
Vakmensen

FORT PANNERDEN 
Waaldijk 1
6686 MV  Doornenburg

Locatie zeer kort samengevat:
OV  :★
Auto  :★ ★ ★ ★ ★ 
Parkeren :★ ★ ★ ★ ★ 
Loop afstand :★ ★ ★
Toiletten :★ ★ ★ ★ ★ 
Rollator :★ ★ ★ 
Rolstoel :★ ★

Op dindsdag 16 mei 2023 verblijven wij de gehele dag op dezelfde locatie. 

Bereikbaarheid
Het Fort Pannerden is met OV zeer slecht bereikbaar. Wij vragen dan ook bij aanmelding aan de 
autorijders of zij bereid zijn om eventueel mensen op te halen bij bushalte van Kol in Doornenburg. En 
hopen die te koppelen aan degenen die met de trein  komen. 

Met OV vertrekt u van NS Station Arnhem naar Busstation L met Brengbus 33 richting Nijmegen CS of 
omgekeerd naar bushalte van Kol in Doornenburg. Vanaf Nijmegen vertrekt u vanaf perron H bij het 
busstation. Lopend van de bushalte naar de parkeerplaats is het ongeveer 20 minuten. En dan 
nogmaals 20 minuten over het terrein. Zie www.9292ov.nl voor de dienstregeling.

Met de auto neemt u A325 op knooppunt Ressen de A15. Of komend vanaf Rotterdam blijft u de A15 
volgen tot het einde van de snelweg. Dan neemt u N839 richting Haalderen  door Gendt. Na Gendt bij 
de afslag rechtsaf richting Doornenburg over de Duiterenstraat. In Doornenburg volgt u de weg 
richting Sterrenschans over de Pannerdenweg. In Sterrenschans slaat u rechtsaf richting 
parkeerplaats van fort Pannerden. Het is dan nog 20 minuten lopen naar het fort.

Fort Pannerden
Fort Pannerden geldt als huzarenstukje van militaire bouwkunst. Het is een sperfort: een zelfstandig, 
naar alle zijden verdedigbaar fort. Met de bouw van dit staaltje vernuft, in de periode 1869 -1871, was 
bijna 500.000 gulden gemoeid. De snelle modernisering van de oorlogsvoering zette het fort echter 
steeds op achterstand. Zo moest het fort al in 1885 worden aangepast om verweer te kunnen bieden 
tegen brisantgranaten. Het fort kreeg nu zijn hoger gelegen Rijn- en Waalbatterijen, van beton en met 
modern geschut. Na deze verbouwing sprak men van een pantserfort.

Het onder de aarde verborgen complex is enorm groot: 75 bij 70 meter, de fortgracht niet meegeteld. 
Het heeft maar liefst 5 verdiepingen met 124 ruimten (‘lokalen’) en een web van gangen en trappen. 
De muren zijn plaatselijk 2,60 meter dik. Voor de soldaten was het spartaans in het fort: water stond 
soms op de vloer en het was er gemiddeld niet warmer dan 10 graden Celsius.

Functie
Fort Pannerden is een van de 60 forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Die Linie strekt zich uit 
van de Zuiderzee tot aan de Biesbosch. Fort Pannerden is het meest oostelijke fort, strategisch 
gelegen op de kop van het splitsingspunt van Rijn, Waal en Pannerdensch Kanaal. Met tientallen 
kilometers zicht over de Rijn konden soldaten er over waken dat vijanden niet oprukten richting het 
rijke Amsterdam en de IJsselsteden.

Gezorgd werd dat vijanden hun schepen niet lieten afzinken bij de kop van het Pannerdensch Kanaal. 
Het water van de Rijn moest onbelemmerd naar de Linie kunnen stromen. Met een ingenieus systeem 
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van sluisjes kon land kniehoog onder water worden gezet: voor vijanden te hoog om te lopen, en te 
laag om varen.

Omdat Fort Pannerden de watertoevoer in de gaten hield, kreeg het de naam ‘hoofdkraan van de 
Linie’. Een cruciale functie! De Linie heeft de status van Unesco Werelderfgoed.

Eerste Wereldoorlog
Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd het leger gemobiliseerd en telde het fort vier jaar lang een 
volledige bezetting van 250 soldaten die waakten over de neutraliteit van Nederland. In het fort 
waren gigantische voorraden levensmiddelen – nodig om het 30 dagen zelfstandig uit te houden als 
het noodzakelijk was. Fort Pannerden beschikte over een eigen bakkerij, een hospitaal en een 
apotheek.

Er heerste van vroeg tot laat een strenge discipline. Veel tijd ging op aan wachten. Voor de soldaten 
werd het nodige vertier georganiseerd – van theater tot voetbalwedstrijden. 

Tweede Wereldoorlog
Na de Eerste Wereldoorlog werd het fort slechts gebruikt voor oefeningen. Zo’n 8 jaar later werden 
luchtafweergeschut en de zoeklichten verplaatst naar elders. Alleen de kanonnen bleven. Toen in 
1939 opnieuw oorlog dreigde, werd het fort versterkt met extra kazematten. Nog maar één dag 
vervulde het fort zijn oorspronkelijke functie: op de dag van de inval door de Duitsers. Op 10 mei 
sloten de Duitse troepen het fort in, en dreigden met bombardementen; de dag erna besloot de 
fortcommandant tot overgave. Als krijgsgevangenen maakten de soldaten de dag erop te voet de 
tocht naar Nijmegen.

Na 1945 werd bruikbaar bouwmateriaal voor de wederopbouw uit het fort weggehaald. Met deuren, 
trappen, ijzer werden woningen opgelapt, scholen en zelfs kippenhokken en schuren. Zijn militaire 
functie had het fort voorgoed verloren. Wel deed het nog dienst als opslagplaats voor gevonden 
explosieven uit de Betuwe, maar dat hield het verval niet tegen. Tijdens de Koude Oorlog spotten 
jongeren uit de omgeving – speciaal daartoe opgeleid door het Korps Luchtwachtdienst – het lucht-
ruim boven Fort Pannerden af, op zoek naar Russische vliegtuigen en raketten.

Meld je hier aan
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https://nieuwehollandsewaterlinie.nl/unesco/
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