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Objectgegevens

Objectgegevens
Adres   Lekdijk, Schalkwijk
Gemeente  Houten
Provincie  Utrecht 
Kadastraal bekend Houten, sectie 1, perceel 1829 
Status   Rijksmonument
Complexnummer:  531624
Inschrijving register 12 september 2014 
Oorspronkelijk functie Fort
Datering   1842 -1848 (oudste kern)

De uitgebreide redengevende omschrjiving van het monument wordt als 
losse bijlage toegevoegd aan dit rapport.

 

 

 

 

 

Luchtfoto huidige situatie (bron: 
monumentenregister)

Topografische kaart huidige situatie 
(bron: monumentenregister.nl)
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1. Inleiding

Deze bouwhistorische verkenning is uitgevoerd in het kader van restaura-
tie- en transformatieplannen. Het onderzoek richt zich op de rijksmonumen-
ten binnen fort Honswijk. Doel van het onderzoek is om een beter inzicht 
te krijgen van de ontwikkelingsgeschiedenis van de gebouwen en van de 
waarden van de aanwezige bouwelementen. Op basis daarvan kunnen 
verantwoorde beslissingen worden genomen over uit te voeren restauratie-
werkzaamheden en/of nieuwbouw op het Fort. 

Momenteel werkt het bureau SteenhuisMeurs aan een cultuurhistorische 
effect rapportage (CHER) inclusief cultuurhistorische waardering. Deze 
bouwhistorische verkenning is bedoeld als een aanvulling op de CHER 
en richt zich daarom nadrukkelijk op de afzonderlijke gebouwen en de 
onderlinge samenhang. Het onderzoek resulteert in een uiteenzetting van 
de bouwhistorische waarden en ensemblewaarden. De rijksmonumenten 
die getransformeerd zullen worden zijn uitvoeriger beschreven en gewaar-
deerd dan de rijksmonumenten die niet getransformeerd zullen worden. 

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de Richtlijnen voor bouwhistorisch 
onderzoek (RCE, 2009). Het is uitgevoerd door Lotte Zaaijer (redactie, 
waardestelling) en Johan van der Gun (teksten ruimtelijke ontstaansge-
schiedenis, bouwgeschiedenis, gebouwbeschrijving). Er heeft veldwerk en 
archief- en literatuuronderzoek plaatsgevonden.

De resultaten van het onderzoek zijn vastgelegd in dit rapport. Het eerste 
hoofdstuk schetst de ruimtelijke ontstaansgeschiedenis, daarop volgt een 
uiteenzetting van de bouwgeschiedenis. In het derde hoofdstuk worden 
de afzonderlijke gebouwen beschreven. De waardestelling in het laatste 
hoofdstuk geeft voor elk gebouw en gebouwonderdeel aan hoe groot de 
bouwhistorische waarde is. Een overzicht van de relevante literatuur en de 
geraadpleegde archieven is achterin het rapport opgenomen. 

rijksmonumenten (rood) binnen Fort Honswijk



2. Ruimtelijke ontstaansgeschiedenis

2.1 Nieuwe Hollandse Waterlinie
Als koning Willem I in 1839 formeel akkoord gaat met de splitsing van het 
Verenigd Koninkrijk der Nederlanden in België en Nederland ontstaat er 
een heel nieuwe situatie. In verband met deze nieuwe situatie geeft koning 
Willem I zijn zoon, de latere koning Willem II, opdracht om om een nieuw 
integraal plan te ontwerpen ter verdediging van het economisch- en be-
stuurlijk hart van het oude Holland. Er komt een plan waarin de verdediging 
wordt geconcentreerd op het economisch hart van ons land. Een essentieel 
onderdeel van dit plan is een sterke Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW), 
een verbetering van de Oude Hollandse Waterlinie waarbij ook de stad 
Utrecht zal worden beschermd. De NHW zal bestaan uit een stelsel van 
voorzieningen waarmee een strook land van enkele kilometers breed tot 
circa 0,40 m diep onder water kan worden gezet. Deze velden moeten zo 
breed zijn, dat de vijand er niet overheen kan schieten en zo ondiep dat de 
waterplas onbevaarbaar is en sloten en greppels onzichtbaar zijn. De NHW 
zal lopen van de voormalige Zuiderzee tot aan de Biesbosch en is 85 km 
lang. 

Een goed doordacht stelsel van kanalen, gemalen en dammen moet er 
voor zorgen dat alle inundatievelden bij gemiddeld hoog water in ca. 28 
dagen onder water kunnen worden gezet. De meest kwetsbare plekken 
in dit waterstelsel zijn de accessen; de hoger gelegen gronden, wegen, 
spoorlijnen, dijken en rivieren die door de vijand makkelijk te passeren zijn. 
Deze accessen zullen met geschut worden verdedigd vanuit forten en an-
dere verdedigingswerken. Een van deze verdedigingswerken is de Stelling 
Honswijk (aangelegd in 1842-1848) gelegen ten noorden van de rivier de 
Lek met aan de overkant fort Everdingen en Werk aan het Spoel. 

In 1853 wordt de Kringenwet ingesteld. De Wet zorgt er voor, dat het zicht 
op de schootsvelden rond de forten open wordt gehouden. In cirkels om de 
forten gelden per type verdedigingswerk beplantings- en bouwrestricties. 
Dit heeft er tot aan de dag van vandaag voor gezorgd dat er sprake is van 
een open landschap in het gebied. 

Na 1870 wordt alles anders. Het snelle verloop van de Frans-Duitse oorlog 
geeft reden tot grote zorg. Een dreiging van een aanval op ons land zal 
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veel eerder vanuit Duitsland dan vanuit Frankrijk komen: een andere vijand 
dus. Daarnaast blijkt dat troepentransport van vijandelijke legers veel snel-
ler kan gaan dan tot op dat moment gedacht door onder andere de aanleg 
van veel nieuwe wegen en de aanleg van spoorwegen en spoorwegsta-
tions. En of dit al niet genoeg is, er komen nieuwe wapensystemen in 
gebruik (na 1860 getrokken geschut), die veel effectiever zijn dan de oude 
systemen. Gemetselde gebouwen zijn hiertegen niet bestand. Als antwoord 
hierop komt er in 1874 een nieuwe Wet, de Vestingwet. In die Wet wordt 
vastgelegd dat de gebieden van de NHW sneller moeten kunnen worden 
geïnundeerd en de verdediging anders moet worden georganiseerd. 

In 1885 komt er weer een beter en krachtiger aanvalssysteem in gebruik: 
de brisantgranaat. De vernietigende kracht van deze wapens is zodanig, 
dat geen enkel gemetseld gebouw, zelfs met een meters dikke gronddek-
king, ertegen bestand is. En weer moeten er ingrijpende aanpassingen 
plaatsvinden aan de NHW.

En daar houdt het niet mee op. Nieuwe aanvalstactieken en wapensyste-
men zorgen ervoor dat ook tijdens de Eerste Wereldoorlog en vervolgens 
net voor de Tweede Wereldoorlog verdedigingswerken moeten worden 
aangepast. Een onderzoek naar de bruikbaarheid van de NHW in 1948 
leidde tot de conclusie dat de linie in een toekomstige oorlog geen rol zou 
kunnen spelen. Dit betekende nog niet helemaal het einde van de NHW. 
Een aantal forten kregen andere functies, zoals die van opslagplaats, repa-
ratieplaats of renovatieplaats voor munitie.

2.2  Situering Fort Honswijk 
Fort Honswijk is gebouwd op een zandoeverwal (Honswijkse stroom-
rug). 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 het omliggende hoger gelegen land, de dijk en de Lek. Het 
meest zuidelijk gelegen bastion is bijzonder qua vorm en lijkt wat uitgezakt 
richting de rivier. Hiervoor is om rivierkundige en militair-strategische rede-
nen gekozen. Het enige gebouw binnen de aardenwallen destijds was een 
imposante bomvrije toren. Er kwam ook nog een woning voor de fortwach-

ter. 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. 

De functie van het fort was om de vijand de doortocht over de Noorder Lek-
dijk 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. 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 (inun-
datiesluis) 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 dis-
cussies 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 gebeu-
ren. 

2.3  Verdedigingswerken buiten het fort 
Als gevolg van de Vestingswet in 1874 moest het inundatiestelsel bij Fort 
Honswijk aangepast worden om inundaties sneller te kunnen laten verlo-
pen. Daarnaast moest de Stelling worden uitgebreid met nieuwe vestingen 
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voor een betere verdediging van het gebied. De nieuwe werken en uitbrei-
dingen en/of verbeteringen in de Stelling Honswijk bestonden achtereen-
volgens uit: 

• de aanleg van een nieuw inundatiekanaal; 
• de aanleg van een verbindings- en verdedigingsweg; 
• de verbetering van Lunet aan de Snel; 
• de aanleg van het Werk aan de Korte Uitweg; 
• de aanleg van het Werk aan de Waalse wetering; 
• een ingrijpende verbetering met uitbreiding van Fort Honswijk. 

De introductie van de brisantgranaat in 1885 was opnieuw aanleiding om 
de verdediging onder de loep te nemen. Infanterieopstellingen werden 
verplaatst naar buiten het fortterrein. Het positiegeschut zou in verspreid in 
het gebied gelegen batterijen moeten komen voor een betere verdediging 
van het gebied samen met groepsschuilplaatsen. Deze nieuw te bouwen 
stellingen en batterijen werden zo onopvallend mogelijk tussen en achter 
de bestaande forten geprojecteerd. Het ging achtereenvolgens om: 

• de aanleg van Batterij aan de Noorder Lekdijk; 
• de aanleg van het Werk aan de Groeneweg; 
• uitbreidingen in de Gedekte gemeenschapsweg; 
• nieuwe verdedigingswerken verspreid in het landschap (batterijen, 

commandoposten, magazijnen, groepsschuilplaatsen, e.d.; 

 

 

Topografische kaart met daarop de 
Stelling van Honswijk, 1906 (www.
topotijdreis.nl)

Werk aan de Korte Uitweg

Werk aan de Waalse Wetering

Fort bij Honswijk

Lunet
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Fort Honswijk is in zeven bouwfases gevormd tot de huidige situatie. Hier-
onder worden ze uiteengezet.

3.1 Bouwfase 1: 1844-1848
In 1844, dit jaar precies 175 jaar geleden, wordt de eerste heipaal gesla-
gen voor de bouw van de ‘verdedigbare’ toren van Fort Honswijk. Er zullen 
nog veel palen volgen om dit imposante bouwwerk te kunnen dragen. Niet 
minder dan 1488 heipalen, met daarop een paalroosterwerk met traslaag, 
zijn nodig als fundering voor deze zware bakstenen constructie waarvan de 
bouw vier jaar zal duren (1844-1848).

Voor het heien van de eerste paal was al twee jaar lang gewerkt aan het 
geheel met de hand gegraven fortgracht en het opwerpen van een fortwal 
langs de binnenrand. Met het graven van de fortwal krijgt het Fort een 
hoofdvorm die nu nog steeds aanwezig is: een gebastionneerde platte-
grond met een noord-zuid georiënteerde lengteas. In deze fortgracht wordt 
in dezelfde periode een voor die tijd unieke inlaatsluis gerealiseerd en 
een sluis voor het onderwater zetten (inunderen) van het achterland: een 
essentieel onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW). Met de 
vrijkomende grond van de fortgracht wordt niet alleen de fortwal gemaakt, 
maar wordt ook het zuidelijke deel van het binnenterrein waar de toren 
moet komen opgehoogd. Deze ophoging is noodzakelijk om de bouw van 
een kelderverdieping onder de toren te vergemakkelijken en om een toren-
gracht te kunnen maken met een acceptabel waterpeil.

De ronde toren van het Fort, ook wel aangeduid als Donjon, wordt ge-
bouwd naar voorbeeld van de Engelse “Martello towers” en de Franse “tou-
res modeles”’. De toren heeft een diameter van 43,36 m aan de basis en 
een aanvankelijke hoogte van 22,80 m, inclusief het bomvrije trappenhuis 
(belvédère)  boven het peil van de torengracht. Door zijn hoogte biedt de 
toren een perfect uitzichtpunt van waaruit de rivier de Lek en de inlaatsluis 
kunnen worden gecontroleerd en verdedigd. De toren is opgebouwd om 
een kleine ronde open schacht met drie concentrische bakstenen rin-
gen, waarvan de middelste ring voor de helft eveneens uit een halfronde 
openschacht bestaat. Het concentrisch zijn van de ringen komt voort uit het 
verloop in dikte van de buitenmuur van de toren. Deze verloopt van 1,71 

3. Bouwgeschiedenis Fort Honswijk

10   CHER FORT HONSWIJK

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]

Tekening t.b.v. aanleg fort Honswijk 
1842. In stippellijn de oude loop
van de Lekdijk. Bron: HUA uit Koen, 
2015
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m aan de westzijde (luwe zijde) naar 3,41 aan de oostzijde (frontzijde). De 
toren krijgt drie verdiepingen op een kelder. De compositie van de elemen-
ten van de toren is uiterst compact. Elk gewelf in de buitenste ring loopt 
taps toe, ruimtes zijn in elkaar geschoven en in de gestapelde bouwlagen 
worden bogen exact herhaald. 

Binnen de toren is een duidelijke zonering aanwezig waarbij de interne 
organisatie is opgedeeld in een luwe zijde met toegangspoort, voorzienin-
genruimtes en overige ruimtes voor manschappen en een frontzijde met 
ruimtes waar met name de kanonnen waren opgesteld. Een zonering wordt 
ook in de hoogte aangebracht. De kelder bevat de arrestlokalen, opslag-
plaatsen en waterbassins. Op de begane grond zijn de toegangspoort, 
wachtlokalen, gemeenschappelijke ruimtes en de latrines gesitueerd. De 
buitengevel van de begane grond is rondom voorzien van smalle schietga-
ten voor de nabij verdediging (geweren). De buitenste ruimtes van eerste 
en tweede verdieping zijn bedoeld als opstelplaats voor kanonnen met 
op de eerste verdieping de houwitsers en op de tweede verdieping de 
middellange afstandskanonnen. De schietgaten variëren in afmeting: smal 
voor geweren en ruim voor kanonnen. Op het dak wordt plaats gemaakt 
voor een gedekte opstelling van zes lange afstandskanonnen. De massie-
ve gesloten buitenkant van de toren met enkel schietgaten wordt volledig 
gecompenseerd door de openheid van de binnenkant. De binnenring van 
de toren (schacht) en een gedeelte van de tweede ring zijn open en samen 
met grote binnenramen zorgen zij voor licht en lucht in de verschillende 
ruimtes.    

Bij het ontwerp van de toren is veel aandacht voor uiterlijk vertoon. Zo 
wordt de oorspronkelijke borstwering aan de bovenzijde in zeer fraai met-
selwerk met decoratie uitgevoerd: uitkragend van de toren zelf en voorzien 
van alternerende hoge en lage vertandingen aan de bovenkant en bogen 
aan de onderkant met daarin opgenomen kijk- en werpgaten. Dergelijke 
versterkende elementen dienden in de middeleeuwen om een bestorming 
van een toren met ladders te bemoeilijken, maar zijn in de negentien-
de-eeuwse oorlogsvoering volstrekt ontoereikend. Het aanbrengen ervan 
moet vooral een ornamentale achtergrond hebben gehad als uitdrukking 
van kracht en vooral bedoeld om de vijand te imponeren. Naast de weer-

J.H.J. van der Gun  8 
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stand tegen geschutvuur was representatie in die tijd ook een belangrijk 
element bij de bouw van een verdedigingswerk.  

Genoemde zonering zien we ook terug bij de fortwal. Aan de frontzijde is 
sprake van een hoge wal met daarop een borstwering die de infanterie 
dekking moest bieden bij een vijandelijke aanval. Ook zijn er enkele em-
placementen voor kanonnen voor de verdediging van de inlaat- en inunda-
tie sluis. Aan de luwe zijde (westzijde) is de fortwal veel lager en hier wordt 
ook de entree van het fortterrein gesitueerd. 

Uit deze eerste bouwfase dateren de fortwallen, fortgracht, inundatiesluis 
en toren I. Dit zijn rijksmonumenten, de toren wordt in de volgende hoofd-
stukken beschreven en gewaardeerd.

3.2 Bouwfase 2: 1878-1881
De invoering van het getrokken geschut (na 1860) en de slechte ervaringen 
met de huisvesting tijdens de eerste mobilisatie (1870) vroeg om een groot-
schalige verbouwing van Fort Honswijk. Deze verbouwing is gerealiseerd in 
de periode 1878-1881. 
De van oorsprong autonome toren wordt ‘afgetopt” door sloop van de 
bovenste verdieping, met een dikke grondlaag afgedekt en ingekapseld 
door een nieuw gebouw: een half ronde grondgedekte contrescarpgalerij 
K. De eerder zo imponerende en hoog opgaande toren wordt onzicht-
baar gemaakt door het in het nieuwe militaire landschap te integreren. De 
verdedigende functie van de toren komt daarmee te vervallen  en vanaf dat 
moment is de nieuwe functie die van verblijfsruimte voor soldaten.  

Op de hooggelegen bastions in de hoeken van het fortterrein worden 
tussen 1878-1881 vier soortgelijke remises gebouwd als opstelplaats 
voor kanonnen en schuilplaats voor artilleristen (remise D, E, F en G). De 
remises worden na de bouw eveneens met een dikke laag grond afgedekt. 
In mobilisatietijd kunnen de kanonnen van hieruit gemakkelijk op de fortwal 
worden gepositioneerd en staan de remises open als schuilplaats voor de 
artillerie. Elke remise bevatte ook twee verbruiksmagazijnen voor projectie-
len. De remises zijn, met uitzondering van remise F, opgebouwd uit trasbe-
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De bomvrije toren in `huidige vorm, met 
contrescarp.

Plattegrond van het fort uit 1909. Bron: 
Koen, 2015.
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ton, een materiaal dat goedkoper was dan baksteen en van vergelijkbare 
sterkte zou zijn. Naast deze remises is tegen de oostelijke fortwal ook nog 
een kleine hooggelegen schuilplaats C met verbruiksmagazijn gebouwd. 

Op het middenterrein wordt een eveneens met grond gedekte munitiewerk-
plaats H gebouwd. Dit grote bakstenen gebouw wordt ook voorzien van 
een zware fundering en onderkelderd. Ook komen er twee houten artillerie 
loodsen voor opslag en onderhoud van kanonnen en vredestijd. 

Aan de luwe zijde van het Fort wordt een statig poortgebouw A gepositi-
oneerd met poterne B naar het binnenterrein. De aanwezigheid van een 
poortgebouw is kenmerkend voor Fort Honswijk, omdat dit is gebouwd als 
alternatief voor een doorgetrokken gracht met ophaalbrug. De gracht kon 
niet doorgetrokken worden vanwege de waterkerende functie van de dijk. 
De voorgevel van de poort is representatief vormgegeven, om indruk te 
maken op de buitenwereld of als toonbeeld van discipline en standvastig-
heid van het leger. De rijk geornamenteerde en monumentale voorgevel, 
met pilasters, rustiek werk en boog, richt zich op de toegangsweg, de 
Lekdijk. 

Dezelfde overwegingen moeten hebben gespeeld bij de bouw van de 
fortwachters-woning, een hoger gelegen woning, die zichtbaar is vanaf 
de toegangsweg. De woning is uitgerust met een trapgevel, decoratieve 
muurankers en mozaïekwerk in de raambogen. 

Met de grote verbouwing in 1878-1881 wordt de functie van het Fort dras-
tisch omgegooid. Een verdedigingswerk met een nadrukkelijk aanwezige 
defensieve architectuur wordt door de met grond gedekte nieuwe gebou-
wen vervangen door de geometrie met een uitstraling van een kunstma-
tig landschap. Dit komt tot uiting in de aanpassingen van de fortwal met 
borstweringsconstructies en emplacementen voor de positionering van de 
kanonnen en de nieuw aangebracht begroeiing rondom de fortwal en het 
Fort.

Gebouwen uit deze periode: poortgebouw A, remise C, magazijn D, maga-
zijn E, magazijn F, remise G, magazijn H, contrescarpgalerij K, fortwach-

terswoning T. Dit zijn rijksmonumenten, ze worden in de volgende hoofd-
stukken beschreven en gewaardeerd.

3.3 Bouwfase 3: 1884-1885
De invoering en het gebruik van de brisantgranaat in 1885 zou normaal 
gesproken grote gevolgen moeten hebben voor het op dat moment net ver-
beterde Fort. Dit type granaat heeft een hoog-explosieve lading waartegen 
de gebouwen van metselwerk en hun gronddekking en de aarden fortwal 
absoluut niet tegen bestand zijn. Voor Fort Honswijk wordt echter besloten 
om geen aanpassingen meer te doen aan de gebouwen en om de verde-
diging op grotere afstand van het Fort in het voorterrein te organiseren. De 
artillerie wordt buiten het Fort geplaatst en ondergebracht in verplaatsbare 
opstellingen in en rond nieuw te bouwen batterijen in de omgeving. De 
fortwal wordt aangepast op de nieuwe situatie, waarbij het Fort enkel nog 
maar als infanteriesteunpunt zal gaan fungeren.

Als gevolg van de komst van het stalen geschut op Honswijk met de 
noodzakelijke aanpassingen van de emplacementen, in combinatie met de 
voorgenomen uitplaatsing van de artillerie van het Fort,  worden in 1884-
1885 twee aanbouwen gerealiseerd tegen bestaande gebouwen (remise L 
en aanbouw M). Remise L is tegen de Contrescarpgalerij (K) gebouwd met 
ruimte voor twee kanonnen die vijandelijke schepen op de Lek onder vuur 
moesten nemen. Aanbouw M staat tegen de zuidzijde van remise F ter de 
verdediging van de inlaatsluis. 

Gebouwen uit deze periode: Remise L, aanbouw M. Dit zijn rijksmonumen-
ten, ze worden in de volgende hoofdstukken beschreven en gewaardeerd.

3.4 Bouwfase 4: 1914-1940
Het fort is als basis gebruikt tijdens de tweede en rond de derde mobilisa-
tieperiode, respectievelijk in 1914-1918 en 1939-1940. Er zijn toen diverse 
gebouwen gebouwd die later weer zijn afgebroken. In de contrescarpgalerij 
en toren zijn tekeningen aanwezig die uit beide mobilisatieperiodes dateren 
en vermoedelijk door de soldaten zijn gemaakt. Ook bijnamen van plekken 
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binnen het fort dateren uit deze periode en zijn bedacht door de soldaten, 
zoals de Kalverstraat (straat tussen toren en contrescarp), straatje van Ver-
meer (binnen de toren) en het Oranjeplein. Op het Oranjeplein staat een 
herdenkingsmonument met lindenboom van de mobilisatieperiode tijdens 
WOI. 

Tussen 1940 en 1945 werd Fort Honswijk door de Duitsers bezet en in ge-
bruik genomen als verzamel- en opslagplaats van in beslag genomen wa-
pens en munitie van Nederlanders. Deze werden op transport gesteld naar 
Duitsland om daar verwerkt te worden voor de wapenindustrie. Het fort is 
slechts incidenteel gebruikt als arrestantenverblijf voor overtreders van de 
door de Duitsers ingestelde nieuwe regels. Er zijn toen geen aanpassingen 
gedaan binnen het fort.

3.5  Bouwfase 5: 1945-1946
Fort Honswijk deed van 1945 tot 1948 dienst als gevangenkamp voor 
Duitse krijgsgevangenen en ‘foute Nederlanders’ (NSB’ers, Nederlandse 
leden van de SS en enkele beruchte beulen van Kamp Amersfoort) en 
ressorteerde onder het Bureau Nationale Veiligheid. Van de kelder van 
toren I, de contrescarp K en het munitiemagazijn H weten we zeker dat 
deze zijn gebruikt als gevangenis.Uit deze periode dateren de tralies voor 
de vensters en een muurtekening in het munitiemagazijn uit 1946 waarop 
een ‘stamboom van foute Nederlanders’ staat afgebeeld. Ook een aantal 
schilderingen op de muren van de contrescarp en de kelder dateren uit 
deze periode. Direct na de Tweede Wereld oorlog in 1945 wordt gebouw P 
gerealiseerd, onder andere als eetzaal voor de bewakers.

Gebouwen uit deze periode: officiersmess (1946). Dit is geen rijksmonu-
ment en wordt hierna niet nader beschreven en gewaardeerd.

3.6 Bouwfase 6: 1949 – 1968
Na opheffing van het gevangenkamp in 1948 is het fort tot 1968 in gebruik 
door de Koninklijke Luchtmacht. De NHW werd in 1948 onbruikbaar ver-
klaard voor eventuele toekomstige oorlogen, de forten krijgen een nieuwe 
functie als opslag en bewerking van munitie. Er worden nieuwe gebouwen  

1950 

 

1930 

Luchtfoto Fort Honswijk, circa 1930. 
Bron: NIMH

Luchtfoto Fort Honswijk, circa 1950. 
Bron: NIMH
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gerealiseerd, eerst voornamelijk in het zuidelijke deel en vanaf 1959 in het 
noordelijke deel van het Fort. De remises worden gebruikt als opslagplaats 
voor defensiemateriaal. Mogelijk zijn in deze periode de klampmuren (ge-
wapend grindbeton, metselwerk) tegen de trasbeton constructies gebouwd 
en zijn de eerste aanpassingen gedaan in de remises (dichtmetselen lam-
pennissen en doorgangen, extra doorgang in de gevels van remise M en 
E). De fortwachterswoning wordt gesplitst in twee woningen (1950). Tussen 
1959 en 1960 zijn onder andere een werkplaats, kokerschietbaan voor 
boordwapens van vliegtuigen, kantine en kantoren gebouwd. Barakken/
nissenhutten dienden als slaapplaats voor soldaten.

Gebouwen uit deze periode: gebouw B (werkplaats en kokerschietbaan, 
1959) en gebouw O (werkplaats, 1959). Dit zijn geen rijksmonumenten, ze 
worden hierna niet nader beschreven en gewaardeerd.

3.7 Bouwfase 7: 1969-1997
Van 1969 tot 1997 wordt het fort gebruikt door de Koninklijke Landmacht 
voor munitierenovatie en opslag van munitie. Er komen nieuwe gebouwen 
en sommige andere gebouwen worden gesloopt. Tussen 1968 en 1971 
wordt een nieuwe 'moderne' munitiewerkplaats V gebouwd. De lokalen in 
gebouw H kregen een andere functie (douche- wasruimte, technische ruim-
te) wat gepaard ging met enkele aanpassingen in 1972 (deels verwijderen 
binnenmuur, extra doorgang in de gevel). In 1972 worden ook aanpassin-
gen aangebracht in remise F en aanbouw M. In de periode na 1997 zijn 
met name veel gebouwen afgebroken.

Gebouwen uit deze periode: gebouw V (munitiewerkplaats, 1968-1971). Dit 
is geen rijksmonument en wordt hierna niet nader beschreven en gewaar-
deerd.
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In dit hoofdstuk wordt ingezoomd op de gebouwen die worden beschermd 
als rijksmonument (RM). De gebouwen die getransformeerd worden, wor-
den uitgebreid beschreven, de gebouwen die buiten de transformatieopga-
ve vallen worden op hoofdlijnen beschreven en gewaardeerd. 

• Poortgebouw A met poterne B (op hoofdlijnen)
• Schuilplaats C
• Remise D
• Remise E
• Remise F met latere aanbouw M
• Remise G met munitiemagazijn
• Munitiewerkplaats H
• Verdedigbare toren I (op hoofdlijnen)
• Contrescarpgalerij K met remise L
• Fortwachterswoning T (op hoofdlijnen)
 

4. Gebruiksgeschiedenis en beschrijving per gebouw (RM)

V
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4.1 Poortgebouw A met poterne B

Bouw- en gebruiksgeschiedenis
Het poortgebouw is gerealiseerd in de periode 1878-1884. Vanwege de 
waterkerende functie van de dam kon de gracht niet doorgetrokken worden 
om als hindernis te dienen tussen de buitenwereld en het fort. Om deze re-
den is het poortgebouw gebouwd. Het is een van de weinige overgebleven 
bomvrije poortgebouwen in de NHW. 

Het vormde tot vlak voor de Tweede Wereldoorlog de enige toegang tot 
het Fort. Pas vlak voor de Tweede Wereldoorlog is aan de zuidzijde een 
doorgang gemaakt voor auto’s. Dit was noodzakelijk gezien de toegeno-
men breedte van legervoertuigen die niet of slechts met moeite nog door 
de poort konden. Ruim na de oorlog is ook de fortwal aan de noordzijde 
vergraven. 

Het exterieur van het poortgebouw is redelijk authentiek, het is in 2018 
gerestaureerd. Door de doorbraken in de fortwal aan weerszijde van het 
poortgebouw is de historische verbinding met de fortwal verstoord.

Bouwhistorische beschrijving

Situering, bouwmassa
Het poortgebouw ligt wat verloren op het terrein, maar sloot oorspronkelijk 
aan beide zijden aan op de fortwal. De fortwal was, voor een goede verde-
diging van het terrein, tot op enige afstand van het poortgebouw beduidend 
hoger opgetrokken dan op andere delen. Het poortgebouw is eenlaags met 
een representatieve gevel aan de westzijde en een eenvoudige gevel aan 
de oostzijde, verder is het gebouw voorzien van gronddekking. De 21 m 
lange gang of poterne B loopt vanaf de buitenzijde onder een dikke laag 
grond schuin naar beneden, naar het terreplein.

Hoofdstructuur
Het gebouw is gefundeerd op een dikke betonplaat. De structuur bestaat 
uit een centrale poterne met aan weerszijde ruimten. De muren zijn opge-
trokken in metselwerk. Voordat men met de bouw kon beginnen is eerst 
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Figuur 2.4; Foto impressie toegangspoort met poterne   
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het achterliggende terreplein opgehoogd tot een vergelijkbaar maaiveldni-
veau als van het in 1842 opgehoogde zuidelijke terreindeel waar de toren 
is gebouwd. Onder een vrij sterke, maar begaanbare helling kon hiermee 
het hoogte verschil tussen de voor- en achterkant van de poort worden 
overbrugd.  

Exterieur
De voorgevel aan de westzijde is representatief en opgetrokken in een ne-
oclassicistische bouwstijl met versieringen in hardsteen en cement. Het is 
met profileerde pilasters in vijf traveeën verdeeld. De sokkel werd in rustica 
uitgevoerd in natuursteen. Ook de dakrand is afwisselend in van natuur-
steen en cement en sterk geprofileerd. In het midden van iedere travee is 
een boogvormig raam met een rustieke omlijsting. Boven de ingang is op 
een hardstenen plaat de naam ‘HONSWIJK’ aangebracht. De (gerestau-
reerde) dubbele voordeur is opgebouwd uit vier lagen kruiselings getim-
merd hout. De achtergevel is eenvoudig vormgeven. De terugliggende 
gevel is gemetseld, in het midden is een dubbele houten deur met kleine 
ruiten (daglicht).

Interieur
Achter de trechtervormige gevel van het gebouw bevinden zich vier 
wachtlokalen met ieder een raam met ijzeren luiken en schietgaten voor 
handvuurwapens. Van hieruit kon men zowel frontaal vuur uitbrengen op 
de toegangsweg als flankerend vuur op de taluds ervan.   
De ruimten zijn verhuurd en waren tijdens de inspectie niet toegankelijk. 
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Zicht op achteruitgang poterne A Zicht op helling en wachtlokaal 

 

 

Achterzijde poterne A  
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poortgebouw met poterne B

poortgebouw met aan weerszijde de fortwal  (bron: NIMH)
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4.2 Schuilplaats C 

Bouw- en gebruiksgeschiedenis
Schuilplaats C dateert uit de periode 1878-1881. In die periode is de artille-
rie vanuit de verdedigbare toren verplaatst naar opstellingen op de fortwal. 
Hiervoor zijn niet alleen remises gebouwd, maar is ook een extra schuil-
plaats C voor artilleristen gerealiseerd. Dit kleine bouwwerk heeft dezelfde 
opbouw als remise D, E en F. Het heeft als schuilplaats gefunctioneerd 
in de perioden van mobilisatie van het leger op het Fort en tijdens groot-
schalige oefeningen. Buiten die perioden stond het leeg en was het niet in 
gebruik. Nadat de NHW in 1948 haar verdedigende functie verloor, is dit 
gebouw onder andere door de kleine afmetingen en de moeilijke bereik-
baarheid ervan niet meer gebruikt. 
Schuilplaats C verkeert nog in vrijwel volledig authentieke staat. De schuil-
plaats als onderdeel van de fortwal is afleesbaar.

Bouwhistorische beschrijving

Situering, bouwmassa
De remise ligt strategisch op een verhoogd plateau in de oostelijke fortwal 
dichtbij de opstelplaatsen van de kanonnen op die wal. Het bestaat uit een 
bouwlaag en is grondgedekt en maakt onderdeel uit van de fortwal. De 
remise is toegankelijk via de doorgang in de westgevel. 

Hoofdstructuur
De schuilplaats is niet onderheid, maar is gebouwd op een betonnen 
plaatfundering. Het gebouw bestaat uit een beuk. De muren en het dak zijn 
samengesteld uit trasbeton. Naast het trasbeton ontleent de schuilplaats 
haar defensieve kracht ook aan een dikke laag grond die na de bouw over 
het gebouw is aangebracht. 
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Figuur 2.10; Foto impressie schuilplaats C   

  
Voorgevel met originele houten deuren Deur met getraliede venster en leidingen op gevel 
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Figuur 2.10; Foto impressie schuilplaats C   

  
Voorgevel met originele houten deuren Deur met getraliede venster en leidingen op gevel 

  
Zicht op binnenruimte Aantasting trasbeton 

Exterieur
De gevel is gemetseld, dit is een later aangebrachte halfsteens klampmuur. 
In het midden van de gevel is een doorgang met dubbele houten draaideu-
ren. Waarschijnlijk zijn dit de originele houten deuren. Er waren van origine 
geen schuifdeuren in dit gebouw, zoals bij de andere remises (D, E, F en 
G). 

Interieur
De binnenruimte bestaat uit één lokaal (oorspronkelijk schuilplaats) en 
twee kleine bergplaatsen (oorspronkelijk verbruiksmagazijnen). 
 

2020

interieur schuilplaats C



4.3 Remise D

Bouw- en gebruiksgeschiedenis
Remise D dateert uit 1879 (volgens het jaartal boven de deur op de bouw-
tekeningen uit 1882). Na het moment van gereed komen was het in gebruik 
als stallingsruimte voor de kanonnen die van hieruit snel in positie konden 
worden gebracht op de emplacementen op de fortwal rondom deze remise. 
De twee andere ruimtes (voor opslag en fabricage van munitie) waren oor-
spronkelijk leeg en zouden pas in gebruik worden genomen bij een reële 
oorlogsdreiging. Nadat de artillerie begin 1900 goeddeels buiten het Fort is 
geplaatst naar wisselende posities in batterijen in de omgeving van het Fort 
wordt de remise aangepast voor het gebruik als infanterie schuilplaats. Niet 
uitgesloten wordt dat de remise in latere tijd nog wel incidenteel is gebruikt 
als opslagplaats voor defensie materiaal. 

Remise D is de meest authentieke remise. In het exterieur en interieur 
zijn nauwelijks aanpassingen gedaan. De rond 1900 aangebrachte stalen 
draaideuren en de gewapende grindbeton frontmuur zijn nog aanwezig. De 
positionering van gebouw P heeft de afleesbaarheid van de relatie tussen 
remise D en de fortwal aangetast.

Bouwhistorische beschrijving

Situatie, bouwmassa
Remise D ligt strategisch op een verhoogd plateau van bastion IV en is 
dicht bij de opstelplaatsen van de kanonnen gelegen. Het gebouw is een-
laags en voorzien van gronddekking aan de oostzijde en een gevel aan de 
westzijde. Op zeer korte afstand van deze remise (westzijde) is in 1946 de 
officiersmess (gebouw P) gerealiseerd. 

Constructie
De remise is niet onderheid, maar is gebouwd op een betonnen plaat-
fundering. De structuur bestaat uit een brede en smalle beuk. De muren 
en het dak zijn samengesteld uit trasbeton. Naast het trasbeton ontleent 
de remise haar defensieve kracht ook aan een dikke laag grond die na 
de bouw over het gebouw is aangebracht. Door deze grondmassa is het 
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Plattegrond remise D (1882). Linker brede beuk is een stal-
lingsruimte voor kanonnen (en schuilplaats), rechter smalle 
beuk voor opslag en fabricage van munitie.
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2.6.5 Waardestelling 
………………. 

2.6.6 Resultaten 
In onderstaande tabel staan de belangrijkste resultaten van de bouwhistorische inventarisatie, opnamen 
en (gedeeltelijke) ontleding van remise D weergegeven. 

 

Tabel 2.6; Samenvattende resultaten remise D 

Gebouw/object Remise D   
Status Rijksmonument   
Bouwjaar/periode 1878-1884   
Materiaalgebruik Trasbeton   
Indeling object Drie ruimtes: stallingsruimte voor kanonnen en tevens schuilplaats artilleristen en 

twee ruimtes voor opslag en fabricage van munitie 
Afmetingen ruimtes Zie tekeningen   
Bouwkundige 
aanpassingen, extern 

Ja; eenmalig   

Periode 1900   
Aard aanpassingen • Gevel aangebracht bestaande uit gewapend grindbeton; 

• Oorspronkelijke schuifdeuren vervangen door stalen draaideuren 
• Elektriciteitsleidingen op de buitengevel 

Inrichtingsveranderingen Niet tot nauwelijks    
Periode  1900   
Aard van veranderingen • Een kleine verhoging links van de buitendeur met waterafvoer 

• …. 
Constructieve staat 
object algemeen, extern 

redelijk   

Bijzonderheden • Aantasting afdeklaag grindbeton 
• Grondafdekking geërodeerd bij de aansluiting op de frontmuur 
• …… 

Constructieve staat 
algemeen, intern  

Goed   

Bouwkundige gebreken 
extern 

• Scheuren in afdeklaag 
• Waterdoorslag door afdeklaag…………….. 
• ………………. 

Bouwkundige gebreken, 
intern 

• binnendeuren weg en deurstijlen sterk aangetast  
• ……………… 

    
Bijzonderheden • Aanwezigheid gemetselde voorzet wanden tegen achtergevel 

• ………….. 
    

 

Figuur 2.6; Foto impressie remise D   

  

Ventilatieroosters in de voorgevel, tpv de kleine ruimten. Begin 1900 is de remise 
voorzien van gewapend grindbeton.

brede beuk met stallingsruimte voor kanonnenprincipe van de ventilatie

ventilatierooster

lampennis

ventilatierooster
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Gevel met oorspronkelijke luchtroosters munitielokalen Aantasting afwerklaag gevel 

  

Zicht op tussenruimte remise en officiersmess Stallingplaats kanonnen met lucht-roosters in achterwand en 

lampenis 

  

Ruimte voor munitie opslag met lampenis voor verlichting Tussendeur van stallingsplaats naar munitie opslag 

 

 

Bestaande schuifdeuren gebruikt voor dubbele draaideur  

  

  

 

De ingang van remise D wordt afgeslo-
ten met twee tot draaideur aangepaste 
schuifdeuren.

gebouw onzichtbaar gemaakt en onderdeel geworden van het kunstmatige 
landschap. De grondafdekking op het gebouw lijkt (plaatselijk) niet meer te 
voldoen aan de oorspronkelijke dikte en profilering.

Exterieur
De gevel is opgetrokken uit trasbeton en afgewerkt met een laag grindbe-
ton (>1900). Het grindbeton is aangebracht vanuit de gedachte dat een 
dergelijke wand beter bestand zou zijn tegen de op dat moment ingevoerde 
brisantgranaat. In het midden is een doorgang naar de stallingsruimte voor 
kanonnen. In de doorgang zijn stalen draaideuren, oorspronkelijk waren 
dit houten schuifdeuren. De filosofie hierachter was dat bij een beschieting 
van het gebouw, waarbij puin en/of grond naar beneden zou kunnen vallen 
schuifdeuren eenvoudiger te openen zouden zijn dan naar buiten draaien-
de deuren. Rechts van de doorgang zijn ventilatieroosters ter plaatse van 
de kleine ruimten (oorspronkelijk).

Interieur
Binnen zijn drie ruimtes aanwezig. De diepe ruimte is een stallingsruimte 
voor kanonnen en twee kleinere ruimtes zijn voor de opslag en fabricage 
van munitie. De grote ruimte wordt geventileerd door ventilatieroosters in 
de achtergevel en voorgevel. Via een spouw staan de roosters met elkaar 
in verbinding. In de tussenmuur van de stallingsruimte en de achterste 
munitieruimte is een afsluitbare lampen-nis aangebracht. De twee munitie-
ruimtes zijn met houten deuren af te sluiten. 
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4.4 Remise E

Bouw- en gebruiksgeschiedenis
Remise E dateert uit 1879 (volgens het jaartal boven de deur op de bouw-
tekeningen uit 1882). Na het moment van gereed komen was het in gebruik 
als stalling voor de kanonnen die van hieruit snel in positie konden worden 
gebracht op de emplacementen op de fortwal rondom deze remise. De 
twee andere ruimtes (voor opslag en fabricage van munitie) waren oor-
spronkelijk leeg en zouden pas in gebruik worden genomen bij een reële 
oorlogsdreiging. Nadat de artillerie begin 1900 goeddeels buiten het Fort is 
geplaatst naar wisselende posities in batterijen in de omgeving van het Fort 
is de remise geschikt gemaakt om te gebruiken als infanterie schuilplaats. 
De remise is in latere tijd gebruikt als opslagplaats voor defensie materiaal. 

Remise E is redelijk authentiek. In het exterieur en interieur hebben aan-
passingen plaatsgevonden. De rond 1900 aangebrachte stalen draaideu-
ren zijn niet meer aanwezig. De relatie met de fortwal is nog steeds goed 
afleesbaar.
 
Bouwhistorische beschrijving

Situering, bouwmassa
Remise E ligt strategisch op een verhoogd plateau van bastion III en 
is dicht bij de opstelplaatsen van de kanonnen gelegen. Het gebouw is 
eenlaags en voorzien van gronddekking aan de oostzijde en een gevel met 
doorgang aan de westzijde. 

Hoofdstructuur
De remise is niet onderheid, maar is gebouwd op een betonnen plaatfun-
dering. De structuur bestaat uit een brede en een smalle beuk. De muren 
en het dak zijn samengesteld uit trasbeton. Naast het trasbeton ontleent 
de remise haar defensieve kracht ook aan een dikke laag grond die na 
de bouw over het gebouw is aangebracht. Door deze grondmassa is het 
gebouw onzichtbaar gemaakt en onderdeel geworden van het kunstmati-
ge landschap. De grondafdekking op het gebouw lijkt niet meer overal te 
voldoen aan de oorspronkelijke dikte en profilering.
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Plattegrond huidige situatie. De ruimten in de smalle beuk zijn 
samengevoegd.

Westgevel

Plattegrond ca. 1882. Linker beuk stalling kanonnen (en 
schuilplaats), rechter beuk opslag en fabricage van munitie
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2.7.5 Waardestelling 
………………. 

2.7.6 Resultaten 
In onderstaande tabel staan de belangrijkste resultaten van de bouwhistorische inventarisatie, opnamen 
en (gedeeltelijke) ontleding van remise E weergegeven. 

Tabel 2.7; Samenvattende resultaten remise E 

Gebouw/object Remise E   
Status Rijksmonument   
Bouwjaar/periode 1878-1884   
Materiaalgebruik Trasbeton   
Indeling object Drie ruimtes: stallingsruimte voor kanonnen en tevens schuilplaats artilleristen en 

twee ruimtes voor opslag en fabricage van munitie 
Afmetingen ruimtes Zie tekeningen   
Bouwkundige 
aanpassingen, extern 

Ja; eenmalig   

Periode 1900   
Aard aanpassingen • Gevel aangebracht bestaande uit gewapend grindbeton; 

• Oorspronkelijke schuifdeuren vervangen door twee houten deuren;  
• Ventilatieroosters verdwenen  

Inrichtingsveranderingen Ja   
Periode  1900   
Aard van veranderingen • Doorgangen dichtgemetseld ? 

• …. 
Constructieve staat 
object algemeen, extern 

redelijk   

Bijzonderheden • ….. 
• …… 
• …… 

Constructieve staat 
algemeen, intern  

redelijk   

Bouwkundige gebreken 
extern 

• Doorslag van grondwater door de voorgevel 
• Aantasting van het grindbeton (vrij liggende wapening) 
• Leidingen op buitengevel 

Bouwkundige gebreken, 
intern 

• Niet kunnen beoordelen nog (verhuurd) 
• ……………… 
• ……………… 

    
Bijzonderheden • …………. 

• ………………. 
    

 

Figuur 2.7; Foto impressie remise E   

  
Voorgevel met latere nieuwe deur op plaats ventilatierooster Leidingen op gevel 

deur tpv
ventilatierooster

plattegrond huidige situatie

plattegrond 1884

2323



Exterieur
De gevel is opgetrokken uit trasbeton en afgewerkt met een laag gewa-
pend grindbeton (>1900). Het grindbeton is aangebracht vanuit de gedach-
te dat een dergelijke wand beter bestand zou zijn tegen de op dat moment 
ingevoerde brisantgranaat. De ruimtes waren oorspronkelijk van buitenaf 
toegankelijk door  één dubbele houten schuifdeur ter plaatse van de op-
stelplaats voor kanonnen. Rond 1900 is de ingang gewijzigd en zijn twee 
stalen draaideuren geplaatst in samenhang met de genoemde afwerklaag.
De filosofie hierachter was dat bij een beschieting van het gebouw, waarbij 
puin en/of grond naar beneden zou kunnen vallen schuifdeuren eenvoudi-
ger te openen zouden zijn dan naar buiten draaiende deuren. De dubbele 
houten schuifdeur is rond 1900 vervangen door twee stalen draaideuren. In 
latere tijd zijn deze weer vervangen en bestaat de toegang nu uit een een-
voudige houten draaideur. Rechts van deze deur bevindt zich een tweede 
houten deur (niet oorspronkelijk) ter hoogte van de twee ventilatieroosters 
bij de kleine opslagplaats voor munitie. De ventilatieroosters zijn daarbij 
verdwenen.

Interieur
Binnen zijn twee ruimten aanwezig, dat waren er drie. Eén diepe ruimte 
voor de stalling van de kanonnen en van oorsprong twee kleinere ruimtes 
en suite voor de opslag en fabricage van munitie. De stallingsruimte voor 
kanonnen is nog volledig in tact. Wel is de doorgang naar de fabricage- en 
opslagruimte voor munitie dichtgemetseld. De fabricage- en opslagruimtes 
vormen op dit moment één ruimte omdat de tussenmuur hier is wegge-
broken. De ruimtes werden geventileerd door ventilatieroosters in de 
achtergevel en voorgevel. Via een spouw stonden de roosters met elkaar 
in verbinding. Dit systeem werkt niet meer nu de ventilatieroosters in de 
voorgevel zijn vervangen door een deur. Aan de zijde van de munitieruimte 
is de lampen-nis dichtgemetseld. Voor de noodzakelijke ventilatie is een 
luchtrooster gemaakt in het plafond van de twee ruimtes. 

stallingsruimte voor kanonnen
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Aantasting grindbeton met vrij liggende wapening Waterdoorslag frontgevel 

  
Doorgaande scheurvorming. Aantasting frontgevel 

 

 
In het verleden aangebrachte nieuwe grondafdekking Stallingsruimte in tact met luik in nis en wel luchtgat plafond 

  
Doorgang van stalling naar munitieopslag dichtgemetseld Lampen-nis in munitieopslag dichtgemetseld 

 

lampennis

ventilatierooster

ventilatiekoker
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4.5 Remise F met latere aanbouw M

Bouw- en gebruiksgeschiedenis
Remise F dateert uit 1879 en heeft dezelfde opbouw als C, D en E. Na het 
moment van gereed komen was de grote ruimte in gebruik als stalling voor 
de kanonnen die van hieruit snel in positie konden worden gebracht op de 
emplacementen op de fortwal rondom deze remise. De twee kleine ruimtes 
(opslag en fabricage van munitie) zouden pas in gebruik worden genomen 
bij een reële oorlogsdreiging. Nadat de artillerie begin 1900 goeddeels 
buiten het Fort is geplaatst naar wisselende posities in batterijen in de 
omgeving van het Fort, is de remise buiten functioneel gebruik gesteld. 
De remise is in de jaren daarna gebruikt als opslagplaats voor defensie 
materiaal.  

Direct na het gereed komen van remise F werd in 1884-1885 tegen de 
zuidzijde ervan gebouw M opgetrokken. De aanleiding voor de bouw vorm-
de het voorgenomen besluit om met de introductie van de brisantgranaat 
de artillerie buiten het Fort te plaatsen en onder te brengen in verplaats-
bare opstellingen in de omgeving ervan. Om te voorkomen dat met het 
weghalen van de kanonnen van de fortwal de inlaatsluis onvoldoende kon 
worden verdedigd, is dit gebouw gerealiseerd. De verdediging kon daar-
door vanuit een gedekte opstelling plaatsvinden. Het gebouw bestaat uit 
twee kazematten, een schuilplaats en twee verbruiksmagazijnen. In 1897 
werd de bewapening in de kazematten vervangen door twee mitrailleurs. 

Vanaf 1948 nam de Koninklijke Luchtmacht remise F en aanbouw M in 
gebruik voor opslag van munitie. De verbruiksmagazijnen in aanbouw M 
zijn later in gebruik genomen als ‘elektriciteitshuisje’ met een aparte ingang.
Remise F  is redelijk authentiek. In het exterieur hebben kleine aanpassin-
gen plaatsgevonden, het interieur is gaaf. In aanbouw M hebben met name 
in het interieur een aantal wijzigingen plaatsgevonden. De relatie met de 
fortwal (F) en schootsveld richting de inundatiesluis (M) is goed afleesbaar.
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Na 1935 zijn de klampmuur, roosters en deuren aangebracht.

Remise K is een kazemat van waaruit de inlaatsluis verdedigd kon worden dmv twee 
kanonnen.

plattegrond huidige situatie

plattegrond 1884
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Bouwhistorische beschrijving remise F

Situering, bouwmassa
Remise F ligt strategisch op een verhoogd plateau van bastion II en is dicht 
bij de opstelplaatsen van de kanonnen gelegen. Het gebouw is eenlaags 
en aan de oostzijde voorzien van gronddekking en aan de westzijde is de 
gevel met toegang tot de stallingsruimte gesitueerd. 

Hoofdstructuur
De remise is niet onderheid, maar is gebouwd op een betonnen plaat-
fundering. De structuur bestaat uit een brede en smalle beuk. De muren 
en het dak zijn samengesteld uit trasbeton. Naast het trasbeton ontleent 
de remise haar defensieve kracht ook aan een dikke laag grond die na 
de bouw over het gebouw is aangebracht. Door deze grondmassa is het 
gebouw onzichtbaar gemaakt en onderdeel geworden van het kunstmatige 
landschap. De grondafdekking op het gebouw voldoet niet meer aan de 
oorspronkelijke dikte profilering.

Exterieur
De gevel is opgetrokken in trasbeton en afgewerkt met een halfsteens ge-
metselde klampmuur (>1935). In het midden is een doorgang naar de stal-
lingsruimte met een eenvoudige houten deur (1972). Oorspronkelijk was 
dit een dubbele houten schuifdeur die rond 1900 is vervangen door twee 
stalen draaideuren. De filosofie achter de constructie van schuifdeuren was 
dat bij een beschieting van het gebouw, waarbij puin en/of grond naar be-
neden zou kunnen vallen schuifdeuren eenvoudiger te openen zouden zijn 
dan naar buiten draaiende deuren. Rechts van de doorgang zijn ter plaatse 
van de kleine ruimten ventilatieroosters, deze zijn vernieuwd (1972).

Interieur
Binnen waren drie ruimtes aanwezig. Eén diepe ruimte voor de stalling van 
de kanonnen en twee kleinere ruimtes en suite voor de opslag en fabricage 
van munitie. De twee kleinere ruimtes zijn samengevoegd tot één ruimte. 
De ruimtes worden geventileerd door ventilatieroosters in de achtergevel 
en voorgevel. Via een spouw staan de roosters met elkaar in verbinding. 
In de munitieopslag is een ventilatieopening gemaakt in de achterwand 
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Remise F, situatie ca. 1882. In de brede 
beuk is een stallingsruimte voor kanon-
nen (en schuilplaats), Smalle beuk 2 
verbruiksmagazijnen voor projectielen.
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Periode  n.v.t. Na 1935  
Aard van veranderingen • N.v.t. • Doorgang naar verbruiksmagazijn dicht 

gemetseld. 
Constructieve staat 
object algemeen, extern 

Redelijk; slechte staat 
voorzetwand 

Redelijk tot goed  

Bijzonderheden • Betonnen rand bovenzijde zijn slechts trottoirbanden 
• Grondafdekking gedevalueerd. 
• …… 

Constructieve staat 
algemeen, intern  

Redelijk tot goed matig  

Bouwkundige gebreken 
extern 

• Voorgevel aan zijkant niet goed aansluitend op trasbeton; 
• Grote doorgaande scheur in losstaande gevel; 
• Leidingen op buitengevel 

Bouwkundige gebreken, 
intern 

• Nauwelijks m.u.v. 
scheuren in beton 

• Grote scheurvorming over volle breedte gebouw 
• ……………… 

    
Bijzonderheden 
algemeen 

• …………. 

    
 

Figuur 2.8a; Foto impressie remise F   

  
Remise F links met latere aanbouw M rechts Eenvoudige houten deur met nieuwe roosterplaten 

  
Oude en eerder gerepareerde doorgaande scheur In stallingsruimte oude ventilatiegaten nog in achtermuur 

lampennis

ventilatierooster
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Aanbouw M, ca. 1884, met twee kaze-
matten, een schuilplaats en 2 verbruiks-
magazijnen

Interieur remise F
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en plafond (1972). Ook in de stallingsruimte is een ventilatieopening in het 
plafond aanwezig. In de tussenmuur van de stallingsruimte en één van 
de munitieruimtes is een afsluitbare lampen-nis aangebracht. De toegang 
van het stallingslokaal naar de eerste munitieruimte was door twee achter 
elkaar geplaatste deuren af te sluiten, terwijl de twee munitieruimten onder-
ling door een deur was af te sluiten. 

Bouwhistorische beschrijving aanbouw M

Situering, bouwmassa
Aanbouw M is strategisch gelegen op de fortwal. Het gebouw is eenlaags 
en voorzien van een grondafdekking. De gemetselde gevels zijn gericht op 
het terreplein en inlaatsluis. 

Exterieur
De gevels zijn opgebouwd uit trasbeton en zijn voorzien van gemetselde 
halfsteensmuur klampmuur (waarschijnlijk jaren vijftig. In de frontmuur (aan 
terreplein) zijn in de linker helft van de gevel twee doorgangen, waarvan de 
linker later is aangebracht. De doorgangen geven toegang tot twee elektri-
citeitslokalen. In de rechter helft van de gevel is een derde brede door-
gang met aan weerszijde een venster, deze zijn oorspronkelijk. De brede 
doorgang was de toegang tot de dubbele kazemat. In de doorgangen zijn 
stalen draaideuren, deze zijn niet oorspronkelijk. In de gevel gericht op de 
inlaatsluis (nu dam) zijn twee schietopeningen.

Structuur
De structuur (wanden, vloer, dak) is opgebouwd uit trasbeton. De structuur 
bestaat uit twee ruimtes, met daartussen een gang, die aan het terreplein 
zijn gesitueerd en twee ruimten (kazematten) daarachter. De kazematten 
zijn georienteerd op de inlaatsluis. De rechter ruimte aan het terreplein 
staat via doorgangen in directe verbinding met de daarachter gelegen 
kazematten. 

Interieur
In aanbouw M zijn drie compartimenten met ieder een eigen toegang vanaf 
het terreplein. De meest linkse ruimte is eigendom van Stedin en dient voor 
de centrale toevoer van elektriciteit. De rechtse ruimte dient als centrale 
distributie ruimte van elektriciteit binnen het Fort.  
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Zijgevel met schietopeningen Zichtbaar trasbeton in schietopening 

  
Doorgang van de schuilplaats naar de twee kazematten Idem als links 

  
Dichtgemetselde opening naar zijruimte Latere aangebrachte opening in plafond 

  
Afvoer in dak met scheur in beton Eerder gerepareerde scheur in plafond 
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Met kernboring gemaakt gat in plafond van ca. 0,45 m In munitieopslag lampen-nis nog aanwezig 

  
Extra luchtgat in achtermuur munitieopslag En ook hier een geboord luchtgat in plafond 

 

Figuur 2.8b; Foto impressie aanbouw M   

  
Voorgevel aanbouw met drie deuren Stalen deuren en luiken remise M: rechter openingen zijn oor-
spronkelijk (verbruiksmagazijn, schuil-
plaats), linker is later aangebracht.

later aangebracht

Interieur aanbouw M

Plattegrond huidige situatie
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4.6 Remise/ munitiemagazijn G

Bouw- en gebruiksgeschiedenis
Remise G is gebouwd in 1879. De drie munitiemagazijnen op de beneden-
verdieping waren oorspronkelijk in gebruik als buskruitmagazijn, vulplaats 
en projectielen- en munitiemagazijn. Vanuit remise G kon de geweergalerij 
bij de inlaatsluis en tevens de bovenliggende remise worden bereikt, en 
bediend van munitie. Om de munitie niet via een aanwezige houten trap 
naar boven te hoeven vervoeren, is een eenvoudige handtakellift gemaakt 
in de ruimte vóór de trap. De munitie kon via deze lift naar een plateau op 
de bovenverdieping worden gehesen. 

Remise G is authentiek. In het exterieur en interieur zijn slechts kleine aan-
passingen gedaan. De relatie met de fortwal en verbinding met de contres-
carp en sluis is nog afleesbaar.

Bouwhistorische beschrijving

Situering, bouwmassa
Remise G is gelegen in bastion I. Het gebouw is tweelaags en voorzien 
van een kelder. Aan de westzijde is een gevel (eerste verdieping), aan de 
oostzijde is het gebouw voorzien van gronddekking. De middelste bouw-
laag staat via een poterne in verbinding met de contrescarp en de walgang 
richting de inlaatsluis. 

Hoofdstructuur, interieur
Het gebouw is onderheid met houten palen en daarop een paalroos-
terwerk. Het gebouw is volledig uit bakstenen opgetrokken. Onder het 
gebouw is een kelder aanwezig, die niet bereikbaar is vanaf de begane 
grondverdieping. Alle ruimten op de begane grondverdieping zijn omringd 
door een binnenmuur als extra bescherming tegen granaatinslagen. Tus-
sen deze binnenmuur en buitenmuur liep een spouwgang. Deze zorgde 
niet alleen voor een goede ventilatie, en daarmee lage luchtvochtigheid in 
de munitiewerklokalen, maar deed ook dienst als gang om de vele olielam-
pen in de lampenissen te kunnen bedienen. De vloerconstructies bestaan 
uit gemetselde boogconstructies. Boven de middelste bouwlaag is een 
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gang naar
contrescarp,
inlaatsluis

in de westgevel is een dubbele houten deur

Plattegrond 1882

vulplaats
buskruitmagazijn
projectielenmagazijn
loodverwerkerij
spouwgang
verbindingen

plattegrond huidige situatie

plattegrond 1884
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remise gebouwd voor de opstelling van kanonnen en tevens schuilplaats 
ten tijde van een mobilisatie. 

Mede door de vrij moeilijke bereikbaarheid van de lokalen (beneden ver-
dieping alleen via poterne en remise zelf vervolgens nog via een houten 
bordestrap) zijn er nadat het Fort zijn verdedigende functie verloor, geen 
bouwkundige wijzigingen aangebracht. Het onderste deel van de houten 
bordestrap naar de bovenliggende remise is deels provisorisch vervangen/
gerepareerd. Het trapgat is op de verdieping afgesloten door een later 
aangebrachte muur. Boven de trap was een handtakellift aanwezig, deze is 
verdwenen. 

Exterieur
De frontmuur van de remise (westzijde) is voorzien van twee vleugelmuren. 
De gevel is opgetrokken in metselwerk (geen klampmuur), in het midden 
is een brede doorgang met oorspronkelijk een dubbele houten schuifdeur 
(in gemetselde muur) naar de remise. Op de bovenrand van het gevelvlak 
staat het jaartal 1879. Het volledige gebouw is afgedekt door een dikke 
laag grond. Interieur buskruitmagazijn, met lampennissen in de binnenmuur
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kelder niet toegan-
kelijk

remise

Doorsnede ca. 1882
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trap naar opstelplaats

later gebouwde muur

restant van de
handtakellift 
tbv transport 
munitie

gang naar inlaatsluisdeurbeslag van koper/ messing (niet van 
ijzer ivm vonken), de detaillering past bij 
de detaillering van de trapleuning.
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4.7 Munitiewerkplaats H

Bouw- en gebruiksgeschiedenis
De munitiewerkplaats H is gebouwd in de periode van de grote verbouwing 
van Fort Honswijk in 1878-1884. In de munitiemagazijn vond de opslag en 
bewerking van munitie plaats. Van hieruit werd de hele bewapening van de 
Stelling Honswijk van munitie voorzien, dus niet alleen het Fort zelf maar 
ook de andere vestingwerken in de omgeving. Het gebouw heeft een bega-
ne grondverdieping en een kelder met in totaal 13 lokalen. De acht lokalen 
op de begane grondverdieping hadden aanvankelijk een gebruiksbestem-
ming als buskruitmagazijnen, vulplaatsen, projectielenmagazijnen en een 
loodverwerkerij voor kartetsen. De vijf lokalen in de kelderverdieping waren 
in gebruik als (buskruit)magazijn. Deze magazijnen waren bereikbaar via 
een ijzeren trap in de spouwgang. Ook konden via een handtakelsysteem 
zwaardere voorraden in de kelderlokalen worden opgeslagen. 

Na de Tweede Wereldoorlog is dit gebouw voor een periode van vier jaar 
(1945-1949) in gebruik geweest als gevangenis voor foute Nederlanders en 
Duitse oorlogsmisdadigers. Vandaar de tralies in vensters en lampenissen. 

Toen in 1949 het Fort door de Koninklijke Luchtmacht in gebruik werd 
genomen is het gebouw gebruikt voor de demonteren en renoveren van 
allerlei soorten munitie (periode 1949-1968). In de periode dat de Konink-
lijke Landmacht op het Fort was gevestigd (1968-1996) heeft het gebouw 
die functie behouden tot het moment dat er een nieuwe moderne muni-
tiewerkplaats V werd gebouwd (1968-1971). Vanaf dat moment hebben 
verschillende lokalen andere functies gekregen. Zo is lokaal 5 omgebouwd 
tot was- en doucheruimte (weer verwijderd) en is in lokaal 8 de verwar-
mingsinstallatie geïnstalleerd. Andere lokalen zijn in gebruik genomen voor 
de opslag van munitieonderdelen, terwijl de hele kelder vanaf die tijd niet 
meer in gebruik is geweest. 

Het gebouw is redelijk authentiek. In het exterieur en interieur hebben 
kleine wijzigingen plaatsgevonden. De ligging op het terreplein en de relatie 
met het poortgebouw is nog goed afleesbaar.
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Plattegrond 1882. De doorgangen bevinden zich aan 
weerszijde van de zichtlijn vanaf het poortgebouw.
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Bouwhistorische beschrijving

Situering, bouwmassa
Munitiewerkplaats H is om meerdere redenen dicht achter de uitgang van 
poortgebouw A gesitueerd. Eén ervan was  de behoefte om vanuit één 
centrale plaats te kunnen zorgen voor de inmiddels omvangrijke bewape-
ning van de Stelling Honswijk. Een plaats dicht achter de poort was voor de 
aan- en afvoer van munitie en munitieonderdelen handig, omdat daarmee 
niet de logistiek op het terrein zelf verstoord hoefde te worden. Daarnaast 
kon het gebouw zelf nog een verdedigende rol spelen bij het eventueel 
binnendringen van de vijand (verdekte verdediging vanuit de spouwgang). 
Het gebouw is eenlaags en voorzien van een kelder. Aan de oostzijde is 
gronddekking aanwezig, aan de westzijde is de gevel (aan de zijde van het 
poortgebouw).

Hoofdstructuur
Het gebouw bestaat uit vijf beuken. De kelder is gefundeerd op een houten 
paalfundering en is voorzien van een waterdichte trasbetonvloer. Het 
gebouw is volledig samengesteld uit dikke baksteenmuren en gemetselde 
boogvormige vloerconstructies. Alle ruimten op de begane grondverdieping 
zijn omringd door een binnenmuur als extra bescherming tegen granaat-
inslagen. Tussen deze binnenmuur en buitenmuur liep een spouwgang. 
Deze zorgde niet alleen voor een goede ventilatie, en daarmee lage lucht-
vochtigheid in de munitiewerklokalen, maar deed ook dienst als gang om 
de vele olielampen in de lampenissen te kunnen bedienen. De binnenmuur 
is ter plaatse van de linker beuk doorgebroken om de spouw plaatselijk 
bij de ruimte te trekken. Op het gebouw ligt een laag grondafdekking, die 
dit gebouw na realisatie ‘bomvrij’ moesten maken. Deze laag is beperkt 
aangetast en in dikte verminderd.

Exterieur
De gevel aan de westzijde is gemetseld en gesloten van karakter. In 
het metselwerk zijn vijf gemetselde boogconstructies ter plaatse van de 
beuken. In de gevel zijn twee oorspronkelijke doorgangen, aan de linker 
zijde is een later aangebrachte doorgang met stalen deur en luchtrooster 
(na 1972). De nieuwe deur is toegang van de (van de overige ruimtes 

kruitmagazijn
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afgesloten) linker beuk waarbij de spouw bij de ruimte is getrokken. Tussen 
de doorgangen zijn kleine oorspronkelijke vensteropeningen (schietgaten, 
daglicht). De stalen luiken zijn waarschijnlijk een vervanging van vroegere 
houten luiken.

Interieur
Op de begane grond zijn in de vijf beuken acht lokalen. In de spouwgang 
zorgen luiken en stalen trappen voor de bereikbaarheid van de kelder, bo-
ven de luiken zijn in het plafond ringen aangebracht. Dit zijn restanten van 
het handtakelsysteem om zwaar materieel de kelder in te hijsen. 

De lokalen 1 t/m 4 en 6 en 7 nog in originele staat met uitzondering de lam-
penissen en leidingwerk op de muren. In lokalen 6 en 7 zijn zeer recentelijk 
door vrijwilligers oude deuren opgeknapt en hier herplaatst, inclusief het 
van origine aanwezige koperbeslag. Lokaal 5 was laatstelijk in gebruik als 
was- en douchelokaal (vanaf 1972). Zeer recent zijn alle douchecabines 
gesloopt. De douchevloer met afvoeren zijn nog aanwezig. In lokaal 8 is 
nog deels een oude verwarmingsinstallatie aanwezig met veel leidingwerk 
die zich uitstrekt tot door de hele spouwgang van het gebouw. Ter hoogte 
van lokaal 2 is de spouwgang zowel voor als achter dit lokaal dichtgemet-
seld. De spouwgang is aan de voorzijde bij het lokaal getrokken om over 
een grotere ruimte te beschikken en de doorgang naar lokaal 1 is dichtge-
metseld. 

> Spouwgang tussen binnen- en buiten-
muur, oa om olielampen te bedienen

>> Tralies voor lampennissen (aange-
bracht toen het gevangenis werd)

buitenmuur

ring

luik

binnenmuur

> Muurtekening met een ‘Stamboom’ 
van foute Nederlanders na WOII, 1946. 
Voor de inventarisatie en waardering 
van de muurtekeningen wordt verwezen 
naar het rapport ' Ontdek de muurschil-
deringen en decoraties in fort Honswijk' 
(juni 2019).

>> Binnenmuur met lampennissen

zuurstof voor 
olielampen

duimen voor 
luiken

2 cm dik glas 
> vonkvrij 
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4.8  Verdedigbare toren I

Bouw- en gebruiksgeschiedenis
De toren is in de periode dat de NHW, en daarmee het Fort, een verdedi-
gende functie had niet altijd bemand of in gebruik geweest. Alleen in de 
perioden dat het leger in staat van paraatheid werd gebracht, werd het Fort 
en de toren volledig bezet; de zogenoemde mobilisatie perioden. In de 
jaren na de bouw van de verdedigbare toren tot aan 1870 was de toren ‘op 
slot’ en waren agrariërs uit de omgeving vrij om het Fort te betreden. Er wa-
ren zelfs pachtcontracten voor het beheer en onderhoud van de boomaan-
plant op het noordelijke deel van het fortterrein. Tot de grote verbouwing 
van het Fort, die begon in 1878 had de toren een verdedigende functie. Na 
de verbouwing die eindigde in 1884 had de toren uitsluitend een functie 
als kazerne. Vanaf dat moment werd het Fortterrein afgesloten door het 
poortgebouw. De bezetting van de toren is per periode zeer verschillend 
geweest, variërend van geen tot volledige bezetting. Gezien in de tijd gaat 
het om het volgende:

• 1848-1870: alleen kelder in gebruik voor opslag affuiten en gebruiks-
materiaal;

• 1870: volledige inrichting voor verdediging en bezetting met 350 perso-
nen als gevolg van 1e mobilisatie Duit-Franse oorlog;

• 1870-1914: niet tot nauwelijks in gebruik met tussentijds de grote 
verbouwing (1878-1884) waarbij de functie van de toren veranderde in 
die van kazerne;

• 1914-1918: volledige bezetting als gevolg van 2e mobilisatie;
• 1918-1939: niet tot nauwelijks in gebruik; 
• 1939-1940: volledige bezetting als gevolg van 3e mobilisatie;
• 1940-1945: beperkt in gebruik door bezetter als ‘kantoor-/administra-

tieruimte;
• 1945-1949: gedeeltelijk in gebruik voor internering foute Nederlanders 

en Duitse gevangenen; 
• 1949-1969: buiten regulier gebruik als kazerne; wel opslag van muni-

tie;
• 1969-1996: slechts zeer incidenteel in gebruik voor tijdelijke opslag en 

daarna buiten gebruik.
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Na 1884 is de toren nauwelijks gewijzigd. Uitzondering hierop vormt het 
overdekken van de binnen schacht van de toren met o.a. ijzeren balklagen 
in 1898 en daarna nog enkele inpandige aanpassingen in de periode dat 
de verdedigende functie van het hele Fort is komen te vervallen (periode 
na 1948). In 1960 vindt beperkt herstel van de toren plaats. Het betreft het 
aanbrengen van een nieuwe afdekking van de rollaag van het metselwerk 
van de toren en het herstel van het metselwerk aan de voorzijde van de 
toren. In 2009-2010 vindt er nog een noodrestauratie plaats van de toren 
om verder verval ervan tegen te gaan.

Bouwhistorische beschrijving

Bouwmassa
De ronde toren van het Fort, ook wel aangeduid als Donjon, is gebouwd 
naar het voorbeeld van de Engelse “Martello towers” en de Franse “toures 
modeles”’. Hij heeft een diameter van 43,36 m aan de basis en een aan-
vankelijke hoogte van 22,80 m, inclusief het bomvrije trappenhuis (belvé-
dère)  boven het peil van de torengracht. Voorafgaand aan de bouw van 
de toren is het maaiveld in dit deel van het Fort met ca. 2,50 m opgehoogd 
met uitzondering van het gebied van de toren. Met deze ophoging kon de 
verdere ontgraving van de bouwput (tot onderkant keldervloer) beperkt blij-
ven. Ondanks deze voorzieningen zijn er bij het bemalen van de bouwput 
veel problemen ontstaan met spanningswater. 

Hoofdstructuur
De uiteindelijke gerealiseerde fundering betond uit 1488 houten palen met 
daarop een paalroosterwerk afgedekt met een laag trasbeton. De toren 
is opgebouwd om een kleine ronde open schacht met drie concentrische 
bakstenen ringen, waarvan de middelste ring voor de helft eveneens uit 
een halfronde openschacht bestaat. Van de binnenste ring bedraagt de 
dikte 1,66 m, van de tweede ring 1,96 m en van de derde ring 1,31 m. Het 
concentrisch zijn van de ringen komt voort uit het verloop in dikte van de 
buitenste ring. Deze verloopt in dikte van 1,71 m aan de westzijde (luwe 
zijde) naar 3,41 aan de oostzijde (frontzijde). De toren krijgt uiteindelijk drie 
verdiepingen op de kelderverdieping. De compositie van de elementen van 
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de toren is uiterst compact. Elk gewelf in de buitenste ring loopt taps toe, 
ruimtes zijn in elkaar geschoven en in de gestapelde bouwlagen worden 
bogen exact herhaald. 

Exterieur
Bij het ontwerp van de oorspronkelijke toren is veel aandacht voor uiterlijk 
vertoon. Zo wordt de borstwering aan de bovenzijde in zeer fraai metsel-
werk met decoratie uitgevoerd: uitkragend van de toren zelf en voorzien 
van alternerende hoge en lage vertandingen aan de bovenkant en bogen 
aan de onderkant met daarin opgenomen kijk- en werpgaten. Dergelijke 
versterkende elementen dienden in de middeleeuwen om een bestorming 
van een toren met ladders te bemoeilijken, maar zijn in de negentien-
de-eeuwse oorlogsvoering volstrekt ontoereikend. Het aanbrengen ervan 
moet vooral een ornamentale achtergrond hebben gehad als uitdrukking 
van kracht en vooral bedoeld om de vijand te imponeren. Naast de weer-
stand tegen geschutvuur was representatie in die tijd ook een belangrijk 
element bij de bouw van een verdedigingswerk. 

De invoering van het getrokken geschut en de toegenomen mobiliteit van 
aanvallende legers hebben, samen met de slechte ervaringen met de huis-
vesting tijdens de eerste mobilisatie in 1870, gezorgd voor een andere kijk 
op het ‘vijand denken’. Dit heeft geresulteerd in een grootschalige bouw-
kundige ingreep van de toren in de periode 1878-1881. Deze heeft bestaan 
uit het verwijderen van de volledige bovenste verdieping en het maken van 
een nieuwe dakconstructie, waarbij de buitenring van de toren is opge-
metseld om het dak van een dikke laag grond te kunnen voorzien. Ook is 
daarbij een groot deel van de torengracht gedempt om de contrescarpga-
lerij te kunnen bouwen. Rond 1900 is tenslotte de hele gracht gedempt en 
is ook de ophaalbrug voor de ingang verdwenen. Na het dempen van de 
torengracht komen er ook houten luiken voor de kelderopeningen aan de 
buitenzijde en komt er een nieuwe achteruitgang met houten draaideuren. 

De buitengevel van de begane grond is rondom voorzien van smalle schiet-
gaten voor de nabij verdediging (geweren). De buitenste ruimtes van eerste 
en tweede verdieping worden ingericht als opstelplaats voor kanonnen 
met op de eerste verdieping de houwitsers en op de tweede verdieping de 
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middellange afstandskanonnen. De schietgaten variëren in afmeting: smal 
voor geweren en ruim voor kanonnen. Op het dak wordt plaats gemaakt 
voor een gedekte opstelling van zes lange afstandskanonnen. 

Interieur
In de oorspronkelijke toren zijn veel voorzieningen aanwezig voor het op 
de plaats brengen van het geschut, zoals houten vloeren met luiken om af-
fuiten door omhoog te takelen, ringen in de plafonds voor katrollen voor dit 
takelwerk en zware ringen in de muren van de kazematten voor het borgen 
van de kanonnen. Ook voor het over langere tijd kunnen voorzien in dage-
lijkse behoeften waren voorzieningen aanwezig, zoals een keuken, bakkerij  
en twee watersystemen (één door opvang en filtratie van neerslagover-
schot in een waterkelder en één door onttrekking van diep grondwater). Er 
waren gescheiden latrines voor (onder)officieren en manschappen, maar 
er waren geen waslokalen. Aan de muren zaten haken waarop planken 
konden worden gelegd als bergplaats voor de persoonlijke spullen van de 
manschappen, etc., etc..   

Binnen de toren is een duidelijke scheiding van gebruiksfuncties aanwezig 
gericht op een situering aan de frontzijde of de luwe zijde. Aan de luwe 
zijde komen de toegangspoort, voorzieningenruimtes en overige ruimtes 
voor manschappen en een frontzijde de ruimtes waar met name de kanon-
nen waren opgesteld. Een scheiding in gebruiksfuncties wordt ook in de 
hoogte aangebracht. De kelder bevat de arrestlokalen, opslagplaatsen en 
waterbassins. Op de begane grond zijn de toegangspoort, wachtlokalen, 
kruitkamer, gemeenschappelijke ruimtes en de latrines gesitueerd. 

De prachtig gemetselde wenteltrap, die oorspronkelijk toegang gaf tot het 
dak van de toren voor onder andere het bedienen van de kanonnen wordt 
aan de bovenzijde gesloopt en vindt dan zijn einde op de eerste verdieping. 
Om op het dak te komen wordt in de binnenste schacht een stalen trap 
gemaakt, die vanaf dan nog maar sporadisch wordt gebruikt. De eerder zo 
imponerende en hoog opgaande toren wordt met de bouw van de contres-
carp onzichtbaar gemaakt voor de vijand.  De verdedigende functie van de 
toren komt hiermee te vervallen  en vanaf dat moment is de nieuwe functie 
die van verblijfsruimte voor soldaten

Muurtekeningen
In diverse lokalen bevinden zich muurte-
keningen van rond de Eerste en Tweede 
WO.

Voor de inventarisatie en waardering 
van de muurtekeningen wordt verwezen 
naar het rapport ' Ontdek de muurschil-
deringen en decoraties in fort Honswijk' 
(juni 2019).
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4.9 Contrescarpgalerij K en remise L

Bouw – en gebruiksgeschiedenis
De contrescarp met aangebouwde remise L is gebouwd in de periode 
1884-1885. Het is altijd in gebruik geweest als kazerne met uitzondering 
van de aangebouwde remise L. De lokalen op de begane grondverdieping 
zijn groter dan die op de eerste verdieping. De kamers op de eerste verdie-
ping hadden een verblijfscapaciteit voor gemiddeld acht manschappen en 
die op de begane grond voor gemiddeld 13 á 18 personen. Op de begane 
grondverdieping waren ook de verbandplaats, apotheek, kantine en keuken 
gevestigd én de doorgang naar de geweergalerij van de inlaatsluis. De 
privaten bevonden zich aan beide uiteinden van het gebouw op beide ver-
diepingen. De bezetting van de contrescarp is per periode zeer verschillend 
geweest, variërend van geen tot volledige bezetting. Gezien in de tijd gaat 
het om het volgende:

• 1884-1914: niet tot nauwelijks in gebruik;
• 1914-1918: volledige bezetting als gevolg van 2e mobilisatie;
• 1918-1934: niet tot nauwelijks in gebruik; 
• 1935-1938: achterste deel zeer beperkt in gebruik als interneringsde-

pot;
• 1939-1940: volledige bezetting als gevolg van 3e mobilisatie;
• 1940-1945: beperkt in gebruik door de Duitse bezetter en (zeer) be-

perkt voor tijdelijk verblijf van arrestanten van de bezetter;
• 1945-1949: nagenoeg volledig bezetting  door gevangenen (begane 

grondverdieping) en bewakers (eerste verdieping);
• 1949-1969: achterste deel in gebruik als opslag munitie en voorste 

deel zeer beperkt als logiesruimte;
• 1969-1996: deels in gebruik voor enkel opslag munitie;
• 1996-heden: niet meer in gebruik.   

De contrescarp is nauwelijks aangepast sinds de bouwtijd. Wel zijn in de 
loop van de tijd meerdere op het gebruik afgestemde inpandige aanpassin-
gen doorgevoerd. Zo is er in 1903 een bronbuis geslagen en aangesloten 
op een bronpomp in lokaal 8 van de contrescarp en zijn er in latere tijd 
elektriciteitsvoorzieningen aangebracht in alle lokalen, zijn er doorgangen 
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voetenschraper

restant
houten
luiken

lokaal 16 

> dubbele houten deuren en luiken zijn 
na 1900 vervangen door stalen luiken 
en deuren.
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Plattegrond begane grond. De lokalen op de begane grond zijn groter dan die op de 
eerste verdieping. De kamers op de begane grond hadden een verblijfscapaciteit 
voor gemiddeld 13 á 18 personen en die op eerste verdieping voor gemiddeld 8 
manschappen.

leiding naar 
waterkelder
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dichtgemetseld en weer opengebroken en zijn alle ramen voorzien van 
tralies (1935-1948). 

Bouwhistorische beschrijving

Bouwmassa
De contrescarp is een gebouw met twee vleugels met aan de frontzijde de 
contravorm van de toren en functioneerde na de bouw in 1884 enerzijds als 
afscherming van de toren en anderzijds als huisvesting voor de soldaten op 
het Fort. Direct na de bouw is in 1885 aan de zijde van de Lek ter hoogte 
van de eerste verdieping een kleine remise L aangebouwd. De remise 
bestaat geheel uit brikbeton en bood plaats aan twee kanonnen. 

Hoofdstructuur
Vóór aanvang van de bouw moest eerst een groot deel van de torengracht 
worden gedempt, waarna vervolgens de bouwput voor de fundering en 
kelderverdieping kon worden gemaakt. De funderingsconstructie is verge-
lijkbaar met die van de toren en bestaat uit een zeer groot aantal houten 
palen met daarop een paalroosterwerk met traslaag. De kelderverdieping is 
niet bereikbaar met uitzondering van de ruimte die als waterkelder fun-
geert. Op de muren van de kelder zijn twee bouwlagen gerealiseerd met 
elk 20 overwelfde lokalen die met elkaar in verbinding staan. De binnenge-
vel krijgt, getuige de grote ramen en de beperkte afstand tot de toren, geen 
verdedigende functie. Dit in tegenstelling tot de buitenzijde, die volledig in 
dienst van de verdediging staat. Een dikke laag grond aan de achterzijde 
met een steil talud en een dito grondpakket aan de bovenzijde moet bestor-
ming tegenhouden en voldoende bescherming bieden tegen beschietingen. 
De muur van de binnengevel wordt met verstelbare stalen bogen afgestem-
peld op de toren. De constructie is ontworpen en gebouwd als kazerne, 
waarbij in 1885, net nadat het gebouw klaar was, is besloten een kleine 
aanbouw te doen met een kazemat om een bijdrage te kunnen leveren 
aan de verdediging van de Lek. De dakvlakken zijn licht hellend aangelegd 
zodanig dat het neerslagoverschot kon afvloeien naar de trechtermonden 
van druipkokers. 

De druipkokers stonden via leidingen onder de begane grondvloer in ver-

twee keukens (links officieren, rechts manschappen)

lokaal, doorgang (luchttoevoer)
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Zicht in lokaal richting de toren Oude nog dichtgemetselde doorgangen 

  
Leidingen op muren en lekwater langs muren Leidingen op muren en afgedekt luchtvenster 

  
Aanbouw L met cementafdeklaag Scheuren in stenen voorzetwand 

 

 

Origineel brikbeton in schildershuisje  

rookafvoer

rookafvoer
kachel

ventilatie

oorspronkelijke dubbele deuren

vensters, waarvan tralies later zijn aange-
bracht, toen de contrescarp werd gebruikt 
als gevangenis.

Natuurlijke trek: ventilatielucht wordt 
aangetrokken door de warmte van het 
rookkanaal.
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binding met een schoonwaterkelder. Veel van de oude druipkokers werken 
niet meer, terwijl er ook leidingen richting waterkelder verstopt lijken te zijn. 
De waterkelder zelf is nog volledig in tact. Dat geldt niet voor de bronpomp, 
deze lijkt in de loop van de tijd weer te zijn verwijderd.

Exterieur
De gevels zijn opgetrokken in metselwerk. In de linker helft van de gevel 
zijn doorgangen naar de afzonderlijke lokalen, dat waren de verblijfplaatsen 
voor de onderofficieren. In de rechter helft van de gevel is één doorgang 
per twee lokalen, dat waren de verblijfplaatsen voor de manschappen. 
Nagenoeg alle ramen zijn voorzien van tralies vanuit perioden dat dit 
gebouw werd gebruikt als gevangenis. Sommige glasramen zijn recentelijk 
als vaste ramen ingebouwd, hetgeen afbreuk doet aan het authentieke 
karakter van het gebouw.

De oorspronkelijk aanwezige dubbele houten deuren en luiken zijn in elk 
geval na 1934 vervangen door stalen luiken en deuren. De tralies voor de 
ramen zijn ook uit de periode na 1934). 

Remise L is opgetrokken in brikbeton en is na 1935 (waarschijnlijk rond 
1950) voorzien van een halfsteens gemetselde klampmuur en bepleisterd. 
De grondafdekking is niet meer onder profiel en is in de loop van de tijd in 
dikte afgenomen door klink en uitspoeling/verwaaiing.

Interieur
Op de begane grond en de verdieping zijn de lokalen met elkaar verbon-
den, de hoofdstructuur en ruimtelijke indeling is nog vrijwel geheel in tact. 
Aan de kopse kanten waren privaten, deze zijn allemaal verdwenen, c.q. 
gesloopt.

De lokalen zijn zeer eenvoudig uitgevoerd met nog de rook- en ventilatie-
openingen van de in het verleden met kolen gestookte kachels in de pla-
fonds. Deze zijn per lokaal ‘om en om’ aangebracht zodat het rookkanaal 
van het ene lokaal in het ventilatiekanaal van het naastliggende kanaal 
uitkomt en er daardoor een natuurlijke luchtstroom kan ontstaan in situaties 
waarbij wordt gestookt. Er zijn veel en soms ook heel mooie muurschilde-

doorsnede contrescarpgalerij

Watersysteem
De dakvlakken zijn licht hellend aange-
legd zodanig dat het neerslagoverschot 
kon afvloeien naar de trechtermonden 
van druipkokers. Deze druipkokers 
stonden via leidingen onder de begane 
grondvloer in verbinding met een 
schoonwaterkelder.

druipkokers 

Muurtekeningen
In diverse lokalen bevinden zich muurte-
keningen van rond de Eerste en Tweede 
WO.

Voor de inventarisatie en waardering 
van de muurtekeningen wordt verwezen 
naar het rapport ' Ontdek de muurschil-
deringen en decoraties in fort Honswijk' 
(juni 2019).

water
kelder 

4141



Aangebouwde remise L tbv de verdedi-
ging van de Lek

strategisch gelegen op de zuidelijke punt van het fort, met optimaal zicht over de Lek

munitienissen
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ringen in dit gebouw aanwezig, aangebracht in verschillende gebruiksperio-
den en -omstandigheden. 

De doorgangen tussen de lokalen onderling zijn open en waren nooit voor-
zien van deuren. Uitzondering hierop vormt de begane grondverdieping. 
Daar zijn, waarschijnlijk direct na WO-II, de doorgangen dichtgemetseld 
vanuit het voorgenomen gebruik als gevangenis, en later weer opengebro-
ken. 
In de aangebouwde remise L waren twee met schuifdeurtjes afsluitbare 
munitie nissen ingebouwd.  
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4.10 Fortwachterswoning T

Beschrijving van de gebruiksgeschiedenis
De woning heeft altijd gediend als huisvesting van de fortwachter met zijn 
gezin. In 1950 is de woning gesplitst, en zijn er twee wooneenheden van 
gemaakt met verschillende oppervlak. De aanbouw dateert uit 1960.

Bouwhistorische beschrijving

Exterieur
De kopgevels zijn voorzien van een trapgevel, decoratieve muurankers en 
mozaïek in de raambogen. Andere decoraties betreffen een doorgetrokken 
in gele stenen gemetselde rand aan de bovenzijde van de ramen en idem 
aan de onderzijde met bovendien nog een gekante sierrand daaronder. De 
representatieve trapgevel is getekend als een dichte zijgevel, alsof het huis 
ontworpen werd om overhoeks gezien te worden. 

De rechter kopgevel is in de loop van de tijd vernieuwd. Hierbij is de ka-
rakteristieke trapgevel weer teruggekomen, maar zijn de muurdecoraties 
verloren gegaan. Een andere belangrijke wijziging betreft de vervanging 
van de oorspronkelijke houten kozijnen in kunststof kozijnen van de rechter 
wooneenheid. Hierbij is ook het mozaïek-werk in de raambogen verloren 
gegaan. Dit is zeer recent weer teruggebracht aan de zijgevel die in het 
zicht staat. Ook zijn daarbij de oude luiken weer opgeknapt en opnieuw 
opgehangen.

Aan de linker kopgevel is na splitsing van de woning in twee wooneenhe-
den een uitbouw gerealiseerd met een plat dak. 

Interieur
De woning is in 1950 gesplitst in twee wooneenheden. Inwendig heeft 
de woning een asymmetrische indeling, ontsloten door twee voordeuren, 
waarvan er één twee kamers en de zolder ontsluit en de andere toegang 
geeft tot vier gelijkwaardige kamers.  
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Periode  Na 1945   
Aard van veranderingen • Splitsing enkel woning in twee wooneenheden 

• Voor het overige niet kunnen inspecteren 
Constructieve staat object 
algemeen, extern 

Redelijk tot goed   

Bijzonderheden • Trapgevel en muurankers 
• Decoraties in metselwerk zijgevel; overige verdwenen 
• Deel mozaïek boven raambogen verdwenen 

Constructieve staat 
algemeen, intern  

Niet kunnen beoordelen door bewoonde staat  

Bouwkundige gebreken 
extern 

• …… 
• …… 

Bouwkundige gebreken, 
intern 

• Niet kunnen beoordelen nog (verhuurd) 

    
Bijzonderheden • N.v.t. 
    

 

Figuur 2.11; Foto impressie fortwachterswoning T   

  
Zicht op wachterswoning vanuit remise G Zijaanzicht woning met aanbouw 

  
Latere uitbouw van wachterswoning Aanzicht oorspronkelijke kopgevel boven aanbouw 

aanbouw

plattegrond 1882 plattegrond 1960

W1

W2

plattegrond huidige situatie

plattegrond 1884
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5.1  Inleiding
Op basis van voorgaande hoofdstukken is inzicht verworven in de ont-
staansgeschiedenis van de fort Honswijk en de afzonderlijke gebouwen 
daarbinnen. Op basis hiervan wordt hierna een bouwhistorische waarde-
ring (interne waardestelling) geformuleerd. Deze waardering is opgesteld 
aan de hand van de in 2009 opgestelde richtlijnen voor Bouwhistorisch 
onderzoek.

Bij een interne waardestelling wordt het relatieve belang van de onder-
zochte onderdelen en aspecten van een bouwwerk of structuur bepaald. 
De onderdelen worden vergeleken binnen de context van het object van 
onderzoek (de gebouwen binnen fort Honswijk). De waardestelling wordt 
weergegeven in een waardestellingsrepresentatietekening. Deze kan niet 
los van de tekst worden gelezen. 

Er wordt geen cultuurhistorische waardestelling voor fort Honswijk opge-
steld, omdat hier momenteel door SteenhuisMeurs aan wordt gewerkt. Bij 
de cultuurhistorische waardestelling wordt de geschiedenis van het fort in 
brede zin belicht. Dit gaat in op de maatschappelijke betekenis, de relatie 
met de omgeving, de gebruiksgeschiedenis en de samenhang van de ge-
bouwen, beplanting, verharding en fortwallen. Om herhaling te voorkomen 
richt deze bouwhistorische verkenning zich uitsluitend op de waardering 
van de gebouwen en ensemblewaarden van de gebouwen onderling. 

De waarden worden als volgt benoemd:  
• Categorie 1: Hoge monumentwaarde (blauw), deze elementen zijn van 

cruciaal belang voor de structuur en/ of betekenis van het object.
• Categorie 2: Positieve monumentwaarde (groen), deze elementen zijn 

van belang voor de structuur en/ of betekenis van het object.
• Categorie 3: Indifferente monumentwaarde (geel), deze elementen zijn 

van relatief weinig belang voor de structuur en/ of betekenis van het 
object.

5. Waardering Fort Honswijk
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5.2 Ensemblewaarden

Waardering ensembles
• De remises en schuilplaatsen hebben ensemblewaarde in relatie tot 

de emplacementen in de fortwal (rood). Vanuit de remises kon munitie 
worden aangevoerd voor het geschut op de fortwal, in de schuilplaat-
sen konden de manschappen beschutting vinden tijdens gevechten.  

• Munitiemagazijn H heeft ensemblewaarde in relatie tot poortgebouw 
A met poterne B (oranje). In het munitiemagazijn was munitie voor de 
hele Stelling van Honswijk, dus ook voor vestingwerken buiten fort 
Honswijk. Munitiemagazijn H is daarom dichtbij het poortgebouw gesi-
tueerd. Vanuit hier kon het poortgebouw verdedigd worden.

• De toren en contrescarpgalerij hebben ensemblewaarde als hart van 
het fort waar de officieren, onderofficieren en manschappen verbleven 
(blauw). Ze zijn daardoor anders dan de overige gebouwen binnen het 
fort, die allemaal in dienst staan van de verdediging.  

• De fortwachterswoning heeft ensemblewaarde als solitair gebouw 
op het terreplein, dat zichtbaar is wanneer men het fort binnenkwam 
vanuit poterne B (paars).

4545

fort Honswijk

 GEBOUW
A Poortgebouw
B Werkplaats
C Remise
D Magazijn
E Magazijn
F Magazijn
G Remise
H Bomvrij magazijn
K Contrescarpe
M Kazemat
O Garage / opslag
P Eetzaal
T Woning
X Nieuwe genieloods

1846
modernisering 1879-1886
1945 - 1949 (gevangenenkamp)
1949-1968 (Koninklijke Luchtmacht)

H
A

O

C

I

G

P
D

T

K

L

E

F

B

M

V

schaalbalk
0 20 50 100



5.3 Interne waardestelling per gebouw (RM)

In dit hoofdstuk wordt ingezoomd op de waardering van de gebouwen 
binnen fort Honswijk die worden beschermd als rijksmonument (rood). De 
gebouwen die buiten de transformatieopgave vallen zijn op hoofdlijnen 
beschreven en gewaardeerd. 

• Poortgebouw A met poterne B (op hoofdlijnen)
• Schuilplaats C
• Remise D
• Remise E
• Remise F met latere aanbouw M
• Remise G met munitiemagazijn
• Munitiewerkplaats H
• Verdedigbare toren I (op hoofdlijnen)
• Contrescarpgalerij K en remise L
• Fortwachterswoning T (op hoofdlijnen)
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Poortgebouw A en poterne B
Waardering op hoofdlijnen (het poortgebouw wordt niet getransformeerd).

Typering
Het poortgebouw A dateert uit 1878 en fungeerde als een verdedigbare 
en met aarde gedekte toegang tot een fort. In het poortgebouw leidt een 
poterne B schuin naar beneden, naar het terreplein.

Kernwaarde
De kernwaarde is gelegen in de poortfunctie als onderdeel van de fortwal. 
Het poortgebouw is kenmerkend voor Honswijk, omdat hier vanwege de 
waterkerende functie van de dam/ dijk de gracht niet doorgetrokken kon 
worden. Een gracht met brug is gebruikelijk bij forten. Door het afgraven 
van de aansluitende fortwal is de kernwaarde deels verloren gegaan.

Waardering
Structuur. De in metselwerk opgetrokken hoofdstructuur met inpandige 
poterne in het midden en wachtlokalen aan weerszijde van de hellingsbaan 
heeft een hoge monumentwaarde, omdat dit van cruciaal belang is voor de 
afleesbaarheid van de oorspronkelijke structuur en functie. Ook de grond-
dekking heeft een hoge monumentwaarde.

Exterieur. De representatieve gevel aan de westzijde en de eenvoudige 
gevel aan de oostzijde hebben een hoge monumentwaarde, omdat ze cru-
ciaal belang zijn voor de afleesbaarheid van de betekenis van beide zijden 
van het gebouw. 
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Schuilplaats C

Typering
De schuilplaats C is gerealiseerd in 1878-1881 en diende als schuilplaats 
voor artilleristen. Het ligt verscholen in de fortwal en was oorspronkelijk 
dichtbij opstelplaatsen voor kanonnen gesitueerd. De remise bestaat uit 
trasbeton, de gevel is na 1935 voorzien van een gemetselde klampmuur. 

Kernwaarde
De kernwaarde is gelegen in de situering en relatie met de fortwal. Ook 
wordt de kernwaarde bepaald door de afleesbaarheid van de oorspronkelij-
ke functie.

Waardering
Constructie: de betonstructuur (plaatfundering, vloer, muren en dak) heeft 
een hoge monumentwaarde.

Exterieur: de aardgedekte laag aan de oostzijde (onderdeel fortwal) en de 
gevel aan de westzijde (incl. oorspronkelijke doorgang met waarschijnlijk 
oorspronkelijke draaideur) heeft een hoge monumentwaarde. De gemetsel-
de klampmuur heeft een positieve monumentwaarde. 

Interieur (indeling): de indeling met één (grote) ruimte, en twee bergruim-
tes uit latere tijd, heeft een hoge monumentwaarde. Het interieur is geheel 
authentiek (met uitzondering van de twee bergruimtes). De bergruimtes 
hebben een positieve monumentwaarde. 

plattegrond (tekening Marco Bruijnes)

Legenda

hoge monumentwaarde
positieve monumentwaarde
indifferente monumentwaarde

interieurelement (trappen, deuren, etc)
vloerafwerking
bovenliggende vloer- kapconstructie

4848



Remise D

Typering
Remise D is gerealiseerd in 1878-1881 en ligt strategisch op een verhoogd 
plateau van bastion III en dicht bij de opstelplaatsen van de kanonnen. De 
remise diende als stalling voor kanonnen en opslag/ fabricage van munitie. 
De remise bestaat uit trasbeton, de gevel is rond 1900 voorzien van een 
laag gewapend grindbeton.

Kernwaarde
De kernwaarde is gelegen in de situering en relatie met de fortwal. Ook 
wordt de kernwaarde bepaald door de afleesbaarheid van de oorspronkelij-
ke functie. Van de aanwezige remises is deze het meest authentiek binnen 
het fort. 

Waardering
Constructie: de betonstructuur met smalle en brede beuk (plaatfundering, 
vloer, muren en dak) heeft een hoge monumentwaarde.

Exterieur: de aardgedekte laag aan de oostzijde en de gevel aan de west-
zijde (incl. oorspronkelijke doorgang met aangepaste oorspronkelijke deur, 
twee ventilatieroosters) heeft een hoge monumentwaarde. De afwerking 
met grindbeton heeft een positieve monumentwaarde. 

Interieur (indeling): de indeling met drie lokalen en scheidingsmuur met 
deur en lampennis heeft een hoge monumentwaarde, omdat dit de oor-
spronkelijke indeling is en het gebruik afleesbaar maakt. De achterwand 
met ventilatieroosters heeft een hoge monumentwaarde. 

Legenda

hoge monumentwaarde
positieve monumentwaarde
indifferente monumentwaarde

interieurelement (trappen, deuren, etc)
vloerafwerking
bovenliggende vloer- kapconstructie
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Remise E

Typering
Remise E is gerealiseerd in 1878-1881 en ligt strategisch op een verhoogd 
plateau van bastion IV en dicht bij de opstelplaatsen van de kanonnen. De 
remise diende als stalling voor kanonnen en opslag/ fabricage van munitie. 
De remise bestaat uit trasbeton, de gevel is rond 1900 voorzien van een 
laag gewapend grindbeton.

Kernwaarde
De kernwaarde is gelegen in de situering en relatie met de fortwal. Ook 
wordt de kernwaarde bepaald door de afleesbaarheid van de oorspronkelij-
ke functie.

Waardering
Constructie: de betonstructuur met smalle en brede beuk (plaatfundering, 
vloer, muren en dak) heeft een hoge monumentwaarde.

Exterieur: de aardgedekte laag aan de oostzijde en de gevel aan de west-
zijde (incl. linker doorgang) heeft een hoge monumentwaarde. De vervan-
gen linker deur heeft een positieve monumentwaarde, omdat het een oor-
spronkelijke doorgang betreft. De later aangebrachte rechter deuropening 
en deur (die de smalle beuk ontsluit) heeft een indifferente monumentwaar-
de. De afwerking met grindbeton heeft een positieve monumentwaarde.

Interieur (indeling): de indeling met twee lokalen en scheidingsmuur met 
(dichtgemetselde) doorgang en lampennis heeft een hoge monumentwaar-
de, omdat dit de oorspronkelijke indeling en gebruik nog afleesbaar maakt. 
De achterwand met ventilatieroosters heeft een hoge monumentwaarde. 
Het is waarschijnlijk dat de ventilatiekoker in het dak, ter plaatse van de 
brede beuk, is aangebracht na het vervangen van de ventilatieroosters 
door een deur in de voorgevel. 

Legenda

hoge monumentwaarde
positieve monumentwaarde
indifferente monumentwaarde

interieurelement (trappen, deuren, etc)
vloerafwerking
bovenliggende vloer- kapconstructie
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Remise F en M

Typering
De remises F en M zijn gerealiseerd in 1878-1885 en liggen strategisch op 
een verhoogd plateau van bastion II en dicht bij de opstelplaatsen van de 
kanonnen. De remises bestaan uit trasbeton en zijn na 1935 voorzien van 
een gemetselde klampmuur.

Kernwaarde
De kernwaarde is gelegen in de situering en relatie met de fortwal (F) en 
inlaatsluis (M). Ook wordt de kernwaarde bepaald door de afleesbaarheid 
van de oorspronkelijke functie.

Waardering remise F
Constructie: de betonstructuur met smalle en brede beuk (plaatfundering, 
vloer, muren en dak) heeft een hoge monumentwaarde.

Exterieur: de aardgedekte laag aan de oostzijde en de gevel aan de west-
zijde (incl. oorspronkelijke brede doorgang en ventilatieroosters) hebben 
een hoge monumentwaarde. De deur en gemetselde klampmuur heeft een 
positieve monumentwaarde. 

Interieur (indeling): de indeling van remise F met twee lokalen en schei-
dingsmuur met deur en lampennis heeft een hoge monumentwaarde. 

Waardering aanbouw M
Constructie: de betonstructuur, met oorspronkelijk twee ruimten en daar 
tussen een gang aan de zijde van het terreplein en twee achter elkaar 
gelegen kazematten in de grote langgerekte ruimte, die gericht zijn op de 
inlaatsluis, heeft een hoge monumentwaarde.

Exterieur: de aardgedekte laag aan de oostzijde en de gevels aan de west- 
en zuidzijde (gericht op het terreplein en inlaatsluis) hebben een hoge 
monumentwaarde. De gemetselde klampmuur heeft een positieve monu-
mentwaarde. In de westgevel hebben de rechter en middelste doorgang 
en twee vensters een hoge monumentwaarde, de vervangen deuren in 
oorspronkelijke deuropeningen hebben een positieve monumentwaarde. 
De linker deuropening en deur is later aangebracht en heeft een indiffe-
rente monumentwaarde. In de zuidgevel hebben de schietgaten een hoge 
monumentwaarde, omdat ze de betekenis van de gevel afleesbaar maken. 

Interieur (indeling): De indeling van remise M met oorspronkelijk twee 
kazematten, schuilplaats en verbruiksmagazijn heeft een hoge monument-
waarde. De later aangebrachte scheidingsmuren en dichtzettingen hebben 
een indifferente monumentwaarde.

Legenda

hoge monumentwaarde
positieve monumentwaarde
indifferente monumentwaarde

interieurelement (trappen, deuren, etc)
vloerafwerking
bovenliggende vloer- kapconstructie

remise F

aanbouw M
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Remise/ munitiemagazijn G

Typering
Remise G dateert uit 1879 en is een bomvrije remise met ondergelegen 
munitiemagazijnen en kelder. Vanuit de magazijnen kon de geweergalerij 
bij de inlaatsluis en de bovenliggende remise worden voorzien van munitie.

Kernwaarde
De kernwaarde is gelegen in de situering, de relatie met de fortwal en 
verbinding met de inlaatsluis en contrescarp. Ook wordt de kernwaarde 
bepaald door de afleesbaarheid van de oorspronkelijke functie.

Waardering
Constructie: de gemetselde structuur van drie bouwlagen en de dubbele 
muren met spouwgang daartussen heeft een hoge monumentwaarde.

Exterieur: de aardgedekte laag aan de oostzijde en de gemetselde gevel 
aan de westzijde (incl. doorgang met dubbele draaideur) heeft een hoge 
monumentwaarde.

Interieur (indeling): Op de middelste bouwlaag heeft de indeling met drie 
lokalen en de binnenmuur met lampennissen een hoge monumentwaar-
de. De oorspronkelijke doorgangen en binnendeuren met deurbeslag van 
koper, de trap (bovenste gedeelte) en de restanten van de handtakellift 
hebben een hoge monumentwaarde. De verbinding (gangen) met de cont-
rescarp en inlaatsluis heeft een hoge monumentwaarde. De remise op de 
bovenste bouwlaag heeft een hoge monumentwaarde.

Legenda

hoge monumentwaarde
positieve monumentwaarde
indifferente monumentwaarde

interieurelement (trappen, deuren, etc)
vloerafwerking
bovenliggende vloer- kapconstructie
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Munitiegebouw H

Typering
Het munitiemagazijn H dateert uit de periode 1878-1881 en ligt strategisch 
tegenover het poortgebouw. Hier vond de opslag en bewerking van munitie 
plaats voor de bewapening van de Stelling Honswijk (ook voor vestingwer-
ken buiten Fort Honswijk). 

Kernwaarde
De kernwaarde is gelegen in de relatie met het poortgebouw, vanwege de 
logistiek van munitie binnen de Stelling van Honswijk en de verdediging van 
het poortgebouw. Ook wordt de kernwaarde bepaald door de afleesbaar-
heid van de oorspronkelijke functie. 

Waardering
Constructie: de gemetselde structuur van twee bouwlagen, vijf beuken en 
de dubbele muren met spouwgang daartussen heeft een hoge monument-
waarde.

Exterieur: de aardgedekte laag aan de oostzijde en de gesloten gemetselde 
gevel aan de westzijde (incl. de rechter twee doorgangen en relatief kleine 
vensters/ schietgaten) hebben een hoge monumentwaarde. 

Interieur (indeling): de indeling met lokalen in de vijf beuken die ontsloten 
worden door van oorsprong twee doorgangen in de binnen- en buitenmuur 
en die onderling in verbinding staan heeft een hoge monumentwaarde. De 
binnenmuur met deuren en lampennissen heeft een hoge monumentwaar-
de. De tralies in de lampennissen hebben een positieve monumentwaarde, 
omdat ze later zijn aangebracht maar het gebruik van de ruimten als gevan-
genis in de periode 1945-1948 afleesbaar maken. De binnen spouwmuur is 
deels verwijderd (ter plaatse van de linker beuk) om de spouwgang bij de 
ruimte te trekken, dit heeft de monumentwaarde aangetast. In de spouw-
gang hebben de luiken, stalen trappen en ringen in het plafond een hoge 
monumentwaarde, omdat ze het oorspronkelijk gebruik afleesbaar maken. 

Voor de inventarisatie en waardering van de muurtekeningen wordt verwe-
zen naar het rapport ' Ontdek de muurschilderingen en decoraties in fort 
Honswijk' (juni 2019).

Legenda

hoge monumentwaarde
positieve monumentwaarde
indifferente monumentwaarde

interieurelement (trappen, deuren, etc)
vloerafwerking
bovenliggende vloer- kapconstructie
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Toren I
Waardering op hoofdlijnen (de toren wordt niet getransformeerd).

Typering
De toren is gebouwd in de periode 1841-1864, het is een voorbeeld van 
een toren op een fort bij een rivieracces. De toren had tot 1878 een verde-
digende functie en kreeg na de grote verbouwing in 1878-1881 een functie 
als kazerne. De bovenste bouwlaag is om militair-tactische redenen verwij-
derd, om de toren een beschermende contrescarpgalerij gebouwd. 

Kernwaarde
De kernwaarde is gelegen in de zeldzaamheid van dit type toren en in de 
relatie met de contrescarpgalerij. 

Waardering
Constructie: De hoofdstructuur met kleine open ronde schacht en daarom-
heen drie concentrischs bakstenen ringen, waarvan de middelste ring voor 
de helft uit een halfronde open schacht bestaat, heeft een hoge monument-
waarde. Deze hoofdstructuur maakt de oorspronkelijke functie afleesbaar, 
ook is hierin afleesbaar dat de toren in het verleden met een verdieping is 
ingekort.

Exterieur: De massieve gesloten gevels, waarin de oorspronkelijke functie 
afleesbaar is, hebben een hoge monumentwaarde. De brede doorgang ter 
plaatse van de voormalige ophaalbrug en de kleine en grote vensterope-
ningen (resp. voor handvuurwapens en kanonnen) met schuine dagkanten 
(waarin de schietrichting afleesbaar is) hebben een hoge monumentwaar-
de. De houten luiken voor de kelderopeningen en de achteruitgang, aange-
bracht nadat de gracht is gedempt, hebben een hoge monumentwaarde.
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Contrescarp K en remise L

Typering
De contrescarp is gebouwd in 1878-1881, remise L is in 1885 gebouwd. De 
contrescarp bood bescherming voor de toren. In de periode dat de NHW, 
en daarmee het Fort, een verdedigende functie had is het altijd in gebruik 
geweest als kazerne met uitzondering van de aangebouwde remise L. Re-
mise L bood plaats voor twee kanonnen waarmee de Lek verdedigd werd. 
Vanuit de contrescarpgalerij is de poterne naar remise G en inlaatsluis 
bereikbaar.

Kernwaarde
De kernwaarde van de contrescarpgalerij is gelegen in de situering ten 
opzichte van de toren en de afleesbaarheid van de oorspronkelijke functie 
als kazerne en de hiërarchie daarbinnen.

Waardering
Constructie: de gemetselde drielaagse structuur met betonvloeren en met 
een halfronde symmetrische opzet heeft een hoge monumentwaarde. De 
verdieping is minder diep dan de kelder en begane grond, de beukmaat 
is over de gehele lengte gelijk, de kopse kanten zijn verbreed. De positie 
van de trappen binnen de structuur, in het midden en aan de kopse kanten, 
heeft een hoge monumentwaarde. De druip-, ventilatie- en luchtkokers die 
in de constructie zijn aangebracht hebben een hoge monumentwaarde. 
Het watersysteem, waarbij via de druipkokers het gefilterde water van de 
gronddekking naar de waterkelders wordt getransporteerd, heeft een hoge 
monumentwaarde.

Exterieur: de aardgedekte laag aan de oostzijde en gemetselde gevel aan 
de zijde van de toren heeft een hoge monumentwaarde. Op de begane 
grond maken de vensters en deuren de oorspronkelijke functie en hiërar-
chie afleesbaar, dit heeft een hoge monumentwaarde. Aan de linker zijde is 
ter plaatse van ieder lokaal een doorgang (onderofficieren), aan de rechter 
zijde is per twee lokalen één doorgang (manschappen). In het midden zijn 
afwijkende entreepartijen naar de keuken en het doorgangslokaal (trap, 

plattegrond (tekening Marco Bruijnes)

Legenda

hoge monumentwaarde
positieve monumentwaarde
indifferente monumentwaarde

interieurelement (trappen, deuren, etc)
vloerafwerking
bovenliggende vloer- kapconstructie
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gang). Op de verdieping zijn alle vensters hetzelfde (drie per beuk). De 
vensters met beslag zijn oorspronkelijk en hebben een hoge monument-
waarde, de later aangebrachte tralies hebben een positieve monument-
waarde. De stalen deuren en luiken zijn niet oorspronkelijk en hebben 
een positieve monumentwaarde. Details in de gevel zoals de verweerde 
nummers boven de deuren naar de lokalen, voetschrapers onderaan de 
deuren en duimen voor de oorspronkelijke houten deuren en dubbele lui-
ken hebben een hoge monumentwaarde, omdat ze het gebruik afleesbaar 
maken.

Interieur (indeling): De indeling op de begane grond en verdieping met ge-
koppelde lokalen heeft een hoge monumentwaarde. Binnenwanden binnen 
de hoofdstructuur hebben een positieve monumentwaarde. Oorspronkelijke 
binnendeuren en luiken (tpv de druipkokers) hebben een hoge monument-
waarde. De vloerafwerking op de betonvloeren (houten delen en trottoir-
tegels) hebben een positieve monumentwaarde, het is onbekend in welke 
gevallen voor een specifieke afwerking werd gekozen.

In een aantal lokalen op de begane grond en met name de verdieping zijn 
tekeningen op de muur aanwezig die zijn gemaakt door soldaten in de mo-
bilisatieperiode tijdens WOI of WOII of door gevangenen na WOII (1945-
1948). Voor de inventarisatie en waardering van de muurtekeningen wordt 
verwezen naar het rapport ' Ontdek de muurschilderingen en decoraties in 
fort Honswijk' (juni 2019).

plattegrond (tekening Marco Bruijnes)

Legenda

hoge monumentwaarde
positieve monumentwaarde
indifferente monumentwaarde

interieurelement (trappen, deuren, etc)
vloerafwerking
bovenliggende vloer- kapconstructie
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Fortwachterswoning T
Waardering op hoofdlijnen (de woning wordt niet getransformeerd)

Typering
De fortwachterswoning is gebouwd in de periode 1878-1881. De woning 
is gebouwd in baksteen en hout. De meest ingrijpende wijzigingen zijn 
de aanbouw tegen de rechter gevel en de vernieuwing van de kozijnen 
(kunststof).

Kernwaarde
De kernwaarde is gelegen in de rijke detaillering van de gevels. Dit komt 
slechts zelden voor bij bouwwerken die deel uitmaken van de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie.

Waardering
Exterieur: De oorspronkelijke gevels met als trapgevel uitgevoerde kopge-
vels en rijke decoratie hebben een hoge monumentwaarde. 
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