tekst

■

Floor ten Brink | beeld

■

Floor ten Brink/Onno Kuijken

Hellevegen 2016:
op ontdekkingsreis
De laatste zaterdag van november Hellevegen… Dat staat garant voor gezellig
bijkletsen met mensen die je alleen daar ziet, lekker eten en zaterdag klussen.
Het evenement voldeed inderdaad aan alle verwachtingen. Als cadeautje gaf de
organisatie ons een prachtige zonsopkomst.

Een groot deel van de ongeveer veertig deelnemers was vrijdagavond 25 november al op
fort Sabina bij Dinteloord. De mensen van ‘de Kletsmajoor’ hadden in samenwerking met
Fons Dekkers Catering een heerlijk stamppottenbuffet gemaakt: boerenkool, hutspot en
zuurkool. Met worst, spek en een stoofpotje uit ‘het speciale pannetje’. Met een goed gevulde
maag ging een groep bij het haardvuur binnen zitten of bij een vuurton buiten staan. Voor,
tijdens en na de maaltijd werden nieuwtjes, sterke verhalen en andere weetjes uitgewisseld.
Veel mensen zien elkaar alleen bij Hellevegen en het is direct gezellig. Iedereen gaat wel op
tijd naar bed, want zaterdag moet er veel geklust worden.
Rondrit
Deze keer was er een grote rondrit gemaakt. Ongeveer 10 auto’s reden achter elkaar aan door
deze hoek van Noord-Brabant. De rit over het voormalige eiland Ruyghenhil leidde langs
allerlei (resten van) voormalige verdedigingswerken en historisch interessante plaatsen uit de
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17e en 18e eeuw in de buurt van Willemstad.
Zoals altijd zijn dit soort ritten goed voor je
aardrijkskunde en topografie. Zo reden we
onder andere door ‘Vrouw Jacobs Land of
Ouden Fijnaart Polder’ en ‘De Groote Polder
van Niervaart’. Interessante punten langs de
route staan in de kaders.
Onderweg stopten we bij de Keenesluis aan
in de Barlaaksedijk om onkruid te verwij-

deren en (aan de andere kant van de sluis)
bomen uit het water te halen. De sluis is
ernstig in verval geraakt, maar Ineke Peters,
die naast de sluis woont, is druk bezig met
het aanvragen van subsidie om de sluis op
te (laten) knappen. Ze gaf heel enthousiast
uitleg over de geschiedenis van de sluis en
van de plannen die zij en een aantal vrijwilligers hebben. Ze willen de sluis in oude

luister herstellen, een picknickplaats maken
en een informatiepaneel over de geschiedenis van de sluis plaatsen. Hopelijk lukt dat en
kunnen we in november ook bij haar komen
klussen.
Klussen
De werkzaamheden vonden dit jaar vooral
plaats op en rond Fort Sabina. Er zijn 
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!
voor uw Land rover

De Keenesluis

DISCOVER THE
WORLD OF
FURSTEN FOREST

De Keenesluis ligt in de Barlaaksedijk, tussen Fijnaart en Standdaarbuiten. De sluis
is in 1769 gebouwd als keersluis. Die heeft
tot doel bij vloed het hoge water tegen te
houden en bij eb het water uit de polder te
spuien. In dit geval werd ook het slib uit de
haven bij eb meegevoerd naar zee.
Nadat in 1828 de Dintel is afgedamd, is er geen eb en vloed meer in de Dintel en de Keenehaven. De spuifunctie van de Keenesluis komt daarmee te vervallen en door de hogere
waterstand van de Dintel ontstaan er problemen met de waterhuishouding. In 1892 is de
Keenesluis omgebouwd tot een schepradstoomgemaal, de Mooie Keene.
Dat is gedaan door een extra muur in de sluis te bouwen. Tussen deze extra muur en de
oostelijke sluismuur is een scheprad met een diameter van 7,5 meter geplaatst. Naast de
sluis stond een gebouw met daarin een stoommachine die het scheprad aandreef. Door de
draaiende beweging van het lage polderwater richting het hogere boezemwater, scheppen

Europa’s grootste outdoor en automotive park!
400 hectare bosrijk terrein waar natuur en
avontuur op unieke wijze samenkomen.

de schoepen het
water naar boven.
De constructie van
een scheprad in
een sluis is uniek
in Nederland.
Het schepradstoomgemaal
heeft een grote dienst bewezen na de
watersnoodramp van 1953: in een week
maalde het de Keensche Gorzen leeg. Omstreeks 1958 is het buiten gebruik gesteld.
Het gemaal is vermoedelijk in de jaren ’90
door de grondeigenaar, op dat moment
de gemeente Moerdijk, gesloopt. Slechts
de restanten van de fundering en (een
deel van) het muurtje rond de kolenopslag
is nog aanwezig. Leuk detail: in de muur
waar het scheprad langsdraaide, zijn nog
duidelijk sporen te zien van het rad. Mede
daaruit kan de diameter van het rad afgeleid worden.
Meer informatie over de Keenesluis staat
op www.keenesluis.nl
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De vesting Klundert

Pommernstraße 12, 49584 Fürstenau

De vestingwerken van Klundert zijn in
1584-1588 aangelegd in opdracht van
Willem van Oranje. Ze bestonden uit
onder meer diverse bastions, een aarden
wal en een gracht. De versterkte vesting
lag op een strategische plaats en werd
daarom onderdeel van de Stelling van het
Hollandsch Diep en het Volkerak. Door
de aanwezigheid van vestingwerken, kon
in 1793 de oprukkende Franse troepen
enige tegenstand geboden worden. Na
de geslaagde Franse inval van 1795 verloor de vesting Klundert echter zijn taak.
In1809 hieven de Fransen de vesting op.
De vestingwerken aan de noord- en
zuidzijde van Klundert zijn goed bewaard
gebleven. Het kroonwerk Suykerbergh is
in 1948 gerestaureerd. In de gracht van
het kroonwerk ligt een bakstenen beer
met monniken.

You have to leave the city of your comfort
And go into the wilderness of your intuition
What you’ll discover will be wonderful
What you’ll discover is yourself

MAANROVER
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Wateren 22, 8438 SB Wateren
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afzettingen geplaatst op een paar strategische plaatsen. Ook langs een pad halverwege een helling. Volgens de plaatsers kan
je nu van de helling hollen, over het hek
springen en daarna een klein stukje uitlopen
voor je heel steil naar beneden gaat. Met
andere woorden: het is wel zo veilig dat het
hek geplaatst is.
In het voormalige kruithuis zijn dichtgemetselde deuren en muren opengemaakt zodat
er weer daglicht in de ruimtes komt. Nu
kunnen de ruimtes een nieuwe bestemming
krijgen. Leuk om te zien: in het kruithuis zijn
sporen met draaischijven te zien. Vroeger reden daar karretjes op die de zware granaten

en andere projectielen door de verschillende ruimtes vervoerden.
Het dak van het wachthuisje was lek. Dat is
nu gerepareerd en het huisje is meteen verplaatst naar de toegangspoort van het fort.
Een Land Rover pick up is echt de ideale
auto om een wachthuisje in te vervoeren.
Het fort ligt een eind van de openbare weg
af. Aan het begin van de toegangsweg zijn
nieuwe naamborden geplaatst; laat de
bezoekers maar komen. 
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Landbouwhuis in Noordschans
(bij Klundert)
Het ‘Landbouwhuis’ heeft kenmerken van
de Amsterdamse School en de zakelijke
Art-decostijl. Het is in 1928 gebouwd in
opdracht van de ‘Vereeniging voor Ontwikkeling van de Landbouw in het Rentambt

Muraltmuur
Aan de Oostdijk ligt tussen Willemstad
en Tonnekreek over een afstand van circa
drie kilometer de ‘Muraltmuur’. De muur
is in 1929 in opdracht van het waterschap
Ruigenhil gebouwd na een stormvloed
in 1926. Het is een dijkverhoging van
gewapend beton volgens het ‘systeem de
Muralt’, genoemd naar de bedenker, Jhr.
R.R.L. de Muralt. De muur is aan de buitenzijde van de kruin geplaatst en ter plaatse
gegoten. De muurdelen hebben een lengte

Forten en batterijen

Niervaart’. Deze vereniging was in 1921
opgericht om de vakkennis van de boeren
in de omgeving te vergroten door cursussen te volgen. Het gebouw had daarom
een groot klaslokaal.
Heel bijzonder: het heeft een eigen
watertoren. De slanke, rechthoekige
toren boven de ingangspartij, met zijn
bakstenen versieringen, het verticale
opschrift ‘Landbouwhuis’ en een hijsbalk,
vormt het opvallendste beeldelement.
Het reservoir, de standpijp waarlangs het
water omhooggebracht wordt naar hert
reservoir, de pompinstallatie zijn allemaal
nog aanwezig.

van 3,0 meter. De muur is een voorbeeld
van de technische ontwikkeling van de
waterbeheersing. Het is een karakteristiek
onderdeel van de dijk. Het is gaaf bewaard
gebleven en zeldzaam.

Langs de Oostdijk tussen Noordschans,
Tonnekreek, Bovensluis en Willemstad en de
Westdijk iets voorbij Willemstad, liggen veel
(voormalige) forten die deel uitmaakten van
de Stelling van het Hollandsch Diep en het
Volkerak.

Zagen
Aan de rand van de gracht rechts van de
ingang waren wat bomen omgevallen en
in het water terechtgekomen. Inmiddels
was er aardig wat blad en ‘prut’ om de
bomen blijven zitten en dat was een goede
voedingsbodem voor rozenstruiken. Maar
al dat rottende materiaal is funest voor de
waterkwaliteit en inmiddels was het water
zo verzuurd, dat er (bijna) geen vissen meer
leven. Tijd dus om de bomen en de struiken
uit het water te halen en bomen die om
dreigen te vallen weg te halen. Mannen met
motorzagen gingen aan de slag en al snel
konden mensen met Land Rovers bomen
wegslepen of weglieren. Op het gras voor de
parkeerplaats gingen andere mensen met
kettingzagen en snoeischaren aan de slag
om de bomen en struiken te verkleinen naar
te hanteren stukken. En zo werd de gracht
leger en de berg takken groter. Nu maar
hopen dat de waterkwaliteit beter wordt en
dat er vissen komen.
Zaterdag is het niet alleen maar klussen en
‘een rondje rijden’: er wordt ook gegeten. De
cateringmensen hadden een grote pan met
snert gemaakt, met daarnaast natuurlijk alle
lekkere dingen die bij snert horen. En aan
het eind van de dag was er een bijzonder
goed aangeklede borrel.
Kortom: het was weer gezellig, we hebben
veel werk verzet en we hebben heerlijk gegeten. Bedankt mannen van de organisatie
en tot eind november! 

Fort Hollandia – Noordschans
Fort Hollandia, ook wel Noordschans genoemd, ligt aan de monding van de Aalskreek in
het Hollands Diep. Het geeft tijdens de Tachtigjarige Oorlog dekking aan de sluis in de
Aalskreek en verdedigt de dijkaccessen (hoger gelegen delen). Het is dan een vierkante
schans, in het dijklichaam gelegen, met een gracht en bastions op de hoekpunten. Rond
het fort ontstond het buurtschap Noordschans.
In 1639 werd het fort al vermeld, maar in 1682 werd het fort bij een watersnoodramp
grotendeels vernield en niet meer hersteld. In 1747-1748, tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog, werd aan beide zijden van de haven een retranchement – een aarden wal in
zaagtandtracé – aangelegd.
De Fransen plaatsten er in 1793 twee batterijen waarmee de havenmond werd bestreken.
Van de schans rest niets meer, alleen een bocht in de Buitendijk Oost bij de haven geeft
nog de loop aan van de noordelijke voorwal.
Fort Carolina – Tonnekreek
Het fort ligt ten oosten van de Tonnekreek op de kruising van de Tonsedijk en Buitendijk.
Het is genoemd naar Carolina, dochter van prins Willem IV en Anna van Hannover.
Het fort bestreek naar het oosten de Buitendijk en naar het zuiden de Tonsedijk. Bovendien was op de gorzen, vanaf de dijk tot aan het Hollandsch Diep, een retranchement gebouwd. Daarvoor lag een brede gracht die in open verbinding stond met het Hollandsch
Diep.
De contouren van dit retranchement uit 1747 zijn nog duidelijk herkenbaar.
Fort Haaren
Op de Oostdijk bij Tonnekreek is waarschijnlijk in 1673 een batterij gebouwd. Het is genoemd naar Otto Zwier van Haaren, president van de Raad van State. Het fort bestond uit
een open werk met drie zijden omgeven door een natte gracht.
In 1861/1862 werd bij de aanleg van het benedendijks gelegen fort Bovensluis het vervallen fort Haaren gesloopt en opnieuw ingericht en geschikt gemaakt voor bewapening
met vier kanonnen van 8 cm en Coehoornmortieren. In de 20ste eeuw werd het van
ingegraven betonnen bunkers voorzien.
Fort Bovensluis
De verdedigingswerken bij de Bovensluis werden aangelegd in 1861 en 1862 en verbeterd in 1888. De werken bestonden uit een op de Oostdijk bij Tonnekreek gelegen batterij
op de plaats van het vervallen fort Haaren en van een benedendijks gelegen redoute. Het
maakte deel uit van de Stelling van het Hollandsch Diep en het Volkerak.
De toegang tot het door een natte gracht omgeven fort liep via een brug door een poterne, een overwelfde doorgang in de wal aan de westzijde van het fort. Binnen het fort
bevond zich een kazerne met 188 manschappen.
De bestemming van het fort was aanvankelijk om samen met fort De Hel de keelzijde (van
de vijand afgekeerde zijde) van fort De Ruijter (Sabina) te dekken. De batterij op de dijk
bestreek de Oostdijk tot aan de Tonnekreek en het buitentalud van de Buitendijk tot aan
de haven van de Noordschans. Later werd het geschut van het fort zodanig geplaatst dat
dit eveneens het oosten en zuidoosten dekte. Ook diende het tot bescherming van de
poldersluis tevens inundatiesluis.
Batterij Boezelaar
In 1810 is er sprake van het bouwen van een wachthuis bij de batterij van fort Boetzelaer.
Het lag ongeveer 250 meter voor bastion Holland aan de eerste schenkel van de Westdijk,
net ten oosten van Willemstad. Dat was de plaats waar de Fransen in 1793 het dichtst bij
de vesting waren genaderd en er een batterij bouwden. Kennelijk is deze provisorische
batterij nadien versterkt. Op die plaats werd in 1892 een meetstation gebouwd ten behoeve van het kustgeschut op de courtine I-II en op bastion Gelderland.
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Vesting Willemstad
Willemstad ontstaat rond 1565 als het
dorpje Ruigenhil. Het ligt op een eiland
aan het Hollandsch Diep en vanaf hier
kan de scheepvaart tussen Holland,
Zeeland en Antwerpen worden beheerst.
In 1874 werd het dorpje het centrum van
de Stelling van het Hollandsch Diep en
het Volkerak. In 1583 Willem van Oranje
opdracht geeft tot de versterking van
Ruigenhil. Het krijgt onder meer een
gracht, een aarden omwalling in een zeshoek en vijf bolwerken. De haveningang
wordt beschermd door kleine bolwerkjes. Het is nu een vesting naar ontwerp
van het Oud-Nederlands vestingstelsel.
Alleen de flanken van de bastions wijken
hiervan af: zijn niet recht, maar naar binnen gebogen.
Als Willem van Oranje in 1584 wordt
vermoord, krijgt Ruigenhil stadsrechten
van zijn zoon, prins Maurits. Vanaf dan
draagt de stad de naam ‘Willemstad’, ter
ere van de ‘vader des vaderlands’. Maurits
laat de vesting verder uitbreiden tot een
zevenpuntige ster.
De vestingwerken zijn nog duidelijk
herkenbaar. Bijzonder zijn de bastions
Zeeland en Friesland met hun originele
16e-eeuwse vormen. Verder zijn in de
vesting veel herinneringen aan de twee
wereldoorlogen te zien en inundatiewerken om de het gebied rond de vesting
onder water te kunnen zetten.
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