
Fort Voordorp als onderdeel van 
de Nieuwe Hollandse Waterlinie 
Fort Voordorp werd samen met de forten 
Ruigenhoek, Rijnauwen en Vechten in de 
periode 1867-1871 aangelegd. Zij vorm
den een onderdeel van de tweede fortenli
nie rond Utrecht, gelegen op een afstand 
van ca. 3500-4000 meter van de toenma
lige stadsrand. Deze forten hadden tot 
taak, eventuele artilleriebeschietingen 
van de stad met het na 1860 ingevoerde 
getrokken geschut te verhinderen. Aan 
deze taak konden de oudere forten van de 
eerste fortenlinie rond de stad niet meer 
voldoen. Daarvoor lagen de forten De 
Gagel, De Klop, Blauwkapel, De Bilt, 
Vossegat en de Lunetten, die deel uit
maakten van deze fortenlinie uit de 
periode 1816-1824, te dicht tegen de 
stadsrand. De ruimte tussen beide forten
linies vormde aldus een soort buffer, die 
de dracht van het verbeterde getrokken 
geschut niet kon overbruggen. 
Al deze forten maakten deel uit van de 
beroemde Nieuwe Hollandse Waterlinie 
(N.H.W.), welke tussen 1815-1885 tot 
stand kwam. Zoals de naam al aangeeft, 
steunde deze linie in hoge mate op water 
als verdedigingsmiddel. In tijden van oor
log zou men in principe het hele polderge
bied in de N.H.W. onder water kunnen 
zetten, die destijds als onoverkomelijke 
hindernis gold. Deze onderwaterzettin
gen worden aangeduid met de militaire 
term inundaties. Alleen hooggelegen ter
reinen, zoals stroomruggen van rivieren 
en kunstmatige verhogingen als dijken en 
wegen, later ook spoorlijnen, de zgn. 
accessen, lagen in een inundatiegebied 
boven het waterpeil en zouden in dat 
geval droog blijven. Maar deze accessen 
konden afgesloten en verdedigd worden 
door forten. 

De invoering van het getrokken geschut 
De directe aanleiding tot de aanleg van de 
vier forten in de tweede fortenlinie rond 
Utrecht, was, zoals we zagen, de invoe
ring van het getrokken geschut. Vóór die 
tijd was het gladloopgeschut algemeen in 

gebruik. De daarbij gebruikte kanonsko
gels hadden een hoge luchtweerstand en 
door hun ronde vorm een gering indrin-
gingsvermogen. De fortwallen en het 
metselwerk van de "bomvrije" gebou
wen, die dekking gaven aan de man
schappen en het materieel op de forten, 
konden pas na een groot aantal schoten 
vernield worden. Deze situatie veran
derde ingrijpend met de ontwikkeling van 
het getrokken geschut. De loop van dit 
type geschut heeft een spiraalvormige 
profilering met hoge en lage gedeelten, de 
zgn. trekken en velden, die de puntvor
mige granaten bij het afvuren een rechts-
roterende beweging meegaven. Hierdoor 
kreeg de granaat meer stabiliteit. Door 
bovendien langwerpige granaten te 
gebruiken, verminderde de lucht
weerstand, werd de dracht groter en door 
de puntvorm het indringingsvermogen in 
aarden wallen en metselwerk eveneens 
belangrijk verbeterd. Deze ontwikkeling 
had belangrijke consequenties voor de 
fortenbouw. Om te voorkomen, dat wal
len en metselwerk tijdens beschietingen 
met een gering aantal schoten vernield 
zouden kunnen worden, kregen de 
bestaande en nieuw te bouwen forten 
zwaardere wallen en de daarop aanwezige 
gebouwen zware gronddekkingen. 

De functie van fort Voordorp 
Hoewel de forten in vorm en omvang ver
schillen, paste men bij de situering, 
inrichting en bewapening doorgaans 
dezelfde principes toe. Dit is ook het geval 
met fort Voordorp. De situering en vorm 
werden bepaald door de toegedachte 
taken. Deze bestonden onder meer uit de 
bestrijding van vijandelijke artillerie op 
de geaccidenteerde terreinen bij De Bilt 
en Zeist, alsmede de verdediging van de 
accessen: de Voordorpsedijk, de Biltse 
straatweg, de Groenekansedijk en de 
spoorlijn Utrecht-Amersfoort. De ver
grote dracht van het getrokken geschut 
maakte een onderlinge verdediging van 



Fort Voordorp in 
1870. Het fort heeft 

een gebastionneerde 
vorm. 

de forten mogelijk. Zo kon de artillerie 
van fort Voordorp andere forten, zoals 
Blauwkapel en De Bilt, bij een aanval 
ondersteunen. Een belangrijke taak was 
verder de bescherming van de inundatie-
middelen. Hiermee kon men voorkomen 
dat een eenmaal gestelde inundatie door 
vijandelijke ingrepen zou worden ver
stoord door bijvoorbeeld het doorsteken 
van dijken, zodat het water zou 
afvloeien. 

De aanleg van het fort 
Nadat het ontwerp van het fort op 18 
december 1868 door de minister van oor
log was goedgekeurd, volgde op 2 fe
bruari 1869 de openbare aanbesteding. 
De laagste inschrijver was een aannemer 
uit Venlo voor het bedrag van 
ƒ148.500,-. De onteigening van gron
den en de schadevergoeding wegens de 
afbraak van een boerderij, die aan de 
noordzijde van de Voordorpsedijk was 
gelegen, vergde daarnaast een bedrag van 
ƒ36.302, — . Om de Voordorpsedijk goed 
te kunnen afsluiten en een optimale vuur-
uitwerking van geschut en handvuurwa-
pens te verkrijgen, situeerde men het fort 
in de as van de dijk, die er vervolgens 
omheen geleid werd. In maart 1869 begon 
men met het uitgraven van de gracht, een 
karwei dat toen nog geheel met hand-
kracht gebeurde. Aangezien de bouwput 
van de gracht tijdens de ontgraving vol
liep met kwelwater, was men genood
zaakt een stoommachine in te zetten voor 
bronbemaling. De gracht, die uiteindelijk 
een diepte kreeg van 1,80 meter, was 
bedoeld om stormaanvallen door infan
terie tegen te gaan. De vrijgekomen aarde 
gebruikte men, vermengd met aange
voerd zand en graszoden, voor de opho
ging en bekleding van wallen en grond-
dekkingen. 

Langzamerhand vormde zich het vier
hoekig tracé van het fort, met in elke hoek 
een bastion, waardoor het mogelijk was 
flankerend vuur af te geven. De opgewor
pen wal had aan drie zijden een kruin
hoogte van 6,5-8 meter en een overeen
komstige dikte, teneinde de uitwerking 
van de granaten van het getrokken 
geschut te kunnen absorberen. Op deze 
wal bevonden zich ook de geschutsopstel-

lingen, de zgn. emplacementen. In geval 
van een aanval op het fort, zou elk afzon
derlijk stuk geschut tussen traversen 
staan, die zorgden voor dekking tegen zij
waarts vallende granaten. 
De "bomvrije" bebouwing omvatte een 
grote kazerne voor legering van man
schappen, twee magazijnen voor buskruit 
en granaten en een bergplaats voor 
geschut, een zgn. remise. In de kazerne, 
die onderdak kon bieden aan 240 man, 
richtte men onder meer logiesruimten, 
privaten, bergplaatsen voor levensmidde
len en brandstoffen, alsmede een keuken 
en telegraaf kantoor in. 
Voor de gebouwen op het fort gebruikte 
men in totaal ca. 2 miljoen bakstenen, die 
geleverd werden door steenfabrieken 
langs de Waal en via de Kromme Rijn, De 
Biltse Grift en vervolgens op vletschuiten 
via een sloot naar de bouwplaats waren 
getransporteerd. 

De beplantingen langs de grachtsboorden 
van het fort bestonden uit doornenhagen 
en rondhakhout en hadden tot doel om 
met hun taaie wortelstructuur de aarde 
van wallen en gronddekkingen in geval 
van beschietingen beter bij elkaar te hou
den. Langs de Voordorpsedijk ging men 
over tot de aanplant van lange rijen hoog-
opgaande bomen, die de zichtbaarheid 



van de omtrek van het hoog in het land
schap oprijzende fort moesten verminde
ren. In november 1870 was het fort 
gereed. Nauwelijks op tijd overigens, 
want als gevolg van de Frans-Duitse oor
log bracht men ook de N.H.W, in staat 
van verdediging. Na afloop van de mobi
lisatie en onder invloed van de ervaringen 
in Frankrijk, constateerde men ernstige 
tekortkomingen aan de forten in de 
N.H.W. Vooral een tekort aan bomvrije 
ruimten voor manschappen, geschut en 
munitie deed zich gevoelen. Omdat er 
elders in de N.H.W. weer nieuwe forten 
gebouwd en bestaande verbeterd dienden 
te worden, om de linie als geheel te 
moderniseren, duurde het tot begin 1878, 
voordat men fort Voordorp kon aanpas
sen. 

Ingrijpende wijzigingen 
Vrijwel geen enkel bestaand fort in de 
N.H.W. is destijds binnen zo'n korte tijd 
na de oplevering ingrijpend gewijzigd, als 
fort Voordorp. Veranderde taktische 
inzichten lagen hieraan ten grondslag. 
Men was tot de conclusie gekomen, dat de 
vijandelijke artillerie zonder veel moeite 
posities zou kunnen innemen in het geac-
cidenteerde terrein ten noorden en oosten 
van de spoorlijn Utree ht-Amersfoort. 
Een dergelijke opstelling maakte de open 
achterzijde van de emplacementen van 
het naar het zuiden gerichte geschut op 
het fort bijzonder kwetsbaar, met name 

in het zuidoostelijke bastion. Bovendien 
bleek de breedte van het inundatieterrein 
ten oosten van het fort na nieuwe water
passing smaller te zijn dan men aanvan
kelijk had vastgesteld, zodat de storm-
vrijheid niet verzekerd was. Daarbij 
kwam nog eens het probleem van een te 
korte vuurlijn van het naar het oosten 
gerichte geschut. 
Het een en ander had ingrijpende wijzi
gingen tot gevolg. De noordelijke en oos
telijke walgedeelten werden in 1878-1879 
zodanig veranderd, dat een nagenoeg 
rechte wal en dito vuurlijn ontstond. Het 
aantal stukken geschut, dat op het oosten 
georiënteerd was, kon daardoor aanzien
lijk uitgebreid worden. 
In het midden bouwde men vervolgens 
een puntvormige uitbouw, een zgn. 
caponnière, die met een remise werd uit
gerust en met een zware gronddekking 
bescherming gaf aan de 4 stukken 
geschut, die langs de wallen een noord
westelijke (spoorlijn) resp. een zuidelijke 
(Biltse straatweg) schootsrichting had
den. Om het geschut naar de emplace
menten achter de caponnière te transpor
teren, was het noodzakelijk onder de 8 
meter hoge wal een 38 meter lange tunnel, 
een zgn. poterne te construeren. 
De zuidwestelijke zijde van het fort, die 
aanvankelijk gedeeltelij kopen was, kreeg 
ook hoge wallen, om een beschieting in de 
rug vanaf de Biltse straatweg te bemoeilij
ken. 

Bomvrije onderkomens 
In de behoefte aan meer bomvrije onder
komens voor manschappen en materieel 
voorzag men door een aanzienlijke ver
groting van de kazerne, waarmee de Iege-
ringscapaciteit kon worden opgevoerd 
naar 366 man. Het grootste gedeelte van 
de kazerne was met 10 vertrekken inge
richt als logiesruimten voor elk 37-46 
man. 
Geheel rechts van de kazerne is in 1878 
een bomvrije munitie-opslagplaats van 
een bijzondere constructie gebouwd. 
Deze is onderverdeeld in een vulplaats, 
waar de granaten schietklaar werden 
gemaakt, een granatenbergplaats en een 
buskruitmagazijn voor 450 buskruitvaten 
van 50 kg. Om deze ruimte loopt een 
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spouwgang ter wering van het doorsijpe
lende vocht van de gronddekking. In de 
0,66 meter dikke muren zijn 5 lampnissen 
uitgespaard, die aan de zijde van de 
munitie-opslagplaats waren afgesloten 
door een glasplaat, zodat men de ruimten 
zonder ontploffingsgevaar kon verlich
ten. Deze voorziening was wel vereist in 
een tijd, dat er alleen nog maar olielam
pen voorhanden waren. 
Zowel de gehele bomvrije kazerne als de 
munitie-opslagplaats had een gronddek
king van 2,5-3 meter op het dak en 4-6 
meter tegen de achterwand in verband 
met de uitwerking van granaten uit het 
getrokken geschut. 

Aan die gronddekking kleefde echt een 
belangrijk nadeel. Regenwater zakte 
door de gronddekking heen, verzamelde 
zich op het metselwerk van de gebouwen 
en drong langzaam door in de stenen. 
Hiervoor had men een ingenieuze oplos
sing bedacht, door het dak in schuinaflo-
pende afwateringsvlakken te verdelen. 
Deze afwateringsvlakken dekte men ach
tereenvolgens af met een laag grind, fijn 
zand en een laag losse bakstenen, om het 
fijne zand vast te houden. 
Het doorgedrongen regenwater werd op 
deze manier gefilterd door het fijne zand, 
stroomde door de grindlaag van de 
schuinaflopende afwateringsvlakken, 
om vervolgens opgevangen te worden in 
een druipkoker. Alle druipkokers mond
den uit in de welputten onder het gebouw. 

De artillerie en de verboden kringen 
Voor de berging van geschut bouwde men 
aanvullende remises. De artillerie van het 
fort beschikte in 1879 over 19 stukken 
12 cm-geschut en 16 stukken 9 cm-ge-
schut. De 12 cm-kanonnen konden wor
den aangewend voor vuur over grote 
afstanden - tot maximaal 6.500 meter — 
ter bestrijding van vijandelijke artillerie
opstellingen, bijvoorbeeld bij De Bilt en 
Zeist. De 9 cm-kanonnen waren vooral 
bestemd voor de nabijverdediging van het 
voorterrein, wegen en de spoorlijn, als
mede de ondersteuning van andere for
ten. Vanaf 1890 worden daarvoor ook 
mitrailleurs in de bewapening opgeno
men. 

Tijdens beschietingen zou een gedeelte 
van het geschut voor de nabijverdediging 
in de remises zijn ondergebracht. Voor 
gebruik trok men het dan - nâ eventuele 
beschietingen en vóór een infanterie-aan-
val - met handkracht naar de emplace
menten. 
Voor het behoud van vrije uitzichten en 
schootsvelden was de zgn. Kringenwet 
van 1853 van groot belang. Rond elk fort 
projecteerde men op een kaart drie denk
beeldige kringen: binnen de kleine kring 
tot 300 meter, de middelbare kring tot 600 
meter en de grote kring tot 1000 meter, 
mocht nauwelijks of slechts onder strikte 
voorwaarden worden gebouwd, be
bouwd en aangeplant. De toegestane ter-
reinvoorwerpen moesten bovendien snel 
wegneembaar (lees: afbrandbaar) zijn. 
Binnen deze kringen vond dan ook alleen 
een beperkte bebouwing van houten hui
zen en schuren plaats. Hoewel de 
bestaande stenen bebouwing, die niet met 
name in de Kringenwet is genoemd, 
mocht blijven staan, zou deze in geval van 
oorlog zeker niet gespaard worden. De 
Kringenwet had een grote invloed op de 
omgeving van de forten. Afgezien van de 
strakke bepalingen in de wet en het 
scherpe toepassingsbeleid, was het 
natuurlijk niet aantrekkelijk, een terrein-
voorwerp te plaatsen in de wetenschap, 
dat dit in oorlogstijd direct verwijderd 
zou moeten worden. 

Spreiding van manschappen en materieel 
Met de invoering van de brisantgranaat 
vanaf 1885 leek het lot van de forten in de 
N.H.W. bezegeld, in ieder geval voor wat 
betreft hun oorspronkelijke functie als 
artillerie-steunpunt. De 12-16 maal gro
tere kracht van de brisantgranaat ten 
opzichte van de tot dusver gebruikte 
typen, had een vernietigende uitwerking 
op emplacementen, gronddekkingen en 
metselwerk van gebouwen. De forten 
waren daardoor te gemakkelijke doelwit
ten geworden voor de vijandelijke artille
rie. Vanaf die tijd ging men ertoe over, 
het merendeel van de infanterie- en 
artillerie-opstellingen verspreid tussen en 
achter de forten aan te leggen, waardoor 
de trefkans in geval van beschietingen 
beduidend kleiner zou zijn. 



Fort Voordom 
ca. 1930. 

Verdere verbeteringen aan de forten zelf 
in de N.H.W., dus ook aan fort Voor
dorp, liet men - uitzonderingen daarge
laten - in verband met de geringe draag
kracht van de bodem en de hoge kosten 
achterwege. Hoewel de waarde van de 
forten door deze ontwikkelingen was ver
minderd, konden ze nog wel een rol blij
ven spelen als stormvrij infanterie-steun-
punt. De hoge wallen leenden zich in het 
lage omringende (inundatie)terrein uit
stekend voor de inrichting van loopgra
ven en observatieposten. 
Omdat de aanleg van de verspreide 
opstellingen voor infanterie en artillerie 
buiten de forten noodgedwongen op par
ticuliere terreinen diende plaats te vinden, 
kon men hiertoe — vanwege de kosten en 
geheimhouding - pas overgaan in een 
mobilisatieperiode. Dit geschiedde dan 
ook voor het eerst tijdens de Eerste 
Wereldoorlog. 
In de periode 1914-1918 legden de gemo
biliseerde troepen op gevorderde particu
liere terreinen een 785 meter lange loop
graaf rond het fort aan. Daaraan 
evenwijdig liep een prikkeldraadversper
ring tegen infanterie-aanvallen. In het 

voorterrein, op vrij grote afstanden van 
de forten, waren wachtposten ingericht, 
versperring van wegen en vernieling van 
bruggen voorbereid. Ook de Militaire 
Inundatiedienst was paraat. Uiteraard 
gold onverminderd, dat primair inunda
ties het oprukken van een aanvaller moes
ten beletten. 
Na afloop van de mobilisatie werden de 
loopgraaf en andere werken rond het fort 
geëgaliseerd en de terreinen teruggegeven 
aan de eigenaren. De waarde van de for
ten liep tijdens de Eerste Wereldoorlog 
door de inzet van vliegtuigen natuurlijk 
verder terug. 
Niettemin bracht men de N.H.W, in de 
mobilisatieperiode 1939-1940 voor de 
derde en laatste keer in staat van verdedi
ging. Ook dit keer vond de aanleg van 
opstellingen voornamelijk buiten de for
ten plaats. Zo ook rond fort Voordorp. 
De infanterie-opstellingen versterkte men 
door de bouw van schuilplaatsen van 
gewapend beton, die dekking boden aan 
de bezetting daarvan. Om het doordrin
gen van pantservoertuigen tegen te gaan, 
sloot men de Voordorpsedijk op ca. 150 
meter ten oosten van het fort af met een 
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tankversperring van stalen balken, die in 
een betonblok verankerd konden wor
den. Op het erf van de boerderij ten 
noordwesten van het fort plaatste men 
een gietstalen pantserkoepel voor de 
opstelling van een zware mitrailleur, die 
een schootsveld op de spoorlijn had. 
Met al deze maatregelen probeerde men 
de verouderde N.H.W. weer op eigen
tijdse wijze te laten functioneren. In de 
meidagen van 1940 liep de spanning in het 
liniegebied hoog op. In de nacht van 13 
op 14 mei trokken de Nederlandse leger
onderdelen zich terug uit de Grebbelinie, 
om vervolgens de verdediging van ons 
land in de N.H.W. voort te zetten. Ter 
voorbereiding van deze verdediging had 
de legerleiding in de namiddag van 12 mei 
het stellen van de inundaties gelast. Feite
lijk was dit veel te laat gedaan, zodat de 
inundaties op 14 mei nog lang niet op peil 
waren. Door de capitulatie van de Neder
landse krijgsmacht in de middag van 14 
mei kwam het niet meer tot gevechtshan
delingen in de N.H.W. 
Hiermee was een einde gekomen aan een 
125-jarige periode, waarin de N.H.W. 
een belangrijke rol speelde in onze lands
verdediging. Tijdens de bezettingsjaren 
namen de Duitsers fort Voordorp in 
gebruik als opslagruimte. Deze functie 
bleef het fort in de decennia daarna ook 
houden. Tussentijds, in 1960, werd het 
fort Voordorp, en dat gold voor nage

noeg alle forten in de N.H.W., opgehe
ven als verdedigingswerk. 

Bezetting 
Fort Voordorp is drie keer van een mili
taire bezetting voorzien en wel tijdens de 
mobilisaties van 1870-1871, 1914-1918 en 
1939-1940. Zo'n bezetting was samenge
steld uit eenheden van infanterie, vesting
artillerie en kleinere detachementen van 
genie, telegraafdienst en geneeskundige 
troepen, die onder bevel stonden van de 
fort-commandant. 
De gemobiliseerde troepen waren na aan
komst druk bezig met het in staat van ver
dediging brengen van het fort en het ter
rein daarbuiten. In verband met een 
eventuele vijandelijke aanval was het 
zaak, dit zo snel mogelijk af te ronden. 
Deze werkzaamheden omvatten de aan
leg van loopgraven, artillerie-opstellin
gen, prikkeldraadversperringen, de 
constructie van schuilplaatsen, de inrich
ting van wachtposten, enz. Verder was 
het noodzakelijk, de graad van geoefend
heid van de gemobiliseerden op peil te 
houden, te meer omdat het hier reser
ve-troepen betrof van wat oudere leeftijd. 
Uiteraard hield men ook in vredestijd de 
nodige oefeningen op en rond de forten. 
Van een grote oefening uit 1880, waarbij 
enkele forten ten noorden van Utrecht 
betrokken waren, waaronder fort Voor
dorp, is een uitvoerig verslag samenge
steld, compleet met enkele illustraties van 
de bij die gelegenheid in staat van verde
diging gebrachte forten. 

Legering en verpleging 
Tijdens de mobilisaties vond de bezetting 
van het fort onderdak in de bomvrije 
kazerne. Erg comfortabel was deze lege
ring niet. De inrichtingsnormen uit 1869, 
ten tijde van de oplevering van de 
kazerne, waren al niet royaal en golden in 
de twee latere mobilisaties als sterk ver
ouderd. De slaapzalen annex dagverblij
ven waren met een bezetting van 37-46 
man eigenlijk te vol. De manschappen 
sliepen op britsen; soms ook op strozak
ken op de vloer. Voor het opbergen van 
uitrustings- en kledingstukken, alsmede 
persoonlijke bezittingen, waren slechts 
aan de muur bevestigde planken beschik-



baar. Dit leidde regelmatig tot vermissing 
en diefstal van goederen. 
De verwarming van de ruimten 
geschiedde door middel van kachels, 
gestookt met kolen en turf. Desondanks 
bleef het er koud en vochtig. 
Ook de hygiëne liet nogal eens te wensen 
over. Door het grote aantal manschappen 
en het intensieve gebruik raakten privaten 
vervuild of verstopt. 
De fortcommandant en officieren had
den het beduidend beter, wat wel eens tot 
ontevredenheid bij de manschappen 
leidde. Ontevredenheid betrof vaak ook 
het eten, dat in ketels met een inhoud van 
300 liter werd bereid, natuurlijk nooit 
echt smaakvol kon zijn en moeilijk op 
temperatuur te houden was. 
Aangenaam was het verblijf op het fort 
dus niet, gezond al evenmin. De koude en 
vooral vochtige ruimten veroorzaakten 
veel ziekten. 
In de mobilisatieperiode van 1914-1918 
en vooral die van 1939-1940 werd er meer 
zorg besteed aan het welzijn van de gemo-
biliseerden. Sportoefeningen, douches (1 
keer per 2 weken) in een openbaar bad
huis in Utrecht, het organiseren van cur
sussen, hobbyclubs, e.d. veraangenaam
den het leven van de gemobiliseerden 
enigszins. De ligging nabij de stad 
Utrecht was daarbij natuurlijk een gun
stige omstandigheid. Zo hield het 
"Dames-Comité voor een kerstgave aan 
militairen" uit Utrecht in 1914 een inza

melingsactie, waarbij de burgerij werd 
opgeroepen om bivakmutsen, hand
schoenen, sigaren, chocolade en derge
lijke in te zamelen. 

De fortwachter 
De zorg voor de permanente bewaking 
van het fort in vredestijd had de fort-
wachter, die in de wachterswoning bij de 
brug over de gracht verblijf hield. In de 
regel was dat een gepensioneerde 
beroepsmilitair, die zijn kleine pensioen 
op deze manier kon aanvullen. Hij leidde 
niettemin een sober bestaan, omdat dit 
werk slecht betaald werd. Enige compen
satie bood wellicht de vrij van huur 
beschikbare woning met moestuin. 
De fortwachter hield ook toezicht op het 
onderhoudswerk en op de stipte naleving 
van de bepalingen uit de Kringen wet, 
waarvoor hij een register van aanwezige 
terreinvoorwerpen bijhield. Tenslotte 
diende hij erop te letten, dat het fort niet 
betreden of gefotografeerd zou worden. 

Fort Voordorp anno 1990 
Nadat het fort in 1960 was opgeheven als 
verdedigingswerk, fungeerde het nog een 
aantal jaren als opslagruimte voor het 
ministerie van Defensie. Toen ook deze 
functie werd beëindigd, kwam het fort in 
beheer bij de Dienst der Domeinen, die 
het verpachtte aan de Nederlandse Invali
den Sportbond. Begin oktober 1990 werd 
het fort verkocht aan een particulier. 
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Impressie van een 
oefening op het fort 
in 1880. 



Welke bestemming het fort in de toe
komst zal krijgen, is vooralsnog onduide
lijk. Het is te hopen, dat de nieuwe eige
naar rekening houdt met het unieke 
karakter van fort Voordorp, dat een 
belangrijke cultuur-historische, natuur
wetenschappelijke en landschappelijke 
waarde vertegenwoordigt. 

Fort Voordorp: een monument van formaat 
In het huidige bestemmingsplan van de 
gemeente Maartensdijk is fort Voordorp 
aangemerkt als een "natuurwetenschap
pelijk en landschappelijk waardevol ter
rein" en is derhalve terecht aan restricties 
onderworpen. Zoals bekend zal zijn, 
staat het hele gebied ten oosten van de 
stad Utrecht onder druk van wegenaanleg 
en stadsuitbreiding, bijvoorbeeld het uit
breidingsplan Voordorp. Over de ecolo
gische betekenis van het gebied ten zuiden 
en rond fort Voordorp is in 1986 een uit
voerig rapport verschenen. De cultuur
historische waarde van het fort is hierin 
slechts summier behandeld. Daarom vol
gen hieronder enige criteria, waarom het 
fort op de - nog op te stellen - gemeen
telijke monumentenlijst geplaatst zou 
moeten worden. 
- fort Voordorp is tussen 1867-1870 

aangelegd als onderdeel van de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie en 
maakt tevens deel uit van de tweede 
fortenlinie rond de stad Utrecht; 

- het tracé van het fort is met de aanleg 
van de caponnière met remises en 
poterne uniek (met nog slechts enkele 
andere representanten in Nederland); 

- de bomvrije munitie-opslagplaats met 
spouwgang in combinatie met een 
bovenliggende remise is van een bij
zondere en eenmalige constructie, met 
als oorspronkelijke interieurelemen
ten o.a. deuren en een gietijzeren trap. 

Buiten het fort zijn bovendien nog de vol
gende objecten aanwezig: 
- een negental verspreide betonnen 

groepsschuilplaatsen uit 1939-1940 in 
een cirkel van ca. 300 meter rond het 
fort, als representant van seriematige 
versterkingsbouw; 

- ca. 25 hardstenen grenspalen met de 
aanduiding O (afkorting voor minis
terie van Oorlog), met toevoe

ging van een doorlopende numme
ring, die de oorspronkelijke militaire 
landsgrenzen aangeven; 

- de aanwezigheid van enkele houten 
huizen als uitvloeisel van de toepas
sing van de Kringenwet 1853. 

De belangrijkste aantastingen betreffen 
vooral het fort zelf en omvatten de ver
wijdering van de gronddekking van de 
muur van de bomvrije kazerne en de ver
vanging daarvan door een uit hout en glas 
opgetrokken galerij, alsmede de aanwe
zigheid van een houten keet rechts van de 
toegangsbrug. Deze aantastingen zijn 
echter niet onherstelbaar. Reden temeer 
om het grote object, met de diverse 
unieke elementen, op de monumenten
lijst te plaatsen. 

D. Koen 

Bronnen: 
- Rijksarchief in Utrecht, Archief 

Eerst-Aanwezend Ingenieur der 
Genie te Utrecht, bestekken met bij
behorende correspondentie van Fort 
Voordorp, 1869 en 1877; Register van 
Verdedigingswerken, hoofdstuk fort 
Voordorp. 
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Oproep: 
De auteur van dit artikel is geïnteresseerd 
in historische foto's of voorwerpen met 
betrekking tot fort Voordorp en andere 
forten in de N.H.W. Indien u iets in bezit 
heeft, wordt u vriendelijk verzocht con
tact met hem op te nemen (tel. Rijks
archief: 030-710044). 
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