbreidingen van Beverwijk, Heemskerk en de industrie. Noord-
westelijk van Beverwijk zijn van de oorspronkelijke linie nu nog 7 
lunetten in redelijke staat. Ook op het oudste deel van begraafplaats 
Duinrust en in de groenstrook langs de Zeestraat naar Wijk aan Zee 
vinden we nog enkele restanten van lunetten. 

 ‘Groen- en Waterplan’

In het kader van de reconstructie van de Plesmanweg tot 
westelijke randweg om Beverwijk is in januari 2004 het 
‘Groen- en Waterplan’ gepresenteerd. 
In de noordelijke deel van het plangebied, de Lunettenzone, 
komt de Stelling even aan het oppervlak en vermengt zich 
met het landschap van nu.

Lunettenzone



Door verstedelijking, industrialisatie, drinkwatervoorziening, 
bemaling van polders en drooglegging van wegen is de 
waterhuishouding in het gebied in het recente verleden 
ingrijpend veranderd en verstoord. In het groen en Water-
plan streeft men naar een nieuw dynamisch evenwicht in het 
oppervlakte- en grondwatersysteem.

In het noordelijke deel van het plangebied varieert de 
grondwaterstand in een natte periode tussen meer dan 
NAP +6.00 m in het westen en iets meer dan NAP -1.00 
in het oosten. In een droge periode is de variatie meer dan 
NAP+3.50 m in het westen en minder dan NAP -1.00 m in 
het oosten. De variatie in grondwaterstanden tussen droge 
en natte periodes is in het westen ca 2.50 m en in het 
oosten enkele centimeters tot decimeters. 
Alleen in natte periodes maakt het grondwater deel uit van 
het oppervlaktewater.

het duingebied bij Wijk aan Zee

de groenstrook langs de Zeestraat

begraafplaats Duinrust



In dit ontwerp wordt het traject van de Stelling van 
Beverwijk weer ‘in ere hersteld’ 
en tegelijkertijd wordt de dynamiek van het 
grondwatersysteem zichtbaar gemaakt.

Onder het maaiveld stroomt het grondwater nog altijd 
van hoog naar laag. In de herinnering slingert de Stelling 
nog steeds van de duinen naar de polder. 
Beide bewegingen leiden een verborgen bestaan, 
om zich slechts hier en daar, of zo nu en dan te mengen 
met het oppervlaktewater of de huidige tijd. lunet 14 met de obelisk ter nagedachtenis van het 200-jarig betsaan van de stelling van Beverwijk

lunet 12  opslag van tuindersgereedschap en afval

lunet 8  paardenwei in een woonwijk, het best bewaarde exemplaar



De etymologische oorsprong van de term Lunet(te)  ver-
wijst naar de maansikkel-vormige glooiing in het land-
schap van de aarden stellingen, maar het betekent ook 
(brillen)glas of verrekijker/ lens. 

In het duingebied, langs een fi etspad of zomaar op een 
hoek van een straat in Beverwijk, op plaatsen waar ooit 
een lunet heeft gelegen wordt een put geslagen tot op het 
grondwater.



Het licht valt via een glazen deksel in de put tot op het 
‘freatisch vlak’ (=de grondwaterspiegel (phrear=put). 
Bij een laag grondwaterpeil refl ecteert het freatisch vlak 
een smal sikkeltje, maar als het grondwaterpeil stijgt 
‘dan wordt de maan steeds voller’.

‘De getijdenwerking van het grondwater wordt leesbaar in de stand van de maan...’



voorste linie achterste linie
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