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INLEIDING

De gemeente Houten bereidt, als eigenaar, een 
herbestemming van Fort Honswijk voor. In het kader 
hiervan kregen wij opdracht voor het maken van 
een Cultuurhistorische Effect Rapportage (CHER), 
die zowel een cultuurhistorische waardering als 
een transformatiekader met restauratievisie omvat. 
Hiermee ontstaat een uitgangspunt en onafhankelijk 
toetsingsinstrument voor toekomstige ingrepen aan het fort. 
In een ontwikkelingsvisie heeft de gemeente inmiddels, 
samen met een groep betrokkenen (de ‘fortwerkers’) en de 
bureaus COUP en Fundamental Concepts, de ambities voor 
de toekomst verwoord.  

Het voorliggende rapport is te zien als het eerste 
gedeelte van de CHER. Het bevat een historische 
beschrijving van het fort en de waardering, maar nog 
niet het transformatiekader. In het uiteindelijke rapport 
zal de historische beschrijving worden aangevuld met dit 
transformatiekader.

Over Fort Honswijk is veel gepubliceerd. De militair-
historicus Douwe Koen publiceerde in 2015 een prachtig 
geïllustreerd boek over Fort Honswijk, waarin de bouw 
en ontwikkeling van het fort minutieus is beschreven. 
Eerder schreef ook bureau BBA over Honswijk, in een 
cultuurhistorisch onderzoek dat het Lekacces behandelde: 
Honswijk, Everdingen en Lunet aan het Snel (2008). DLG 
stelde, in de persoon van Kees van der Velden, in 2014 
een ruimtelijk kwaliteitskader voor herontwikkeling op. 
Het zet met name de landschappelijke mogelijkheden 
en onmogelijkheden voor het fort op een rij. We hebben 
al deze publicaties als vertrekpunt voor ons onderzoek 
genomen en richtten ons vooral op de (schaarse) omissies: 
de ontwikkeling van het gebouwensemble binnen het fort, 

de doorontwikkeling in de tweede helft van de 20e eeuw 
(nadat de linie buiten gebruik was gesteld en het fort 
in gebruik bleef bij defensie) en voor zover mogelijk de 
(recente) inrichting van de buitenruimte. Door alle ruimtelijke 
randvoorwaarden in samenhang te brengen, wordt het 
mogelijk om te sturen op de ruimtelijke en programmatische 
samenhang van het monument. 

Bij de totstandkoming van het rapport is overleg gevoerd 
met de gemeente Houten (Edwin Boonstoppel) en de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Jeroen Bootsma en 
Kiki Zagt). Ook bedanken wij fortkenner Johan van der Gun 
voor zijn feedback op het historische verhaal. 

Leeswijzer 
Het eerste onderdeel van dit rapport bevat een beknopte 
biografie van het fort, aan de hand van zes episodes. 
Per episode wordt de context geschetst, samen met 
de ruimtelijke veranderingen die er op en rond het fort 
plaatsvonden. Elke episode wordt afgesloten met de erfenis, 
waarin de overblijfselen uit die betreffende periode zijn 
beschreven. 

Het tweede deel van het rapport bevat de waardering. Hierin 
zijn vijf kernwaarden opgenomen, een interpretatie zijn van 
de belangrijkste thema’s en ontwikkelingen die te verbinden 
zijn aan dit fort. Vervolgens wordt er gekeken in welke 
ruimtelijke elementen deze waarden terug te vinden zijn, 
van de schaal van het landschap tot aan de bebouwing.

SteenhuisMeurs, augustus 2019

Acces = een toegang door een inundatiegebied, zoals een 
dijk, een hooggelegen terrein, spoorweg, kade of (water)
weg

Batterij = opstellingsplaats voor een aantal stukken geschut, 
een klein verdedigingswerk

Beton, trasbeton = beton bestaande uit een mensel van 
mortel, kalk en tras (gemalen tufsteen)

Brisantgranaat = granaat gevuld met hoogexplosieve 
springstof

Bunker = 20e eeuwse term aan het Duits ontleend, 
onderkomen van gewapend beton

Contrescarp(galerij) = in dit geval een bouwwerk voorzien 
van gronddekking rond een torenfort, om deze af te dekken 
van artillerievuur

Kazemat = ruimte voor opstellen van een vuurwapen, in een 
tegen vijandelijk vuur gedekte ruimte voorzien van schietgat

Lunet = klein verdedigingswerk met twee zijden, doorgaans 
open aan de van de vijand afgekeerde zijde

Poterne = ondergrondse verbindingsgang tussen delen van 
een verdedigingswerk

Remise = bomvrije bergplaats voor geschut of materieel

Tamboer = kleine versterking buiten de omwalling

Terreplein = open binnenruimte van een vestingwerk

Toelichting enkele toegepaste begrippen



1



FORT HONSWIJK IN ZES 
EPISODES



8   CHER FORT HONSWIJK

 È De lekstroom, 1793, getekend vanaf circa de Molenbuurt (Korte 
Uitweg) tot Amerongen. Honswijk is omcirkeld. [RHC ZOU]

 È Gezicht op Honswijk vanaf de Lek, door N. Wicart, ca. 1790-1810. 
[HUA]
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HISTORISCHE EN MILITAIRE CONTEXT
Meer dan een eeuw vormde Fort Honswijk een belangrijk 
onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW). 
Deze verdedigingslinie, waaraan vanaf 1815 werd gewerkt, 
werd opgericht ter verdediging van het nieuwe Koninkrijk 
der Nederlanden. Opdrachtgever was Koning Willem I, die 
zich had laten adviseren door luitenant-generaal C.R.Th. 
Krayenhoff (1758-1840), directeur der Nederlandse 
Fortificatiën. Net als zijn voorloper, de (Oude) Hollandse 
Waterlinie, was de NHW gebaseerd op het onder water 
zetten (inunderen) van grote stukken grondgebied in geval 
van een oprukkende vijand. De NHW lag oostelijker dan de 
oude linie, op de grens tussen laag en hoog Nederland. Een 
belangrijk verschil met de oude linie was dat ook de stad 
Utrecht binnen de NHW viel. Ter versterking kreeg deze 
stad een ring van forten aan de noord- en oostzijde; tot de 
uitbreidingen van 1860 werd de linie dan ook officieel de 
Utrechtse Linie genoemd.

Gebieden die niet konden worden geïnundeerd – rivieren, 
oeverwallen, dijken, wegen en (later) spoorwegen – waren 
kwetsbaar en ter verdediging van deze zogenaamde 

accessen werd een reeks van verdedigingswerken 
langs de gehele waterlinie aangelegd. Hiermee moest 
worden voorkomen dat de vijand zich een toegang tot het 
gebied achter de linie kon verschaffen. Het Lekaccess 
werd gevormd door het stroomgebied van de Lek tussen 
Culemborg in het oosten en Vreeswijk in het westen. 
Het was een belangrijk gebied om te verdedigen: 
hier doorsneed de rivier het inundatiegebied van de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie. Fort Honswijk werd als 
verdedigingswerk op de noordelijke Lekoever aangelegd. 
Tegelijk met dit fort werd aan de overzijde van de Lek het 
Fort Everdingen aangelegd; beide forten verdedigden 

het Lekacces: zowel de rivier zelf als de noordelijke en 
zuidelijke Lekdijken.

Het inunderen van het gebied ten noorden van de Lek 
was complex. Van belang voor het goed werken van de 
waterlinie was dat de inundaties tijdig gesteld konden 
worden. Een nieuwe inlaatsluis ten oosten van Honswijk, 
in combinatie met de kanalisering van het veenriviertje de 
Snel, kon dit probleem oplossen. Het fort zou dan tevens 
kunnen dienen ter verdediging van deze sluis. 

Wegens geldgebrek werden de eerste ontwerpen voor een 
fortificatie nabij Honswijk, die al dateren uit 1817-1818, 
niet uitgevoerd. Het werk aan de NHW werd vervolgens 
tussen 1825 en 1840 stilgelegd, in verband met de Franse 
expansie. In deze tijd werd voorrang gegeven aan het 
verdedigen van het zuidelijke grondgebied (dat toen nog 
België omvatte). Na de afsplitsing van België kwam het 
werk aan de NHW weer op gang en kreeg het Lekacces 
prioriteit. Met de aanleg van het fort werd begonnen in 1842.

De invoering van het ‘getrokken geschut’ in 1860, een 
geschut met grotere trefkans en indringingsvermogen, 
betekende het einde van het bij de NHW toegepaste 
verdedigingsconcept. De torens en wachthuizen waren niet 
meer ‘bomvrij’. Door de steeds sneller mogelijke opmars van 
vijandelijke troepen – door de aanleg van de spoorwegen – 
moest het inundatieproces ook versnellen. 

In 1870 werd de NHW voor het eerst in staat van 
verdediging gebracht. Vanwege de Frans-Duitse oorlog 
werd de Nederlandse krijgsmacht op 16 juli van dat jaar 
gemobiliseerd. De mobilisatie duurde negen weken, 
en in deze periode kwam men er achter dat er van 

alles mankeerde aan de forten van de NHW om een 
goede verdediging te kunnen bieden. Ook bleek dat de 
voorbereidingen in vredestijd veel beter hadden gekund. 

LEKACCES
Bij het definitieve ontwerp van het fort was al voorzien 
dat het niet mogelijk was de gehele, bochtige, noordelijke 
Lekdijk vanuit het fort te verdedigen. Daarom werd ten 
noordoosten van het fort in de jaren 1845-1846 een klein 
driehoekig verdedigingswerk aangelegd, het Lunet aan de 
Snel. Het fort, het lunet en de inundatiesluizen (met gebruik 
van de Snel als uitlozing) waren de eerste onderdelen van 
de Stelling Honswijk, die later nog met meerdere andere 
verdedigingswerken zou worden uitgebreid.

FORT EN TERREIN
Fortwallen
Het ontwerp voor de fortwallen was langgerekt, met op 
de hoekpunten enigszins afgeronde bastions. Aan de 
kwetsbare noord-, oost- en zuidkant van het aan te leggen 
fort werd een hoge hoofdwal opgeworpen van vijf tot acht 
meter, aan de minder kwetsbare westzijde werd de wal 
minder hoog. De Lekdijk werd in het ontwerp van het fort 
opgenomen en sloot aan de westzijde aan op de hoofdwal. 
Van hier liep een afrit naar het lager gelegen terreplein, 
de ruimte binnen het fort. Aan de oostzijde sloot de dijk 
aan op de inlaatsluis, die zich tussen de hoofdwal en de 
dijk bevond. Vanaf het terreplein werd een poterne (een 
overdekte doorgang) van 21,5 meter onder de oostelijke 
hoofdwal naar de sluis aangelegd. Op de hoofdwal was een 
borstwering aangebracht met een zogenaamde walgang 
(looppad). In de borstwering bevonden zich schietsleuven 
en banketten (plekken voor het geschut en infanterie). Vanaf 
het terreplein gaven opritten toegang tot de walgang. 

EPISODE I, 1840-1870: EEN GEBASTIONNEERDE 
VESTING BIJ HONSWIJK1
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12

14 | Fort bij Honswijk

de eerste bouwfase van het Fort bij Honswijk: toren met drie verdiepingen en kantelen

 È De bomvrije toren in oorspronkelijke vorm, 1870. Op de voorgrond is 
het geschutspark tussen de palissaden te zien. 
[Stichting Menno van Coehoorn]

 È Tekening t.b.v. aanleg fort Honswijk 1842. In stippellijn de oude loop 
van de Lekdijk. [HUA uit Koen, 2015]
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Beplanting
Het beplanten van wallen en forten had verschillende 
doelen. De wallen werden bekleed met graszoden om 
verstuiving tegen te gaan. Later werden bomen geplant om 
over hout te kunnen beschikken waarmee versterkingen 
konden worden gemaakt bij aanvallen. Een doornhaag 
langs de gracht diende om infanterieaanvallen tegen te 
gaan. De taaie wortels hiervan hielden tevens de aarde 
beter vast in geval van beschietingen. Het bastion was deels 
omgeven door een gracht. Omdat de Lekdijk een functie 
als waterkering had kon de gracht niet rondom worden 
gemaakt.

Terreininrichting
Op de twee gebouwen na die in de volgende paragraaf 
worden toegelicht, bleef het terrein leeg. Op het terreplein, 
tussen de ingang van het fort en de bomvrije toren, werd 
een kogelpark aangelegd: een door palissaden omgeven 
stuk grond waar de kanonskogels per kaliber lagen 
opgestapeld. Het geschutspark lag ernaast, hier lagen de 
kanonlopen op zware houten stellingen. 

BEBOUWING
Op het zuidoostelijk deel van het terrein werd vanaf 1844 
aan een ‘bomvrije’ toren gebouwd. De verdedigingswerken 
van de NHW werden uitgerust met bomvrije torens en 
wachthuizen die dienden als laatste vluchtplaats (reduit) 
in geval van vijandelijke aanvallen, en die daarnaast 
voorzagen in logiesruimten en andere functies. Bomvrij 
betekende dat het metselwerk bestand was tegen de 
destijds gebruikte ronde, met buskruit gevulde projectielen. 
Een ronde vorm bood ook meer weerstand tegen de 
kanonskogels die hierop afschampten. De bomvrije toren 
van Fort Honswijk was de grootste van de tien in de NHW 

gebouwde torens, met een diameter van ruim 43 meter 
en een hoogte van ruim 19 meter. De ontwerper van de 
toren was luitenant-kolonel Jhr. J.A.A.C. van Rappard. 
Voor het ontwerp van de toren mocht de Generale Staf 
de bouwtekeningen van gerealiseerde bomvrije torens in 
Oostenrijk (Linz) gebruiken. De toren had oorspronkelijk 
3 verdiepingen boven een kelder en was gebouwd rond 
een kleine open schacht. In het midden van de westelijke 
helft bevond zich een halfronde open schacht. Luchtbogen 
dienden hier ter versteviging van het bouwwerk. Dit was 
een innovatie ten opzichte van de Oostenrijkse torens, die 
deze versteviging en extra tussenmuren niet hadden. Rond 
de toren lag een 3,5 meter brede gracht, aan de westzijde 
gaf een ophaalbrug toegang tot het gebouw. De toren was 
berekend op de huisvesting van ca. 400 man, en bevatte 
kazematten/ logiesruimten, bergplaatsen, magazijnen, 
een bakkerij en diverse andere functionele ruimtes. Vanuit 
de hoge toren kon men de omgeving goed overzien en 
de vele schietgaten maakten het mogelijk om vijandelijke 
schepen op de Lek voortdurend onder vuur te nemen. De 
toren was gereed in december 1848. Een gedenksteen 
boven de ingang van de toren herinnert aan een bezoek 
van Koning Willem II tijdens de bouw van het fort in 1843, 
waarna het fort korte tijd Fort Willem II werd genoemd, een 
naam die echter niet beklijfde. Een directiekeet, opgesteld 
bij de ingang van het fort, deed lange tijd dienst als 
fortwachterswoning.
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 È Het Lekacces in 1850. [NA uit Koen, 2015]  È Aanleg Lunet aan de Snel, 1846. [HUA uit Koen, 2015]
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 È Omgeving Fort Honswijk, ca 1850. [Topotijdreis]



14   CHER FORT HONSWIJK

ERFENIS EPISODE I, 1840-1870
BOMVRIJE TOREN (GEBOUW I)
Bouwjaar 1844-1848

FORTWALLEN EN GRACHT (HOOFDLIJN)
Bouwjaar 1842-1846

INLAATSLUIS
Bouwjaar 1842-1846

Functie
Verdedigingswallen en loopgraven, dijklichaam

Opzet
Aarden wallen met vier afgeronde bastions, aan de 
oostzijde hoger dan aan de westzijde. 

Latere aanpassingen (op hoofdlijnen)
• 1878-1881 verhoging en verzwaring van de wallen, 

remises voor geschut ingekapseld binnen omwalling, 
toevoeging poortgebouw westzijde,

• 1939-40 doorbraak wallen ten zuiden van poortgebouw 
i.v.m. toegang vrachtwagens,

• 1945-1959 geleidelijke veranderingen i.v.m. nieuwe 
bebouwing op fortwallen,

• 1985 dijkverzwaring, damwanden bij contrescarp 
aangebracht. 

Functie
Inlaatsluis Lekwater > fortgracht t.b.v. inundatie van het 
achterland. 

Opzet
Bakstenen sluis met dubbele waterdoorvoer. 

Latere aanpassingen
• Begin jaren 1950 betonnen damwand in sluis 

aangebracht (sluis werd overbodig), 
• 1985 sluis onder dijkverzwaring ‘verdwenen’, resten zijn 

nog aanwezig. 

Functie
Reduit (zelfstandig te verdedigen binnen fortwallen).

Opzet
Bakstenen toren bestaande uit drie concentrische ringen 
van drie lagen, waarvan de middelste half open is (zie foto). 

Latere aanpassingen
• 1878-1881 verwijderen bovenste laag, toevoeging 

contrescarpgalerij en demping deel van de gracht,
• 1886 sloop ophaalbrug en demping rest van de gracht,
• 1897 centrale torenschacht voorzien van laag ijzeren 

balken (plafond),
• circa 1960 restauratie metselwerk,
• 2009-2010 noodrestauratie.
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LUNET AAN DE SNEL
Bouwjaar 1845-46

INUNDATIESLUIS
Bouwjaar 1846

Functie
Doorlaten water vanuit fortgracht naar de Snel. 

Opzet
Bakstenen schutsluis met vijf openingen. Oorspronkelijk met 
houten demontabele brug. 

Latere aanpassingen
• Vermoedelijk is na de oorlog de demontabele brug 

vervangen door een permanente brug geschikt voor 
autoverkeer,

• Restauratie eind jaren 80, begin jaren 90.

Functie
Lunet, een klein verdedigingswerk. 

Opzet
Driehoekige opzet met aardgedekte bebouwing. 

Latere aanpassingen
• 1873-1874 aanpassing verbindingswal achterzijde en 

toevoeging van bomvrije kazerne A,
• Recentelijk gerenoveerd (vanaf 2016). 
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 È De inlaatsluis bij Fort Honswijk, 1894. [HUA]
 È Omgeving Fort Honswijk, 1876. Omliggende boerderijen en 

fruitboomgaarden zijn ook op tekening aangegeven.  
[HUA via Koen, 2015]

 È Memorie van verdediging, 1880-85. [NA uit Koen, 2015]
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EPISODE II, 1870-1914: MOBILISATIE, NIEUW 
GESCHUT EN GROOTSCHALIGE VERBETERINGEN
HISTORISCHE EN MILITAIRE CONTEXT
Door in de vorige episode kort genoemde ontwikkeling van 
de het getrokken geschut, de opmars van de spoorwegen 
en de ervaringen van de eerste mobilisatie besefte men 
steeds meer dat verbeteringen aan de NHW noodzakelijk 
waren. In 1874 werd de Vestingwet aangenomen, waarmee 
middelen vrijkwamen voor de verbetering van de gehele 
linie. De gebouwen op de forten moesten verstevigd worden 
(stenen gebouwen waren kwetsbaar voor het nieuwe type 
geschut) en inundaties moesten sneller verlopen, omdat 
vijandige legers veel sneller konden oprukken. Bovendien 
moesten de forten beter geschikt worden gemaakt voor het 
huisvesten van manschappen. 

De noodzakelijke aanpassingen aan Fort Honswijk 
vonden plaats in de jaren 1879-1881. Deze enorme 
moderniseringsslag had een grote impact op de inrichting 
van het fort. Fort Honswijk was gedurende een drietal jaren 
een grote bouwput. 

De Generale Staf stelde in de jaren 1880-1885 voor 
elk fort van de NHW een Memorie van Verdediging op 
waarin gedetailleerd beschreven werd welke maatregelen 
genomen moesten worden bij een naderende mobilisatie. 
De maatregelen hadden betrekking op fortbezetting, 
bewapening, huisvesting en dienstregelingen van de 
troepen, bevoorrading etcetera. Een van de eisen was 
dat het fort zoveel mogelijk ‘stormvrij’ (aanvalsvrij) en 
verdedigbaar moest worden ingericht. Bij oorlogsdreiging 
moest dan zo snel mogelijk een aantal werken kunnen 
worden aangelegd, met name versperringen, afgravingen, 
wachthuisjes, latrines en lantaarns. 

Eind jaren tachtig van de 19e eeuw, toen de NHW was 
aangelegd en de moderniseringen en uitbreidingen van 
het Lekacces bijna waren voltooid, werd de brisantgranaat 
ingevoerd. Hiertegen waren de gebouwen en de aarden 
fortwallen niet bestand. Grootscheepse aanpassingen 
bleven echter uit kostenoogpunt en vanwege de 
bodemgesteldheid achterwege. De hoofdverdediging zou 
vanaf die tijd plaatsvinden vanuit batterijen rondom het fort, 
waarbij het fort zelf meer dienst ging doen als steunpunt 
voor de infanterie. 

LEKACCES
Watersysteem
Om na invoering van de Vestingwet het gebied ten zuiden 
van Utrecht sneller te kunnen inunderen, werd besloten om 
een drie kilometer lang inundatiekanaal te graven tot aan 
de Schalkwijkse Wetering. Het water kon via een nieuwe 
inundatiesluis aan de noordoostzijde van de fortgracht het 
kanaal instromen. Het kanaal kwam in 1871 gereed en 
verving het inundatiemechanisme via de Snel. 

Militaire werken
Halverwege het inundatiekanaal werd in 1873-74 het 
Werk aan de Korte Uitweg (WKU) aangelegd. Om het 
niet te inunderen brede stuk land tussen Honswijk en 
de inundatiekom te verdedigen werd door de Genie een 
verdedigingswal langs het inundatiekanaal aangelegd, 
waarachter een gedekte weg lag. Gelijktijdig verbeterde 
men het Lunet aan de Snel, dat een toegang kreeg vanaf 
deze weg. Het Werk aan de Waalse Wetering was het 
laatste fort dat de linie moest sluiten. Dit fort moest het 
acces tussen Schalkwijk en Houten verdedigen (zie de 
kaart op pagina 18). Ook ten zuiden van de Lek werden de 

forten gemoderniseerd. 

FORT
Fortwallen
De hoofdwal werd verhoogd en verzwaard, en kreeg een 
groot aantal emplacementen (platforms) voor het geschut 
dat door de aanpassingen aan de toren elders moest 
worden opgesteld. Voor de berging van het lichtere geschut 
werden vrijwel identieke remises gebouwd (D, E, en F), 
hiervoor werd trasbeton (beton bestaande uit een mengsel 
van mortel, kalk en tras (gemalen tufsteen)) gebruikt. Aan 
de bovenzijde werden de remises afgedekt met grond. De 
remises werden geplaatst dicht bij de emplacementen, om 
het geschut zo snel mogelijk in stelling te kunnen brengen. 
Omdat dit handmatig gebeurde, werden de remises ook op 
hetzelfde niveau als de walgang gebouwd. Schuifdeuren 
zorgden ervoor dat de deuren minder snel werden 
geblokkeerd wanneer aarde bij beschietingen van het 
dak viel. In vredestijd werd het geschut in drogere houten 
loodsen (b, c) op het terreplein ondergebracht. Eventueel 
extra benodigd geschut ingeval van mobilisaties kwam van 
elders. 

Rond 1880 werd het stalen geschut ingevoerd op Fort 
Honswijk, hiervoor moesten sommige emplacementen 
worden aangepast en werden er twee remises bijgebouwd. 
Na intreding van de brisantgranaat verloren de fortwallen 
hun functie als artilleriesteunpunt. Hierdoor werden de 
fortwallen na 1900 geschikt gemaakt voor infanterie en 
verdwenen de emplacementen. 

Beplanting
Vanaf eind jaren 1870 kreeg de beplanting van het fort een 
belangrijke functie als camouflagemiddel, waardoor ook 
de diversiteit toenam. In 1880 werden vrijwel alle forten 
in de NHW in één keer voorzien van nieuwe beplanting. 
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 È Kaart met militaire werken en inundatiestelsel, 1913.  
[NA uit Koen, 2015]



STEENHUISMEURS          19

Er werd rekening gehouden met de bestaande beplanting 
in de omgeving van het fort. Langs de buitenzijde van 
de gracht en aan de voet van de gronddekkingen van 
gebouwen kwam hoge bomen of struiken, zodat het geheel 
werd gecamoufleerd. Fort Honswijk kreeg een gevarieerde 
beplanting met esdoorns, wilde kastanjes, iepen, 
Amerikaanse eiken en linden. 

Terreininrichting
Het geschutspark en kogelpark op het terreplein, 
inmiddels verouderd, werden afgebroken. Op het terrein 
verschenen een kalkloods en een timmerloods. Deze 
loodsen hadden een tijdelijk karakter en dienden om de 
bouwwerkzaamheden te kunnen voorbereiden. Na de bouw 
werden op het terrein twee genieloodsen (b en c) gebouwd, 
die los op het terrein stonden. Op luchtfoto’s van kort na 
deze episode is te zien dat het terrein ten zuiden van het 
poortgebouw zoals de Memorie van Verdediging toeschreef, 
was ingericht met een gronddepot. De rest van het 
terreplein bleef open. Vanaf het poortgebouw liep een pad 
naar de bomvrije toren, vanaf dit pad takten kleinere paden 
af naar de nieuwe fortwachterswoning en loods c.  

BEBOUWING
Vanwege de hooggelegen toegangsweg was het fort 
kwetsbaar. De oude directiekeet, die had gediend als 
fortwachterswoning, werd afgebroken, en er kwam een 
stenen poortgebouw, dat op beide zijden van de hoofdwal 
aansloot. In het midden van het poortgebouw leidde een 
schuin naar beneden lopende poterne van 21 meter 
lengte naar het terreplein. Aan beide zijden hiervan waren 
wachtlokalen voorzien van schietgaten. Boven de ingang is 
een reliëf met de naam ‘HONSWIJK’ aangebracht. Achter 
het poortgebouw kwam de munitiewerkplaats (H), waar 

opslag en bewerking van alle munitie voor de bewapening 
van Stelling van Honswijk plaatsvond. De werkplaats 
bestond uit een kelder- en een begane grondverdieping 
die dienden als buskruitmagazijn, vulplaatsen, 
projectielenmagazijnen en een loodwerkerij. Naast de 
werkplaats H en de eerder genoemde identieke remises D, 
E en F werden op de oostelijke fortwal twee aardgedekte 
gebouwen gerealiseerd: remise G, intern verbonden met de 
contrescarpgalerij, en schuilplaats C.

De toren, die door de invoering van het getrokken geschut 
niet meer ‘bomvrij’ was, vergde de meest noodzakelijke 
en ingrijpende maatregel. De bovenste torenverdieping 
met belvedère werd afgebroken, dit verlaagde de toren 
met ruim 6 meter. Een nieuw dak werd aangebracht, de 
gracht rondom de toren werd grotendeels gedempt. Aan 
de oostzijde van de toren werd op een afstand van 3,5 
meter een twee verdiepingen tellende contrescarpgalerij 
aangelegd. Deze had de functie van bomvrije kazerne en 
bestond uit onderkomens voor geval van bezetting, een 
voorziening die tijdens de mobilisatie van 1870 ontoereikend 
was gebleken. Elke ruimte in de contrescarp had grote, 
openslaande ramen voor voldoende licht en ventilatie. 
Tussen de toren en de contrescarp zijn, ter versteviging van 
beide bouwwerken op verschillende hoogten gietijzeren 
afstandshouders geplaatst. Een zware keermuur boven de 
contrescarpgalerij zorgde voor het vasthouden van de dikke 
grondlaag. De poterne, die naar de inlaatsluis leidde, werd 
verlengd tot 46 meter en geïntegreerd in de contrescarp.

Nadat de grootscheepse verbouwing in 1881 was voltooid, 
werden nog kleinere verbeteringen aangebracht. Tegen 
de zuidelijke punt van de contrescarpgalerij werd in 1884-
1885 een remise (L) van trasbeton gebouwd, bestemd voor 

twee kanonnen die vijandelijke schepen op de Lek onder 
vuur konden nemen. In het noordoostelijke bastion werd 
een remise opgetrokken (M) voor kanonnen die het terrein 
van de inlaatsluis moesten verdedigen. Deze wijzigingen 
waren het gevolg van de invoer van het stalen geschut 
op Honswijk. Het plan uit 1894 om de remises op het fort 
te voorzien van een zware betondekking vanwege de 
ontwikkeling van de brisantgranaat, ging niet door. 

Ten slotte kwam er een nieuwe fortwachterswoning, die 
anders dan de andere bebouwing op het fort een meer 
representatief uiterlijk kreeg met een trapgevel en decoratief 
maaswerk in de boogvelden boven de vensters. 
Vanwege de invoering van stalen geschut werd in 1895 een 
aantal emplacementen aangepast.

In 1897 werd de centrale schacht van de toren voorzien van 
een laag ijzeren balken, vanwege de ontwikkeling van het 
krombaangeschut. 
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 È Omgeving Fort Honswijk, ca 1900. [Topotijdreis]
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ERFENIS EPISODE II, 1870-1914
REMISE D
Bouwjaar 1879-1881

POORTGEBOUW A
Bouwjaar 1879-1881

SCHUILPLAATS C
Bouwjaar 1879-1881

Functie
Toegangspoort voor het fort. 

Opzet
Baksteen en natuursteen gebouw, grotendeels met aarde 
bedekt. Een lange tunnel loopt naar het terreplein.  

Latere aanpassingen
• 1945-1959 door geleidelijke veranderingen i.v.m. nieuwe 

bebouwing op fortwallen is poortgebouw losgekoppeld 
van fortwallen,

• 2018 restauratie. 

Functie
Schuilplaats voor manschappen in oostelijke fortwal. 

Opzet
Aardgedekt gebouw van trasbeton, met een bakstenen 
frontmuur, houten deuren nog aanwezig (gebouw 
oorspronkelijk niet voorzien van schuifdeuren).

Latere aanpassingen
• Frontmuur van baksteen tegen het brikbeton gemetseld, 

vermoedelijk ca. 1900.2 

Functie
Remise (opslag voor geschut) en vanaf ca. 1900 
schuilplaats voor infanterie in zuidwestelijke bastion. 

Opzet
Aardgedekt gebouw van trasbeton.

Latere aanpassingen
• Vervanging houten schuifdeuren door stalen draaideur, 

en gevel voorzien van een laag gewapend grindbeton, 
vermoedelijk ca. 1900.2
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REMISE G
Bouwjaar 1879-1881

REMISE E
Bouwjaar 1879-1881

REMISE F
Bouwjaar 1879-1881

Functie
Remise (opslag voor geschut) en vanaf ca. 1900 
schuilplaats voor infanterie in noordoostelijke bastion.

Opzet
Aardgedekt gebouw van trasbeton. 
 

Latere aanpassingen
• Vervanging houten schuifdeuren door stalen draaideur, 

en gevel voorzien van een laag gewapend grindbeton, 
vermoedelijk ca. 1900.2

• 1973 plaatstalen deuren geplaatst. 

Functie
Remise (opslag voor geschut) en vanaf ca. 1900 
schuilplaats voor infanterie in oostelijke fortwal. 

Opzet
Aardgedekt gebouw van trasbeton.

Latere aanpassingen
• Vervanging houten schuifdeuren door stalen 

draaideuren, en gevel voorzien van een frontmuur, 
vermoedelijk ca. 1900.2 

• Baksteen buitenspouwblad aangebracht, 1950. 

Functie
Remise (opslag voor geschut) in zuidwestelijke bastion.

Opzet
Aardgedekt gebouw van baksteen. Interne verbinding met 
contrescarp. Houten deuren nog aanwezig.

Latere aanpassingen
• Houten schuifdeuren vervangen door houten 

draaideuren, vermoedelijk rond 1900.2 



STEENHUISMEURS          23

MUNITIEWERKPLAATS H
Bouwjaar 1879-1881

CONTRESCARP K
Bouwjaar 1879-1881

Functie
Werkplaats en opslag voor munitie.

Opzet
Aardgedekt gebouw van baksteen. Gehele gebouw heeft 
een dubbele wand met een mansbrede spouwgang.

Latere aanpassingen
• 1963 sanitair (douches) toegevoegd en een grote 

ketelruimte,
• 1972 aanpassingen aan de ketelruimte, waarbij een 

grote schoorsteen is toegevoegd. 

Functie
Verblijfsplekken (logies) voor manschappen.

Opzet
Halfrond bakstenen gebouw, omsluit de bomvrije toren. 
Kamers zijn georienteerd op het ‘straatje’.

Latere aanpassingen
• Houten dubbele luiken zijn vervangen door enkele stalen 

luiken (jaartal onbekend). 

FORTWACHTERSWONING T
Bouwjaar 1879-1881

Functie
Woning voor de fortwachter, later twee woningen.

Opzet
Bakstenen gebouw met zadeldak, karakteristieke trapgevels 
en siermetselwerk.  

Latere aanpassingen
• Uitbouw zuidoostzijde en opgesplitst in twee woningen, 

1950. 
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REMISE L
Bouwjaar 1884-1885

Functie
Remise zuidzijde contrescarpgalerij. 

Opzet
Aardgedekt gebouw van trasbeton. 

Latere aanpassingen
• Het gebouw is aan de buitenzijde voorzien van een 

bakstenen frontmuur (1950) die vervolgens met specie 
is bedekt,

• Plaatstalen deuren geplaatst (jaartal onbekend). 

REMISE M (LATER KAZEMAT)
Bouwjaar 1884-1885

Functie
Remise en later kazemat voor twee mitrailleurs.

Opzet
Aardgedekt gebouw van trasbeton. 

Latere aanpassingen
• Baksteen buitenspouwblad aangebracht, 1950. 
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 È De contrescarpgalerij (rechts) en bomvrije toren (links), 2019.
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 È Toegangspoort naar fort Honswijk, 1914.  
[NIMH]

 È (Linksonder en -midden) Ziekenboeg tijdens een reünie (20 jaar na de 
mobilisatie) in 1934. [NIMH]

 È Ligging fort Honswijk, 1914, vanaf de noordwestzijde gezien. Uiterst 
links remise E, linksmidden loods b, midden het poortgebouw, daar 
rechts van de remise G, de contrescarp en de toren, uiterst rechts de 
fortwachterswoning.  
[NIMH]

 È (Rechtsonder) Huldiging van het zgn. ‘Mobilisatiehek’, door oud 
officieren van de mobilisatie van 1870, 1914-1915. [RHC ZOU]
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EPISODE III, 1914-1948: OORLOGEN EN NIEUWE 
MOBILISATIES
HISTORISCHE EN MILITAIRE CONTEXT
Mobilisatie WOI (1914-1918)
‘LEVE HONSWIJK WIJ HANDHAVEN’ luidde het devies van 
de troepen die naar Fort Honswijk waren opgeroepen nadat 
op 31 juli 1914 opnieuw een mobilisatie was afgekondigd. 
Met treinverkeer verliep deze mobilisatie aanmerkelijk 
sneller dan die in 1870. De eerste weken was men vooral 
bezig met het in staat van verdediging brengen van het 
fort, waarbij gebruik werd gemaakt van het Memorie van 
Verdediging. Het moet in en rond het fort een drukke 
bedoening zijn geweest. Voor een goede communicatie 
werden telefonische en telegrafische verbindingen 
aangelegd. Om het fort ‘stormvrij’ te maken tegen 
infanterieaanvallen werden langs beide zijden van de gracht 
prikkeldraadversperringen aangebracht, projectielen en 
munitie werden in stelling gebracht om de toegangswegen 
af te sluiten. De inlaatsluis werd in gereedheid gebracht. 
Er kwamen loopgraven voor infanterie en mitrailleurs, 
wegen voor de verplaatsing van troepen werden aangelegd 
alsmede een smalspoor voor vervoer van materieel. Om 
schootsveld vrij te maken werden bomen omgehakt tot 
op 500 meter van de hoofdverdedigingslijn (goed te zien 
op de luchtfoto op pagina 30). De contrescarpgalerij en 
bomvrije kazernes boden huisvesting voor de troepen, 
maar vanwege de kou en de vochtigheid werden na 
enige tijd ook de artillerieloodsen geschikt gemaakt om 
manschappen in onder brengen. Ook vond inkwartiering in 
nabijgelegen boerderijen plaats, en op logiesschepen op 
de Lek. Naarmate de mobilisatie langer leek te gaan duren 
werden houten barakken geplaatst op het terreplein. Tot een 
daadwerkelijke aanval kwam het niet en na beëindiging van 
de mobilisatie in 1918 werden de prikkeldraadversperringen 
opgeruimd, de loopgraven dichtgegooid, en schuilplaatsen, 
uitkijkposten e.d. weer afgebroken. 

Interbellum
In de jaren na de mobilisatie werden de verdedigingswerken 
in gebruik genomen voor onder meer de opslag van 
munitie. In 1919 nam de Bijzondere Vrijwillige Landstorm 
een schietbaan in gebruik op het fort. Verder gebeurde er 
echter weinig. In maart 1935 werd fort Honswijk, tezamen 
met Fort Prins Frederik op Ooltgensplaat, aangewezen als 
interneringskamp (toen nog interneringsdepot genoemd) 
voor ‘ongewenste vreemdelingen’. In eerste instantie 
werden hiermee vooral gevluchte politieke tegenstanders 
van het opkomende Nazi-regime in Duitsland bedoeld. Uit 
angst voor provocaties richting het – toen nog – bevriende 
Duitsland werden de kopstukken opgepakt en geïnterneerd.  
Een deel van de contrescarpgalerij werd ingericht voor 
huisvesting. Prikkeldraad rondom het gebouw moest 
ontsnappingen voorkomen. De bewakers, werkzaam bij de 
Korps Politietroepen, werden in een barak ondergebracht. 
In totaal hebben 32 mensen3 tegelijk vastgezeten op 
fort Honswijk. Vanaf november 1935 waren er geen 
geïnterneerden meer, maar het fort bleef nog tot september 
1939 voor interneringsdoeleinden beschikbaar. 

Mobilisatie WOII (1939-1940)
In de mobilisatieperiode 1939-1940 werd de NHW voor 
de derde maal in staat van verdediging gebracht, nu 
onder de naam Oostfront van de Vesting Holland. Echter 
werd in februari 1940 door de legerleiding besloten 
om de hoofdverdediging van het land te verplaatsen 
naar de Grebbelinie, waarmee de werkzaamheden 
voor de mobilisatie nagenoeg werden gestaakt. Toen 
de Nederlandse troepen zich noodgedwongen van de 
Grebbeberg moesten terugtrekken, werd de verdediging 
voortgezet aan de NHW. Hierop werd op 12 mei 1940 het 
bevel tot inundatie van het gebied van de NHW gegeven. 

Een grote hoeveelheid manschappen trok zich over de 
noordelijke Lekdijk terug op de Stelling van Honswijk 
en enkele onderdelen werden in het fort ondergebracht. 
Na het staken van de voorbereidingswerkzaamheden 
was het fort verlaten en onvoorbereid achtergelaten. 
Langs de toegangswegen brachten de nieuwe troepen 
pantserafweergeschut aan, maar na de capitulatie die 
spoedig hierna volgde, verdwenen de troepen weer. 
De inundatie werd stopgezet. Hiermee eindigde ook de 
ingezette evacuatie van de burgerbevolking uit het gebied.
Voor eind mei was alles weer drooggemalen. 

De forten van de NHW kwamen na de bezetting in Duitse 
handen en Fort Honswijk kwam in gebruik bij de Duitse 
Luftwaffe voor de opslag van grote hoeveelheden munitie. 
De Duitse troepen probeerden met inundaties vanaf 
januari 1945 om de opmars van geallieerde troepen uit 
het oosten tegen te houden. Een bombardement op Fort 
Honswijk, waar nog Duitse soldaten verbleven, richtte in 
april 1945 weinig schade aan. In mei-juni 1945 werden de 
ondergelopen polders van de Stelling van Honswijk weer 
drooggemalen.

Na de Tweede Wereldoorlog werd het Ministerie van 
Defensie weer eigenaar van de forten van de NHW. 
Fort Honswijk deed van 1945 tot 1948 dienst als 
gevangenenkamp voor Duitse krijgsgevangenen en 
ressorteerde onder het Bureau Nationale Veiligheid. Ook 
Nederlanders die in Duitse krijgsdienst waren geweest, 
zaten vast in Honswijk in afwachting van hun proces. Na 
veroordeling (die niet op het fort plaatsvond) werden ze 
meestal overgebracht naar een strafgevangenis of een 
huis van bewaring. Gemiddeld verbleven er 400 tot 500 
gedetineerden op het fort. 
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 È De bomvrije toren, 1915.  
[NIMH]

 È “Leve Honswijk wij handhaven” als leus op de toren aangebracht, 
tijdens de reünie in 1934. [NIMH]

 È Barak van het politiekorps, 1935.  
[Collectie Wim van den Heuvel uit Koen, 2015]

 È Prikkeldraadversperringen tijdens ingebruikname als 
interneringskamp, gedurende de jaren 30.  
[Collectie Wim van den Heuvel uit Koen, 2015]
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 È Prikkeldraadversperringen tijdens ingebruikname als 
interneringskamp, gedurende de jaren 30.  
[Collectie Wim van den Heuvel uit Koen, 2015]

 È Het stafbureau te Honswijk, 1945. Gebouw R.  
[Collectie Wim van den Heuvel uit Koen, 2015]

 È Stamboom van foute Nederlanders, op de muur getekend sept. 1946.  
[Pim van Schaik uit Koen, 2015]
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Loods cGedekte Gemeenschapsweg 
en inundatiekanaal

Lunet a/d Snel Loods b

 È Luchtfoto Fort Honswijk, 1920. [NIMH]
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Politiebarak

 È Luchtfoto Fort Honswijk, in gebruik als interneringskamp, jaren 30. 
[NIMH]
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 È Omgeving Fort Honswijk tijdens het interbellum. [Topotijdreis]
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LEKACCES
Watersysteem
Het inundatiestelsel veranderde in deze periode nauwelijks. 
In 1935 werd het toevoerkanaal vanuit de Lek naar de 
inlaatsluis uitgebaggerd. In de jaren daarna, tussen 1935 en 
1940 werd er aan het Amsterdam-Rijnkanaal gewerkt. Om 
te voorkomen dat het water bij inundatie uit de kommen weg 
kon stromen via het kanaal, werd bij Jutphaas een plofsluis 
aangelegd.

Verdedigingswerken
De hoofdverdediging op de noordelijke Lekoever was vrijwel 
geheel naar het oosten verschoven naar het Werk aan de 
Groeneweg en omgeving. Dit Werk aan de Groeneweg 
werd in 1915 aangelegd, circa 2 kilometer ten oosten van 
Fort Honswijk. Het bestond uit een dubbele rij loopgraven 
met enkele schuilplaatsen van hout gedekt met aarde. 
In de mobilisatie van de Tweede Wereldoorlog vervingen 
betonnen bunkers deze provisorische schuilplaatsen. 
Ook werd een tankgracht aangelegd. De forten zelf 
waren slechts versterkt met verspreide loopgraven en 
opstellingen in de hoofdwal. Op de noordelijke Lekoever 
zorgden verspreide en evenwijdig aan de Lekdijk gelegen 
infanterieopstellingen tot aan Fort Honswijk voor de 
verdediging. De rivier zelf was afgesloten door een 
mijnversperring bij Everdingen. Ook kon de spoorbrug 
bij Culemborg worden opgeblazen, zodat zowel het 
spoorwegverkeer als het verkeer over de rivier geblokkeerd 
kon worden.4 

FORT
Fortwallen, beplanting en terreininrichting
Op luchtfoto’s is te zien dat er bij de mobilisatie van 1914-
1918 vrijwel alle bomen waren verdwenen. Na 1918 werd 
het terrein weer gedeeltelijk beplant, aan de noordzijde 
voornamelijk met laag struikgewas, aan de zuidzijde werd 
gekozen voor meer hoogopgaand groen. De beplanting 
volgde de contouren van de fortwallen en de nieuwe 
toegangsweg het terrein op. Deze nieuwe toegangsweg 
werd aangelegd omdat de poterne in het poortgebouw 
Honswijk te smal was voor vrachtwagens.

BEBOUWING
Toen het fort als interneringskamp werd gebruikt, verscheen 
naast de bomvrije toren, op het meest zuidelijke punt van 
het terreplein, een barak voor de leden van het Korps 
Politietroepen. In 1945 werd een keuken- en eetgebouw 
voor officieren (P) neergezet op het zuidwestelijke bastion, 
tegenover remise D. Daarnaast verscheen het houten 
stafbureau R. 

ERFENIS
EETZAAL P
Bouwjaar 1945

Functie
Eet- en verblijfszaal voor officieren. 

Opzet
Baksteen gebouw met langwerpig zadeldak en een 
verhoogd daklicht.  

Latere aanpassingen
• Kleine wijzigingen in het interieur t.b.v. kantoorgebruik. 
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 È De manschappenkantine tegenover de bomvrije toren, rond 1950. 
[Hendrik Bosman via zoover.be]

 È Zicht langs de bomvrije toren, jaren 50. Links de kantine, midden de 
nissenhutten, rechtsachter de houten loods c. [Hendrik Bosman via 
zoover.be]

 È Notitie, mogelijk van dhr. van de Roovaart, medewerker ministerie van 
Oorlog, aangaande de nieuwbouw en saneringsplannen. Blijkbaar 
was het huisvestingsvraagstuk zo ingewikkeld dat een locatiebezoek 
geen overbodige luxe was, juni 1956. [NIMH]

 È Cluster van gebouwen rondom de fortwachterswoning, circa 1960.  
[HUA]
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EPISODE IV, 1948-1968: IN GEBRUIK DOOR DE 
LUCHTMACHT
HISTORISCHE EN MILITAIRE CONTEXT
In 1948 werd geconcludeerd dat de NHW bij een eventuele 
toekomstige oorlog geen rol meer zou spelen, maar de 
forten bleven nog jaren als officieel verdedigingwerk te 
boek staan. Na opheffing van het ondervragingskamp 
in 1948 kreeg het fort voor het eerst een permanente 
gebruiksfunctie als opslag voor bewapeningsmaterieel en 
munitie van de koninklijke Luchtmacht (vanaf 1952 Depot 
Bewapeningsmaterieel en Munitie (DBM) geheten). Voor 
deze functie werden nieuwe gebouwen neergezet, zoals 
houten loodsen, werkplaatsen en (geprefabriceerde) 
nissenhutten (halfronde loodsen, ontwikkeld in WOI door de 
Canadese militair Peter Norman Nissen (1871-1930)). 

In 1951 kreeg de Stelling van Honswijk, samen 
met een aantal andere verdedigingswerken, de 
rangschikking van “geen klasse”, wat betekende dat 
de status als verdedigingswerk verviel en daarmee 
ook de Kringenwet niet meer van toepassing was. 
Dit was voor Staatsbosbeheer aanleiding om deze 
vestingwerken ‘veilig te stellen’ als gebied van bijzondere 
natuurwetenschappelijke waarde. “Met name de met 
struikgewas bezette fortwallen en de moerassige 
fortgrachten zijn dikwijls rijk aan natuurlijke elementen.” 
Ook kwam het verzoek van het ministerie van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen om te overwegen de stelling 
een monumentale status te verlenen.5 Het fort is uiteindelijk 
niet overgedragen aan Staatsbosbeheer en pas in 2014 
rijksmonument geworden. 

Eind jaren 50 werd er uitvoerig gecorrespondeerd over het 
faciliteren van de werkplekken (bureau’s), slaapplaatsen 
en werkplaatsen. De provisorische bebouwing van kort 
na de oorlog was in slechte staat en de huisvesting van 

de manschappen liet te wensen over, er was bijvoorbeeld 
alleen koud water beschikbaar. Een plan voor een twee 
verdieping tellend gebouw waarin kantoren, slaapplekken 
en douches moesten komen werd niet uitgevoerd. Wel 
verschenen er drie nieuwe gebouwen op het noordelijk deel 
van het terrein, de verouderde bebouwing bleef grotendeels 
staan. Dat dit huisvestingsvraagstuk een lastige puzzel was, 
bleek uit een notitie van de betrokken ambtenaren: “Het 
geheel is zo onduidelijk dat een bezoek ter plaatse stellig 
nodig is.” 6

LEKACCES
Net als het fort verloor het gehele acces haar functie als 
militair verdedigingswerk. Zowel de forten als de robuuste 
betonnen bunkers bleven over in het landschap. Alleen 
de bunkers in de uiterwaarden werden opgeruimd. Het 

watersysteem veranderde gedurende deze episode niet.

FORT
Fortwallen
Op een luchtfoto uit de jaren 50 is zichtbaar dat de fortwal 
aan de noordzijde van het poortgebouw verdween, 
waardoor het poortgebouw als solitair bouwwerk 
overbleef. De overige fortwallen bleven behouden, maar 
raakten hun scherpe profilering, infanterieopstellingen en 
emplacementen kwijt. 

Beplanting
Begin jaren 50 werden voornamelijk de fortwallen beplant 
met een fors aantal bomen. Deze kwamen terecht bij 
remise E, achter de contrescarp en remise G langs, langs 
de gehele oostzijde van de fortwallen bij remise C, op het 
bastion bij remise D, achter de fortwachterswoning en op 
het ronde bastion bij de bomvrije toren. De vernieuwde 

toegangsweg naar remises F en M kreeg een bomenrij. 
Rondom de nissenhutten en de fortwachterswoning was 
ruimte voor tuinen ingericht met laag struikgewas. Het is 
niet bekend of de beplanting nog een doeleinde had voor de 
nieuwe functie van het defensieterrein. Vermoedelijk werd 
de beplanting alleen aangebracht ter verfraaiing van de 
werkomgeving. 

Terrein
Omdat auto- en vrachtwagenverkeer een steeds grotere rol 
ging spelen werd het terrein toegankelijk gemaakt voor deze 
voertuigen door aanleg van verharde en onverharde wegen. 
Zo kon men rondom gebouw H rijden en naar twee van de 
bastions omhoog rijden, richting eetzaal P en remises F 
en M. Het terrein naast de houten loods c was in gebruik 
als parkeerplaats voor de voertuigen. Ten noorden van het 
poortgebouw werd het terrein geheel opnieuw ingericht 
met een toegangsweg naar remise E. De ‘restruimte’ 
tussen de verharde wegen werd als plantsoen ingericht 
met laag struikgewas. Op een luchtfoto uit 1977 (p. 46) 
zijn deze wijzigingen goed zichtbaar. Het contrast tussen 
de weelderige en dichtbegroeide fortwallen en de keurig 
aangeharkte ‘dorpse’ plantsoenen op het binnenterrein zijn 
groot. 
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9

 È Manschappen aan het werk op fort Honswijk, 1961.  
[Uit Plan van Aanpak Fort Honswijk]

 È Nissenhut en loods c op de voorgrond rechts, circa 1955. 
[HUA]

 È Nissenhutten en oude houten werkplaats L, circa 1955. 
[HUA]

 È Zicht vanaf remise G op de loods c, de nissenhutten, het poortgebouw en gebouw X, jaren 50.  
[Hendrik Bosman via zoover.be]
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BEBOUWING
Direct na de oorlog werden er twee werkplaatsen gebouwd 
op het terrein, ten zuiden van het poortgebouw een 
stenen werkplaats (gebouw X) en ten oosten van de oude 
munitiewerkplaats H een houten werkplaats (gebouw 
V). Tijdelijke nissenhutten werden her en der op het 
terrein verspreid, manschappen verbleven hier en in een 
daarvoor bestemde houten barak L. Tegenover de bomvrije 
toren verrees aan de luwe zijde van de fortwal een grote 
manschappenkantine, met een toegangstrap aan de zijde 
van de contrescarp. 

Eind jaren vijftig werden nieuwe plannen voor de huisvesting 
uitgevoerd. Achtereenvolgens werden gebouwen B, B1 (de 
kokerschietbaan), een poortwachtersgebouw Y en gebouw 
U gebouwd. Gebouw B diende als (hulp)werkplaats voor 
munitie. Gebouw U werd in gebruik genomen als kantoor 
en gebouw Y diende voor het verblijf van de afdeling L.B.K., 
verantwoordelijk voor de beveiliging van het terrein.6 Voor 
de toegankelijkheid van deze gebouwen werd het terrein 
gereed gemaakt voor autoverkeer en de fortwal geslecht. 

Vanwege de slechte bouwkundige staat werd gebouw X aan 
het einde van deze episode gesloopt. 
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 È Luchtfoto Fort Honswijk begin jaren 50. [NIMH]

Afbraak fortwallen (deels) Nieuwe toegangsweg (1939-40) Eetzaal P (1945)

Gebouw V (voorloper)Loods (voorloper gebouw B)Vernieuwde terreininrichting
Voormalige loods c

(uitgebouwd) Manschappenkantine

Gebouw X Stafbureau (gebouw R)

Nissenhutten Nissenhutten
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 È Luchtfoto Fort Honswijk rond 1965. [HUA]

Locatie nieuwbouw U Eetzaal P (1945)

Gebouw B en kokerschietbaan (1959)
Voormalige loods c

(uitgebouwd)

Manschappenkantine Politiebarak uitgebreidStafbureau R

Gebouw V 
(voorloper) Gebouw L
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 È Omgeving Fort Honswijk, ca. 1955. [Topotijdreis]
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TERREININRICHTING
Bouwjaar 1948-1968

Functie
Groeninrichting. 

Opzet
Afbraak fortwallen, eenvoudige terrein- en groeninrichting 
rondom nieuwe (kantoor)gebouwen.

Latere aanpassingen
• Niet bekend. 

GEBOUW B
Bouwjaar 1959-60

GEBOUW B1
Bouwjaar 1959-60

Functie
Werkplaats. 

Opzet
Bakstenen gebouw met opvallend grote overspanning van 
het dak, met betonnen liggers.  

Latere aanpassingen
• Voorgevel voorzien van twee garagedeuren (jaartal 

onbekend). 

Functie
Kokerschietbaan. 

Opzet
Langwerpig (kokervormig) gebouw zonder raamopeningen.

Latere aanpassingen
• Geen. 

ERFENIS EPISODE IV, 1948-1968
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BEZOEK PRINS 
BERNHARD, 1961

 È Aankomst bij poortgebouw Y
 È Gebouw X met links het poortgebouw A

 È Koffiemoment in poortwachtersgebouw Y

In zijn hoedanigheid als Inspecteur-Generaal van de 
Koninklijke Luchtmacht bezocht Z.K.H. Prins Bernhard 
op 24 mei 1961 het Fort Honswijk. Tijdens zijn inspectie 
bekeek hij alle gebouwen, van de fortwachterswoning 
tot de nissenhutten. Het bezoek per helikopter werd 
uitvoerig gefotografeerd. Hierdoor krijgen we (waarschijnlijk 
onbedoeld) een impressie van het leven op het terrein 
van het fort in 1961. Opvallend is de verscheidenheid van 
gebouwen en interieurs, van de nissenhutten van golfplaat 
en de oude houten loods c, tot de gloednieuwe werkplaats 
B, waar door de grote raampartijen veel daglicht naar 
binnen viel. Ook is te zien dat er ook werd nagedacht over 
comfort, verblijfskwaliteit en vrijetijdsbesteding. Te zien aan 
de huiselijke inrichting met sofa’s, bijzettafels en kanten 
gordijnen, maar ook aan de bar in de manschappenkantine. 
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 È Saluut bij poortwachtersgebouw Y en op de achtergrond het 
oorspronkelijke poortgebouw en werkplaats X 

 È Splitsing naar kantine (boven) en contrescarp (beneden)
 È Zichtlijn langs bomvrije toren naar voorm. politiebarak op de 

achtergrond. Rechtsboven de manschappenkantine.

 È Interieur werkplaats B, door de ramen zijn het poortgebouw en 
gebouw H te zien

 È Interieur manschappenkantine en bar

 È Interieur manschappenkantine, door de ramen is de bomvrije toren 
te zien
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 È Interieur van een van de werkplaatsen, vermoedelijk werkplaats B
 È Aankomst bij nieuwe werkplaats B
 È Interieur van een van de werkplaatsen, vermoedelijk werkplaats B

 È Interieur werkplaats, vermoedelijk loods c
 È Interieur werkplaats B

 È Interieur van een van de werkplaatsen
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 È Interieur nissenhut
 È Interieur van werkplaats B

 È Interieur kantoor, onbekend welk gebouw
 È Interieur van werkplaats B
 È Ingang eetzaal P

 È Interieur kantoor, onbekend welk gebouw
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 È Interieur, vermoedelijk van de contrescarpgalerij
 È Parkeerplaats naast legeringsgebouw L

 È Exterieur bij contrescarpgalerij, op de achtergrond loods c en een van 
de nissenhutten

 È Interieur slaapzaal in het poortwachtersgebouw Y

 È Interieur, vermoedelijk van de contrescarpgalerij
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 È In het straatje tussen de contrescarpgalerij (links) en de bomvrije 
toren (rechts)
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 È Luchtfoto Fort Honswijk 1977. [RCE]

Gebouw S (1968-69),
laanbeplanting gekapt

Gebouw X gesloopt

Poortwachtersgebouw Y (1960)

Manschappenkantine en politiebarak 
gesloopt, nieuwe toegangsweg

Stafbureau R gesloopt

Gebouw U (jaren 60)
Nieuwbouw O
(1969-1971)Gebouw E2 verfopslag (1972)

Nieuwbouw V
(1968-71)

Haven (1968)
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EPISODE V, 1968-2000: IN 
GEBRUIK DOOR DE LANDMACHT
HISTORISCHE EN MILITAIRE CONTEXT
Door een explosie bij Lage Weide in Utrecht, juni 1967, 
werd besloten dat werkzaamheden en opslag van munitie 
niet meer in stedelijk gebied mochten plaatsvinden. De 566 
MRC (Munitie renovatie compagnie, onderdeel Koninklijke 
Landmacht), dat al voornemens was uit Fort Rhijnauwen te 
vertrekken, zocht nu versneld naar een nieuwe vestiging. 
Al in juli ‘67 werd het verzoek ingediend om Fort Honswijk 
als nieuwe locatie te gebruiken voor de 566 MRC. In 1968 
ging het fort over in handen van de Koninklijke Landmacht 
en werd het in gebruik genomen als munitiedepot- en 
werkplaats. De schietkoker zou in gebruik blijven bij de 
Luchtmacht.6 Voor de aanvoer van munitie werd gebruik 
gemaakt van het oude toevoerkanaal van de inlaatsluis, 
waar een haven met loswal werd aangelegd. Het was 
na de overdracht van Luchtmacht naar Landmacht niet 
meer noodzakelijk dat manschappen ‘s nachts op het fort 
verbleven, zij sliepen in Utrecht in de kazerne. Het terrein 
werd gesaneerd en de bebouwing van kort na de oorlog 
verdween. Nadat in 1997 de munitiewerkplaats naar een 
nieuw complex in Veenhuizen verhuisde, was het fort korte 
tijd in gebruik door de EOD (Explosieven Opruimingsdienst 
Defensie). Daarna vonden nog incidenteel militaire 
oefeningen plaats.

LEKACCES
Watersysteem
In 1985 verdween de inlaatsluis onder dijkverzwaring. De 
inundatiesluis tussen de fortgracht en het inundatiekanaal 
aan de noordzijde van de singelweg werd vervangen door 
een dam. De inundatiesluis tussen fortgracht en wetering de 
Snel uit 1846 is eind jaren 80 aan de zijde van de fortgracht 
gerestaureerd. Vijf doorlaatopeningen zijn hersteld en 
voorzien van schotbalksponningen.

Militaire werken
Nadat de functie als verdedigingswerk was vervallen, 
werden de forten van het Lekacces allemaal gebruikt als 
opslag of werkplaats voor Defensie. 

FORT
Fortwallen
De fortwallen raakten steeds weelderiger begroeid, en 
werden door nieuwbouw en het toegankelijk maken van het 
terrein deels aangepast. 

Beplanting en terreininrichting
De belangrijkste wijzigingen traden op rondom de bomvrije 
toren, waar een toegangsweg werd aangelegd naar remise 
L, waarbij het talud tussen deze weg en de bomvrije toren 
opnieuw werd beplant. Ook kwam er meer ruimte voor 
parkeren op het terrein. 

Bebouwing
Van de toren en contrescarpgalerij, die vanaf 1960 niet 
meer werden gebruikt, werd het metselwerk hersteld. 
Omdat manschappen niet meer permanent aanwezig 
hoefden te zijn werd de manschappenkantine gesloopt 
en verdwenen de nissenhutten en barak L. Voor de 
werkzaamheden aan de munitie werd een nieuwe 
werkplaats (V) gerealiseerd ter vervanging van de vorige 
houten munitiewerkplaats. Er verscheen een nieuw 
kantoorgebouw S en gebouw U werd voortaan als kantine 
gebruikt. De genieloods werd vervangen door gebouw O, 
dat voorzien was van een garage voor de brandweer. Ook 
verschenen er enkele kleine gebouwtjes voor verfopslag ed. 
die inmiddels weer zijn gesloopt. 

 È Herinrichting terrein, circa 1985. [NIMH]
 È Nota betreffende de overdracht van Fort Honswijk naar de Kon. 

Landmacht, oktober 1967. [NA]
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 È Omgeving Fort Honswijk, ca. 1991. [Topotijdreis]
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GEBOUW O
Bouwjaar 1969-71

Functie
Garage/werkplaats.

Opzet
Sober gebouw van baksteen. 

Latere aanpassingen
• Niet bekend. 

ERFENIS EPISODE V, 1968-2000
GEBOUW V
Bouwjaar 1968-71

Functie
Munitiewerkplaats.

Opzet
Sober bakstenen gebouw. Dikke witte muren in het interieur, 
ruimtes voor fabricage, renovatie en testen van munitie, met 
doorgeefluiken en plofdak. 

Latere aanpassingen
• Niet bekend. 
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 È Bomvrije toren in 2018, noodherstel uitgevoerd, o.a. aan luchtbogen.
 È Sloop gebouw U, 2017.
 È Nieuw aangelegd wandelpad op de fortwal, leidt naar sluis en 

parkeerplaats. 

 È Liniepont in haven uit 1968.
 È Sloop gebouw S, 2017.
 È Poortgebouw A in 2018 gerestaureerd. 

 È Gebouw Y rijp voor de sloop.
 È Gebouw O als minimuseum en koffieruimte ingericht, 2018.
 È Gebouw B in gebruik als werkplaats en opslag voor oldtimers en 

wagens, 2018. 
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EPISODE VI, 2000 - NU: SANERING EN 
HERBESTEMMING
HISTORISCHE EN MILITAIRE CONTEXT
Na het afstoten van de militaire werken had de natuur vrij 
spel op het fortterrein. Recentelijk is het van belang nieuw 
financieel en maatschappelijk draagvlak te creëren voor 
het behoud van dit inmiddels rijksmonumentale militaire 
ensemble. Restauratie van de ruimtelijke onderdelen gaat 
hier samen met hergebruik en herbestemming van de 
bebouwing en het landschap. De herontwikkeling van de 
fortwerken is nog in volle gang. De bebouwing op Fort 
Honswijk wordt tijdelijk verhuurd aan verschillende partijen. 
De gemeente Houten, momenteel eigenaar van het fort, is 
voornemens het gehele fort in erfpacht uit te geven aan de 
partij die met het beste plan voor herbestemming van het 
fort komt. 

LEKACCES
Het gehele Lekacces heeft in deze episode de verandering 
doorgemaakt van besloten defensieterrein naar publiek 
toegankelijk cultureel erfgoed. In 2007-2008 werd de 
Gedekte Gemeenschapsweg langs het inundatiekanaal 
gerestaureerd. Het fort aan de Korte Uitweg bij Molenbuurt 
is als camping in gebruik. De Lunet aan de Snel is in 
2016 door de gemeente Houten gekocht en recentelijk 
gerestaureerd. Het Werk aan de Groeneweg is door 
Staatsbosbeheer gereconstrueerd in 2012-2013. Ook de 
forten ten zuiden van de Lek hebben inmiddels een nieuwe 
bestemming gekregen. Het systeem van de inlaatsluis 
en inundatiesluis bij Fort Everdingen is bij een recente 
dijkverzwaring gerenoveerd waardoor het weer zichtbaar en 
herkenbaar is geworden. 

FORT
Fortwallen
De fortwallen zijn in deze periode zodanig dichtgegroeid 
dat zicht vanaf de wallen naar het omliggende landschap 
nauwelijks mogelijk is. Alleen de zuidwestzijde van het fort 
is vrij(gemaakt) van onderbegroeiing. 

Beplanting
In deze episode is geen nieuwe beplanting toegevoegd 
aan het fort. Op sommige plekken is de beplanting zelfs 
verwijderd om wildgroei te voorkomen en toegankelijkheid te 
garanderen, zoals rondom het gesloopte gebouw S, rondom 
eetzaal P en op het terrein voor de remises F en M. 

Terreininrichting
Aan de terreininrichting is vrijwel niets gewijzigd. Vanaf 
de Lekdijk is een wandelpad aangelegd dat achter 
de contrescarp langs over het ronde bastion naar de 
fortwachterswoning loopt. Zo kunnen wandelaars de Lekdijk 
volgen. 

BEBOUWING
In deze periode is voornamelijk veel bebouwing verwijderd 
van het terrein. Gebouwen S, U en Y zijn recentelijk (2017) 
gesloopt. In 2009-2010 is er een noodrestauratie aan de 
toren uitgevoerd om verval te voorkomen. Het poortgebouw 
is in 2018 volledig gerestaureerd. 
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 È Luchtfoto Fort Honswijk 2001. [HUA]

Dijkverzwaring (1985)
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 È Omgeving Fort Honswijk, 2018. [Topotijdreis]



2



WAARDERING
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In de waardering van fort Honswijk is een onderverdeling op 
schaalniveaus gemaakt: landschappelijk, stedenbouwkundig 
(structuren en sferen) en bebouwing. Daarnaast zijn vijf 
kernwaarden geformuleerd, ze beschrijven de essentiële 
kwaliteiten of achterliggende intenties van het complex en 
bieden (in de toekomst) houvast voor transformaties. Bij 
interventies of herontwikkeling kunnen kernwaarden (deels) 
nieuw worden ingevuld. 

1. ICOON VAN DE NIEUWE HOLLANDSE 
WATERLINIE

Fort Honswijk staat niet op zich. Het is onderdeel van een 
grootse militaire structuur dwars door Nederland. Honswijk 
is een iconisch fort door zijn opbouw (wal, poort, bomvrije 
toren) en ligging. Het fort is een showcase van militaire 
geschiedenis, zichtbaar in het poortgebouw (uniek voor 
de linie), de oudste en grootste bomvrije toren van de 
waterlinie, de contrescarp (‘Kalverstraat’) en de poterne 
met geweergalerij. Door de ligging in het rivierengebied is 
bij fort Honswijk het landschap waarin de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie werd gebouwd nog goed ervaarbaar.

2. STAPELING VAN FUNCTIES, 
GELEIDELIJKE TRANSFORMATIE 

Met de forten Honswijk en Everdingen overbrugde de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie de rivier de Lek. Beide 
forten hadden een dubbelfunctie: de verdediging van het 
Lekacces en de inlaat van water voor de inundatiegebieden. 
De combinatie van een fort en inundatiesluizen is 
uitzonderlijk in de waterlinie. Honswijk balt de kwaliteiten 
en de grootsheid van de Nieuwe Hollandse Waterlinie in 
zich samen: het strategisch landschap (rivieracces), het 
watermanagement (inundatiesluizen en -kanaal) en het 
militair verdedigingswerk. De Lekdijk loopt diagonaal door 
het fort heen. Ondanks de wallen en grachten is de dijkloop 
nergens onderbroken. Aan de oostzijde zijn in de gracht 
inundatiesluizen gebouwd ten behoeve van de watertoevoer 
naar de inundatiekommen. Aan de westzijde loopt een dam 

2.1 KERNWAARDEN
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3. EEN DISCRETE MEGASTRUCTUUR

Zoals gebruikelijk bij militaire bouwwerken, gaat fort 
Honswijk onopvallend in zijn omgeving op. De discrete 
aanwezigheid aan de Lek uit zich in een contrast tussen 
een landschappelijk vormgeven buitenzijde (wallen, 
water en groen) en een meer ‘stedelijk’ interieur van 
het fort (bebouwing en terreininrichting). Pas in het fort 
wordt duidelijk dat achter de wallen een enorm complex 
schuil gaat, met een ensemble van grote gebouwen. De 
gebouwen tonen zich nauwelijks aan de buitenwereld, ze 
steken hooguit iets boven de omwalling uit. De combinatie 
van waterinlaat voor de inundatiekommen, militaire 
verdediging van het Lekacces met de situering in een 
bocht van de Lek, heeft geleid tot een zeer specifiek en 
asymmetrisch grondplan. De layout is asymmetrisch, met 

grote verschillen tussen de veilige (west) en de onveilige 
zijde (oost), alsmede tussen de Lekzijde en de landzijde. 
Hiermee onderscheidt Fort Honswijk zich van alle andere 
forten van de waterlinie. Oorspronkelijk lag het fort open 
in het landschap en beperkte de beplanting zich tot 
functioneel militair groen (dichte struiken als prikkeldraad 
en camouflage, moestuinen, hoog opgaand hakhout). Na 
buitengebruikstelling van de linie werden de wallen verder 
beplant en kreeg het fort het uiterlijk van een bosschage 
(met nu belangrijke natuurwaarde). 

naar het poortgebouw. Fort Honswijk is in de loop der jaren 
geregeld verbouwd en aangepast aan nieuwe inzichten 
of technieken op het gebied van bouw-, waterbouw- en 
krijgskunde. Er is dan ook geen ‘oorspronkelijke toestand’, 
het fort is het resultaat van geleidelijke veranderingen en 
aanpassingen. Dit proces zette zich voort nadat het fort 
voor andere functies gebruikt werd, zoals gevangenkamp, 
munitiedepot en militaire werkplaats. 
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4. ENCLAVE ACHTER DE WAL / EEN SCHIL 
MET VERSCHILLENDE BINNENSFEREN

De gebouwen en buitenruimten vormen een nederzetting 
binnen de omwalling. De enclave was niet statisch, maar 
een dynamisch geheel. Sommige bouwsels, zoals de 
bomvrije toren, waren voor de eeuwigheid gebouwd. Andere 
bouwwerken hadden een tijdelijk karakter, zoals de houten 
genieloodsen, de kantine en de ziekenzaal. De architectuur 
is sober en doelmatig. De pragmatische opzet met robuuste 
en tijdelijke gebouwen werd voorgezet nadat het fort buiten 
gebruik was gesteld. 

Binnen het ensemble van Fort Honswijk zijn verschillende 
sferen te onderscheiden. Opvallend is het verschil tussen de 
landschappelijke omwalling en de stenige sfeer daarbinnen. 
Langs de omwalling en rondom de bomvrije toren, zijn 
de meest historische delen van het fort gelegen. Het 
binnenterrein had een grotere dynamiek en bood vanouds 
ruimte voor nieuwe invullingen. 

De sferen van Fort Honswijk:
a) schil van grachten en wallen: een scherpe afbakening en 
groene grens, de oorspronkelijke monumentale entree met 
poortgebouw en munitiewerkplaats H (het ensemble is nu 
losgeraakt van de omwalling),
b) historische kern van toren, contrescarpgalerij, poterne en 
inundatiesluis,
c) clustering van (gesloopte) losse gebouwen rondom de 
fortwachterswoning,
d) dynamisch middengebied, waar na de oorlog 
werkplaatsen werden gebouwd.
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5. EEN ONGEMAKKELIJK THUIS

Fort Honswijk heeft, net als de andere grote forten van 
de waterlinie, het karakter van een ‘gated community’: 
een militaire gemeenschap achter wallen en grachten. 
In vredestijd was het fort haast uitgestorven. Bij een 
mobilisatie bivakkeerden er honderden militairen. Zo 
waren er bij de mobilisatie van 1870 negen lange weken 9 
officieren en 418 onderofficieren en manschappen gelegerd. 
Deze mini-samenleving leefde met een strikte militaire 
discipline, in een hiërarchische structuur van rangen en 
standen en in een regime van vaste taken en ritmes. Als 
woonplek had het fort altijd iets tijdelijks en ongemakkelijks. 
De bewoners waren er niet uit vrije wil. Ze werden 
opgeroepen in het kader van de mobilisatie of kwamen als 
gevangene. De manschapsverblijven waren kil en klam. 

De bewoners (voornamelijk mannen) waren weg bij hun 
gezinnen en leefden met strijdmakkers en lotgenoten, die 
vaak kameraden en vrienden voor het leven werden. Iets 
van het gewone leven in ongewone tijden is terug te vinden 
in de verhalen en foto’s uit vroeger rijd. In het fort lieten de 
bewoners soms sporen na in de vorm van muurtekeningen, 
inscripties en graffiti.  
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2.2 WAARDERING OP SCHAALNIVEAUS
LANDSCHAP EN LEKACCES
Fort Honswijk is geen solitair fort, het maakt deel uit van 
het Lekacces en daarmee is dit gehele ensemble van hoge 
waarde. In Fort Honswijk zijn alle kernwaarden van de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie overduidelijk aanwezig: 

Het strategische landschap: de rivier met de Lekdijk 
(het acces), de zichtrelatie met het Lunet aan de Snel, 
de infrastructuur, zoals de zichtrelatie met de spoorbrug 
over de Lek en de verbindingsweg om het fort heen, die 
toegang biedt tot de Gedekte Gemeenschapsweg. Ook 
het schootsveld (de verboden kringen) en daarmee de 
openheid van het landschap is van hoge waarde.

Het watersysteem, met de Lek als toevoer en de sluizen als 
doorlaat naar de inundatiekanalen, de inundatiesluis aan 
de oostzijde van Fort Honswijk is nog intact, de inlaatsluis 
is verdwenen onder een dijkverzwaring en de tweede 
inundatiesluis is geheel verdwenen.

De militaire werken, uiteraard is het Fort zelf een van de 
militaire werken van het acces en daarme van hoge waarde. 
Er is ook een sterke (zicht)relatie met het Lunet aan de 
Snel, ook een van de militaire werken. 
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STRUCTUREN
De structuur van Fort Honswijk bestaat uit de hoofdwaterkering 
van de Lek (dijk, inlaatsluis, fortwal, dam, dijk), de omwalling en 
omgrachting van het fort en het terreplein met bebouwing. Deze 
structuur bevat de volgende waardevolle elementen: 
 - De contour van de fortwallen, waar de Lekdijk doorheen 

geweven is;
 - Het profiel van de omwalling. Dit is niet meer ‘slagklaar’, zoals bij 

de mobilisatie van WOI, maar heeft de gedaante van een park 
(met bomen en ondergroei) gekregen;

 - De inlaatwerken ten behoeve van inundaties. De dijkverzwaring 
heeft de inlaatsluis in de dijk doen verdwijnen en schade 
aangericht aan de contrescarpgalerij (damwand), daarmee is 
deze verzwaring als frictie te zien;

 - Een duidelijke entree aan de ‘veilige zijde’ van het fort, in de 
vorm van een dam over de gracht en een poortgebouw. Aan 
weerszijden van het poortgebouw zijn de fortwallen doorbroken, 
om de toegankelijkheid van het fort te vergroten. Deze 
doorbraak is (in zijn huidige vorm) te zien als een frictie, omdat 
de continuïteit van de omwalling en het besloten karakter van 
het binnenterrein ermee wordt aangetast;

 - Het terreplein (geel), dat deels is ingevuld met bebouwing 
en deels bestraat. De opgangen naar de fortwallen zijn 
gereedgemaakt voor autoverkeer, toch is nog vrijwel overal 
het hoogteverschil tussen het lage terreplein en de fortwallen 
behouden;

 - Vanaf de jaren 30 zijn hoogopgaande houtopstanden geplant 
die de contouren van de omwalling volgen. Deze bomenrijen 
zorgen voor een versterking van de contour van het fort en 
laten zien dat na de mobilisaties het groen meer ingezet 
werd voor natuurontwikkeling en beschutting, dan dat het een 
militaire functie had. Momenteel is de onderbegroeiing zodanig 
uitgegroeid dat er nauwelijkszicht is vanaf de fortwallen naar 
de omgeving. Op plekken waar belangrijke zichtlijnen worden 
onderbroken door de beplanting kan dit vanuit cultuurhistorie 
als frictie worden opgevat. 
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Sferen
Het fort is in meerdere sfeergebieden op te vatten:
a) Schil van grachten en wallen, met daarin de aardgedekte 
bebouwing en het poortgebouw en gebouw H als van de 
wallen ‘losgeraakte’ onderdelen;
b) Historische kern, met de monumentale bomvrije toren en 
contrescarp, intern verbonden met remise G en de poterne 
naar de sluis;
c) Gebouwencluster rond de fortwachterswoning, dat nu 
alleen nog bestaat uit gebouwen T en O, maar voorheen 
een ensemble van (semipermanente) gebouwen rond het 
‘hart’ van het fort omvatte; 
d) Dynamisch middengebied: het restant van het terreplein 
kende in de loop van de geschiedenis van het fort een 
steeds wisselende semipermanente of permanent bedoelde 
bebouwing, met opslagruimten, genieloodsen, nissenhutten.
Hier werden na de Tweede Wereldoorlog werkplaatsen en 
opslagplaatsen voor defensie gebouwd. De werkplaatsen 
V en B staan er nog en laten zien hoe het terrein als 
werkplaats voor munitie werd gebruikt.
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WAARDERING VAN DE BEBOUWING OP 
HOOFDLIJNEN
De bebouwing van Fort Honswijk is grotendeels in het 
landschap verscholen en is daarom sterk verweven met de
landschappelijke structuur. Het gaat hierbij met name om 
de bebouwing van vóór 1900, die een onderdeel is van 
het rijksmonument: de bomvrije toren, de contrescarp, alle 
remises en magazijnen, het poortgebouw, de sluizen (of 
sluisrestanten) en de fortwachterswoning. Kenmerkend is 
de sobere en doelmatige architectuur, met een hoge mate 
van ambacht. Bijzonder is het experimentele gebruik van 
trasbeton en het metselwerk van de toren. 

In contrast met de solide versterkte of aardgedekte 
bebouwing van het fort, heeft Honswijk ook altijd 
semipermanente bebouwing gekend. Hierbij ging het 
om genieloodsen, nissenhutten, garages, depots maar 
ook manschapsverblijven (inclusief eetzaal en feesttent, 
de kantine), een hospitaal en politiepost. Van deze 
bebouwing zijn enkele restanten overgebleven, met name 
uit de naoorlogse periode: eetzaal (P), werkplaats (B), 
munitiewerkplaats (V) en de kokerschietbaan (B1). De 
bebouwing draagt bij aan het beeld en de sfeer van het fort 
en maakt de laatste fases uit de ontwikkelingsgeschiedenis 
herkenbaar. De architectuur is niet van uitzonderlijke
waarde. De eetzaal (P) vormt hierop een uitzondering, deze 
is qua ligging en qua architectuur beeldbepalend voor het 
terrein. Opvallend zijn de dakconstructies van gebouw P 
en B en de binnenmuren van de munitiewerkplaats (V). De 
kokerschietbaan (B1) is vanwege de vorm, uitstraling en 
voormalige functie een unicum op het terrein.



66   CHER FORT HONSWIJK

NOTEN EN BRONNEN

NOTEN
1 Tenzij anders vermeld is de tekst van de historische  
 beschrijvingen ontleend aan Koen, 2015.
2 De aanpassing van de remises valt volgens Johan van 
 der Gun gelijk met de transformatie van het fort naar 
 een infanteriesteunpunt i.p.v. een artilleriesteunpunt. 
3 Getal ontleend aan informatie van Johan van der Gun.
4 Volgens Johan van der Gun waren er op de achtste  
 pijler van de spoorbrug explosieven geplaatst om de  
 brug te kunnen opblazen. 
5 Nationaal Archief, toegang 2.14.73, inv. nr. 1184.
6 Nederlands Instituut voor Militaire Historie, toegang 406, 
inv. nr. 409.
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