
Fietsroute Nieuwe Hollandse Waterlinie

Biesbosch Fortentocht

 FORT BAKKERSKIL (1879) 
Werk aan de Bakkerskil, of kortweg Fort Bakkers-
kil, is één van vier forten van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie in de Biesboschlinie. Het fort diende als 
bescherming van de zuidelijk gelegen inundatiesluis, 
de Papsluis. Deze zette delen van de Biesboschlinie 
onderwater met als doel het politieke en economi-
sche hart van ons land te beschermen.

 FORT ALTENA (1847)
Wie Fort Altena van boven bekijkt, ziet iets opmer-
kelijks dat we te danken hebben aan Napoleon. Hij 
legde een weg om het fort heen, de huidige A27 kon 
deze bocht niet maken en loopt nu dwars over het 
fortterrein. Het oudste deel van het complex is het 
torenfort. Ronde muren zijn namelijk sterker dan 
rechte muren en beter bestand tegen beschietin-
gen. Om het torenfort lag een gracht. De contouren 
hiervan zijn in de bestrating voor de ingang van het 
torenfort aangebracht. Fort Altena is het langste fort 
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, 420 meter lang!

 FORT GIESSEN (1878)
Voor de bouw van fort Giessen werd een tijdelijk 
smalspoorlijntje aangelegd om bouwmateriaal aan 
te voeren. Dit kwam per schip via de Maas bij Andel.
Dit fort ligt als één van de weinige forten buiten het 
inundatiegebied. Dat komt omdat het fort op een 
stroomrug gebouwd is. In het op het eerste gezicht 
vlakke polderlandschap komen stroomruggen voor 
die één tot twee meter hoger liggen dan de rest van 
de polder. Om als vooruitgeschoven post de artillerie 
op afstand van Woudrichem en Loevestein te hou-
den, werd fort Giessen op zo’n stroomrug gebouwd.

 FORT STEURGAT (1880)
In dit fort wordt nu gewoond, maar in tijden van 
mobilisatie bood het plaats aan 184 soldaten en 1 
wasvrouw. Voor haar was een apart vertrek gereser-
veerd. 

Soldaten die op het fort gelegerd waren, mochten 
culturele voorstellingen bijwonen in het dorp Wer-
kendam. Leden van De maatschappij tot Nut van ’t 
Algemeen mochten elk drie militairen meenemen. Er 
ontsproten liefdes tussen de jongelingen. Zo trouw-
de Pieter Post uit het Friese Moddergat een Werken-
damse schone. De dochter van dit echtpaar is een 
bekendheid geworden op de Nederlandse televisie. 
Grietje Post blijft voor altijd verbonden met het pro-
gramma Man bijt Hond.

 VESTINGSTAD WOUDRICHEM (866)
In de volksmond wordt deze eeuwenoude ves-
tingstad Woerekum genoemd. Het ligt op een stra-
tegisch punt aan de samenvloeiing van de Maas en 
de Waal op de grens van Zuid-Holland, Gelderland en 
Noord-Brabant.
De stad ontstond op een oeverwal van de rivier (de 
huidige Hoogstraat). Onder de naam UUalricheshem 
wordt rond het jaar 866 voor het eerst geproken over 
het huidige Woudrichem. De vesting is nog groten-
deels in takt. Het is onmogelijk om er te verdwalen, 
met de grote 16e eeuwse toren als ijk- en middelpunt 
van de stad.

 INUNDATIESLUIZEN (1815)
Er zijn twee inundatiesluizen in de Biesboschlinie. 
Inunderen is het opzettelijk onderwater zetten van 
land. Het water was diep genoeg om er niet te kun-
nen lopen en te ondiep om er te varen. De linie kreeg 
de titel: het geheime wapen van Nederland, maar 
werd teniet gedaan doordat aanvallende troepen 
niet langer over land, maar ook door de lucht kwa-
men. 
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70 km fi etsen langs het meest
zuidelijke gelegen deel van de
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          Startpunten

Starten met de Biesbosch Fortentocht kan vanaf hier:

• Fort Bakkerskil, Kildijk 143, Nieuwendijk
• Parkeerplaats Schapendam, Woudrichem
• Biesbosch MuseumEiland, De Hilweg 2, Werkendam

Op deze locaties is gratis parkeergelegendheid.
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* Let op, hier wijk je even af van de fi etsknooppunten.

Komend vanuit Woudrichem volg je knooppunt 71 en ga je bij de 
rotonde links naar de Almweg. Volg het fi etspad langs de Parallel-
weg en sla rechtsaf naar de Burgstraat die overgaat in de Giessen- 
sesteeg. Sla rechtsaf de Heulstraat in, richting knooppunt 71.

Komend vanuit Uitwijk rijd je richting Waardhuizen en ga je voor de 
rotonde links. Volg de Giessensesteeg die overgaat in de Burgstraat 
tot aan de Parallelweg. Ga links en sla bij de rotonde in Rijswijk 
rechtsaf. Neem de 2e straat links, de Dorpsstraat in en ga de dijk op 
richting knooppunt 74.
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Het verhaal van ... (z.o.z)

Fietsknooppunten

Route via fi etsknooppunten

Route wijkt af van fi etsknooppunten*

Voor je start, tussendoor of als afsluiter
heet de horeca je van harte welkom! 
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