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VOORWOORD 
 

 

Nadat ik 4 jaar lang op het mooie fort Erfprins in den Helder 

had gediend en de nodigde wachtjes had geklopt op batterij 

Oostoever ben ik na enkele omzwervingen weer in Bunnik 

gaan wonen. In het plaatselijke krantje las ik in 1989 een 

oproep van Staatsbosbeheer. Het was de bedoeling om het 
fort bij Rijnauwen te gaan openen voor bezoekers en men 

zocht daar gidsen voor. Ik heb niet lang hoeven nadenken 

en heb mij aangemeld. We zijn in eerste instantie gestart 

met meer dan 60 gidsen. We kregen cursussen in 

presentatie, fortkennis, flora en fauna. We moesten leren 

wat er wel- en vooral niet mocht op het fort. 
 

Na de winter starten we in april 1990 met de eerste rondleiding. Vanaf het begin 

is dit een groot succes en honderdduizenden hebben inmiddels kunnen genieten 

van het fort bij Rijnauwen.  

Vanaf 2010 ben ik begonnen met het schrijven van naslagwerken over de forten 

en andere objecten van de nieuwe Hollandse Waterlinie.  

Ik heb geprobeerd om alle denkbare informatie over Werk bij Maarsseveen te 
documenteren om deze door te kunnen geven aan belangstellenden. De 

handleiding is nog niet compleet en zal dat waarschijnlijk nooit worden. Ook 

zullen er mogelijk fouten in staan of zijn verhalen niet compleet. Ik hou mij dus 

ten alle tijde aanbevolen voor aanvullingen, verbeteringen en bijzondere foto’s, 

tekeningen documenten, correspondentie en nieuwsberichten.                      

Dirk de Groot, dikkieturf@kpnmail.nl  
Voor gedetailleerde informatie over sommige onderwerpen verwijs ik u naar het 

ABC van de Waterlinie. 

Citaten uit het register zijn geschreven in de die tijd gebruikelijke 

spelling. 
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Algemene gegevens 
 

Algemeen:  

Stelling: Nieuwe Hollandse Waterlinie 

Object: Werk bij Maarssenveen 

Adres: Herenweg 3 

Postcode: 3602 AM 

Plaats: Maarssen 

Eigenaar: Provincie Utrecht 

Beheerder: Provincie Utrecht 

Object:  

Gebouwd: 1880 – 1881 

Gemoderniseerd: N.v.t.  

Gerestaureerd: N.v.t. 

Afmeting: Ongeveer 1, 5 hectare  

Toegankelijk: Buitenom vrij toegang. Op het gebouw is een picknickplaats. 
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Waar bouwde men dit fort.  
 

Het fort ligt aan de Herenweg te Maarssenveen  
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Waarom bouwde men dit fort. 
Het fort dient: 

 

Het verdedigingswerk dient tot bestrijken van het acces, gevormd door de 

Maarssenveensche vaart, den Maarssenveenschen weg en den daarevens 
loopenden dijk van de Tienhovensche en Maarsseveense Droogmakerij. 

 

Naamgeving 
 

Veel forten zijn genoemd naar de streek of een plaats waar het gebouwd is. 

De naam is: Werk bij Maarssenveen, genoemd naar de gemeente waar het is 

aangelegd. 

 

De geschiedenis  
 
Het werk bij Maarsseveen is aangelegd in 1880 – 1881 onder leiding van den 

Majoor, Genie Commandant in de voormalige 2e stelling J.E.N. Baron 

Schimmelpenninck van der Oije en onder toezicht, eerst van den Kapitein 

Ingenieur A.F. Swaan en later van den 1e Luitenant Ingenieur W.A.H. Weijler. 

Het werk bestond, behalve het aardwerk, in het maken van: 

 het bomvrije gebouw A; 

 de bergloods B; 
 de wachterswoning C; 

 de bruggen e en f. 

De kosten van het werk hebben bedragen f 117298,-, met inbegrip van f 8080,- 

voor den aankoop van grond. 

In 1885 – 1886 werden ene remise B en 4 borstweringmuren d op het voorfront 

gebouwd; dit werk werd uitgevoerd onder toezicht van den Kapitein 
Eerstaanwezig Ingenieur te Naarden G.L. Heppen, de 2e Luitenant C. Lankhout 

en Jhr J. van Heemskerk van Beest. 

Het was 1 mei 1886 voltooid. De kosten hebben ongeveer f 6600,- bedragen.  

 

Ingevolge contract, goedgekeurd op 31 december 1894, Ve Afd. No. 113 werd 

benevens werken tot verbetering der inundatiemiddelen met betrekking tot het 
Waterschap Bethume en een aanlegsteiger h gemaakt in de keelgracht van het 

werk. 

Voltooid augustus 1896. Kosten ongeveer f 1130,- 

 

Ingevolge machtiging van den Minister van Oorlog van 29 maart 1895 Ve Afd. 

No. 32, werd een bergplaats voor inundatiematerieel (loods a) gebouwd, ten 

dienste van het verbeteren van inundatiemiddelen in de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie. 

Voltooid 31 augustus 1895. Kosten ca, f 300,- op declaratie verwerkt. Deze loods 

werd, ingevolge contract, bestek No. 64/1906, goedgekeurd op 23 april 1906 Ve 

Adf. No. 98, 2.20 M. Zuidoostwaards verlaagd, terwijl bij datzelfde contract in 
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likaal XIX van gebouw A een stookgelegenheid en bij de wachterswoning 2 

zinkputten, met een gezamenlijke lengte van 27 M potbuisleiding, tot afvoer van 

hemelwater werden gemaakt. 

Kosten ongeveer f 252,- 

Ingevolge onderhoudscontract, goedgekeurd op 19 april 1895, Ve Afd. No. 95, 
werd een vuilnisbak gemaakt, binnenwerks lang 2,-, breed 1.-, diep gemiddeld 

0,84 M. 

Kosten ongeveer f 64,- 

Ingevolge onderhoudcontract, goedgekeurd op 12 April 1901, Ve Afd. No. 10, 

Bestek No. 27/1901 werd een schuitenhuis gemaakt. 

 

 
 
Dit schuitenhuis ligt nog op de oorspronkelijke plaats van het schuitenhuis dat in 

het bestek genoemd wordt. De huidige eigenaar van de fortwachterswoning heeft 

het gerenoveerd. Tijdens de verbouwing zijn in het schuitenhuis enkele van de 
luiken van de wachterswoning gevonden. 
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Bewapening 
 
De definitieve bewapening volgens den bewapeningsstaat, goedgekeurd op 20 

december 1881, Kabinet Litt. N 44, gewijzigd op 15 oktober 1888, Kabinet Litt G 

48 en opnieuw voorgesteld bij kabinetsaanschrijving van 28 oktober 1902, Litt B 

55, is als volgt: 

2 Kanons van 12 cM. L. voor rechterschouderhoek; 

4 kanons van 10 cM. waarvan 2 voor linkerflank en 2 voor voorfront; 
2 Coehoornmortieren (onbepaald) en 2 Mitrailleurs M90 (onbepaald). 

 

 
Kanon van 10 cM. 

 
De vaste bezetting (bemanning) 
 

Bij dezelfde laatstgenoemde Kabinetsaanschrijving is de bezetting vastgesteld als 

volgt: 

 

Wapen Officieren 

 

Onderofficieren Korporaals 

en 

Manschappen 

Infanterie 1 3 27 

Artillerie 1 2 57 

Genie - - 2 

Hospitaal - - 1 

Tezamen 2 5 97 
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Officier der geneeskundige dienst 1865 

 

Soldaat der Genie 1865 

 

Borstweringen en traversen. 

 
De borstweringen en traversen bestaan uit zand met bekledingen van klei, van 

de binnentaluds dik aan den voet, 1.5 en geleidelijk verminderend tot aan de 

bovenzijden, waar de dikte 0.5 M. bedraagt; van de buitentaluds, dik 0.8 M en 

van de bovenvlakken, dik 0.3 M. 

De hellingen zijn: van de buitentaluds van 4 op 5; van de binnentaluds 

van 1 op 1. 

 
Boven de borstweringmuren zijn de binnentaluds opgezet met blok- en 

staartzoden onder eene helling van 2 : 1. 

De daling van het plongeé is van 1 op 10. Bij den aanleg van het werk is ter 

plaatse van de borstwering, de veen tot op het natuurlijk zand, zijnde ongeveer 

2.85 M AP uitgegraven.  
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Gronddekking. 

 

De gronddekking van gebouw A is samengesteld uit veen en zand, gedekt met 

ene kleibedekking, dik 0.2 M.; die van gebouw B, uit zand, gedekt met 0,3 M. 
teelaarde, beide met eene kleibedekking van de taluds, dik 0.8 M. De Hellingen 

van de taluds zijn 4 op 5. 
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Emplacementen. 

 

Er zijn 5 geschutemplacementen. Vier daarvan zijn voorzien van 

borstweringmuren met nissen. Het oostelijk emplacement is bovendien evenals 

het noorwestelijk emplacement voorzien van een houten beschoeiing tot 
grondkering.  

 

 
Positie van geschutemplacementen en traversen. 
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Borstweringmuren a. 

 

 

De 4 borstweringmuren fig. 1, 2 en 3 

bevatten elk 2 munitienissen, zijn gemaakt 
van beton, elk een lengte van 6.5 M., 

aangelegd op 3.25 M + AP en opgetrokken 

tot 4.63 M. + AP. 

Elke nis is breed 1.-, diep 0.50, lang 0.55 M. 

en voorzien van 2 openslaande ijzeren 

deurtjes. 
In de nissen zijn cementvloeren met het 

bovenvlak op 3.75 M. + AP. 

 
 

 

Beplanting. 

 

Op den berm staat een doornenhaag ter lengte van 314 M., terwijl tegen de voet 
van het buitentalud van de borstwering wilgen hakhout en op de 

binnengrachtsboorden  een rij wilgen stekken staat. Aan den voet van de 

gronddekking van gebouw A staan 17-, op het Terre plein vóór dat gebouw 2- en 

voor de wachterswoning 4 oude iepenbomen. 

Op de taluds ter weeszijden van de ringkade om het werk staat hakhout, terwijl 

op het talud aan de grachtzijde 19 wilgen- en aan de buitenzijde 6 wilgen en 36 

iepenbomen worden aangetroffen. 
 

Afwatering. 

 

Tot afvoer van water van de gronddekking van gebouw A en den walgang ligt 

door de frontborstwering eene buisleiding met zinkput, uitloozende in de gracht. 

Tot afvoer van water van het terreplein, menagewater, enz ligt eene buisleiding 
met zinkput vanaf gebouw A naar de keelgracht. 

 

Grachten. 

 

Het verdedigingswerk heeft eene natte gracht, de bovenbreedte bedraagd aan de 

keelzijde 20- en overigens 25 M., van den bodem, gelegen op 3.3 M. _ AP, 
bedraagt de breedte aan de keelzijde 6.5- en overigens 11.5 M. De gewone 

waterstand is ongeveer 0.3 M. + AP. 

De escarp- en contrescarptaluds, waarvan de hellingen zijn van 1 op 2, zijn 

voorzien van eene beschoeiing. 
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Kade. 

 

Langs de buitenboord van de gracht aan de front- en de flankzijden, ligt eene 

kade met het bovenvlak op 0.2 M. + AP en breed 4 M. met uitzondering van het 

gedeelte langs de scheisloot, alwaar die breedte ter weerszijden van den aarden 
dam in die scheisloot gaandeweg wordt vermindert tot 2.5 M. terplaatse van dien 

dam. 

 
Grenzen. 

 

De militaire landgronden bij het werk bij Maarsseveen grenzen aan de westzijde 

aan den Heerenweg; aan de noordzijde aan de Maarsseveensche vaart; voor het 
overige aan terreinen van particulieren. 

De grens van scheiding is omschreven in het delimitatieplan, goedgekeurd bij 

aanschrijving van: 

De grens begint bij punt 1 bij de snijding van de binnenboorden van de 

Maarsseveensche vaart en de verbreede sloot langs den Heerenweg; dit punt ligt 

in den top van een driehoek, waarvan de basis ligt in het vlak van den 
voorsluitmuur van het bomvrij gebouw A en is lang, gemeten vanuit de as van 

dit gebouw 96.06 M; de eene opstaande zijde volgt het binnenboord van de 

Maarsseveensche vaart, is lang 12.85 M. en maakt met de basis een hoek van 

101 38’ 38”; de derde zijde is lang 99.46 M. 



 

 

 

 
 

 

 

Werk bij Maarssenveen, versie 2, 2012 

Naslagwerk, door Dirk de Groot 

13 

 

Vanaf punt 1 volgt de grens het binnenboord van laatstgenoemde vaart tot aan 

punt 2, loopt vandaar over de punten 3, 4, 5, 6 en 7 langs de grenzen van 

particulier eigendom, volgt van af laatst genoemde punt, langs de punten 8 en 0 

de teen van het binnentalud van de Heerenweg tot aan punt 10 en gaat van daar 

tot punt 1, liggende laatstgenoemde lijn in het verlengde van de grenslijn 1 – 2. 
Bij de grenspunten 1, 2, 3, 4 en 7 zijn hardstenen-, bij de grenspunten 5 en 6 

eikenhouten grenspalen gesteld. De grens punten 8, 9 en 10 zijn niet door 

zichtbare kentekenen op het terrein aangegeven. De verschillende perceelen, die 

benodigd waren voor den aanleg van het verdedigingswerk zijn bij minnelijke 

schikking onteigend ingevolge Koninklijk Besluit van 23 april 1880 ( staatsblad 

No. 74). De kosten van onteigening hebben bedragen F 8080,-. In de 
betrekkelijke koopakten, opgemaakt ingevolge de aanschrijving van 28 mei en 

16 augustus 1880, Ve Afd. Genie No. 53 3n 60, komen voor de navolgende 

bijzondere bepalingen: 

a. Recht van erfdienstbaarheid van uitweg, ter breedte van 3 M.- wordt 

verleend op het gedeelte van Rijkseigendom buiten den grachts-

buitenboord, ten behoeve van de gedeelten der perceelen Gemeente 

Maarsseveen, sectie B No. 682, 683 en 684 (thans perceelen No. 2784, 27 
83 en 2782) en van de perceelen No. 2501. 2506 en 688-702; 

b. Recht van erfdienstbaarheid van uitweg, ten breedte van 3 M.- wordt 

verleend op het gedeelte van Rijkseigendom buiten den grachts-

buitenboord, ten behoeve van de gedeelten der perceelen Gemeente 

Maarsseveen, sectie B No. 676 en overblijvende gedeelte van No. 677 

(thans No. 2781); 
c. De nieuwe scheidingssloot (bodem breed 1 M. op 1.9 M – AP, taluts van 4 

op 5) moet door het Rijk op Rijksgrond gegraven en, of zij 

gemeenschappelijk eigendom ware, voor den helft door het Rijk 

onderhouden worden; 

d. In genoemde scheidingssloot moet door het Rijk een dam gelegd en 

daarop een beweegbaar houten hek gesteld worden; het onderhoud van 

dat hek komt ten laste van de verkoopers; 
e. Het Rijk verbindt zich de gemeenschap van perceel, Gemeente 

Maarsseveen, Sectie B No. 1085 (waarvan thans de vaart op militairen 

landsgrond en eene strook aan de contrescarp van de keelgracht van het 

verdedigingswerk No. 2779, ter breedte van die vaart, deel uitmaken met 

de Maarsseveense vaart, sectie B No. 673, voor de scheepvaart in tijd van 

vrede niet te zullen stremmen, en daartoe in elken weg of toegang, die het 
aangekochte gedeelte mocht doorsnijden, een brug te zullen bouwen en 

voortdurend onderhouden met een doorvaart, voldoende aan de 

bestaande of later te maken keuren van het waterschap Maarsseveen; 

f. Recht van erfdienstbaarheid van uitweg, ter breedte van 3 M. wordt 

verleend op het gedeelte van Rijkseigendom buiten den grachts-

buitenboord, ten behoeve van de gedeelten der perceelen Gemeente 
Maarsseveen, sectie B No. 2469 en van de overblijvende gedeelten van 

perceelen No. 709 en 710 (thans van perceelen No. 2786 en 2787). 
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De kommenkaart met links boven het werk bij Maarsseveen. 
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Gebouw A, de bomvrije kazerne 
 

 
Gebouw A, constructie. 

 
Het gebouw A, bestond tot logies, enz, is gefundeerd op een paalroosterwerk, 

met palen lang 9 M, met de bovenkant der zandstroken gelegen op 1.4, 1.56 en 

1.72 M – AP. Van de onderkant der kespen? Tot den bovenkant der zandstroken 

van het paalroosterwerk is eene betonstorting, 0.25M buiten de fundamenten 

uitstekende, aangebracht. 

Het gebouw bestaat uit eene beganen grond- en eene bovenverdieping; voorts 2 
uitbouwen, onder elk waarvan een privaatput, lang 3.52, breed 1.73, hoog in het 

midden 1.77 M en elk met een inhoud van 9.86 M3. Tot steun der gronddekking 

op en tegen het gebouw worden twee gebogen vleugelmuren van beton 

aangetroffen, ieder ontwikkeld lang 5.2 M., aangelegd op een zandbed, waarop 

een betonlaag, dik 1 M. welke laatste aan alle zijden 1 M. buiten de muur 

uitsteekt. 
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Plattegrond van de uitgelegde paalfundering.
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Verwarming en ventilatie. 

 

De verwarming kan geschieden door kachels, tot welker plaatsing in de 

rechtstanden en in den achtersluitmuur, schoorstenen tot boven de gronddekking 

opgetrokken worden aangetroffen. 
Tot ventilering der spouwgangen zijn in elk der eindrechtstanden 2 luchtkanalen 

gespaard, welke met ijzeraardbuizen tot boven de gronddekking verlengd zijn. 

 

 
 

De lichtnissen der munitiemagazijnen zijn door ijzeren buizen in verbinding 

gesteld met de hiervoor genoemde luchtkanalen. 

Voor de overige lokalen geschied de ventilatie, behalve door de deuren en 

draairamen, door luchtkokers voor de rookkanalen; die luchtkokers kunnen in de 

lokalen door een ijzeren deurtje gesloten worden. 
 

 
 

 

Vul- of potkachel Type Salamander 
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De schoorsteenpijp (onderste gat) loopt door een spouwmuur. Als de kachel 

brand verwarmen de rookgassen de schoorsteenpijp en doordoor de lucht in de 

spouw. Warme lucht stijgt op en zuigt vervuilde lucht mee door het bovenste 

gat. Hierdoor heeft dit fort een duurzaam afzuigsysteem dat werkt op 

natuurkundige principes. Zie ook de tekening op de vorige bladzijde.  

Iets boven de vloer zit ook nog een zogenaamd veeg gat om de schoorsteen te 
vegen. 

 

 

Vloeren. 

 

De begane grond vloeren liggen op 0.8 M. + AP; van de bovenverdieping liggen 
de vloeren op 3.8 M. + AP, met uitzondering van die in de remises, welke op 3.4 

M. + AP gelegen zijn. 

In de lokalen op den beganen grond en in lokaal 15 liggen cements-, in de 

remises 13 en 19 gemetselde- en in de overige lokalen houten vloeren. 
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Druipkokers. 

 
 

Door elk der 2 middelste rechtstanden loop loopt een druipkoker, waarvan het 

water van ongeveer 2/5 der afwateringsvlakken naar den onder lokaal 8 gelegen 

regenbak, lang 4.7-, breed 6.9-, hoog in ’t midden 1.43 wordt afgevoerd. Deze 

regenbak waarvan de inhoud bedraagt ruim 18.5 M3, is verbonden met de pomp 

in keuken 5. 
Het water uit deze regenbak is te gebruiken voor schrob- en waschwater, doch is 

niet geschikt voor drink- of menagewater. In 1900 wordt een pijpwel geboord ter 

diepte van 26 M. op 1.15 M vóór lokaal VIII, welke water oplevert dat voor 

drinkwater geschikt te achten is. Via de druipkoker loopt het water naar een 

regenbak (reinwaterkelder). 

 

 
Ingang regenbak in lokaal VIII 
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Gewelven enz. 

 

De gewelven zijn: van lokaal 2, 3, 11 en 12 dik 0.22 M met 0.4 M pijl; van 13 en 

19, dik 0.76 M met 0.7 M pijl; en van 14, 16, 17 en 18 dik 0.67 M met 1.2 M pijl. 
Lokalen 4, 5, 6 en 7 zijn gedekt door steekgewelven op ijzeren I liggers. De 

lokalen 8 en 9 zijn gedekt door de planken vloeren van lokalen 17 en 18. Onder 

de lokalen 2, 3, 4, 5, 6. 7, 11 en 12 zijn aardbogen, dik 0.22M. met 0.2 M. pijl. 

De regenbak heeft tot bodem 4 platte lagen met een omgekeerd gewelf, dik 0.22 

van 0.5 M. pijl en is gedekt door een gewelf, dik 0.22 M, met o.45 M. pijl. 

De overstorting geschied in vóór het gebouw gelegen zinkput.  
Elke privaatput heeft tot 4 platte lagen met een omgekeerd gewelf, dik 0.22 van 

0.5 M. pijl en is gedekt door een gewelf, dik 0.22 M, met o.45 M. pijl. 

 

Riolering. 

 

Het vuile water uit keuken 5 wordt naar den zinkput met buisleiding vóór het 

gebouw afgevoerd. 
 

 

Rabat. 

 

Voor het gebouw ligt een gemetseld rabat, breed, vóór de uitbouwen, 1.9 M. en 

voor het overig 1 M. 
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Indeeling. 

De indeeling van het gebouw is als volgt: 
 

Num- 

mer 

Van het 

lokaal 

Bestemming Lan

g in 

M. 

Bree

d in 

M. 

Hoog 

in top 

Aanmerking 

A.B.C. 

D.E.F. 

Privaten 1 0.9 1.78  

 

 
 

I en X Spouwgangen 7.2 0.8 

en 
1 

2.- De gedeelten achter de 

lokalen III en XII hebben 
door middel van ladders 

gemeenschap met 

remises XIII en XIX. De 

gangen zijn voorzien van 

een traliedeur en elk van 

4 lichtnissen.  
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II en XI Buskruitmagazijn 3.5 2.26 2.27 Voor 106 ton elk met een 

lichtnis. 

 
 

 
 

 

 

III en 

XIII 

Projectielenmagazijn 3.5 2.26 2.27 Elk met 1 lichtnis en met 

5 rakken, samen groot 
14.2 M2. 

 
 

 

 

 

 
 

 
IV Cantine 4.5

9 

2.44 2.84 Hoogte tussen vloer en 

steekgewelf 

De volgende 4 foto’s zijn van een website zonder bronvermelding. Ik zou graag 
toestemming vragen voor het plaatsen van de foto’s. Mocht de eigenaar ze 

herkennen dan verzoek ik hem/ haar contact met mij op te nemen. Zie mailadres 

in het voorwoord. 
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Lichtgang met lampnis 
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Lokaal met bergplankdragers. 

 

 
Remise als woonkamer 
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Hijshaak waarmee de munitie vanuit 

de bergplaats naar de remises werd 

gehesen. Deze hangt boven de spouw. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

Hijshaak in het midden van de linker remise. Deze werd gebruikt om het 

kanon van de affuit te lichten voor onderhoud, reparatie of wisselen van 

de affuit. 
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Num 
mer 

Van 

het 

lokaal 

Bestemming Lang 
in M. 

Breed 
in M. 

Hoog 
in top 

Aanmerking 

V Keuken 4.59 2.44 2.84 Hoogte tussen de vloer bij 

steekgewelf. Met ijzeren fornuis, 
bevat 2 kookketels, ieder 

inhoudende 0.105 M3 en 1 

waterketel inhoud 0.017 M3 

VI Levensmiddelen 2.52 2.45 2.84 Hoogte als lokaal V. Met rak van 

6 bergplanken en bergplaats 

voor aardappelen 

VII Portaal 2.54 2.54 2.84 Hoogte als lokaal V met trap 

naar portaal XV 

VIII Logies 

manschappen 

7.2 5.- 2.97 Hoogte tussen vloer en zolder. 

Britsen voorhanden 

IX Idem 7.2 5.- 2.97 Als bij lokaal VIII 

XIII 

En 

XIX 

Remises 7.2 3.5 2.2 Elk voor 2 vuurmonden; kunnen 

tevens voor schuilplaats dienen. 

In elke remise zijn 2 nissen, 

ieder met 1 rij draagplanken tot 
berging van projectielen en 1 

hijschhaak terwijl de achterste 

gedeelten, lang 0.8 M, door een 

borstwering-muurtje, dik 0.22M 
afgescheiden tot laddergaten 

dienen. In remise XIX is een 

gedeelte, lang 3.3 (met inbegrip 

van 1.02 M voor laddergat en 

borstwering-muurtje) breed 
2.52 M. door licht latwerk tot 

Genie-magazijn afgescheiden. 

XIV Logies officieren 4.59 2.44 1.77 

2.96 

Halfsegmentgewelf 

XV Portaal 5.- 2.44 3 Met trapgat en 2 kasten met 

planken. 

XVI Bureau 

fortcommandant 

en telegraaf 

4.59 2.44 1.77 

2.96 

Halfsegmentgewelf. 

XVII Logies 

manschappen 

7.2 5 2.96 Britsen voorhanden. 

XVIII Idem 7.2 5 2.96 Britsen voorhanden. 

 



 

 

 

 
 

 

 

Werk bij Maarssenveen, versie 2, 2012 

Naslagwerk, door Dirk de Groot 

29 

 

 
 

 
 



 

 

 

 
 

 

 

Werk bij Maarssenveen, versie 2, 2012 

Naslagwerk, door Dirk de Groot 

30 

 

 
Telegraafruimte XVII. 

 

 

Kastje voor de telegraafaansluiting. 

Tegen de rechterzijwand ongeveer in 

het midden zit de aansluiting voor de 

seinsleutel. 
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Lampnis, het bovenste gat dient als 

schoorsteen voor het afvoeren van de 

hete lucht van de lamp. Het onderste 

gat is de zuurstoftoevoer. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Schoorsteen van de lampnis. 
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Gebouw B. 
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Gebouw B, constructie. 

 

Het gebouw, bestemd tot remise en schuilplaats, is van beton, het is gefondeerd 

op eene doorgaande betonbedding dik 1M., met het bovenvlak op 2,95 M + AP, 

die vóór het gebouw en de vleugelmuren 0.6 M. uitsteekt. 
Er is geene gelegenheid tot verwarming. De vloer is een cementvloer met het 

bovenvlak op 2.95 M. + AP gelegen. 

Het privaat is in den zuidelijke vleugelmuur uitgespaard, is ingericht volgens het 

tonnenstelsel en van een ton voorzien. De schuifdeur voor de remise en de 

privaatdeur hebben lichtopeningen, voorzien van glasramen en scherfweren. Het 

water van de afwateringsvlakken wordt naar den zijden afgevoerd.  
Lokaal 1 is gedekt door een segmentgewelf, dik in top i M., met 0,92 M. pijl, in 

de hoeken bij de geboorte afgerond. In den noordelijke vleugelmuur is een 

schilderhuis uitgespaard. 

 

Indeeling. 

Num- 

mer 

Van het 

lokaal 

Bestemming Lan

g in 

M. 

Bree

d in 

M. 

Hoog 

in top 

Aanmerking 

1 Remise 6 4.6 2.45 Voor 2 vuurmonden, 

tevens schuilplaats; met 

4 munitienissen, elk 

breed 1.45, diep 0.7, 
hoog in het midden 1.18 

M., elk met een 

draagplank en gesloten 

door schuifdeuren. 

2 Privaat 1 1 2.12  
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Gebouw B, bovenaanzicht en zijaanzicht 
 

Bergloods d, constructie. 

 

De houten loods tot berging van Artillerie- en Geniematerieel, op eene stapeling 

van steenen, hoog 0.12 M., aangelegd op een zandbed, dik ongeveer 6 M., met 

het bovenvlak gelegen op 3.2 M + AP en door een beschoten pannendak gedekt, 
is binnenwerks lang 10, breed 7.5 M. hoog tot den onderkant van den 

zoldervloer 3.5- en tot den bovenkant der nok 7.1 M. 

In deze loods ligt een vloer van bergleem en fijne grind, met het bovenvlak op 

3.4 M + AP. 

Rondom de loods ligt een grindrabat, breed 1 M. 
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Wachterswoning C, constructie. 

 

Het gebouw, bestemd tot woning voor den fortwachter, is gefondeerd op een 

paalroosterwerk met palen lang 4 M., met het bovenvak der kespen? Gelegen op 
1.1 en 1.2 M. – AP 

 

Indeeling. 

 

De woning bevat 2 vertrekken, elk met schoorsteen, een vertrek met 

schoorsteen, een aanrechtbak met kasten, pomp en gootsteen, een kast onder 
den zoldertrap, toegang naar de kelder en een buitentochtportaal, en privaat, 

met cementsteenen front, liggende deze laatste 2 M. Achter de wachterswoning. 

De vertrekken zijn hoog 3.2 M. en met de vloeren gelegen op 0.1 M + AP. 

De kelder, gelegen onder een gedeelte der keuken, is lang 4.15-, breed 2-, hoog 

in het midden 1.20 M. 

Voorts bevat de woning een zolder, lang 9.55-, breed 7.55-, hoog, langs de 

borstweringsmuren 0.4- en onder de nok 3.3 M. met beschoten pannendak. 
Op dien zolder is afgeschoten, met schotwerk, lopende tot tegen het dakvlak, 

een kamer, lang 3.15-, breed 4.07-, hoog, langs de zijwanden 1.65 M. 

De verwarming geschied door kachels; de ventilatie door de deuren en de 

schuiframen. 

In den gang en in den keuken ligt een cement- en in de overige lokalen een 

houten vloer. 
De waterafvoer heeft plaats door den gootsteen naar de gracht en door 2 

zinkputten op den noordelijken en op den zuidelijken hoek van de woning, met 

leidingen van ijzeraard-potbuizen, onderscheidelijk naar de Maarsseveensche 

Vaart en de sloot langs de Heerenweg. De pomp staat op het gracht- op 

polderwater, hetwelk door de bewoners, zowel voor drinkwater als voor andere 

doeleinden wordt gebruikt. Rondom de woning ligt een rabat in zand, breed 1 M. 
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De wachterswoning anno 2012.
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Loods d, constructie. 

 

De loods d. (fig. No. 15 en 16, diende tot berging van het inundatiemateriaal, 

bestemd bij de brug in den Vechtdijk bij Endelhoven en voor de schutsluis in de 

Maarsseveensche Vaart, is van hout en gesteld op een gemetselde voet, lang 
7.20- en breed 3 M. 

De fondamenten zijn ten breedte van 2 steen aangelegd op 2.90 M + AP., hoog 

0.24 M. en aldaar breed 0.33 M., waarop de voetmuur dik 0.22 M., is 

opgetrokken tot 3.5 M. + AP., met uitsparing van 2 deuropeningen en gedekt 

met een muurplaat. 

Op dien muurplaat is het geraamte gesteld, bestaande uit 4 gebinten, 6 
tusschen- en 4 deurstijlen. De dakbedekking bestaat uit 4 kapgebinten, staande 

op 2 gordingplaten, een note?, en een dakbeschot, gedekt met blauwe Hollandse 

pannen. Tegen de stijlen en tegen de topgevels zijn bekleedingen van planken, 

dik 0.028 M en 2 deuren, elk in 2 bladen, aangebracht.  

De vloer in de loods is begrind.  

Om de loods ligt een grindrabat 

 
Brug e, constructie. 

 

De brug over de keelgracht, bestaat uit 2 landhoofden, ieder van 3 palen, lang 6-

, zwaar 0.25 bij 0.25 M. en 1 sloof lang 3.3, zwaar 0.3 bij 0.3 M; 3 draagjukken, 

ieder van 3 palen, lang 8-, zwaar 0.25 bij 0.25 M. en 1 sloof van 2 jukken lang 

3.3 en van 1 juk lang 4.15, allen zwaar 0.3 bij 0.3 M. 
De beide jukken, kisten welke de doorvaartplaats heeft, zijn versterkt door een 

steekschoor, zwaar 1.0 bij 0.25 M. 

De landhoofden zijn van beschoeiingen, dik 0.04 M. voorzien. 

Op de sloven zijn gelegd, voor de 3 vaste vakken 4 rijen ijzeren I liggers, hoog 

0.16 M. en voor het opneembaar vak 4 rijen eiken liggers, zwaar 0.15 bij 0.2 M., 

waarover een eiken dek, lang 16.7, breed 3, dik 0.06 M, met het bovenvlak 

gelegen op 1 M + AP. 
Op de brug zijn gestelde ijzeren leuningen en een houten barrière met ijzeren 

vleugels. 
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De brug in 2012. 
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Brug d, constructie. 

 

De brug vóór de fortwachterswoning, over de poldersloot langs den Heerenweg, 

bestaat uit 2 landhoofden, ieder van 3 palen, lang 4-, zwaar 0.2 bij 0,2 M en een 

Sloof lang 3 M., zwaar 0.15 bij 0.2 M; elk landhoofd is aan weerszijden voorzien 
van een vleugel van 2 palen, lang 3, zwaar 0.16 bij 1.16 M. De landhoofden en 

vleugels zijn verbonden met ankerpalen en kruizen en voorzien van een 

bekleding, dik 0.04 M. 

Op de sloven liggen 3 eiken liggers, zwaar, 0.15 bij 0.2 M, waarop een grenen 

dek, lang en breed 2.75 M, dik 0.04 M, met het bovenvlak gelegen op 1 M. + AP. 

Op de brug zijn gesteld houten leuningen en een hekje van latwerk. 
 

 

Vuilnisbak g, constructie. 

 

De vuilnisbak, binnenwerks lang 2- breed 1- diep aan de achterzijde 0.96 en aan 

de voorzijde 0.72 M., is gemetseld van muren, dik 1 steen, op een fondament 

hoog 0.24 M, breed bij den aanleg 2- en op het bovenvlak ½ steen, is bevloerd 
met een laag straatklinkers in zand en gedekt door een houten raam met deksel. 

 

 

Steiger h, constructie. 

 

De steiger heeft een lengte van 20- en een breedte van 3 M, gelegen met den 
bovenkant van het houten dek op 0.3 M + AP. 

Het dek, van planken dik 0.05 M, rust op 3 liggers, elk zwaar 0.15 bij 0,2 M. en 7 

jukken, elk bestaande uit een sloof, zwaar 0.2 bij 0.25 M. op 3 palen, zwaar 0.25 

bij 0.25,; langs de voorzijde van de steiger is een stootbalk aangebracht, ter 

zwaarte van 0.15 bij 0.15 M. 

Al het hout aan dezen steiger is van gecarbolineert dennenhout 

 
 

Schuitenhuis i, constructie. 

 

Het schuitenhuis heeft eene lengte, gemeten tusschen de palen, van 6.5 en eene 

breedte van 4 M., is hoog boven den waterspiegel, aan de fortzijde 2.60 en aan 

de grachtzijde 1.9 M., en bestaat uit 5 jukken, elk bestaande uit 2 palen en een 
rib, zwaar 0.75 bij 0.075 M, onderling verbonden door regels van dezelfde 

zwaarte, waartegen schroten, zwaar 0.028 bij 0.1 M. zijn aangebracht, met een 

sluitbare opening en is gedekt met planken, zwaar 0.022 M.  

De palen en ribben zijn van dennen-, de schroten en planken van vurenhout en 

met carbolineum bestreken. 

 
 

Peilmerken. 

 

Aan de noordwestzijde der brug over de fortgracht is tegen een der palen een 

houten peilschaal bevestigd, aanwijzende van 0.9 M – tot 0.7 + AP. 
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Tuingrond. 

 

De tuingrond voor den wachter is aangeduid op de tekening van het fort 
(bladz.A) en is in het geheel groot 8.3 are. 

 

 

Telegraafkabel. 

 

De in en nabij het fort ingegraven telegraafkabel is aangeduid op de tekening 
Van het fort (bladz. A). 

 

 
Overzichtstekening uit het register. 
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Lampvoet voor een vaste lantaarn. 

 

 

 

 
Aansluiting telegraafdraden. 
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Mobilisatie 1870 
 

Bij het uitbreken van de Frans-Duitse oorlog worden de forten van de Nieuwe 

Hollandse Waterlinie gemobiliseerd. Een aantal forten waaronder Pannerden, 

Vechten, Rijnauwen en het Hemeltje waren toen nog niet klaar. Het werk bij 

Maarsseveen was nog niet eens gepland. Nederland raakte niet betrokken bij 
deze oorlog en men ging gewoon verder met bouwen. Tijdens de mobilisatie van 

de andere forten van de waterlinie kwam men er wel achter dat er op die forten 

enorme tekortkomingen waren. Vooral bomvrije ruimten voor logies en opslag 

van buskruit en projectielen waren er veel te weinig. Dit leidde ertoe dat in de 

periode daarna veel forten ingrijpend gemoderniseerd zijn. Nieuw te bouwen 

forten moesten direct al aan zwaardere eisen voldoen. 
 

 
Mobilisatie 1914 
 

Nederland was in de Eerste Wereldoorlog neutraal. Er was een algemene 

mobilisatie gedurende de periode 1914 – 1918 om deze neutraliteit te behouden. 

Veel linies en forten, waren in verhoogde staat van paraatheid gebracht. Van 

krijgshandelingen was geen sprake. Door de bewapeningswedloop waren door de 

vijand ook wapens ontwikkeld waartegen deze forten nauwelijks bestand waren.  
 

 

Tussen twee oorlogen 
 

In 1917 is er op de Veenkade een schuilplaats gebouwd.  Volgens kenners zou 

het een type 1917 moeten zijn van de enkele uitvoering. Het lijkt er op dat deze, 

na dat hij gebroken is naast elkaar is geplaatst. Op de luchtfoto op pagina 3, die 

gemaakt is in 1926 is echter al duidelijk te zien dat deze schuilplaats in het 
midden een breuklijn heeft. De grote vraag is nu was dit van oorsprong een 

enkele schuilplaats of is hij direct in 1917 als twee halve schuilplaatsen 

gebouwd?  

 

 

1enkele of 2 halve schuilplaatsen? 
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Verder zijn er in de nabije omgeving geen verbetering in betonbouw uit deze 

periode bekend. De dichtstbijzijnde betonwerken zijn een aantal 

groepschuilplaatsen P richting fort de Gagel en de beroemde dubbele P aan het 

eind van de Veenkade.  

 
 

Blauwdruk van de schuilplaats.
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Aspergeversperring. 
 

 
 

Volgens de atlas van de Nieuwe Hollandse Waterlinie zou op deze plaats een 

aspergeversperring gelegen moeten hebben. Hier is helaas niets meer van te 

vinden. 

 

Kringenwet. 
 
Ten gevolge van de zogenaamde kringenwet die aangaf dat je in cirkels van 300, 

600 en 1000 meter niet of slechts met beperkingen gebouwd mocht worden zijn 
in de omgeving veel houten huizen te vinden. Deze belemmerden het 

schoots- en zichtveld en werden in geval van nood in de brand gestoken. 

In het ABC van de waterlinie staat een uitgebreid verslag van deze wet. 
 
 
 



 

 

 

 
 

 

 

Werk bij Maarssenveen, versie 2, 2012 

Naslagwerk, door Dirk de Groot 

46 

 

 
 

 
 

 
Kringenwetwoningen langs de Herenweg 
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Mobilisatie 1939 
 
De mobilisatie had een grote impact in de gemeenten Maarssen en 

Maarssenveen in de periode van 14 – 20 mei zijn maar liefst 726 burgers uit het 

gebied geëvacueerd en tijdelijk ondergebracht in de gemeente Zijpe en Twisk.  

Ook het vee werd in veiligheid gebracht, meestal per trein, soms ook per schip. 

Via de markt van Breukelen werden de beesten naar Noordwijk vervoerd om 

enkele dagen later weer naar huis gebracht te worden. 
 

In deze periode werd ook een afdeling van de luchtwacht actief. Zij huisden in de 

oude brandweerkazerne van Maarssen terwijl de uitkijk in de slangentoren zat. 

Als er luchtalarm was moest de brandweersirene dit aangeven. Daarna werd het 

signaal overgenomen door de stoomfluiten van fabrieken in de omgeving. Er 

werd ook veel aandacht besteed aan chemische oorlogvoering. Ervaringen uit de 
eerste wereldoorlog hadden de bevolking bang gemaakt voor gasaanvallen. Men 

prepareerde noodziekenposten die zo goed mogelijk gasdicht werden gemaakt.   

Een afdeling werd belast met gas -verkenning en ontsmetting. Ook werden 

gasmaskers verkocht. Daar waren er echter niet zo veel van beschikbaar.  
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Tweede Wereldoorlog  
 

De eerste tijd van de bezetting kenmerkte zicht door chaos. Je wist niet waar je 

aan toe was en ook het feit dat de Koningin met de regering naar Engeland was 

uitgeweken veroorzaakte veel onrust.  

 

Voor wat betreft het fort was er ook een gerucht. Een soldaat zou daar zelfmoord 
gepleegd hebben. Later bleek dat hij, bij het ontladen van een geweer getroffen 

was door een kogel en daardoor was overleden. 

 

In 1940  zijn de aardwerken voor een groot deel geëgaliseerd verder is er van 

gebruik door de bezetter niets bekend.   

 
Omdat er in de omgeving veel strategisch belangrijke punten lagen zoals de brug 

over het Amsterdam-Rijnkanaal, de Amsterdamse Straatweg en natuurlijk ook de 

forten was er een vrij grote groep verzetsstrijders in de omgeving. Er werd onder 

andere geoefend op het werk bij Maarsseveen. 

 

Aan het eind van de tweede wereldoorlog zijn er in ieder geval 
gevechtshandelingen geweest tussen de bezetter en het verzet. Ook op en om 

het werk bij Maarsseveen is gevochten. Zelfs op Bevrijdingsdag zijn er 7 

verzetsstrijders gesneuveld in een gevecht. Een van hen was Willem van der 

Kooij, geboren op 15 juli 1920 te Schoonrewoerd. Hij was van beroep inspecteur 

bij een verzekeringsinstelling en uiteraard lid van het verzet. Wim is, met 

militaire eer begraven op de oude begraafplaats bij de NH dorpskerk te Maarsen. 
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De overige slachtoffers zijn, eveneens met militaire eer begraven op de “nieuwe 

begraafplaats. Dit is de huidige algemene begraafplaats. 

Op de muur om de zes grafstenen staat: "Zij vielen voor vrijheid en recht, 

Maarssen 5 mei 1945". 

 

Naam Geboren Begraven 

Kooi, van der Willem, 

Verzekeringsinspecteur. 

15 – 07 -1920 Oude begraafplaats, 

Maarsseveen 

Bosch, van den Jacob, 

Landbouwersknecht. 

16 – 07 - 1925 Algemene begraafplaats 

Maarsseveen 

Hems, Willy Henrica, 
Gem, Ambtenaresse.  

20 – 03 - 1921    ,,    ,,   ,, 

Heus, Bertus, 

Tuindersknecht 

16 – 07 - 1925    ,,    ,,   ,, 

Kruyf, de Willem Cornelis, 

Veehoudersknecht. 

30 – 05 – 1922    ,,    ,,   ,, 

Lindhout, Alexander Constantijn, 

Student. 

02 – 12 - 1922    ,,    ,,   ,, 

Lindhout, Paulus Theofilus, 

Student 

21 – 09 – 1945    ,,    ,,   ,, 

Allen leden van het verzet. 

 
Na de tweede wereldoorlog 
 

Theatergroep DE REST heeft 3 jaar gebruikt gemaakt van het werk. Daarna 

zijn ze verhuisd naar de zolder van de voormalige brandweerkazerne op de 

Gaslaan 4 in Maarssen. De eigenaar, de Provincie Utrecht, wil het fort verkopen 
terwijl de  Gemeente Stichtse Vecht onderzoekt of zij iets kunnen met het werk 

als culturele bestemming.  

Theatergroep DE REST geeft op hun website weer wat hun gevoelens zijn over 

de nieuwe locatie: 

“DE REST kijkt terug op drie mooie, jaren op werk bij Maarsseveen. en zijn vol 

enthousiasme begonnen met onze theatrale activiteiten op onze nieuwe locatie: 

door de centrale ligging is de kazerne goed bereikbaar en de (binnen)ruimte die 
we nu tot onze beschikking hebben is drie keer zo groot als de grootste ruimte in 

het fort. Ook hebben wij een interessante onderbuur namelijk RTV Stichtse 

Vecht. Samen met de radio- en televisiemakers van RTV Stichtse Vecht zien we 

verschillende samenwerkingsmogelijkheden.  

Kortom: wij zijn gelukkig met onze nieuwe thuisbasis!  

De ontwikkelingen rondom Fort Maarsseveen houden we van een afstand in de 
gaten. Wij hebben ervoor gekozen om niet actief betrokken te zijn bij de 

ontwikkelingen rondom Fort Maarsseveen en ons te richten op de kerntaken van 

DE REST zoals het geven van theatercursussen en ontwikkelen van bijzondere 

theaterprojecten voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen”.  

Scouting 

Het werk is ook geruime tijd een scoutinghonk geweest. Zij zijn nu verhuist naar 

de oude brandweerkazerne in maarssen. 
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Krakers 
Er hebben ook een tijde enige krakers op het fort gewoond. 

 

Bescherming Bevolking 

De eerste gebruikers van het werk na de 2e wereldoorlog is de BB geweest. 
Tijden een fotorondje op 1 – 03 – 2012 trof ik in de rechter 

projectielenbergplaats nog een aanschrijving van het ministerie aan. 
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Werk bij Maarsseveen in het nieuws 
 

 
 

1879, artikel over het werk. 

1880, artikel over de vestingbegroting. 
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1902, oefeningen op het werk. 
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Realisatie Cultuurfort gesteund door gemeente 
Regio | 22 februari 2012  

 

MAARSSEN - De gemeente Stichtse Vecht gaat het particuliere initiatief om fort 
Werk bij Maarsseveen om te vormen tot een Cultuurfort, ondersteunen. De 

gemeente gaat, onder voorwaarden, een eenmalige financiële bijdrage leveren. 

De culturele bestemming gaat verder onder de naam C-Fordt. 

Het fort is een onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie dat is 

voorgedragen om te worden opgenomen in de Werelderfgoedlijst van Unesco. 

Het gebouw zelf en het omliggende terrein zijn nu al een rijksmonument. Op het 
fort moet in de toekomst cultuur worden gemaakt: muziek, theater en beeldende 

kunst. 

De plannen van C-Fordt lijken het te kunnen halen zonder structurele subsidie, 

de gemeente gaat het plan hier nog op toetsen. De eenmalige bijdrage is een 

bedrag van €50.000,-. Ook geeft de gemeente eenmalig €10.000,- voor de 

aanleg van een parkeerplaats bij het terrein.  

 

 

Werk bij Maarsseveen, chronologisch 
 

Jaartal Gebeurtenis 

1879 In een krantenartikel wordt kritisch geoordeeld over de waarde 

van het werk. 

1880 Start van de bouw. 

1881 Vaststellen bewapening en bemanning. 

1885 Bouw van remise B en 4 borstweringmuren, 1886 voltooid. 

1894 Bouw van een aanlegsteiger, voltooid 1896. 

1895 Bouw van een bergplaats voor inundatiematerieel, 1895 voltooid. 

1895 Bouw van een vuilnisbak. 

1901 Bouw van een schuitenhuis. 

1902 Linieoefeningen op het werk. 

1906 Verlagen van de bergplaats voor inundatiematerieel. 

1906  Bouw van een stookgelegenheid in gebouw A. 

1914 Mobilisatie 1e wereldoorlog 

1917 Bouw van een schuilplaats op de kruising Veenkade – 

Bethumenweg. 

1939 Mobilisatie 2e wereldoorlog 

1939 Bouw van de dubbele Piramide op de Veenkade.  

1940 Egaliseren van de wallen 

1945 Vuurgevecht tussen de Duitse bezetter en het verzet. 

 
 

 

 

 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Werk_bij_Maarsseveen
http://www.hollandsewaterlinie.nl/
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Bronnen, bijdragen en literatuur 
 

Literatuur Auteur Uitgever 

Bestekken, 

registers en 

Memories 

Genie Ministerie van Oorlog 

Fort bij Rijnauwen Dick Leegwater Stichting Menno van 

Coehoorn 

Fort bij Rijnauwen, 

de Parel van de 

Hollandse 

Waterlinie 

Arie van der Gaag Henk Reinders 

Fort Pannerden Gert Huting Stokerkade 

Fort Pannerden H.E. Wanting Stichting fort Pannerden 

Handleiding tot de 

Burgelijke 

Bouwkunst 

 Tot nut van ‘t algemeen 

Nederlands 

geschut sinds 

1677 

J. Albarda en F.L. Kroesen.  

Registers Genie Defensie 

Vestingbouw-

kundige termen 

A.H. Mohr Stichting Menno van 

Coehoorn 

 

Bronnen Website Materiaal 

Beeldbank 

Ministerie van 
Defensie 

http://nimh-

beeldbank.defensie.nl/  

Foto’s 

Bibliotheek 

Hollandse 

Waterlinie 

http://www.hollandsewaterlinie

.nl/pages/beeldbank.aspx  

Foto’s, kaarten en 

tekeningen 

De Gelderlander http://www.gelderlander.nl/vid

eo/regionieuws/archief/  

Krantenknipsels 

De Koninklijke 

Bibliotheek 

http://kranten.kb.nl/results  Krantenknipsels 

Ergens in 

Nederland 

http://www.ergensinnederland

1939-1945.nl/home  

Foto’s 

Gemeente Utrecht http://www.utrecht.nl/smartsit

e.dws?id=111901  

Foto’s en tekeningen. 

Genealogie van 
Keulen-Polman 

Chris van Keulen Eigen web-site 

Het geheugen van 

Nederland 

 Foto’s en kaarten 

Het legermuseum http://www.legermuseum.nl/g

et?site=legermuseum.nl  

Foto’s en definities 

Het Utrechts 

Archief 

http://www.hetutrechtsarchief.

nl/  

Foto’s 

http://nimh-beeldbank.defensie.nl/
http://nimh-beeldbank.defensie.nl/
http://www.hollandsewaterlinie.nl/pages/beeldbank.aspx
http://www.hollandsewaterlinie.nl/pages/beeldbank.aspx
http://www.gelderlander.nl/video/regionieuws/archief/
http://www.gelderlander.nl/video/regionieuws/archief/
http://kranten.kb.nl/results
http://www.ergensinnederland1939-1945.nl/home
http://www.ergensinnederland1939-1945.nl/home
http://www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=111901
http://www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=111901
http://www.legermuseum.nl/get?site=legermuseum.nl
http://www.legermuseum.nl/get?site=legermuseum.nl
http://www.hetutrechtsarchief.nl/
http://www.hetutrechtsarchief.nl/
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Landmachtstaf s’ 

Gravenhage 

 Tekeningen 

Leger 1939 – 1940 Website Beheerder onbekend 

Provincie Utrecht  Foto’s en tekeningen. 

Rene Ros http://www.forten.info  Foto’s, wetgeving 

Stichting de Greb http://www.grebbeberg.nl/inde

x.php?page=stichting-de-greb-

introductie  

Foto en tekst: Vickers 

Technische dienst Luchtvaart Luchtfoto’s 

Website Stichting 

fort aan den Klop. 

http://www.fortaandeklop.nl  Foto’s en tekeningen. 

Wikipedia  De vrije encyclopedie   

NIMH  Foto’s 

 

Met dank aan: Betrokken bij Materiaal 

Albert Polman Fort bij Rijnauwen Foto’s en verhalen 

Andries van 

Barneveld 

Fort bij Rijnauwen Foto’s en informatie 

Bart Bondam Fortificatieforum Foto’s, tekeningen kaarten 

enz. 

Bert van Dijk Fort bij Tienhoven Informatie 

Chris Will Projectbureau NHW Foto’s 

Daniëlle 

Snellenberg 

Fort bij Rijnauwen Foto’s en verhalen 

Dirk de Groot  Foto’s en tekeningen 

Douwe Koen Het Utrechts Archief Foto’s en archiefmateriaal 

Douwe Tijsma Fort aan den 
Ruigenhoekschedijk 

Verhalen 

Frank Sidler Fort bij Rijnauwen Foto’s en Voorschriften 

omtrent de verpleging 

Harry Koppelrath Verdedigingswerk te Vreeswijk Verhalen 

Jan Wullink Fortificatieforum Versperringen in de 

Waterlinie 

Jos Rams Collega auteur, Genie, 
uniformen, uitrusting, enz! 

Foto’s, interviews, 
inlichtingen 

archiefstukken. 

Rinus Verweij Fort Asperen “de Grenadier” 

Ruud Mosk Collega auteur Foto’s/beschrijvingen 

Sander van den 

Berg 

Fortificatieforum  Model 6 cm kanon 

Truus Kleijn-

Willemse 

Fort bij Vechten 

Lunetten aan de Houtense 

vlakte 

Foto’s en verhalen 

 

http://www.forten.info/
http://www.grebbeberg.nl/index.php?page=stichting-de-greb-introductie
http://www.grebbeberg.nl/index.php?page=stichting-de-greb-introductie
http://www.grebbeberg.nl/index.php?page=stichting-de-greb-introductie
http://www.fortaandeklop.nl/

