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Fort Spion, schakel in de Waterlinie 

Het afgelopen jaar heeft de Utrechtse Fortenstich
ting fort Spion verworven. Dit militaire verdedi
gingswerk uit de vorige eeuw ligt aan de Bloklaan, 
even ten zuiden van Loenen. De Gemeente Water
leidingen Amsterdam heef het fort in erfpacht 
uitgegeven aan de Fortenstichting. Als tegenpresta
tie moet de stichting binnen vijfjaar overgaan tot 
restauratie van de fortbrug, het wachthuis en de 

fortwachterswoning. Bovendien moet de stichting 
een kleinschalige recreatieve voorziening realise
ren. Uiteindelijk zal de Stichting Wandel- en 
Fietsforten het fort exploiteren als overnachtings-
plek voor fietsers en wandelaars. 

Fort Spion maakt deel uit van de Nieuwe Hol
landse Waterlinie (N.H.W.). Deze verdedi
gingslinie is aangelegd tussen 1815-1885 en 
fungeerde - met de nodige aanpassingen - tot 
1940 als een van de hoofdverdedigingslinies 
van ons land. 

De circa tachtig kilometer lange verdedigingsli
nie lag tussen de Zuiderzee in het noorden en 
de grote rivieren in het zuiden. Daarmee was de 
toegang tot het dichtbevolkte en welvarende 
westelijke gedeelte van ons land afgegrendeld 
tegen een uit het oosten oprukkende vijand. De 
waterlinie vormde tevens de operatiebasis voor 
het daarbuiten ootredende Veldle°er. 
Uiteindelijk omvatte de N.H.W. 68 verdedi
gingswerken, honderden betonwerken en een 
omvangrijk inundatiestelsel. Zoals de naam al 
aangeeft, steunde de N.H.W. in belangrijke 
mate op dat inundatiestelsel. Dankzij onderwa
terzettingen of natuurlijke watervlakten zou 
een vijandelijk leger met troepen, paarden, 
kanonnen en voertuigen onvermijdelijk vastlo
pen. Hooggelegen dijken, wegen, stroomrug-
gen, maar ook rivieren en kanalen, de zoge
naamde accessen die de inundatiegebieden 
doorkruisten, werden daarbij afgesloten door 
verdedigingswerken. 

Loosdrechtse Plassen 
Binnen het inundatiestelsel van de waterlinie 
namen de Loosdrechtse Plassen een bijzondere 

plaats in. Deze zijn echter geen militaire voor
zieningen, maar het resultaat van een langdurig 
en systematisch ontveningsproces, vanaf het 
begin van de zeventiende eeuw. 
Ten behoeve van de turfwinning voor industrie 
en huisbrand voor de grote steden, heeft men 
enkele eeuwen lang veen onder het maaiveld 
uitgegraven. Daarop ontstonden als gevolg van 
de hoge grondwaterstand, diepe, met water 
gevulde putten (petgaten) en sloten (trekgaten). 
Niet-uitgegraven stroken land bleven in 
gebruik om het veen te drogen (legakkers). 
Overheidsmaatregelen om de putten te dichten 
en landverlies tegen te gaan, hadden geen resul
taat. Als gevolg van erosie en afkalving door het 
water, vetdwenen dan ook in de loop van de 
achttiende eeuw en vroege negentiende eeuw 
de smalle legakkers. Zodoende ontstonden op 
de lange duur uitgebreide, aaneengesloten plas
sen. 

Slechts enkele brede kaden, zoals de huidige 
Bloklaan, bleven behouden. Deze vormden 
vanouds tevens de enige landverbindingen door 
het gebied. 

Hoewel de Loosdtechtse Plassen dus geen func
tie als inundatiegebied hadden, konden ze in 
oorlogstijd uiteraard wel als zodanig fungeren. 
Reeds in de Franse bezettingsperiode (1795-
1813) kwamen de eerste vetdedigingswerken in 
dit gebied tot stand. Ze werden aangelegd met 
het oog op een eventuele Pruisische inval. Aan 
weerszijden van de Bloklaan, ongeveer 650 
meter ten westen van het huidige fort Spion, 
legde men in 1804 twee eenvoudige batterijen 
aan. Ook de uit 1673 daterende (en in 1745-
1746 uitgebreide) vesting Nieuwersluis maakte 
deel uit van deze verstetkingen. 
Na het herstel van de Nederlandse onafhanke
lijkheid (1813) werd het gebied - de plassen 
hadden zich inmiddels aanzienlijk uitgebreid -
ingepast in het inundatiestelsel van de waterli
nie. Anders dan in de overige delen van de 
linie, speelden onzekere factoren als perioden 
van droogte en de daatmee samenhangende 
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lage standen van oppervlaktewateren, in het 
plassengebied geen enkele rol. Het water vorm
de immers een soort permanent inundatie
terrein. 
Alleen strenge vorst kon de effectiviteit van 
deze formidabele hindernis teniet doen. De 
drie accessen (toegangen) in het Loosdrechtse 
plassengebied werden in de periode 1844-1850 
door kleine forten (redouten) van het type dijk-
accespost afgesloten. 

Door hun beperkte omvang en functie hadden 
ze een geringe bezetting en bewapening. Fort 

Kijkuit sloot de Kortenhoefse Zuwe (de huidi
ge provinciale weg Hilversum-Vreeland) af, fort 
Spion de Eloklaan, terwijl fort Tienhoven de 
Tienhovensche Kade (huidige Nieuweweg) en 
het naastgelegen Tienhovensch Kanaal afgren
delde. 
De van oost naar west lopende Alambrechts- en 
Drechtkade waren voor troepen nagenoeg 
ontoegankelijk; hier waren geen forten nodig. 
De bouwgeschiedenis, inrichting, bezetting en 
bewapening van de genoemde verdedigingswer
ken is vrijwel identiek. 

Het gebied ter weerszijden 

van de Blokkan, 1734. 

Rechts de rivier de Drecht. 

De ontveningen (linksboven) 

zijn nog in volk gang. 

Coll.: Rijksarchief Utrecht, 

Tof. Atlas 175-
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Redoute op de Bloklaan 
In tegenstelling tot de twee batterijen op de 
Bloklaan uit 1804, die inmiddels buiten 
gebruik waren gesteld, was het nieuwe fort 
Spion aan de rand van de Loosdrechtse Plassen 
geprojecteerd. 

Omgeven door water bood het betere verdedi-
gingsmogelijkheden. De functie van het fort 
bestond uit de afsluiting van de Bloklaan. 
Hoewel de officiële naam 'Redoute op de Blok
laan' luidde, bleef de oorspronkelijke en veel 
meer tot de verbeelding sprekende benaming 

fort Spion tot op heden in gebruik. 
De aanleg van het fort duurde van 1844-1847. 
De lange bouwduur was een gevolg van de 
zwakke veenbodem ter plekke. Voorafgaand 
aan de aanleg moest met kleine pramen veel 
zand worden aangevoerd voor het zandlichaam 
van de wallen en het hoofdgebouw, dat daarna 
nog vele maanden moest inklinken. 
Centraal op het fort ligt een bomvrij en verde
digbaar wachthuis van zwaar metselwerk. Dit 
kleine vierkante gebouw met een oppervlakte 
van slechts 15 x 15 meter en muren van 1,80 
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Fort Spion met verschansin

gen; rechts de rivier de 

Brecht. Ca. 1925. Foto: 

Sectie Luchtmacht Historie. 
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Aanzicht van het aangepaste 

wachthuis, 1880. 

Coll.: Algemeen Rijksarchief, 

meter dik, bood de complete bezetting en het 
grootste gedeelte van de bewapening een veilig 
onderkomen tegen beschietingen en verrassings
aanvallen. In het gebouw bevinden zich twee 
hoofdruimten met tongewelven. Hierin waren 
destijds logies-lokalen met een houten zoldering 
ingericht. Daarbinnen waren ruimten voor een 
onderofficiersverblijf, een ziekenverblijf, een 
keuken en privaten afgezonderd. 
De verdediging werd gevoerd vanuit enkele 
schietgaten voot geschut en een groot aantal 
schietsleuven voor handvuurwapens in de twee 
hoofdruimten. Op het dak konden enkele lichte 
stukken geschut achter een borstwering worden 
geplaatst. 

Het zal duidelijk zijn dat de verdedigers met hun 
vrije uitzicht en schootsvelden, een groot vuuro-
verwicht hadden op een eventuele aanvaller. 
Rondom het wachthuis kwam een lage wal van 
ongeveer 3,50 meter; daarbuiten de fortgracht, 
die nog steeds dooi een evenwijdig lopende kade 
van de omringende plassen gescheiden is. 

Aanpassingen 
Ook fort Spion ontkwam echtet niet aan de 
noodzakelijke vetbeteringen die nodig waren 
door verbeteringen in de aanvals- en artillerie
techniek gedurende de tweede helft van de 
negentiende eeuw. 
De inttoductie van het getrokken geschut (vanaf 
1860) leidde tot een omwenteling in de vesting
bouw. Het vrijstaande metselwerk van bomvrije 
wachthuizen bleek tegen de uitwerking van de 
puntgtanaten uit het nieuwe geschut niet 
bestand. Dat leidde tot maatregelen tet bescher

ming van deze gebouwen. Op basis van de erva
ringen uit de Ftans-Duitse oorlog van 1870, 
waarin de Nieuwe Hollandse Waterlinie in staat 
van vetdediging werd gebracht en als uitvloeisel 
van de Vestingwet uit 1874 vetbeterde men vrij
wel alle verdedigingswerken in de N.H.W. De in 
1879-1880 uitgevoetde verbeteringen op fort 
Spion bestonden voor wat het wachthuis betreft 
uit de verwijdering van de borstwering op het 
dak, de versterking daarvan met een één meter 
dikke laag trasbeton en het aanbrengen van een 
gronddekking tegen dtie zijden van het gebouw. 
Hietdoot ging de vuuruitwerking van het 
geschut en de handvuurwapens vanuit en vanaf 
het wachthuis verloren. 

Voor het inmiddels vernieuwde, uit zes stukken 
bestaande geschut, lichtte men emplacementen 
op de verzwaarde hoofdwal in. Om de kanon
nen tijdens beschietingen te beschermen, bouw
de men twee remises ter weerszijden van het 
wachthuis, elk voor twee stukken geschut. De 
overige twee stukken werden ondergebracht in 
een remise van trasbeton vlak achtet de oostelij
ke hoofdwal. 

Bij de ingang van het fort, pal naast de toegangs-
btug, verrees tegelijkertijd een bomvrij en verde
digbaar wachtgebouw. Van hieruit konden even
tueel dootgedtongen vijandelijke troepen alsnog 
worden bestreden. 

Een bijzondere ruimte in dit wachtgebouw is het 
ktuit- en projectielenmagazijn. Een speciale 
spouwgang reduceerde de vochtdoorlating in 
het magazijn en bood extra bescherming tegen 
eventuele granaatinslagen. Ook het wachtge
bouw werd voorzien van gronddekkingen. 
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Oefening en praktijk. 

Omstreeks 1 880 was de voorbereiding voor de 
verdediging in de N.H.W, per sector, een zoge
naamde Groep, georganiseerd. Fort Spion res
sorteerde onder de Groep Nieuwersluis. 
De bedoelde voorbereidingen waren reeds in 
vredestijd vastgelegd in een Memorie van Ver
dediging. Daarin werd precies omschreven, 
welke werkzaamheden daartoe moesten worden 
uitgevoerd. 

In de maanden augustus en september van het 
jaar 1883 vormde het plassengebied het strijd
toneel in een grote 'fortmanoeuvre'. Deze werd 
gehouden tussen de Zuiderzee en Maarssen. 
Hoewel de vijand dankzij zijn grote overmacht 
tot op de accessen was doorgedrongen, werd hij 
uiteindelijk teruggeslagen. De slechte weersom
standigheden verhinderden namelijk het over
steken van de vijandelijke infanterie met 
behulp van pontons. Mede hierdoor mislukte 
de hoofdaanval. 

In hoeverre deze geënsceneerde oefening als 
realistisch te beschouwen was, blijft een vraag. 
Desondanks leverde de oefening veel praktische 
ervaring op. 

De waterlinie bedreigd 
Vanaf 1858 zagen diverse plannen voor de 

droogmaking van het Loosdrechtse Piassen-
gebied het licht. Vanzelfsprekend waren de 
militaire autoriteiten fel gekant tegen dergelijke 
projecten. Ze betekenden immers een aanzien
lijke verzwakking van dit gedeelte van de water
linie. 

Om het verlies van het verdedigingsvermogen 
te compenseren, stelde het departement van 
oorlog hoge eisen. In het eerste plan voor de 
droogmaking moest er een slaperdijk met voor
liggend kanaal aan de oostzijde van het gebied 
komen, met niet minder dan vijf nieuwe for
ten. Gezien deze hoge eisen en de daaraan 
verbonden kosten, trokken de particuliere 
financiers van de droogmaking zich uiteindelijk 
terug. 

Ook latere plannen haalden het niet. Zo bleven 
de Loosdrechtse Plassen een permanent inun
datiegebied. 

Fort Waakzaam' 
De ervaringen met de inrichting van fort Spion 
en andere verdedigingswerken die tijdens de 
oefening van 1883 waren opgedaan, zijn later 
verwerkt in een studieboek voor Genie-officie
ren uit circa 1885. Hierin is onder meer een 
vogelvluchttekening van fort 'Waakzaam', een 
niet-bestaand fort opgenomen. 

FORT WAAKZAAM 

Fort "Waakzaam: een niet-

bestaand fort, 1885-

Coll. : Rijksarchief Utrecht, 

Archief E.A.I. Utrecht. 
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Plattegrond van Fort Spion, 

1886. 

Coll.: Rijksarchief Utrecht, 

ArchiefE.A.I. Utrecht. 

A = bomvrij wachthuis 

B = bomvrij wachtgebouw 

C = remise 

D - fortwachterswoning 

E = artilleneloods 

Het stelt een accespost in een geïnundeerd 
gebied voor. Om enerzijds studies te kunnen 
publiceren en toch de gewenste geheimhouding 
te waarborgen, beeldde men in dergelijke boe
ken veelal fantasieforten af. Het afgebeelde fort 
vertoont - in gespiegelde vorm - een sterke 
gelijkenis met fort Spion. 'Waakzaam' is in 
afwachting van een mogelijke aanval geheel in 
staat van verdediging gebracht. 
Opvallend, maar geheel in overeenstemming 
met de toenmalige inrichting van verdedigings
werken uit die periode, is het ontbreken van 
uitgebreide begroeiing. Slechts een smalle rond
gaande meidoornhaag langs de grachtsboord 
was als beplantingselement aanwezig om de 
grond van de wallen vast te houden tegen erosie 
en in geval van beschietingen. Ook vormde de 
haag een infanteriehindernis. 
In de dijkweg voor het fort is een coupure 
(doorsnijding van een dijk) aangebracht. Deze 
moet een vijandelijk opdringen bemoeilijken, 
terwijl een drijfbomenversperring een aanval 

met vaartuigen tegengaat. Met prikkeldraad, 
palissaden en verhakkingen zijn aanvullende 
hindernissen gemaakt. Op het fort zelf zijn met 
behulp van reeds in vredestijd aangelegde 
gronddepots, schuilplaatsen ingericht. Buiten 
het fort bevindt zich een verschansing met twee 
stukken geschut. 

Tenslotte beschikte men ook over zogenaamde 
uitleggers, waarmee defensieve en offensieve 
acties konden worden uitgevoetd. Deze waren 
al in actie gekomen tijdens de fortmanoeuvre. 

Verdere modernisering 
In 1885-1886 volgde een verdere modernisering 
van het fort. Dit betrof de aanleg van twee ver
schansingen; op de vogelvluchttekening van fort 
"Waakzaam' was een dergelijke enkelvoudige 
verschansing al weergegeven. 
Deze voorziening was bedoeld om een omtrek
king rond het fort te verijdelen en een betere 
afsluiting van de Bloklaan te verkrijgen. In bei
de verschansingen waren enkele emplacemen-
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ten ingericht, waarmee tevens flankerend vuur 
over de plassen en de Bloklaan kon worden 
afgegeven. Met de aansluiting van het fort op 
het militaire telegraafnet en de bouw van een 
artillerieloods, was de modernisering voltooid. 
Met de nieuwe bewapening en inrichting werd 
de mobilisatiesterkte omstreeks 1885 bepaald 
op 85 man en zes stukken geschut. 
Na 1885 golden de forten in de N.H.W., dus 
ook fort Spion, door de voortschrijdende artil
lerie- en aanvalstechniek als verouderd. 
Bij een belegering van de linie zou men over
gaan tot verspreiding van infanterie-opstellin-
gen, attillerie-batterijen en observatieposten in 
een brede strook achter de westelijke rand van 
de plassen. Daarmee verminderde de trefkans 
door vijandelijk vuur. 

In de mobilisatieperiode 1914-1918 bracht 
men met de N.H.W ook nog fort Spion in 
staat van vetdediging. 

Maar na de Eerste Wereldoorlog verminderde 
de waarde van de N.H.W. verder door de 

voortschrijnende wapentechniek, met name 
door de komst van het vliegtuig. 
Onverminderd bleef echter de kracht van het 
inundatiestelsel. Daarom bleef de N . H . W , 
sinds de reorganisatie van het vestingstelsel in 
1922 officieel Oostfront van de Vesting Hol
land genaamd, in gebruik. Veel onderhoud aan 
de forten werd er in die petiode niet verricht, 
maar incidenteel vond er toch een modernise
ring plaats. 

Toen de Bloklaan in het kadet van het Provin
ciale Wegenplan begin jaren dertig werd vet-
breed en de gevaarlijke bocht ten zuiden van 
het fort verruimd, nam ook het risico van een 
snel uitgevoerde gemotoriseerde vijandelijke 
overval in oorlogstijd toe. 

Een in 1933 op kosten van de Provincie 
Utrecht gebouwde kanonkazemat van zwaar 
gewapend beton diende een dergelijke verras
singsaanval te voorkomen. Daartoe moest wel 
de remise achter de oostelijke hoofdwal het veld 
ruimen. Een betere lokatie voot de kazemat had 

Mobilisatie op fort Spion, 

1915. 

Coll.:]. de Zee. 
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Fort Spion na i 

van de Bloklaan, ca. 1936. 

Foto: Sectie Luchtmacht 

Historie. 

men gezien de tactische ligging overigens niet 
kunnen verkiezen. Want vanuit de gevechts-
tuimte van de kazemat met haar 2,3 meter dik
ke muren was het mogelijk een frontaal en 
'onuitdoofbaar vuur' op de Bloklaan te leggen. 
Een laatste versterking dateert uit de mobilisa
tieperiode 1939-1940, toen in de zuidelijke 
verschansing een infanterie-opsrelling werd 
ingericht. Die bestond uit een - inmiddels ver
dwenen - koepelkazemat voor zware mittailleur 
en twee - nog aanwezige - groepsschuilplaatsen. 
Deze onderkomens beschermden de bezetting 
van de nabijgelegen infanterie- en artillerie
opstellingen tegen granaatvuur en luchtaanval
len. 

Ook elders in de N.H.W., bijvoorbeeld langs 
de Bloklaan en bij de Mijndense sluis, treffen 
we deze karakteristieke betonwerken aan. 
Ongeveer 150 meter voor het fort bevindt zich 
op de Bloklaan bovendien het betonblok van 
een tankversperring uit dezelfde periode. Met 
deze voorzieningen kwam er een einde aan de 
tamelijk ingewikkelde bouwgeschiedenis van 
dit kleine fort. 

Tot drie keer toe is de N.H.W, in staat van ver
dediging gebracht en stond ook de bezetting van 
fort Spion paraat. Tot een werkelijke aanval is 

het gelukkig nooit gekomen, hoewel het in de 
meidagen van 1940 niet veel heeft gescheeld. 
Na de Tweede Wereldoorlog was de rol van de 
waterlinie definitief uitgespeeld. Nagenoeg alle 
forten, inclusief fort Spion, werden opgeheven 
als verdedigingswerk. 
Daarna fungeerde het fort nog enkele decennia 
als opslagplaats van het ministerie van defensie 
en het Plassenschap Loosdrecht. 
Momenteel wordt fort Spion ingericht als ovet-
nachtingsverblijf voor fietsers en wandelaars. 

D.T. Koen, Maarssen 
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