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Fort Pinssen en Fort Moermont
Fort Pinssen is vernoemd naar kolonel Willem 
Pijnssen (Pinssen) van der Aa. Aan hem werd tijdens 
de bouw van de linie de bescherming tegen 
vijandelijke aanvallen opgedragen. De naam van 
voormalig Fort Moermont is ontleend aan Ymondt 
van Suytland, heer van Moermont. 
Hij was afgevaardigde van de Staten van Zeeland en 
belast met het toezicht op de werkzaamheden. 
Beide forten hadden een omvang van 675 meter. 
Ze waren, net als Fort de Roovere, aangelegd volgens 
het Oudnederlandse Vestingstelsel, met vier 
gebastioneerde hoeken. Het struikgewas op de taluds 
van Fort Pinssen is verwijderd en het water is 
teruggebracht in de buitengracht. Het binnenterrein 
van Fort Pinssen (de terre) is particulier bezit en niet 
toegankelijk voor het publiek. Fort Moermont is in het 

emidden van de 20  eeuw gesloopt. Er is een symbo-
lisch relict aangelegd, met tekst en uitleg, nabij de 
locatie van het fort. Het lag ter hoogte van de in 2010 
geopende Residentie Moermont en de aangrenzende 
woonwijk.

Fort de Roovere
Dit fort is de grootste van de vier forten en is 
vernoemd naar Pompejus de Roovere. Hij was 
burgemeester van Dordrecht, lid van de Raad van 
State en door de Staten van Holland aangewezen om 
de bouw van de fortificaties te begeleiden. De omtrek 
van Fort de Roovere bedraagt 840 meter, met een 
binnenterrein van 100 x 100 meter. De wallen zijn 
acht tot tien meter hoog en de gracht is anderhalve 
meter diep. Fort de Roovere is het beste bewaard 
gebleven. Toen de forten nog in gebruik waren voor 
de verdediging, waren de binnenterreinen bebouwd. 
De soldaten verbleven in houten barakken en er zijn 
aanwijzingen dat in een barak een kerkje was 
ondergebracht. Op de terre stond ook een stenen 
kruithuis. De commandant woonde in een stenen 
huis, de commandantwoning op Fort de Roovere. 
Dit fort is in 2010 het meest hersteld naar de vorm 
zoals die in 1628 en na 1747 was. In de binnen- en de 
buitengracht is het water teruggebracht. De ingang 
van het fort ligt aan de Ligneweg, maar speciaal voor 
wandelaars is aan de kant van de oostwal van het fort 

een 'loopgraaf door het water' aangebracht. 
Wandelaars kunnen daardoor in de zomermaanden 
door de gracht lopen, zonder natte voeten te krijgen. 
Deze doorsteek is historisch en vestingbouwkundig 
niet verantwoord, maar ze voegt wel een bijzonder 
aansprekend element toe aan de beleving van de 
linie. De 'loopgraafbrug' heeft in 2011 de 
Architectuurprijs van de BNA, regio Zuid gewonnen. 
In 2012 werd de brug genomineerd voor de Hout-
architectuurprijs en sleepte in 2013 de Nederlandse 
Bouwprijs in de wacht. Momenteel wordt de 
Pompejus toren gerealiseerd. 
Deze toekomstige toren maakt het mogelijk uit te zien 
over het Halstersch Laag en de Liniewal naar Fort 
Pinssen. 

De Liniewal (als communicatielinie)
Tussen Bergen op Zoom – via de forten Moermont en 
Pinssen – en Fort de Roovere is in 1727 een Liniewal 
aangelegd. De lengte daarvan bedroeg 5,5 kilometer. 
De Liniewal bestond uit een aarden wal met bastions 
en redans (V-vormige uitsprong, gericht naar de 
aanvaller), met daar voor een gracht. 
Van de Liniewal is nog ongeveer 1 kilometer tussen 
Fort Pinssen en Fort de Roovere bewaard gebleven. 
De aarden wal is hersteld. De liniegracht is 
uitgebaggerd en van een grote duiker voorzien. 

Halstersch en Oudlandsch Laag
Deze ten noorden van Fort de Roovere gelegen 
moerassen en voormalige turfwingebieden zijn vanaf 
1628 tot ongeveer 1832 gebruikt om bij vijandelijke 
dreiging onder water te kunnen zetten. Tijdens zo'n 
inundatie bedroeg het waterpeil circa 60 tot 80 
centimeter. Dit is te diep om te doorwaden met 
wapens en te ondiep om er overheen te kunnen 
varen. Een deel van het Halstersch Laag is in oude 
staat teruggebracht. Door dit gebied is door 
Staatsbosbeheer een wandelroute aangelegd 
(www.staatsbosbeheer.nl). Voor de inundatie van de 
gebieden ten noorden van Bergen op Zoom werd zout 
water uit het Volkerak gebruikt en voor de gebieden 
ten zuiden en ten oosten van Bergen op Zoom werd 
zoet water gebruikt uit de vennen, stroompjes en 
kanalen in het grensgebied met België. 

Fort Henricus (bij Steenbergen)
Dit fort heeft de vorm van een regelmatige vijfhoek 
met bastions op elke hoek. Dit fort beschermde de 
vestingstad Steenbergen vanaf het water. Het fort had 
ook de functie de sluis te beschermen, waarmee zout 
water vanaf het Volkerak binnen werd gelaten om de 
inundatiegebieden ten noorden van Fort de Roovere 
onder water te zetten (Halstersch en Oudlands Laag).

Meer informatie
Op www.westbrabantsewaterlinie.eu en 
www.zuiderwaterlinie.nl vind je informatie over 
heden, verleden en toekomst. Een aanrader zijn de 
wandelingen onder leiding van een gids voor 
individuelen en groepen. Op vvvbrabantsewal.nl vind 
je in de agenda de data voor individuele wandelingen. 
Groepen kunnen op afspraak reserveren bij VVV 
Brabantse Wal. De wandelingen worden begeleid 
door gidsen van Stichting Bezichtiging Monumenten.

TIP! Begin of eindig je wandeling op Fort de Roovere 
bij De Schaft. De Schaft is een informatiecentrum over 
de Pompejus toren die momenteel gebouwd wordt op 
Fort de Roovere. Je kunt er genieten van de heerlijkste 
hapjes en drankjes in een gezellige sfeer. 

’t Aerdige Geback
van de West Brabantse Waterlinie
tussen Bergen op Zoom en Steenbergen

Brabantse Wal
Bergen op Zoom | Steenbergen | Woensdrecht

Heerlijk wandelen 

over de forten, langs 

grachten en voormalige 

inundatiegebieden. 

Proef de historie!

Brabantse Wal
Bergen op Zoom | Steenbergen | Woensdrecht

Meer informatie over de Brabantse Wal:

 VVV Brabantse Wal
 Steenbergsestraat 6, Bergen op Zoom 
 (in stadspaleis het Markiezenhof)
 (tot juni 2017: Kortemeestraat 19, Bergen op Zoom)

 T 0164 - 277 482
 info@vvvbrabantsewal.nl
 www.vvvbrabantsewal.nl

 VVV Informatiepunt Bergen op Zoom
 Locatie: Stayokay Bergen op Zoom
 Boslustweg 1, Bergen op Zoom

 VVV informatiepunt Woensdrecht
 Locatie: De Volksabdij
 O.L.V. ter Duinenlaan 199, Ossendrecht

 VVV informatiepunt Steenbergen
 Locatie Primera de Gilles 
 Kaaistraat 49, Steenbergen 

Volg ons ook op: 

Colofon: 
Uitgave VVV Brabantse Wal, april 2017. Grafische vormgeving en 
drukwerkrealisatie Bakx Reclamestudio. Fotografie VVV Brabantse 
Wal, Nick Franken, Peter Bakx en Ro&Ad Architecten.

Niets van deze uitgave mag worden overgenomen zonder 
voorafgaande toestemming van de redactie. Bij de samenstelling van 
deze brochure is uiterste zorgvuldigheid betracht. De redactie kan 
geen verantwoordelijkheid nemen voor eventuele onjuistheden.
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Wandelen over

Stichting
Vrienden van de 
West Brabantse
Waterlinie

www.westbrabantsewaterlinie.nl

Nederlandse 
Vestingsteden

www.vestingsteden.nl



Wandelen over 't Aerdige Geback
Tijdens de Tachtigjarige Oorlog, in 1628, werd 
de West Brabantse Waterlinie aangelegd. 
Ze is een van de oudste waterlinies in Nederland. 
De linie diende voor de verdediging van de 
vaarroute van Zeeland naar Holland. Ze bestond 
uit vier aarden forten en gebieden die onder water 
konden worden gezet. Kenmerkend voor de West 
Brabantse Waterlinie is dat het onder water zetten 
zowel met zoet als zout water gebeurde. In de 200 
jaar van haar bestaan zijn de inundatiegebieden van 
de linie zes maal onder water gezet. In totaal heeft 
het gebied maar liefst vijftig jaar onder water gestaan. 

De aanleg van de linie in 1628 nam ongeveer een half 
jaar in beslag en er waren ongeveer 3.500 
manschappen bij betrokken. Het herstel van de linie 
in 2010 duurde ongeveer zes maanden. Kijkend naar 
de herstelwerkzaamheden met moderne 
hulpmiddelen, is de bewondering des te groter voor 
wat in 1628 alleen met mens- en paardenkracht is 
gepresteerd. Voor het herstel is ongeveer 150.000 m³ 
aan grond verzet, waarvan 100.000 m³ is afgevoerd. 
Dat zijn circa 5.000 vrachtwagenladingen. Ook in 1628 
maakte de fortenlinie grote indruk. De secretaris van 
prins Frederick Hendrick, de beroemde dichter 
Constantijn Huygens, schrijft in zijn reisverslag over 
forten als 't Aerdige Geback.

Wy naeckten by de wey, 
de niewe Zeeën over

,Daer t aerdige geback 
van Moermont, Pinssen, Roover

Over Fort de Roovere is een wandelroute uitgezet 
van ca. 2 km. De route is aangegeven op het 
kaartje. Al wandelend ervaar je de enorme omvang 
van de verdedigingswerken.

Het hoe en waarom van de West Brabantse 
Waterlinie
Aan het begin van de Tachtigjarige Oorlog stond 
Bergen op Zoom bloot aan een aantal belegeringen. 
Tijdens die belegeringen werd duidelijk dat de stad 
aan de noordzijde erg kwetsbaar was.
Bergen op Zoom was van grote strategische waarde. 
Als Bergen op Zoom werd ingenomen, lag de weg 
naar Zeeland en Holland open.

e eIn de 16  en 17  eeuw waren Zeeland en Holland 
de rijkste en daarmee de belangrijkste provincies 
van de gewesten die in opstand waren gekomen 
tegen de Spaanse koning. Op initiatief en voor 
rekening van de Staten van Zeeland en Holland  
werd daarom besloten een versterkt gebied te 
creëren met in het zuiden de vestingstad 
Bergen op Zoom en in het noorden de vestingstad 
Steenbergen. Beide steden werden door een stelsel 

van forten met elkaar verbonden. 

Bij de bouw van de linie werd zoveel mogelijk gebruik 
gemaakt van de natuurlijke omstandigheden. In het 
westen was het gebied goed beschermd door het 
water van de Oosterschelde en de aangrenzende 
wateren. Aan de oostkant lag een moerasgebied, dat 
zich uitstrekte richting Steenbergen. Dit natte gebied 
was van nature geschikt voor de verdediging van het 
gebied. Ten noorden van Bergen op Zoom werd het 
moerasgebied doorsneden door drie zandruggen.

 Op deze plekken, die een zwakke schakel 
vormden in de verdediging, werden de forten 
Moermont, Pinssen en de Roovere gebouwd.
Fort Henricus ten noorden van Steenbergen 
beschermde o.m. de sluis waarmee zout water 
t.b.v. de inundatie werd binnengelaten.

Korte wandelroute (ca. 2 km)

Volg de .gele kleur

Startpunt, vanaf hier wandel je over het 

binnenterrein (terre) van Fort de 

Roovere naar de oostwal.

Noordoostelijke bastion van Fort de 

Roovere.

Bij deze doorgang in de oostelijke wal 

heb je uitzicht op de voorwerken buiten 

het fort. Loop door de 

onzichtbare "loopgraafbrug". 

Aan de oostzijde van de loopgraafbrug 

wandel je naar links. Je steekt de 

Schansbaan over en volgt de routepaal-

tjes tot je weer bij de Schansbaan bent.

Je volgt het pad aan de westzijde van de 

buitengracht en aan de zuidzijde van de 

binnengracht.

Hier rechtdoor, terug naar het startpunt 

aan de Ligneweg. 
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jaar in beslag en er waren ongeveer 3.500 
manschappen bij betrokken. Het herstel van de linie 
in 2010 duurde ongeveer zes maanden. Kijkend naar 
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Het hoe en waarom van de West Brabantse 
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Aan het begin van de Tachtigjarige Oorlog stond 
Bergen op Zoom bloot aan een aantal belegeringen. 
Tijdens die belegeringen werd duidelijk dat de stad 
aan de noordzijde erg kwetsbaar was.
Bergen op Zoom was van grote strategische waarde. 
Als Bergen op Zoom werd ingenomen, lag de weg 
naar Zeeland en Holland open.
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de rijkste en daarmee de belangrijkste provincies 
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rekening van de Staten van Zeeland en Holland  
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Bergen op Zoom en in het noorden de vestingstad 
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water van de Oosterschelde en de aangrenzende 
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zich uitstrekte richting Steenbergen. Dit natte gebied 
was van nature geschikt voor de verdediging van het 
gebied. Ten noorden van Bergen op Zoom werd het 
moerasgebied doorsneden door drie zandruggen.
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vormden in de verdediging, werden de forten 
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Fort Pinssen en Fort Moermont
Fort Pinssen is vernoemd naar kolonel Willem 
Pijnssen (Pinssen) van der Aa. Aan hem werd tijdens 
de bouw van de linie de bescherming tegen 
vijandelijke aanvallen opgedragen. De naam van 
voormalig Fort Moermont is ontleend aan Ymondt 
van Suytland, heer van Moermont. 
Hij was afgevaardigde van de Staten van Zeeland en 
belast met het toezicht op de werkzaamheden. 
Beide forten hadden een omvang van 675 meter. 
Ze waren, net als Fort de Roovere, aangelegd volgens 
het Oudnederlandse Vestingstelsel, met vier 
gebastioneerde hoeken. Het struikgewas op de taluds 
van Fort Pinssen is verwijderd en het water is 
teruggebracht in de buitengracht. Het binnenterrein 
van Fort Pinssen (de terre) is particulier bezit en niet 
toegankelijk voor het publiek. Fort Moermont is in het 

emidden van de 20  eeuw gesloopt. Er is een symbo-
lisch relict aangelegd, met tekst en uitleg, nabij de 
locatie van het fort. Het lag ter hoogte van de in 2010 
geopende Residentie Moermont en de aangrenzende 
woonwijk.

Fort de Roovere
Dit fort is de grootste van de vier forten en is 
vernoemd naar Pompejus de Roovere. Hij was 
burgemeester van Dordrecht, lid van de Raad van 
State en door de Staten van Holland aangewezen om 
de bouw van de fortificaties te begeleiden. De omtrek 
van Fort de Roovere bedraagt 840 meter, met een 
binnenterrein van 100 x 100 meter. De wallen zijn 
acht tot tien meter hoog en de gracht is anderhalve 
meter diep. Fort de Roovere is het beste bewaard 
gebleven. Toen de forten nog in gebruik waren voor 
de verdediging, waren de binnenterreinen bebouwd. 
De soldaten verbleven in houten barakken en er zijn 
aanwijzingen dat in een barak een kerkje was 
ondergebracht. Op de terre stond ook een stenen 
kruithuis. De commandant woonde in een stenen 
huis, de commandantwoning op Fort de Roovere. 
Dit fort is in 2010 het meest hersteld naar de vorm 
zoals die in 1628 en na 1747 was. In de binnen- en de 
buitengracht is het water teruggebracht. De ingang 
van het fort ligt aan de Ligneweg, maar speciaal voor 
wandelaars is aan de kant van de oostwal van het fort 

een 'loopgraaf door het water' aangebracht. 
Wandelaars kunnen daardoor in de zomermaanden 
door de gracht lopen, zonder natte voeten te krijgen. 
Deze doorsteek is historisch en vestingbouwkundig 
niet verantwoord, maar ze voegt wel een bijzonder 
aansprekend element toe aan de beleving van de 
linie. De 'loopgraafbrug' heeft in 2011 de 
Architectuurprijs van de BNA, regio Zuid gewonnen. 
In 2012 werd de brug genomineerd voor de Hout-
architectuurprijs en sleepte in 2013 de Nederlandse 
Bouwprijs in de wacht. Momenteel wordt de 
Pompejus toren gerealiseerd. 
Deze toekomstige toren maakt het mogelijk uit te zien 
over het Halstersch Laag en de Liniewal naar Fort 
Pinssen. 

De Liniewal (als communicatielinie)
Tussen Bergen op Zoom – via de forten Moermont en 
Pinssen – en Fort de Roovere is in 1727 een Liniewal 
aangelegd. De lengte daarvan bedroeg 5,5 kilometer. 
De Liniewal bestond uit een aarden wal met bastions 
en redans (V-vormige uitsprong, gericht naar de 
aanvaller), met daar voor een gracht. 
Van de Liniewal is nog ongeveer 1 kilometer tussen 
Fort Pinssen en Fort de Roovere bewaard gebleven. 
De aarden wal is hersteld. De liniegracht is 
uitgebaggerd en van een grote duiker voorzien. 

Halstersch en Oudlandsch Laag
Deze ten noorden van Fort de Roovere gelegen 
moerassen en voormalige turfwingebieden zijn vanaf 
1628 tot ongeveer 1832 gebruikt om bij vijandelijke 
dreiging onder water te kunnen zetten. Tijdens zo'n 
inundatie bedroeg het waterpeil circa 60 tot 80 
centimeter. Dit is te diep om te doorwaden met 
wapens en te ondiep om er overheen te kunnen 
varen. Een deel van het Halstersch Laag is in oude 
staat teruggebracht. Door dit gebied is door 
Staatsbosbeheer een wandelroute aangelegd 
(www.staatsbosbeheer.nl). Voor de inundatie van de 
gebieden ten noorden van Bergen op Zoom werd zout 
water uit het Volkerak gebruikt en voor de gebieden 
ten zuiden en ten oosten van Bergen op Zoom werd 
zoet water gebruikt uit de vennen, stroompjes en 
kanalen in het grensgebied met België. 

Fort Henricus (bij Steenbergen)
Dit fort heeft de vorm van een regelmatige vijfhoek 
met bastions op elke hoek. Dit fort beschermde de 
vestingstad Steenbergen vanaf het water. Het fort had 
ook de functie de sluis te beschermen, waarmee zout 
water vanaf het Volkerak binnen werd gelaten om de 
inundatiegebieden ten noorden van Fort de Roovere 
onder water te zetten (Halstersch en Oudlands Laag).

Meer informatie
Op www.westbrabantsewaterlinie.eu en 
www.zuiderwaterlinie.nl vind je informatie over 
heden, verleden en toekomst. Een aanrader zijn de 
wandelingen onder leiding van een gids voor 
individuelen en groepen. Op vvvbrabantsewal.nl vind 
je in de agenda de data voor individuele wandelingen. 
Groepen kunnen op afspraak reserveren bij VVV 
Brabantse Wal. De wandelingen worden begeleid 
door gidsen van Stichting Bezichtiging Monumenten.

TIP! Begin of eindig je wandeling op Fort de Roovere 
bij De Schaft. De Schaft is een informatiecentrum over 
de Pompejus toren die momenteel gebouwd wordt op 
Fort de Roovere. Je kunt er genieten van de heerlijkste 
hapjes en drankjes in een gezellige sfeer. 

’t Aerdige Geback
van de West Brabantse Waterlinie
tussen Bergen op Zoom en Steenbergen

Brabantse Wal
Bergen op Zoom | Steenbergen | Woensdrecht

Heerlijk wandelen 

over de forten, langs 

grachten en voormalige 

inundatiegebieden. 

Proef de historie!

Brabantse Wal
Bergen op Zoom | Steenbergen | Woensdrecht

Meer informatie over de Brabantse Wal:

 VVV Brabantse Wal
 Steenbergsestraat 6, Bergen op Zoom 
 (in stadspaleis het Markiezenhof)
 (tot juni 2017: Kortemeestraat 19, Bergen op Zoom)

 T 0164 - 277 482
 info@vvvbrabantsewal.nl
 www.vvvbrabantsewal.nl

 VVV Informatiepunt Bergen op Zoom
 Locatie: Stayokay Bergen op Zoom
 Boslustweg 1, Bergen op Zoom

 VVV informatiepunt Woensdrecht
 Locatie: De Volksabdij
 O.L.V. ter Duinenlaan 199, Ossendrecht

 VVV informatiepunt Steenbergen
 Locatie Primera de Gilles 
 Kaaistraat 49, Steenbergen 

Volg ons ook op: 

Colofon: 
Uitgave VVV Brabantse Wal, april 2017. Grafische vormgeving en 
drukwerkrealisatie Bakx Reclamestudio. Fotografie VVV Brabantse 
Wal, Nick Franken, Peter Bakx en Ro&Ad Architecten.

Niets van deze uitgave mag worden overgenomen zonder 
voorafgaande toestemming van de redactie. Bij de samenstelling van 
deze brochure is uiterste zorgvuldigheid betracht. De redactie kan 
geen verantwoordelijkheid nemen voor eventuele onjuistheden.
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Wandelen over

Stichting
Vrienden van de 
West Brabantse
Waterlinie

www.westbrabantsewaterlinie.nl

Nederlandse 
Vestingsteden

www.vestingsteden.nl


