Fort Honswijk
Inspiratie Nota
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“Het fort is voor velen een
nog mysterieuze plek langs
de Lek en tegelijk is de toren
bekend om zijn
architectonische
schoonheid.”

1. Inleiding
Fort Honswijk is een forteiland dat, inclusief aangrenzende gronden, in
totaal circa 12 hectare beslaat. Het bestaat uit de fortgracht met
aangrenzende gronden en het forteiland met daarop diverse
(rijksmonumentale) gebouwen, de toegangsweg tot het fort en de
voormalige munitiehaven, inclusief de bijbehorende kade en
naastgelegen groenzone. Het fort is van grote cultuurhistorische
waarde en er is tevens sprake van hoge natuur- en landschappelijke
waarden.
Het torenfort van de Stelling van Honswijk is klaar voor de toekomst.
Veel ondernemers zien Fort Honswijk als een unieke plek om te
ondernemen of te recreëren. Om Fort Honswijk een maatschappelijk
gewenste invulling te geven is een Ontwikkelkader met randvoorwaarden opgesteld en wordt een marktbenaderingsprocedure
doorlopen.
Het doel is om die ene bevlogen, sociale ondernemer, of een
consortium van ondernemers, met een uitgekiende visie op een goede
conceptuele ontwikkeling van Honswijk aan te trekken.
Deze Inspiratie Nota geeft richting aan de integrale ontwikkeling van
het fort. Hierbinnen zijn de verschillende gebouwen benoemd waarin
de intrinsieke kwaliteiten van de plek(ken) centraal staat. De diverse
gebouwen en hun herontwikkelingspotentie zijn nader beschreven en
er is een profiel geschetst van de gewenste ondernemer(s). Deze
Inspiratie Nota schrijft niet voor, maar is bedoeld om te prikkelen en te
beschrijven waarbinnen een nieuwe exploitatie vorm kan krijgen.

“Het gebied kenmerkt zich door
drie landschapsvormen: het
uiterwaardenlandschap, het
oeverwallandschap en het
polderlandschap met
veenontginningen. Een hotspot
voor recreanten en passanten.”

2. Geschiedenis I
Sinds het ontstaan van de rivier de Lek is de loop ervan verschillende
keren gewijzigd. Steeds weer is daarbij aan de binnenrand van de
rivier zand afgezet en zijn zogenoemde zandoeverwallen ontstaan. Eén
van die oeverwallen is de Honswijkse stroomrug, een smalle zandrug,
waarop vanaf ca. 950 na Chr. voor het eerst vaste bewoning is
ontstaan. Een van die bewoningsplaatsen was het dorp Honswijk.
Fort Honswijk is gebouwd op deze zandoeverwal. Aanvankelijk
bestond het uit een gesloten aardwerk. Het betrof een binnenterrein
omsloten door een aardenwal en een gracht er omheen. De
aardenwal had vier verschillend gevormde uitstulpingen (bastions) ter
verdediging van de hoger gelegen oeverwal, de dijken en de Lek. Het
meest zuidelijk gelegen bastion is bijzonder qua vorm en lijkt wat
uitgezakt richting de rivier. Hiervoor is om rivierkundige en militairstrategische redenen gekozen. Het enige gebouw binnen de
aardenwallen destijds was een imposante bomvrije toren.
Er kwam ook nog een woning voor de fortwachter. Deze woning was
niet speciaal voor dit doel gebouwd, maar het was de directiekeet, die
er ten behoeve van de bouw van de toren is neergezet en er
uiteindelijk is blijven staan. Het fort is bij de aanleg vernoemd naar het
plaatsje Honswijk en is ook gesitueerd direct naast de oude kom van
dit dorp.

De functie van het fort was om de vijand de doortocht over de
Noorder Lekdijk te verhinderen en om in samenwerking met Fort
Everdingen de Lek af te grendelen. Een andere functie was de
bescherming van een grote sluis in de noordelijke dijk langs de Lek en
een tweede sluis daarachter. Deze sluizen zijn gebouwd aansluitend
op de aanleg van het aardwerk en de gracht.

Geschiedenis II
De grote sluis (inlaatsluis) diende voor het inlaten van water uit de Lek naar de gracht en
maakte het mogelijk om via een tweede sluis (inundatiesluis) het gebied tussen
Vreeswijk en Schalkwijk sneller te inunderen dan via de al aanwezige sluizen bij
Vreeswijk. Het fort was het eerste en grootste torenfort van de Waterlinie. Koning
Willem II had er dan ook wel oren naar om het fort naar hem te vernoemen, maar de in
de volksmond ingeburgerde naam Fort bij Honswijk heeft het gewonnen. Het enige dat
nog aan Willem II doet herinneren is de fraaie sluitsteen boven de toegangspoort van de
toren.
De exacte plaats van het fort is pas na meerdere schetsontwerpen en discussies
bepaald. Nadat de keuze was gemaakt, en een definitief ontwerp was opgesteld, is men
in 1842 begonnen met het graven van de gracht. Daarbij is ook een weg, de
zogenoemde singelweg, buiten langs de gracht aangelegd ten behoeve van het
doorgaande verkeer over de Lekdijk. De bij het graven van de gracht vrijkomende grond
bestond voornamelijk uit zand (van de zandoeverwal), en is gebruikt voor het opwerpen
van de aarden wallen aan de binnenzijde van de gracht en het ophogen van het
zuidelijke binnenterrein van het fort. Dit was een zeer omvangrijke klus, die ruim twee
jaar duurde. Alles moest immers in handkracht en met kruiwagens gebeuren. De
bomvrije toren is gebouwd in de periode 1844-1848 nadat het grondwerk goeddeels
was uitgevoerd. Ook hier verrichtte men de uitgraving van de bouwput geheel met de
hand, evenals het heiwerk.
Oorspronkelijk bestond de toren uit vier bouwlagen, inclusief de kelderverdieping. In
december 1848 is de toren, met daar omheen een 3,50 m brede torengracht met
ophaalbrug voor de ingang, gereedgekomen. De toren diende aanvankelijk als laatste
verdedigingsplaats voor het geval de vijand door de verdediging van het fort zou
breken. In die situatie kon men zich terugtrekken en afsluiten in de toren om vandaaruit
de verdediging opnieuw te organiseren. De toren fungeerde daarbij als gevechtsruimte,
als opslagplaats en als verblijfplaats voor een grote troep soldaten. Op basis van
ervaringen bij de mobilisatie van 1870 en militair-strategische ontwikkelingen is het Fort
tussen 1878 en 1882 volledig verbouwd en opnieuw ingericht.

Geschiedenis III
Met de invoering van een nieuw type geschut was de aanvalskracht van de vijand
belangrijk toegenomen en een vrij in het veld staande toren werd daarbij erg kwetsbaar.
Als antwoord daarop is besloten om de bovenste verdieping van de toren te verwijderen
en om de artillerie buiten de toren te plaatsen. Deze werd ondergebracht in nieuwe
bomvrije ruimtes (remises), gebouwd in de verschillende bastions en met een dikke
grondlaag afgedekt. Vanaf dat moment fungeerde de toren niet meer als geschutstoren,
maar uitsluitend als kazerne voor manschappen.
Ter bescherming van de toren is aan de oostzijde een contrescarpgalerij gebouwd: een
grond gedekte kazerne van twee verdiepingen, tevens als onderkomen voor
manschappen. Ook zijn de inundatievoorzieningen aangepast en zijn er andere
(grondgedekte) gebouwen op het terreplein gerealiseerd met kort na het einde van
deze bouwperiode twee kleine kazematten als aanbouw op bestaande bebouwing.
De aanpassingen van het fort na invoering van de brisantgranaat (na 1885), zijn beperkt
gebleven. Met het besluit om de artillerie goeddeels buiten het fort te brengen in nieuw
te bouwen stellingen en batterijen verviel de noodzaak om nog nieuwe gebouwen op
het fortterrein bij te bouwen. De aanpassingen hadden vooral betrekking op de fortwal.
In latere fasen werd aan het fort weinig gewijzigd. Wel zijn tijdens de tweede en rond de
derde mobilisatieperiode, respectievelijk in 1914-1918 en 1939-1940, tijdelijke
onderkomens gebouwd, die later weer zijn afgebroken. Tussen 1940 en 1945 hebben de
Duitsers het fort bezet en het voornamelijk gebruikt als munitie op- en overslagdepot.
Na de oorlog diende het fort enkele jaren als interneringskamp voor collaborateurs. In
die periode is een keuken/eetzaal voor de bewakers gebouwd. Het fort was vanaf die
tijd niet meer in gebruik als verdedigingswerk.
Tot 1968 is het fort gebruikt door de Koninklijke Luchtmacht. Toen zijn onder andere
een werkplaats, kantine, kantoren en een kokerschietbaan gebouwd. Van 1968 tot 1996
is het fort gebruikt door de Koninklijke Landmacht voor munitierenovatie. In die periode
is onder andere de munitiehaven aangelegd en is de nieuwe munitiefabriek gebouwd.
Omstreeks 1985 is de grote inlaatsluis voor het Lekwater bij de dijkverzwaring deels
gesloopt en onder de grond van de dijk verdwenen. In die periode is ook één van de
twee inundatiesluizen gesloopt en vervangen door een duiker.

4. Gebouwen
Op het fortterrein zijn 11 gebouwen aanwezig met de status van Rijksmonument.
Twee van deze gebouwen zijn ‘aangebouwd’. Het betreft de kazematten M en L die
zijn aangebouwd tegen respectievelijk remise F en contrescarp K. In september
2020 is gestart met een grootschalige restauratie van deze gebouwen. De
restauratiewerkzaamheden bestaan op hoofdlijnen uit het vervangen van kapotte
bakstenen en slechte voegen in gevels en het herstellen van onder andere ramen,
deuren, luiken, muren en daken. De werkzaamheden zullen eind 2021 volledig zijn
afgerond met uitzondering van de restauratie van de buitengevel van de voormalige
geschutstoren. Met een tijdelijke onderbreking van het werk wegens overwintering
van de vleermuizen in de toren zal de restauratie hier nog doorlopen tot september
2022. De rijksmonumentale gebouwen op het Fort zijn ongeveer 150 jaar oud; de
bomvrije geschutstoren is zelfs al ongeveer 175 jaar oud. Naast de restauratie van
de schil van de gebouwen zijn nieuwe elektriciteitsvoorzieningen aangebracht in de
remises, de twee aangebouwde kazematten en de munitiewerkplaatsen.
Nadat de nieuwe gebruiksfunctie van deze gebouwen (globaal) bekend is, zal een
gemotiveerde keuze voor een (centraal) energieconcept worden bepaald. Dit
concept zal na de keuze begin 2022 worden omgezet in een plan, waarna de
voorzieningen in 2022 worden uitgevoerd. Ook zullen in 2022 verduurzamingsmaatregelen worden getroffen op basis van een door de provincie Utrecht
verleende subsidie, alsmede voorzieningen gericht op verbeterde toegankelijkheid
van deze gebouwen.
Naast de genoemde Rijksmonumentale gebouwen is nog een aantal naoorlogse
gebouwen aanwezig, die niet zijn gerestaureerd in het kader van de verkregen
restauratiesubsidie van de Rijksoverheid. Het betreft de werkplaats B met
kokerschietbaan, de moderne munitiefabriek V en werkplaats/kantoorgebouw O
allemaal gelegen op het terreplein en de voormalige keuken/eetzaal P in de fortwal
en tevens hoofdwaterkering van de Lekdijk. Deze gebouwen verkeren in zeer
verschillende staat van onderhoud.
De volgende tabel bevat een overzicht van alle gebouwen op het terrein met de
belangrijkste kenmerken ervan.

Nr

Omschrijving

Nvo (m2)

rijksmonument

Huidige situatie

Ontwikkelperspectief

A

Poortgebouw, excl. poterne

2 maal 33

Ja

Gerestaureerd; één deel tijdelijk verhuurd; met
elektra en voorzieningen voor verwarming aanwezig

kantoorfunctie

B

Werkplaats (1960)

550

Nee

In redelijke staat; Tijdelijk verhuurd; voorzien van
toiletten; verwarmd met propaangas

Keuze behoud en moderniseren of sloop en
nieuwbouw

B1

Kokerschietbaan (1961)

ca. 100

nee

Ongebruikt; onverwarmd

Behoud met passende bestemming

C

Schuilplaats (1878-1882)

34

Ja

Schil gerestaureerd incl. elektra; tijdelijk verhuurd

Behoud door ontwikkeling

D

Remise (1878-1882)

31

Ja

Schil gerestaureerd incl. elektra; tijdelijk verhuurd

Behoud door ontwikkeling

E

Remise (1878-1882)

30

Ja

Schil gerestaureerd incl. elektra; tijdelijk verhuurd

Behoud door ontwikkeling

F

Remise (1878-1882)

34

Ja

Schil gerestaureerd incl. elektra; tijdelijk verhuurd

Behoud door ontwikkeling

M

Kazemat aan F (1883-1885)

85

ja

Schil gerestaureerd incl. elektra; tijdelijk verhuurd

Behoud door ontwikkeling

G

Remise en onderliggende munitiewerkplaats
(1878-1882)

30 en onder 91

ja

Schil gerestaureerd; tijdelijk verhuurd

Behoud door ontwikkeling

H

Bomvrije munitiewerkplaats (1878-1882)

230

Ja

Schil gerestaureerd; tijdelijk verhuurd

Behoud door ontwikkeling

I

Geschutstoren (1844-1848)

nvt

Ja

Minimaal gerestaureerd; functie bestemd voor
vleermuizen/rondleidingen

Geen; domein voor de vleermuizen en in de
zomer rondleidingen/educatie

K

Contrescarp (1878-1882); twee verdiepingen

390 beneden

Ja

Twee verdiepingen; Schil gerestaureerd; geen
verlichting; tijdelijk verhuurd

Behoud door ontwikkeling

195 boven

L

Kazemat aan K (1883-1885)

12,5

Ja

Schil gerestaureerd; tijdelijk verhuurd

Behoud door ontwikkeling

O

Garage/kantoor (1970-1971)

380

Nee

35% verhuurd;

sloop

65% zelf in gebruik als kantoor en expositieruimte
SHE;
Verwarmd met propaangas

P

Keuken/eetzaal (1945-1946)

260

nee

Ongebruikt; in slechte staat; onverwarmd

Keuze behoud en restaureren of sloop met
identieke nieuwbouw

T

Fortwachterswoning (1878-1882)

130 woning;

Ja

65% verhuurd als woning met huurbescherming;

Behoud door ontwikkeling met mogelijk sloop
van latere aanbouw

35% tijdelijk verhuurd; beperkt gerestaureerd;

65 expo ruimte

Voorzien van sanitair en gasgestookt verwarming

V

Moderne munitiefabriek (1968-1969)

430

Fortterrein zelf incl. gracht en fortwal

nee

Ongebruikt; in matige staat; onverwarmd

Ja

Bovengrondse infrastructuur In redelijke staat;

Keuze behoud en moderniseren of sloop en
nieuwbouw

Groenvoorzieningen goed onderhouden;
Ondergrondse nuts in matige staat

NB

Gebouwen met tijdelijke uitstraling

Nader te bepalen

nee

nvt

Bouw gericht op nieuwe gebruiksfunctie

NB

Gebouwen met tijdelijk karakter

Nader te bepalen

nee

nvt

Bouw gericht op nieuwe tijdelijke
gebruiksfunctie

5. Potentie van
de plek
Binnen een interactief proces met belangenpartijen (De Fortwerkers)
is een breed palet aan ontwikkelconcepten voor het fort op een rij
gezet en globaal beoordeeld. Hieruit is een redelijk consistent beeld
naar voren gekomen van meest en minst gewenste richtingen. Voor
alle concepten geldt dat er draagvlak is voor de komst van een horeca/restaurantvoorziening in een nader te bepalen ruimte en bij voorkeur
ingericht in de stijl van het gekozen concept. Ook is er draagvlak voor
overnachtingsplekken, gericht op kort verblijf in nader te bepalen
ruimtes. Ook een permanente woonfunctie al dan niet in bestaande
bebouwing wordt niet expliciet uitgesloten.
In het traject van voorbereiding van de subsidieaanvraag voor de
restauratie
heeft
de
gemeente
onder
andere
een
verbeeldingsdocument laten opstellen met daarin sfeerbeelden van
mogelijke invullingen van bepaalde ruimtes. Dit document kan helpen
om vanuit een ander perspectief naar de gebouwen te kijken en om
daarin de ontwikkelingspotentie te zien. De plattegronden geven
daarnaast een goed beeld van de precieze vierkante meters.
Het verbeeldingsdocument geeft een doorkijk in een aantal functies,
gericht op hospitality. Het laat de mogelijkheden zien van onder
andere kort verblijf met overnachten (B&B’s), bijeenkomen,
vergaderen, recreëren, eten, drinken, etc., en ook van ‘werken’ zoals
ateliers, ambachtelijk en beroepsmatig.

“Dit karakteristieke gebouw
(contrescarp K) biedt veel
ruimtes met de potentie
voor o.a. horeca, vergaderen
en werken, bijvoorbeeld
i.c.m. een museale functie.”

“Kazemat L aan de
achterkant
van
de
contrescarp (K) biedt op
de eerste verdieping een
magnifiek uitzicht over de
Lek.”

“De contrescarp biedt
ondergronds toegang aan
dit gebouw G. De eerste
verdieping ervan is via
een trap vanaf buiten
goed te bereiken.”

“Deze verbeelding laat de
situatie zien waarbij is
gekozen
voor
een
horecafunctie voor gebouw
P met uitzicht over de Lek.”

“Bij een keuze voor een
functie voor gebouw P kan
worden gekeken of de
tegenoverliggende remise
hierbij wel of niet wordt
betrokken.”

“Werkplaats (B) is ruim van opzet
waardoor
dit
gebouw
multifunctioneel
kan
worden
ingezet. Er zijn mogelijkheden voor
voortzetten huidige gebruik tot
kiezen voor nieuwe functies als
ateliers, vergaderen, en noem maar
op…”

De remises lenen zich bij
uitstek voor een bijzondere
overnachting. Denk hierbij
aan een transformatie naar
B&B.

6. Toekomst
Een duurzame toekomst voor Fort Honswijk vraagt om een eigentijdse herbestemming.
De stichting legt geen voorkeursconcepten voor ontwikkeling op aan de markt.
Initiatiefnemers zijn zelf het beste in staat een succesvolle invulling te bedenken en te
realiseren. Voor het behoud en de functionele invulling hanteert de stichting - naast
wetgeving en beleid - een beperkt aantal uitgangspunten. Deze uitgangspunten worden
uiteindelijk geborgd in de selectie- en gunningsleidraad.
Erfpacht en voorwaarden
Na selectie volgt er een uitgifte in ondererfpacht met een looptijd van 30 jaar. Binnen
deze erfpachtovereenkomst staan het forteiland, zijn inrichting en de bijbehorende
opstallen centraal. Op basis van de inschrijving wordt in samenspraak met de
geselecteerde partij een definitieve overeenkomst gesloten.

De toren zal geen onderdeel uitmaken van de erfpachtovereenkomst, maar een
ondernemer die meedenkt in de versterking van de vleermuisfunctie is gewenst. De
organisatorische invulling van het beheer en onderhoud van het groen, de boven- en
ondergrondse infrastructuur wordt samen met de stichting vormgegeven.
Duurzame instandhouding
Er is geen structurele financiële exploitatiebijdrage van de gemeente voorzien. De
uiteindelijke ondernemer is zelf verantwoordelijk voor het slagen van het businessplan.
Dit betekent dat er bij inschrijving sprake moet zijn van een sluitende businesscase.
Uiteraard mogen daar onzekerheden in zitten, maar het primair doel van de
marktbenadering is de langjarige duurzame instandhouding van het fort middels
exploitatie.

7. Ondernemen
Publiek toegankelijk
Het fort heeft decennia lang op afstand gestaan van de lokale gemeenschap. De stichting
wil dit veranderen en het fort weer een structureel onderdeel laten zijn van de
gemeenschap en trekpleister voor regio Utrecht. Dit vraagt om een bepaald profiel
ondernemerschap. De initiatiefnemer weet de voordelen van een commerciële exploitatie
te combineren met de publieke toegankelijkheid, zorg en instandhouding van het erfgoed.
Hierbij wordt de creativiteit van de markt gecombineerd met het behoud van de unieke
kernwaarden.
Goede buur
De initiatiefnemer moet een goede buur zijn. Een goede samenwerking met omwonenden,
(semi)overheden en belangengroepen is essentieel voor het slagen van de herbestemming.
De belangrijkste samenwerkingspartners zijn de Stichting Fort Honswijk, de gemeente
Houten, de vrijwilligersorganisatie Stichting Honswijk - Everdingen en de eigenaren van de
verschillende recreatieve plaatsen naast het fort. Een goede buur betekent rekening
houden met elkaar, afstemmen en over en weer overlast voorkomen. Fort Honswijk ligt te
midden van het landelijk gebied. Rust en natuur zijn belangrijke omgevingskwaliteit. Deze
rust moet gerespecteerd worden door het vinden van ‘slimme’ oplossingen voor het komen
en gaan van de beoogde fortbezoekers.
Regionale samenwerking en economische impuls
Er moet uiteindelijk een duidelijk, uniek en aantrekkelijk beeld worden neergezet. Een
functie met een heldere identiteit en zichtbaarheid is de beste garantie voor een
succesvolle herbestemming. Het initiatief moet bij voorkeur aanvullend zijn op bestaande
functies binnen de gemeente Houten en naastgelegen Forten en gebieden. Naast
samenhang tussen het gebruik van het fort en de directe omgeving is het van belang dat de
initiatiefnemer aantoont dat het concept is afgestemd op het rijke palet aan nieuwe
functies binnen de lokaal-regionale context.

8. Tot slot
Deze Inspiratie Nota is tot stand gekomen in afstemming en samenwerking met de stichting.
In de voorgaande hoofdstukken is richting gegeven aan de toekomstige herontwikkeling van
het fort door de kernkwaliteiten en potentie van elk gebouw centraal te zetten. De
volgende stap is om op zoek te gaan naar een partij die invulling geeft aan deze kaders. In
het vierde kwartaal van 2021 start hiervoor een marktbenadering. Dit traject zal bestaan uit
drie fasen: een selectiefase, een dialoogfase en een gunningsfase.
Focus voor de ondernemer
Fort Honswijk is een unieke plek, een ruwe diamant die klaar is om (her)ontdekt te worden.
Het erfgoed is hierin de stille getuige van een boeiende en bevlogen historie. Dit verhaal
kent verschillende lagen in de tijd, die tezamen één verhaal vormen. Het fort is daarnaast
verbonden met de locatie, met het water, met de natuurrijke omgeving, maar vooral ook
met de inwoners van Schalkwijk en gemeente Houten. De juiste ondernemer weet de
verhalen van vroeger in één narratief te verbinden aan de kansen van morgen. Dit vergt
creativiteit en bewustzijn.
Hier ondernemen is vooral ook een groot avontuur waarin commitment een centraal begrip
is. Fort Honswijk ligt op een relatief afgelegen plek. Om de toekomstige exploitatie te doen
slagen zal sprake moeten zijn van een (boven) regionale aantrekkingskracht, het fort moet
een bestemming op zich worden. Samenwerking is hierin van onschatbare waarde. Vanuit
het voortraject is heel duidelijk geworden dat regio Houten en omstreken een gebied is van
ondernemers, die allemaal een klein stukje van de puzzel vormen. De partij die veel van
deze dynamiek bijeen kan brengen op het fort en daarbij de provincie Utrecht en de
gemeente blijvend weet te enthousiasmeren zal ongetwijfeld succesvol blijken te zijn.
Rol stichting en gemeente
Voor zowel de Stichting als de gemeente geldt dat het werk niet stopt na gunning en
contractering. Het is de nadrukkelijke wens van zowel gemeente als de Stichting om met de
ondernemer toe te werken naar samenwerking en synergie.

