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Fort Altena

Verstoken in het groen
omringd door spieg’lend water
het fort, Werk aan de Tol

Geheime plek, gegroeid
uit militair vernuft
redoutemet grond gedekt

Getroffen in de flank
door razend snelverkeer
maar niet in ’t hart geraakt

Vanaf de aarden wal
in ’t schootsveld van het oog
watmolens en een verre toren

Waterliniefort,
ontstegen aan de tijd

Voor vogels nu een paradijs
tot in der eeuwigheid
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Cees Visser, juni 2006

Rechts • Fort Altenamet links de fortwachterswoning.
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Hollandse Waterlinie Erfgoed Fort Altena4

Inundatiekaart Land vanAltena, 1881.

Electronisch vervaardigde hoogtekaart door BramScherff naar de toestand van het fort in 1881.

Rechts de veertien panden binnen de VerbodenKring die in 1940 zijn vernietigd.
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Tijdens het bewind van de Fransen gaf Napo-
leon opdracht tot de aanleg van brede wegen
door zijn keizerrijk, om zo snel zijn troepen
te kunnen verplaatsen. Eén van die wegen
was de rijksweg van Parijs naar Amsterdam,
de huidige A27. Juist aan die strategische weg
ligt Fort Altena, dat halverwege de 19de eeuw
is aangelegd.
De naam van het fort werd in 1878 veranderd
in Fort aan denUppelschenDijk. Tot 2003was
het fort in handen van het ministerie van
Defensie. In dat jaar ging het via de Dienst
Domeinen over naar stichting Brabants Land-
schap. De naamFort Altena keerdeweer terug
en het fortwerd opengesteld voor publiek.
Deze bezoekersgids neemt u mee langs het
boeiende, cultuurhistorische erfgoed van
Fort Altena.

Waterlinies
Kilometers ver staat het polderland onder water.
Bomen, struiken, hekken, maar ook boerderijen en
schuren verspreid in het landschap ‘staan met de
voeten in het water’. Hoewel het water maar laag
boven het maaiveld staat (zo’n 30-60 cm.), is door-
waden riskant doordat ontelbare greppels, sloten
en vaarten in het modderwater onzichtbaar zijn
geworden. Normale vaartuigen hebben een te grote
diepgang om door dit moeraslandschap te varen.
Alleen de dijken en rivieren in het Hollandse land-
schap zijn begaanbaar…, totdat je op een zwaar
bewapend fort stuit.

Dat is het beeld van een waterlinie. Dit typisch
Nederlandse verdedigingsmiddel bestond uit een
doorlopende terreinhindernis van aaneengesloten
stroken laag gelegen polderland, die zich uitstrekte
van de Zuiderzee tot aan de Biesbosch.
De bekendste is de (oude) HollandseWaterlinie,

die in het Rampjaar 1672 de opmars van de
Franse legers van Lodewijk XIV tot staan bracht.
Op ingenieuze wijze werd met behulp van water-
staatkundige ingrepen en militaire bouwkunde
gebruik gemaakt van de mogelijkheden die het
landschap bood. Een unieke verdedigingslinie
kwam tot stand door onderwaterzettingen, of
inundaties, te combineren met militaire verster-
kingen, zoals forten. Op die forten verhinderde
het vestinggeschut de doorgang.
De OudeWaterlinie functioneerde door inder-
haast dijken door te steken of via sluizen water
in de polders te laten lopen. Zo gaven de Staten
van Holland op 25 april 1589 opdracht om het
Land van Altena onder water te zetten. Een week
later, op 2 mei, werd de dijk bij Sleeuwijk door-
gestoken en moesten de bewoners een goed
heenkomen zoeken. Ook de kerk van Sleeuwijk
langs de Merwededijk viel ten prooi aan het
water. Het gebied bleef jarenlang niemandsland,
gelegen tussen de Spaanse troepen in Brabant en
de Hollandse legers boven de grote rivieren. De
bewapende vestingWoudrichem en de forten
en schansen in de streek, zoals Fort deWerken,
de Muggenschans en de schans bij Werkendam,
waren bedoeld voor afsluiting en beveiliging van
de rivier deMerwede en de dijken in het rivieren-
gebied. Op die manier kon een leger met weinig
mankracht toch een groot gebied verdedigen.
Aan het begin van de negentiende eeuw, tijdens
de Franse overheersing, werd de grondslag
gelegd voor een nieuw verdedigingstelsel door
de (tijdelijke) minister van Oorlog Cornelis
Kraijenhoff (1758-1840). In 1796 werd hij aan-
gesteld als Directeur der Hollandse Fortificatiën,
Defensie- en Artificiële Inundaties. De eerste
koning, Willem I, benoemde hem later, in 1814,
tot inspecteur-generaal der Fortificatiën. Hij
werd daarbij geassisteerd door de waterbouw-

DENIEUWEHOLLANDSEWATERLINIE

5De Nieuwe Hollandse Waterlinie
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kundige Jan Blanken (1755-1838). De lands-
verdediging werd vanaf 1815 gemoderniseerd
tot de Nieuwe HollandseWaterlinie. Evenals
de OudeWaterlinie maakte de Nieuwe gebruik
van uitgebreide – maar nu beter doordachte en
beheersbare – inundaties. Kraijenhoff stelde
voor de HollandseWaterlinie oostwaarts te
verleggen, zodat de belangrijke garnizoensstad
Utrecht ook door inundaties zou worden
beschermd. Hiervoor werd een reeks nieuwe

forten en inlaatsluizen aangelegd. Deze militaire
en waterstaatkundige onderdelen van deNieuwe
HollandseWaterlinie werden in de periode tussen
1815 en 1881 gebouwd en regelmatig verbeterd.
Fort Altena maakte onderdeel uit van dit 85 kilo-
meter lange verdedigingsstelsel dat zich uitstrekt
van Naarden enMuiden aan de Zuiderzee tot
aan de Biesbosch voorbij Werkendam.

Hollandse Waterlinie Erfgoed Fort Altena6

Fort Altena, toen nog Fort aan denUppelschenDijk, en deBatterij achter het Fort aan denUppelschenDijk, ca 1878.

Rechts • Fort Altena, ca. 1880, illustratie Lex Tempelman.
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Torenforten
Het gebastioneerde torenfort Altena werd
gebouwd tussen 1847 en 1850 voor 93.000
gulden. Jaartal en naam zijn terug te vinden
bij de toegangspoort tot de bomvrije toren.
De functie van Fort Altena omvatte de afsluiting
en verdediging van het meervoudig acces, dat
gevormd werd door de weg Breda-Gorinchem,
de Uppelschen Dijk, het riviertje de Gantel en
de niet-inundeerbare strook ten zuidoosten van
het fort.
Torenforten werden voornamelijk gebouwd
tussen 1840 en 1860. Sommige torens werden
binnen de wallen van bestaande forten gebouwd,
anderen verrezen als onderdeel van geheel nieuw

aangelegde forten, zoals Fort Altena. De torens
hebben een meervoudige functie; door de hoogte
domineert de toren het voorliggende terrein,
ze vormen een bomvrije geschutsopstelling en
tevens een bomvrij onderkomen voor de man-
schappen. Bomvrij betekent bestand tegen het
toenmalige geschut. De torenversterkingen,
gebouwd naar nieuwe inzichten, hebben een
eeuwenoude vorm. Ronde muren zijn namelijk
sterker en beter bestand tegen beschietingen dan
vlakke muren. Evenals middeleeuwse torens en
donjons – gevechtstorens – waren ze (oorspron-
kelijk) omgeven door een gracht.
Fort Altena bestaat uit een ronde aarden redoute,
voorzien van een lage wal en omgeven door een

BOUWGESCHIEDENIS VANHET FORT

Bouwgeschiedenis van het for t 7
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‘De voerman die op het voorstuk zat, dat met paar-
den bespannen was, zag het ongeval aankomen en
sprong van het kantelende kanonstuk te water en
kwammet een nat pak vrij en wonder mag het heten
dat de paarden geen letsel bekomen hebben en alles
zonder ongelukken is afgeloopen De pogingen des
avonds nog aangewend om het stuk op de wal te
krijgen waren vruchteloos daar gedurig de touwen
braken. Het heeft heden nog heel wat moeite gekost
om het op het drooge te brengen’.

Demilitairenmaakten zich ook nuttig voor de
burgers in de omgeving van de forten.
In november 1917 maakte het Nieuwsblad
melding van de aanleg van elektrisch licht bij
de loodsen voor de militairen inWerkendam.
In februari 1918 werd daadwerkelijk gestart met
de aanleg van elektriciteit en werd de motor in
werking gesteld. ‘Zoodat woensdagavond voor
het eerst de winkels enz elektrisch verlicht waren
hetgeen voor onze gemeente een heel vreemd
gezicht opleverde nadat we zoolang in het donker
hadden gezeten’.

In maart 1918 sprongen de militairen bij in
Almkerk toen er brand uitbrak op de boerderij
van weduwe Kolf. Het vuur greep snel om
zich heen en twaalf stuks vee en twaalf paarden
kwamen in de vlammen om.Ook hooi en huisraad
ging verloren. ‘Gelukkig was de wind gunstig, anders
hadden de aangrenzende militaire gebouwen ook
nog gevaar geloopen. Demilitairen hebbenmet hun
brandspuit goede diensten bewezen. ‘

15Mobilisaties 1870, 1914-1918, 1939-1940

Soldaten helpen opde boerderij, 1914-1918.

Soldaten bij familie Kraaijeveld, 1914-1918.

1209 opzet fort altena nw:Opmaak 1 16-12-2009  12:29  Pagina 15



totaal werden 46 mensen door de brand gedu-
peerd. De schade voor de geïnterneerden beliep
f 18.757,50. Zij kregen na de brand 70 onder-
broeken, 74 paar sokken, 59 dekens, 74 borst-
rokken en 35 paar schoenen uitgedeeld.

Barak wordt kleuterschool
De gemeente DeWerken c.a. stemde tijdens de
raadsvergadering op 30 juni 1949 in met de
aankoop van een houten barak van het terrein
van Fort Altena voor het bedrag van f 2250,–.
De afmetingen waren 12 bij 22 meter. De barak
moest een plekje krijgen in de omgeving van het
Kees van de Sandeplein en dienst gaan doen als
‘vergaderlokaliteit’.
‘Tengevolge van de opheffing van het kamp op het
Fort Altena doet zich de gelegenheid voor deze
barak tegen het bedrag van f 2250,- te kunnen

kopen. B enW zouden ze aan het Kees van de
Sandeplein willen doen opbouwen en menen dat de
kosten daarvoor financieel verantwoord zijn’, zo is
te lezen in het raadsvoorstel. ‘Ook hebben B enW
gedacht deze barak in de toekomst te doen gebrui-
ken voor Fröbelonderwijs doch dit kan altijd nog
nader worden bezien’.”
De raad stemde in met de aankoop. Vervolgens
werd er de eerste kleuterschool van Sleeuwijk in
gevestigd. In oktober 1950 werd de kleuterschool
geopend. Eén van de sprekers was burgemeester
De Bruyne. Hij schetste de totstandkoming der
school ‘uit veel afbraak die op het Fort Altena lag
en die werd aangekocht en waaruit naast 2 lokalen
voor de kleuterschool een behoorlijke vergaderzaal
was gegroeid’.

23Fort Altena na WO II

Fort Altena en deA27metGorinchemaande horizon.

1209 opzet fort altena nw:Opmaak 1 16-12-2009  12:30  Pagina 23



Boven •Debomvrije toren en gebouwB. Beneden • Interieur flankgebouwD.
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27Een rondgang over het for t

Werkendam; het Fort

aan denUppelschenDijk;

Bomvrije enGeblindeerde

Ruimten,met legenda,

ca1877.
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Gebouw D: flankgebouw

Gebouw D heeft een grote cultuurhistorische
waarde vanwege het bijzondere bouwtype en
de zeldzame functiekoppeling van remises en
hoge en lage flankbatterij in het aardwerk. Het

gebouw bestaat uit twee remises (stalling voor
geschut), twee verblijfsruimtes en twee munitie-
magazijnen. De haken in het plafond van de
remise zijn voor het verwisselen van de loop van
het geschut. Naast de laaggelegen remise ligt een
toiletruimte met vier poepdozen op rij die alleen

Hollandse Waterlinie Erfgoed Fort Altena28
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Hollandse Waterlinie Erfgoed Fort Altena30

Een rondgang over de wallen
De wallenstructuur is in 2006 grotendeels en in
grote lijnen hersteld naar het originele ontwerp
uit 1879. Op de wal direct achter gebouw D is
goed zichtbaar hoe de Rijksweg A27 het oorspron-
kelijke terrein doorsnijdt. Achter de bomen kan
men in de verte de contouren van Fort Bakkerskil
zien. Lopend over de wallen vanaf gebouw D is te
ervaren hoe het militaire landschap de omgeving
heeft bepaald. Het schootsveld is vrijwel leeg. De
watertoren van Uppel is een prachtig ijkpunt; hij
ligt op ca. 1000 meter vanaf het fort, net buiten de
Verboden Kringen. Lopend naar het andere uiterste
van de wallen is er vrij uitzicht op de wipmolens
en de bunkers die in 1939/1940 zijn gebouwd. Ze
boden bescherming aan de militairen in de loop-
graven in het open veld en zijn gebouwd langs de
randen van het inundatiegebied. In de verte is
nog net het puntje van de toren van de vesting
Woudrichem te zien.

GebouwD, vanuit het oosten.

Gebouw F en zicht op deZandwijksemolen.
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