
Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1991 Nieuwersluis: van torenfort tot commandopost In het jaarboekje van Niftarlake van 1987 verscheen een interessante bijdragevan de hand van mr. dr. J. Belonje onder de titel &quot;Stichting en gedaanteverwis-selingvan Fort Nieuwersluis&quot;, waarin in grote lijnen de geschiedenis van het forttot 1850 wordt behandeld. Ook over de periode daarna valt er nog veel over hetfort te vermelden. Dat er over de voormalige verdedigingswerken gepubliceerd mag worden, isoverigens pas sinds kort mogelijk, lot voor enkele decennia vielen de forten on-der het Dienstgeheim, omdat zij in gebruik waren bij het Ministerie van Defen-sie. Overigens al lang niet meer als verdedigingswerk, maar als opslagplaats,of in het geval van fort Nieuwersluis, als commandopost.Mede door de voortgaande afstoting van de voormalige verdedigingswerkendoor het Ministerie van Defensie, groeit de publieke

belangstelling voor dezeimponerende bouwsels. Dat uitte zich in meerdere publikaties en door open-stelling van een aantzil van deze objecten voor het publiek. Zo was ook fort Nieu-wersluis aJ enkele malen te bezichtigen in het kader van de Open Monumenten-dag. Reden temeer, om de geschiedenis van dit interessante fort na 1850 ookeens te belichten. De Nieuwe Hollandse WaterlinieIn vergelijking met de roemruchte plaats, die fort Nieuwersluis in 1673 bij deverdediging van de Republiek innam, was dit verdedigingswerk, in het beginvan de 19e eeuw en deel uitmakend van de Oude Hollandse Waterlinie, nogmaar van beperkte betekenis.' Weliswaar werd er vanaf 1815 een begin gemaakt met de aanleg van de NieuweHollandse Waterlinie (N. H.W.) en ontwikkelde men rond 1817 ook een plan terverbetering van fort Nieuwersluis, maar aan realisering van dit plan is men niettoegekomen.^ De aandacht van het Departement van Oorlog

richtte zich in eerste instantievooral op enkele zwakke sectoren in de ca. 100 km lange N. H.W. tussen de Zui-derzee en de Nieuwe Merwede, die tot 1940 zou fungeren als een van de belang-rijkste verdedigingslinies van ons land.' Zo legde men ten oosten van de stadUtrecht tussen 1815-1825 een zestal forten aan, terwijl ook elders forten en inun-datiesluizen werden gebouwd, teneinde de inundaties te kunnen stellen. Dit sy-steem van planmatige inundaties vormde de ruggegraat van het verdedigings-vermogen van de N. H.W., terwijl de forten primair bestemd waren voor de af-sluiting van de zgn. accessen, doorgangen door het inundatiegebied. Deze wa- 24





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1991 Afb. 1. Plattegrond van fort Nieuwersluis in 1846 met de twee ontwerpen vooreen nieuw fort (R.A.U., Top. Atlas). 26



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1991 stad Utrecht in te nemen, dan konden de meest mobiele onderdelen daarvan,via de hooggelegen spoorlijn, de N.H.W. in noordelijke richting omtrekken eneen verrassingsaanval op Amsterdam uitvoeren, met mogelijk fatale gevolgenvoor de landsverdediging. Het Departement van Oorlog was er dan ook veel aan gelegen, een dergelijkeaanval via deze spoorlijn te kunnen verhinderen. De keuze van het Departe-ment, fort Nieuwersluis hiervoor te gebruiken, was voor de hand liggend. Hetfort lag uitermate gunstig: dicht genoeg bij de spoorlijn om deze onder geschuts-vuur te kunnen leggen. Daarnaast was de afstand tot de stad Utrecht voldoendeom tijdig maatregelen tegen een verrassingsaanval uit die richting te treffen. Indat opzicht was de afstand tussen het fort en de stad Amsterdam eveneens gun-stig. Op het fort kon de bezetting eventuele terugtrekkende troepen uit het

zui-den rugdekking verschaffen en zou het tevens mogelijk zijn, van hieruit de ver-dediging voort te zetten en een tegenaanval te ondernemen.Tenslotte kon het Departement zich de kosten voor onteigening van gronden,schadevergoedingen, grondaankopen, alsmede de aanleg van een geheel nieuwfort besparen. Wel was het oude uit 1746 daterende fort niet meer berekend opdeze nieuwe taken en moest het daarom aangepast worden aan de eisen destijds. Een &quot;bomvrije&quot; torenDe plannen tot modernisering van fort Nieuwersluis werden vanaf januari 1844ontwikkeld.^ Van het fort zijn twee ontwerpen bekend,'' afb. 1. Beide ontwer-pen zijn ingetekend op de plattegrond van het fort uit 1746 en voorzien elk inde bouw van een verdedigbare &quot;bomvrije&quot; toren in combinatie met wijzigingenaan de aarden wallen. Het begrip toren verdient hier enige toelichting.Zoals eerder vermeld, hadden de forten uit de eerste bouwperiode

1815-1825 inde N. H.W. lage aarden wallen, waarbij dekkingsmogelijkheden voor militairenen materieel als geschut gering waren en permanente verblijfsmogelijkhedenvrijwel geheel ontbraken. Hierdoor was het weerstandsvermogen bij een bele-gering beperkt. Toen men de N. H.W. vanaf 1840 verder versterkte, schonk mende nodige aandacht aan dit probleem. Om in zowel dekkingsmogelijkheden, alsin permanente verblijfsruimte te voorzien, ging men over tot de bouw van ver-dedigbare &quot;bomvrije&quot; wachthuizen en torens. Beide typen gebouwen haddendikke muren van metselwerk, waren omgeven door een smalle gracht tegenbestormingen en toegankelijk via een ophaalbrug. Met de term &quot;bomvrij&quot;wordt bedoeld, dat deze bouwwerken bestand waren tegen directe treffers vanhet toenmalige geschut. Het eerste ontwerp betreft een kegelvormig fort met een rondgaande aardenwal, omgeven door een gracht. In het

midden ligt een vierkante toren met in 27



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1991 elke hoek een kleine hoektoren, eveneens omringd door een - smallere - grachten toegankelijk via een ophaalbrug. Dit ontwerp diende voor een groot gedeeltebuiten het bestaande fort gerealiseerd te worden. De toren in dit ontwerp wasprecies in het midden van de Nieuwe Wetering gesitueerd. Deze vaart zou danvia de nieuwe fortgracht om het verdedigingswerk verlegd moeten worden.Het tweede ontwerp betreft een cirkelvormig fort, eveneens met een rondgaan-de aarden wal. In het midden ligt een ronde toren, ook in dit geval met een smzd-le gracht en ophaalbrug. In dit ontwerp ligt het fort geheel op het oude fortter-rein. Beide ontwerpen voorzien in een belangrijke verkleining van het fort, zo-dat men met een kleinere bezetting en bewapening kon volstaan.Aan het eerste ontwerp kleefden nogal wat bezwaren. Hoewel de ligging ten op-zichte van de spoorlijn beter was dan

die van het fort uit het tweede ontwerp,waren aan de bouw van een zware toren in de bedding van de te dempen NieuweWetering aanzienlijke risico's verbonden. De kans op verzakkingen van de to-ren zou tamelijk groot geweest zijn, omdat de ondergrond van de Nieuwe Wete-ring erg instabiel bleek. Ook het kostenaspect heeft bij de keuze een rol gespeeld. Rezilisering van ditontwerp zou gepaard gaan met de bouw van een nieuwe sluis in de Nieuwe We-tering, terwijl men grote bedragen zou moeten uittrekken voor onteigening vanparticuliere terreinen, schadevergoedingen wegens enkele af te breken huizenen het vele grondverzet, dat met het eerste ontwerp gemoeid was.Daarom gaf de Genie de voorkeur aan het tweede ontwerp, waarbij men overi-gens het cirkelvormige fort uit het plan liet vallen. Tussen 1849-1851 kwam demodernisering van het fort tot stand. Vooral de bouw van de zware gemetseldebomvrije toren bleek een kostbare

en tijdrovende aangelegenheid.Het enorme gewicht van de dikke gemetselde muren van de toren maakte eenzware fundering noodzakelijk. Daartoe gebruikte men niet minder dan 800 hei-palen van 7 meter lengde. Hierop bracht men een houten roosterwerk aan,waarna de bouw van de toren kon aanvangen. De toren heeft een diameter van28,3 meter, 1 meter dikke buitenmuren en een maximale hoogte van ongeveer10 meter, waarvan 7,3 meter boven het maaiveld uitstak. Het dak was gedeelte-lijk afgedekt met een gronddekking en had een gemetselde borstwering, waarinschietgaten voor licht geschut en handvuurwapens waren uitgespaard. De torenheeft drie concentrische ringen met ruimten voor de bezetting en de bewape-ning. De voorzieningen voor de bezetting bestonden uit magazijnen voor le-vensmiddelen, privaten, een keuken en logiesruimten voor ongeveer 30 man.De rest van de bezetting van de toren legerde normaliter in de

oude kazerneop de oostzijde van het fort. Alleen in geval van een aanval of belegering zoude bezetting van ca. 200 man permanent in de toren verblijven.De buitenste ringvertrekken waren uitgevoerd als kazematten met elk 3 schiet- 28











Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1991 !j|L%^.gj|^WJJilJ»Mi^iiyL ijrf Afb. 5. Aanzicht en doorsnede van een gedeelte van de bomvrije kazerne, 1881(R.A.U., Top. Adas). genwet van 1853, die een soortgelijke, maar minder goed functionerende wet uit1814 verving.' Rond elk verdedigingswerk projecteerde men drie denkbeeldigecirkels of kringen. Binnen de kleine kring tot 300 meter, de middelste kring tot600 meter en de grote kring tot 1000 meter, mocht nauwelijks of slechts onder striktevoorwaarden gebouwd, bebouwd en aangeplant worden.De toegestane terreinvoorwerpen behoorden snel wegneembaar, in noodgeval-len afbrandbaar, te zijn. Binnen deze kringen vond dan ook een beperkte bebou-wing van houten huizen, schuren e.d. plaats. De toepassing van de Kringenwetverklaart de aanwezigheid van vele houten huizen, die wij bijvoorbeeld nu nogop de Mijndensedijk aantreffen. Hoewel de in 1853 reeds

aanwezige bebouwingniet met name in de Kringenwet genoemd wordt, zou een gedeelte hiervan in ge-val van oorlog zeker niet gespaard blijven. Deze objecten waren in vredestijd alvoorzien van een zgn. kringteken. Een woonhuis aan de Mijndensedijk, nabij desluis, draagt nu nog een dergelijk teken. De Kringenwet heeft een grote invloeduitgeoefend op de omgeving van de forten. Afgezien van de strakke bepzdingenin de wet en het scherpe toepassingsbeleid, was het vanzelfsprekend niet aantrek-kelijk, een of andere vorm van bebouwing op te richten, als dit in oorlogstijd di-rect verwijderd zou moeten worden. Pas in 1951 trok men de Kringenwet weerin. In 1914 is het huis Rupelmonde ternauwernood aan afbraak op grond van de-ze wet ontkomen. 33



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1991 Spreiding van militairen en materieelMet de invoering van de brisantgranaat vanaf 1885 leek het lot van de fortenin de N. H.W. bezegeld, in ieder geval voor wat betreft hun functie als artillerie-steunpunt. De 12-16 maal grotere kracht van de brisantgranaat in vergelijkingmet die van de tot dusver gebruikte buskruittypen, had een vernietigende uit-werking op emplacementen, gronddekkingen en metselwerk van gebouwen.De forten met hun relatief kleine oppervlakte waren te kwetsbare doelen voorde vijandelijke artillerie geworden. Vanaf die tijd hanteerde men een nieuwetaktiek, door het merendeel van de artillerie en infanterie in verspreide opstel-lingen tussen en achter de forten onder te brengen, waardoor de trefkans aan-zienlijk zou afnemen. Verdere verbeteringen aan de forten in de N.H.W. liet men achterwege in ver-band met de geringe draagkracht van de bodem - men

zou voor gebouwen danzware betonconstructies moeten toepassen - en de hoge kosten. Bovendien wasmen al bezig met de aanleg van de Stelling van Amsterdam, een kring van 40forten rond de hoofdstad en het industriegebied van de Zaanstreek.'&quot;Hoewel de waarde van de forten door deze ontwikkelingen verminderde, be-hielden zij hun functie als infanterie-steunpunt. De hoge wallen leenden zichin het lage omringende terrein uitstekend voor de inrichting van loopgraven enobservatieposten. Omdat de aanleg van de verspreide opstellingen voor artillerie en infanteriebuiten de forten noodgedwongen op particuliere terreinen diende plaats te vin-den, kon men hiertoe vanwege kosten en geheimhouding, pas overgaan in eenmobilisatieperiode. Dit was voor het eerst het geval tijdens de Eerste Wereldoor-log. De N. H.W. werd toen in staat van verdediging gebracht. De werkzaamhedendaartoe bestonden uit de bouw van schuilplaatsen,

wacht- en observatieposten,samengesteld uit aarde en houten balken en planken. In een later stadium vande mobilisatieperiode gebruikte men ook golf- en betonplaten. Artillerie-batterijen legde men bij voorkeur in boomgaarden en parken van buitenplaat-sen aan, teneinde herkenning vanuit de lucht te bemoeilijken. Tot de verdedi-gingsmaatregelen behoorden verder de aanleg van prikkeldraadversperringen,opruiming van bomen en struiken ten behoeve van vrije schootsvelden, zorgvoor goede verbindingen, enz. AI deze zaken waren in vredestijd al vastgelegdin een zgn. Memorie van Verdediging.&quot; Na afloop van de mobilisatieperiode bracht men de terreinen weer in de oor-spronkelijke staat terug en volgde teruggave aan de eigenaren.Ook in de Eerste Wereldoorlog was de gunstige ligging van fort Nieuwersluisnog eens duidelijk naar voren gekomen. Mocht een vijandelijk leger de N. H.W.bij Utrecht doorbreken, dan zou de

landsverdediging in de Stelling van Am- 34



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1991 Afb. 6. Brugslagoefeningen door het eerste Regiment Genietroepen uit Utrecht,1931 (Historische Genie Verzameling Vught). sterdam worden voortgezet. In het kader van die verdediging wilde de legerlei-ding in de lijn Nieuwersluis -Woerdense Verlaat - westrand Nieuwkoopse Plas-sen en verder westwaarts naar de Hollandse IJssel, uitgebreide inundaties stel-len. Fort Nieuwersluis zou hierbij als spil fungeren tussen het noordelijke ge-deelte van de N.H.W. en de Stelling van Amsterdam. In de mobilisatieperiode 1939-1940 is het fort niet meer in staat van verdediginggebracht. De hoofdverdedigingslinie heeft men toen geheel ten oosten van deVecht aangelegd. O.a. langs de Bloklaan en bij de Mijndensesluis treffen wij debetonnen schuilplaatsen aan, die destijds deel uitmaakten van deze verdedi-gingslinie. De nabijgelegen infanterie-werken zijn reeds lang verdwenen.

Bezetting en legeringFort Nieuwersluis en directe omgeving is, afgezien van kortdurende oefeningenin vredestijd (zie afb. 6), drie keer van een militaire bezetting voorzien en weltijdens de mobilisaties van 1870-1871, 1914-1918 en 1939-1940. Een dergelijkebezetting was samengesteld uit eenheden van infanterie, vesting-artillerie enkleinere detachementen van genie, telegraafdienst en geneeskundige troepen. 35



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1991 Afb. 7. Gemobiliseerde troepen op de boerderij Schoonoord ten noorden vanLoenen, 1914 (Collectie D.T. Koen). van wisselende omvang en samenstelling, die onder bevel stonden van de fort-commandant. De gemobiliseerde troepen waren na aankomst druk bezig met het in staat vanverdediging brengen van het fort en het terrein daarbuiten, zoals dat was vast-gelegd in de Memorie van Verdediging. Verder was het nodig de graad van ge-oefendheid van de gemobiliseerden op peil te brengen, omdat het hier ging omreserve-troepen van 28-35-jarige leeftijd. Tijdens de mobilisaties van 1914-1918 en 1939-1940 vonden de troepen onder-dak in de bomvrije kazerne. De slaapzalen annex dagverblijven hadden een ge-middelde bezetting van 25 man, die op britsen sliepen. De grote ramen zorgdenvoor voldoende lichtinval en ventilatie. De bezetting van de verspreide

infante-rie-werken en artillerie-batterijen legerde dikwijls in de directe omgeving, zoalsop de boerderij Schoonoord, even ten noorden van Loenen (zie afb. 7). Een monument van formaatNa de Tweede Wereldoorlog ging de functie van fort Nieuwersluis als verdedi-gingswerk definitief verloren. Dit is formeel geregeld in een K. B. van 16 augus-tus 1960 (Stb. nr. 366), waarbij het fort werd opgeheven als &quot;vestingwerk&quot;. 36



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1991 Ook daarna bleef het fort eigendom van het Ministerie van Defensie en was hetin gebruik als commandopost van de B. B., een functie, die na de opheffing vandeze organisatie in 1987, overging naar het Korps Mobiele Colonnes.Hoe de toekomst van het fort eruit ziet, is vooralsnog onduidelijk. Het is te ho-pen, dat de toekomstige eigenaren en gebruikers rekening houden met de grotecultuur-historische en landschappelijke waarde van dit fraaie verdedigings-werk. Want omgeven door hoge wallen maken de imposante toren, kazerne enremises dit fort met zijn rijke historie tot een monument van formaat. Maarssen, februari 1992                                                                    D.T. Koen Bronnen: 1.   J. Belonje, Stichting en gedaanteverwisseling van Fort Nieuwersluis, in: Jaarboekje Nif-tarlake, 1987, p. 43-46. 2.   Algemeen Rijksarchief (A.R.A.), Kaartenafdeling, O.RV. 727-728. 3.    H.

Brand en J. Brand (red.), De Hollandse Waterlinie, Utrecht/Antwerpen, 1986. 4.    Rijksarchief in Utrecht (R.A.U.), Archief Eerst Aanwezend Ingenieur der Genie teUtrecht (Arch. E.A.I. Utrecht), nr. 78. 5.    R.A.U., Arch. E.A.I. Amersfoort, nr. 5541, nota van 17 jan. 1846. 6.    R.A.U, Top. Atlas, Arch. E.A.I. Utrecht, kaarten en bouwtekeningen fort Nieuwersluis;E.A.I. Amersfoort, nr. 5543-1, nota's van 17 feb. 1849; 12 mrt. 1849; 20 apr. 1849; 7 jul.1849. 7.   J. Alberda en E L. Kroesen, Nederlands geschut sinds 1677, Bussum, 1978. 8.    R.A.U, Top. Atlas, Arch. E.A.I. Utrecht, register van verdedigingswerken fort Nieu-wersluis. 9.    K.B. van 21 dec. 1853 (Stb. nr. 128). 10.  De Stelling van Amsterdam (div. aut.), Beetsterzwaag, 1988. 11.  R.A.U., Arch. E. A. I. Amersfoort, nr. 8125; gebruik is gemaakt van de Memorie van Ver-dediging van de Groep Nieuwersluis uit 1913. 37




