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Rust waar eens de dikke
Niet alleen Amsterdam, ook
Antwerpen heeft zijn,
fortenstelling. Van een kaal,
militair terrein is ze een
verstilde, groene gordel om
de stad geworden.
tekst JOOST VERMEULEN
foto’s RÉNIE VAN DE PUTTE

I

n het najaar van 1889 vindt op
het militaire oefenterrein van
het Belgische leger bij Brasschaat een geheim experiment
plaats. Doel is het testen van
het materiaal waaruit de nieuwe verdedigingsforten rondom de stad Antwerpen moeten worden opgetrokken.
Op de schietbaan werden, blijkt uit
het verslag dat pas na de Tweede Wereldoorlog volledig openbaar werd,
betonnen platen in dikte variërend
van een tot twee meter opgesteld, die
werden beschoten door de grootste
kanonnen die het leger tot zijn beschikking had. Op elke plaat werden
zes 21 cm-projectielen afgevuurd. Alleen het dikste stuk beton was enigszins bestand tegen dit geweld. In het
verslag werd dan ook de aanbeveling
gedaan om eventuele nieuwe bunkers niet van ongewapend, maar van
gewapend beton te bouwen.
Zu den Mannschaft Latrinnen staat
met grote, zwarte letters geschilderd
op de wand van de centrale gang van
fort Stabroek, het meest noordelijke
van de 23 forten en schansen die tussen 1906 en 1914 rond Antwerpen
werden opgetrokken.
“Twaalf dagen na het begin van de
Eerste Wereldoorlog was Stabroek al
in handen van de Duitsers,” vertelt

Fort Oelegem is zomers alleen met een gids en ’s winters helemaal niet te bezoeken: in het fort overwintert meer dan zestig
Tom Callens, terwijl hij ons ontvangt
in zijn fort, waar tegenwoordig vooral
paintballwedstrijden worden gehouden. “De hier gelegerde Belgen hadden twee dagen daarvoor al het bevel
gekregen om te vertrekken. Dat was
maar goed ook, want al na de eerste
beschieting met lichte artillerie was
de schade enorm.”
De ruïnes van het nog geen drie kilometer oostelijker gelegen fort Erbrand laten zien wat gebeurd zou zijn
wanneer de Duitsers ook bij Stabroek

In het Brialmontfort in Hoboken zit een visvereniging die een café uitbaat.

hun dikke Bertha’s en andere zware
geschutstukken hadden ingezet. Als
messen door een pakje boter gingen
de 38- en 40 centimetergranaten door
het ongewapende beton.
De gracht rondom fort Stabroek is
omzoomd met oude bomen waarin
spechten en uilen broeden. De met
dichte rietkragen begroeide oevers
bieden nestgelegenheid voor eenden, futen en waterhoentjes en op
mooie voorjaarsavonden hoor je hier
de karekiet uit volle borst zingen.
“Dat krijg je als je maar lang genoeg
niets doet,” vertelt Wilfred Vandebroecke van Natuurpunt BE, een van
de organisaties die zich tegenwoordig inzetten voor het behoud van de
stelling van Antwerpen. De forten,
schansen en bunkers die ooit waren
bedoeld om de vijand tegen te houden, zijn in de loop der jaren van
groot belang geworden voor allerlei
soorten planten en dieren. Van alle
vleermuizen in Vlaanderen overwintert zelfs meer dan zestig procent in
één van de forten van de stelling.”
Het gaat om fort Oelegem, dat aan de
oostkant van de stelling ligt, helemaal ingericht om vleermuizen te
herbergen.
Het terrein van fort Oelegem is afgesloten met een enorm hek. Een deel
van de openingen, waar ooit de
kanonslopen door naar buiten staken, is op een kleine invliegspleet na
dicht gemetseld. “We doen er alles
aan om er voor te zorgen dat er niet te
veel licht naar binnen valt en dat de
temperatuur vooral in de winter constant blijft,” vertelt Julius Smeyer, be-

heerder van het fort. “Je kunt hier alleen naar binnen onder begeleiding
van een gids. In de wintermaanden is
het fort zelfs helemaal niet toegankelijk. Behalve aan het begin en aan het
einde van de winter, als de vleermuizentellers komen die elk hoekje en
gaatje controleren op de aanwezigheid van de diertjes.”
“Die groene uitstraling, al die bomen en struiken rondom de forten:
dat is wel anders geweest,” zegt Marc
Van Riet, voorzitter van de vereniging
Fort Liezele. “Tot na de Tweede Wereldoorlog was de directe omgeving
van elk fort volledig kaal. Dat was nodig om een vrij schootsveld te hebben. Er stonden geen bomen en bebouwing was niet toegestaan in een
cirkel van anderhalve kilometer
rondom het fort. Daarbuiten mochten tot in een straal van drie kilometer
alleen houten gebouwen worden
neergezet die snel konden worden afgebroken of verbrand. De romantische, natuurlijke uitstraling van de
forten is relatief nieuw.”
Fort Liezele is, nadat het eind jaren

‘Lang was
de omgeving
van elk fort
volledig kaal’
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Fort Stabroek. Twaalf dagen na het begin van de Eerste Wereldoorlog was het al in handen van de Duitsers.
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procent van alle vleermuizen in Vlaanderen.
tachtig in handen was gekomen van
de gemeente Puurs, aangewezen als
cultuur-historisch erfgoedcentrum.
Daarom is rond het fort flink wat van
het ‘nieuwe’ groen verwijderd en de
resterende begroeiing wordt kort gehouden. Dat fort Liezele deze nieuwe
functie kreeg, was niet geheel onverwacht. In de periode vlak voor de Eerste Wereldoorlog was hier het centrale commando van het Belgische leger.
Het fort wordt nu door vrijwilligers en
een kleine staf liefdevol gerestaureerd en opnieuw ingericht.
Marc Van Riet: “Hier vertellen we
het verhaal van de verdediging van
Antwerpen: hoe een eerste fortengordel in het midden van de negentiende
eeuw werd gebouwd, toen de Spaanse omwalling uit de zeventiende
eeuw niet langer voldeed.”
Die eerste fortengordel bestond uit
acht bakstenen forten (de zogeheten
Brialmontforten, genoemd naar de
belangrijkste ontwerper) die in een
cirkel van zeven kilometer om de stad
heen lagen. Ze waren nog maar net
klaar, toen alweer moest worden gedacht over een nieuwe verdedigingsstrategie. De forten waren namelijk
niet bestand tegen nieuw, veel zwaarder geschut. Antwerpen begon
enorm uit te breiden, waardoor de afstand van de forten tot de bebouwing
te klein werd.
Uiteindelijk viel, na jarenlange discussie, in 1902 het besluit tot de bouw
van 23 betonnen forten en schansen
in een wijdere cirkel (zestien kilometer) rond de stad. Het zou nog tot 1906
duren voor men met de bouw van alle

forten zou starten.
In het westen vormde de Schelde een
natuurlijke verdedigingslijn. Daarom
bleef het aantal forten op de westoever beperkt. De meeste onderdelen
van de stelling van Antwerpen liggen
in een halve cirkel op de oostoever
van de Schelde, te beginnen met fort
Stabroek in het noordwesten tot het
fort bij Bornem in het uiterste zuidwesten.

D

e afstand tussen de forten en
schansen is nergens meer dan
drie kilometer. Op die manier
kon via kruisvuur het hele gebied tussen twee forten (of tussen een fort en
een schans) worden bestreken. Waar
belangrijke verkeersaders, spoorbanen of kanalen de linie doorsneden,
werden extra verdedigingstellingen
aangelegd, bijvoorbeeld de bunkers
bij het kanaal van Schoten, de schans
van Smoutakker aan de belangrijke
verbindingsweg via Kapelle naar Antwerpen en het fort(je) van Duffel
langs de spoorlijn Antwerpen-Mechelen.
Van Riet: “Net als de Brialmontforten bleken de betonnen forten van de
nieuwe stelling al verouderd voordat
ze in gebruik werden genomen. Niet
alleen bleken de Duitsers over veel
zwaarder geschut te beschikken dan
waarmee rekening was gehouden, de
vijand bleek ook precies te weten welke kanonnen er stonden en waar de
zwakke plekken lagen.”
Enkele forten, zoals fort Erbrant en
de schans van Schilde, zijn door de
Duitsers compleet verwoest. Andere,

Forten rond Antwerpen
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zoals fort Liezele, liet men links liggen. Binnen twaalf dagen was de hele
stelling overlopen en moest Antwerpen zich overgeven. Fort Stabroek in
het noorden en de forten Breendonk
en Liezele in het zuiden werden direct door de Duitsers geannexeerd,
de andere werden voor het merendeel ontmanteld.
Tussen 1935 en het begin van de
Tweede Wereldoorlog zijn waar mogelijk de forten hersteld en aangepast. Zo werd er op een aantal forten
zwaarder geschut aangebracht, werden er extra zandversterkingen aangelegd en werden extra versperringen aan de voorkant van de forten
aangebracht. Tussen fort Stabroek en
het Albertkanaal werd zelfs een 36 kilometer lange, 6 meter diepe antitankgracht gegraven.
“Die gracht speelt nu een belangrij-

‘Dat groen krijg
je als je maar
lang genoeg
niets doet’
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ke ecologische rol,” zegt Wilfred Vandebroecke van Natuurpunt BE. “Ze
verbindt de verschillende natuurgebieden rondom de forten met elkaar.
En omdat de gracht wordt gevoed met
kwelwater, is het ook voor waterdieren een belangrijke levensbron.”
Niet alleen natuurbeschermers, ook
recreatieschappen hebben de fortengordel en de antitankgracht ontdekt.
Langs een groot deel van de gracht is
onlangs een prachtig wandel- en
fietspad aangelegd. Rondom de verschillende forten zijn fiets- en wandelroutes ontwikkeld. De provincie
Vlaanderen, gemeentes, lokale
VVV’s en de verschillende natuurbeheerverenigingen zijn met een plan
bezig meer forten voor het publiek
toegankelijk te maken. Voorlopig zijn
alleen fort Stabroek en fort Liezele
(deels) voor publiek toegankelijk. In
het voormalige fort Breendonk, waar
tijdens de Tweede Wereldoorlog een
Duits concentratiekamp was ingericht, is het nationale herdenkingscentrum gevestigd. Een aantal forten
is in de loop der jaren in handen gekomen van visverenigingen, waardoor er soms ook cafés annex clublokalen zijn ingericht.
De acht Brialmontforten zijn intussen grotendeels gerestaureerd. Langs
die forten is een gemarkeerde veertig
kilometer lange fietsroute uitgezet.

Tocht langs de forten
n De provincie Antwerpen geeft een
prachtige kaart uit waarop alle forten
rond Antwerpen staan. Voor een overzicht
van de geschiedenis van de forten zie: fortengordels.be. Ook is er een Antitankgracht Belevingsbox met een kort overzicht van de geschiedenis.
Voor wandelingen zijn de wandelnetwerkkaarten van de Antwerpse Kempen
en het Land van Stille Waters handig. Verkrijgbaar bij de geografische boekhandel
Pied à Terre op de Overtoom.
Wie zelf een fiets- of wandelroute wil uitzetten, gebruikt het best de topografische
1:25.000-kaarten van het Nationaal Geografisch Instituut.
n Fort Liezele is tussen 1 maart en 30 november elke zondag geopend. Verder op
afspraak(fortliezele.be; fort.liezele@
puurs.be). Vanwege ‘September stellingmaand’ zijn in fort Liezele extra activiteiten.
Museum Breendonk is dagelijks geopend
tussen 9.30 en 18.00 uur.
Fort Stabroek is te bezichtigen op afspraak (fortstabroek.be).
Alle forten zijn vanuit Antwerpen gemakkelijk te bereiken. Voor een bezoek aan de
forten aan de zuidkant is ook Lier een
goede uitvalsbasis.
De VVV in Antwerpen heeft een folder
over de fortenfietsroute (langs de acht
Brialmontforten).

