
In het Frans-Vlaamse Steenvoorde brak de 

Beeldenstorm uit en verspreidde zich over 

heel de Nederlanden, wat uiteindelijk leidde 

tot de Tachtigjarige Oorlog en de afscheiding 

van de Republiek der Zeven Verenigde Ne-

derlanden (1581). Vlaanderen bleef zelf onder 

Spaanse heerschappij. Vanaf 1568 kwamen 

de Nederlanden in opstand tegen de Spaan-

se overheersing en in het bijzonder tegen de 

invoering van de Tiende Penning (een belas-

tingmaatregel) en de strafmaatregelen die 

de hertog van Alva nam tegen ketters. Vanaf 

1648 (Vrede van Münster) hoorden ook delen 

van Vlaanderen (Staats-Vlaanderen) daarbij.

Als gevolg van de resultaten van de Tach-

tigjarige Oorlog (1568-1648) moest het 

noorden van Vlaanderen door Spanje wor-

den afgestaan aan de Noord-Nederlandse 

Republiek. Tot dat tijdstip werd een lang-

durige en bloedige strijd gevoerd tussen de 

soldaten van de opstandige gewesten en 

eenheden in dienst van de Spaanse Koning.

De Spaanse troepen versterkten de steden 

en wierpen schansen op ter beveiliging van 

het gebied tegen de plundertochten van de 

Watergeuzen uit het gewest Zeeland.

Op hun beurt lieten de opstandelingen gro-

te stukken grond onder water lopen om de 

opmars van de Spaanse Troepen tot staan 

te brengen. Zo legden de strijdende par-

tijen, dikwijls tegenover elkaar, langs de tal-

rijke waterlopen vestingen, forten en ande-

re versterkingen aan, onderling veelal met 

elkaar verbonden door middel van langge-

rekte liniedijken. 

Dit geheel vormde een serie verdedigings-

linies, thans de Staats-Spaanse Linies ge-

noemd. Op deze plattegrond zijn de over-

blijfselen van deze vestingstadjes, forten, 

schansen en wallen uit die periode in kaart 

gebracht.

Een deel van de Linies maakten, in een late-

re periode, weer onderdeel uit van een gro-

ter geheel, de Zuiderwaterlinies, lopend van 

Zeeuws-Vlaanderen tot in Groningen, door 

Menno van Coehoorn bedoeld als voorlinie 

voor de Hollandse Waterlinies.

Deze veroveringen, aanpassingen en her-

overingen gingen verder in de Spaanse Suc-

cessieoorlog (1701-1714), de Oostenrijkse 

successieoorlog, de Franse bezetting en de 

Belgische opstand of revolutie.

FORTEN EN VERSTERKINGEN 

IN HET KREKENGEBIED

   BEST BEWAARDE SITES

   ZICHTBARE SITES

   NIET-ZICHTBARE SITES

   LINIES

 1   FORT LAPIN (1665?)

 2   VERSTERKT LEGERKAMP (1703)

 3   FORT VAN BEIEREN (1705)

 4   BATTERIjEN ROND HET FORT 

  VAN BEIEREN (1703)

 5   FORT VAN DAMME (1704)

 6   REDOuTE VAN MICHEM (1703)

 7   REDOuTE VERBRAND FORT (1703)

 8   REDOuTE BEKAF (1703)

 9   DAMME, STADSVERSTERKING (1617) 

  EN HOORNWERK (1704)

 10   FORT SINT-FREDERIK (1604)

 11   FORT SINT-DONAAS (1604)

 12   FORT SINT-jOB (1604)

 13   FORT SINT-ISABELLA (1622)

 14   FORT SINT-THERESIA (1622)

 15   FORT SINT-CLARA 

  EN SINT-MARCuS (1599 -1622)

 16   FORT SINT-ANNA (1627)

 17   REDOuTES SINT-BERNARDuS (1627)

 18   FORT SINT-PAuLuS (1627)

 19   REDOuTES FORT SINT-DONAAS

 20   PAuLuSVAART EN –DIjK (1627)

 21   FORT VAN HEIST (1593-1594)

 22   FORT TEN HAZEGRAZE 

  EN SINT-jORIS (1599)

 23   VERSTERKT LEGERKAMP 

  VAN DE SPANjAARDEN (1622)

 24   CIRCuMVALLATIE 

  VAN BELEG VAN SLuIS (1604)

 25   LINIE VAN FONTAINE MET REDOuTES (1622)

 26   CANTELMOLINIE MET REDOuTES (1632)

 27   MIDDELBuRG, STADSVERSTERKING 

  (1ste KWART 17e E)

 28   OOSTFORT

 29   VERDEDIGINGSWERKEN 

  LANGS BRAAKMANGEuL (VOOR 1604)

 30   CIRCuMVALLATIE BELEG 

  SAS VAN GENT (1644)

 31   FORT LEOPOLD (VERMOEDELIjK 1647)

 32   FORT BIj DE ZEESLuIS (CA.1600) 

 33   REDOuTE SWERT VAN DORST 

  (KORT VOOR 1604)

 34   REDOuTE HAESOP (KORT VOOR 1604)

 35   FORT SINT-ANTHONIuS (1583 OF 1586)

 36   REDOuTE SINT-PIETER (1634)

 37   REDOuTE SINT-STEVEN (1586)

 38   FORT VAN ZELZATE (KORT NA 1644)

 39   FORT SINT-BERNARD (1634)

 40   FORT SINT-ELOOI (1586)

 41   LINIE VAN DE NIEuWE VAART (1644-1645)

 42   FORT FRANCIPANI (1644-1645)

 43   FORT KEIZERSHOEK (1644-1645)

 44   FORT TERWEST (1644-1645)

 45   FORT MASEREELS, FORT KOEWACHT (1590)

 46   SPERFORTEN (CA.1590)

 47   FORT STENENBRuG (CA.1584, 1703)

 48   FORT KIEKENHAGE (CA.1584, 1703)

 49   HELLEFORT (1590)

 50   FORT SINT-jAN (1585, 1702)

 51   FORT WRANGEL MET REDOuTE (1702)

 52   STAATSE LINIE MET REDOuTES (1703-1704)

 53   FORT DE KLINGE, BEDMARFORT (1700)

 54   FORT FuENTES (1595), FORT SPINOLA (1626)

 55   FORT VERREBOOM (1702)

 56   FORT KIELDRECHT (1583/1584)

 57   FORT SINT-ANTHONIuSHOEK (1584)

 58   FORT VERREBROEK (1586)

 59   REDOuTE HAESOP (1586)

 60   STEENLANDSCHANS (1586)

 61   FORT KALLO (1585) 

 62   LIEFKENSHOEK (1584)

 63   FORT DE PEREL I EN II (1584 EN 1702)

 64   FORT HAEFTEN, DE NOORD, LuyS (1572)

 65   FORT TERVENTE (1584)

 66   FORT SPEIR (1584)

 67   SCHANS CRèVECOEuR (1702)

 68   SCHANS DWARS-IN-DE-WEG (1702)

 69   REDOuTE KALISHOEK (1702)

 70   FORT KERCKENGAT (1580)

 71   BEDMARLINIE MET REDOuTES (1701-1702)

 72   TuRKIjE

 73   FORT ANTHONIS (1584?)

 74   FORT ORANjE (1621)

 75   FORT NASSAu / TER HOFSTEE (1604)

 76   RETRANCHEMENT CADSANDRIA (1621)

 77   REDOuTE BERCHEM (1643)

 78   SLuIS, STADSVERSTERKING (1604)

 79   ELDERSCHANS (1604)

 80   OLIESCHANS (1604)

 81   REDOuTE GROTENDORST (1604)

 82   AARDENBuRG, 

  STADSVERSTERKINGEN (1604)

 83   KRuISDIjKSCHANS (1604)

 84   KRABBESCHANS (1604)

 85   FORT SLEPELDAMME-

  HAVENFORT (1600 - 1604)

 86   COxySCHANS (1600)

 87   LOOFORT (1643)

 88   HANS VRIEZESCHANS (1604)

 89   REDOuTE MELK EN BROKKEN

 90   FORT NIjEVELT (1605)

 91   REDOuTE SPEK EN BROOD (NA 1604)

 92   CATHALIjNESCHANS (1600)

 93   REDOuTE ST. PHILIP (1604)

 94   REDOuTES WATERLANDKERKjE

 95   REDOuTE KAAS EN BROOD (NA 1604)

 96   FORT FREDERIK HENDRIK

 97   OOSTBuRG, STADSVERSTERKING (1604)

 98   FORT SLIKKENBuRG

 99   DE DRIE GATEN

 100   FORT DE MuNTE 

 101   HET VRIjE

 102   MIDDELBuRG

 103   KONSTANTINOPEL

 104   IjZENDIjKE, STADSVERSTERKING (1587 - 1604)

 105   jONKVROuWSCHANS/juFFERSCHANS (1604)

 106   ST. LAuRENT (1701)

 107   MAuRITSFORT (1588)

 108   REDOuTES NOORDELIjKE BRAAKMANSDIjK

 109   LINIE VAN COMMuNICATIE (1634)

 110   ST. FRANSISCuS (1634)

 111   SINT-jAN (DE RATTE) (1634)

 112   SINT-MARCuS (1586)

 113   SINT-GELEIN (1634)

 114   ST. CATHARINA (1634)

 115   ST.-jOSEPH (1634)

 116   ST.-jACOB (1634)

 117   ST. LIVINuS (1634)

 118   ST. NICOLAAS (1586)

 119   ST. ANDRIES (1634)

 120   FERDINANDuS (BEGIN 17e E)

 121   REDOuTES EN FORT MISERI

 123   FORT ST. ANNA (1586)

 123   FORT MOERSPuI (1645)

 124   ST. MARGRIET / NASSAu / HET FORT (1596)

 125   KIjKuIT (1596)

 126   ZEELAND / HENDRIK PHILIP (1596)

 127   MONCADO (1634)

 128   MOERSCHANS (1591-1596)

 129   DE RAPE (1595)

 130   ZANDBERG (1586)

 131   GROOT KIjKuIT (1684)

 132   KLEIN KIjKuIT (EIND 17e E)

 133   DE BLOM (EIND 16e E)

 134   AuSTRIA (EIND 16e E)

 135   KLEIN VERREKIjKER (EIND 17e E)

 136   GROOT VERREKIjKER (EIND 17e E)

 137   NASSAu (1596)

 138   VOGELFORT (1586)

 139   SINT ANNA (1586)

 140   ROOVERSBERG

 141   LINIE VAN DE ORANjEPOLDER 

  (1ste KWART 17de EEuW)

 142   LINIES VAN AxEL I EN II (1596)

 143   BIERVLIET, STADSVERSTERKING (16de E)

 144   PHILIPPINE, STADSVERSTERKING 

  EN FORT (1633)

 145   TERNEuZEN, STADSVERSTERKING 

  (EIND 16e E)

 146   SAS VAN GENT, STADSVERSTERKING (1688)

 147   AxEL, STADSVERSTERKING (NA 1586)

 148   HuLST, STADSVERSTERKING (CA. 1620)

 149   WESTFORT, NIEuWE PASSAGEuLELINIE 

  (1735-1738)

 150   FORT

 151   ST. ELOIj (1586)

 152   MAROLLEPuT (1602/1603)

 153   REDOuTE

 154   REDOuTE

 155   LINIE VAN COMMuNICATIE 

  TEN OOSTEN VAN HuLST (1591)

 156   PASSAGEuLELINIE (BEGIN 17de E)

 157   REDOuTE

 158   SCHERPBIER (1634)

 159   LINIE VAN OOSTBuRG
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4 Lier

De StaatS-SpaanSe LinieSin West-, Oost- en Z eeuws-Vlaanderen
DaTa

• 1568 - 1648: De Opstand / Tachtigjarige Oorlog

• 1609 - 1621: Twaalfjarig bestand

• 1672 - 1678: Hollandse Oorlog

• 1688 - 1697: Negenjarige Oorlog

• 1702 - 1713: Spaanse Successieoorlog

• 1745 - 1748: Oostenrijkse Successieoorlog

• 1789 - 1815: Franse Revolutie / Napoleontische oorlogen

• 1830 - 1839: Belgische revolutie / omwenteling

• 1914 - 1918: Wereldoorlog I

• 1940 - 1945: Wereldoorlog II

NaDERE INFORmaTIE
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• Westtoer apb, 2004, Forten en verdedigingswerken in het Oost- en West-Vlaamse Kre-

kengebied, Brugge (CD-rom).

Op deze kaart zijn de versterkingen opgenomen zoals die zijn gereali-
seerd in de Tachtigjarige Oorlog (1568 - 1648) en de Spaanse Succes-
sieoorlog (1702 - 1713). In de jaren daarna werd in dit gebied nog een 
reeks van oorlogen gevoerd waarbij vele versterkingen werden herge-
bruikt en dikwijls aangepast.
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Het Fort van Beieren is het best be-

waarde exemplaar in Vlaanderen uit de 

periode van de Spaanse Successieoorlog. 

Het werd waarschijnlijk in 1705 opgericht 

door Franse troepen als schakel tussen 

Brugge en Damme. Daarvoor bevond zich 

op dezelfde plaats een versterkt legerkamp. 

Het werd ook nog tijdens de Oostenrijkse 

Successieoorlog gebruikt (1740 – 1748). Tij-

dens de Tweede Wereldoorlog werd op de 

aarden omwalling tijdelijk een Duitse veld-

batterij geplaatst. Daarna verloor het zijn 

militair belang. Het fort had een stervormig 

grondplan en was voorzien van een vierkant 

middenplein, een aarden omwalling met vier 

bastions, een binnengracht met een ravelijn, 

een tweede aarden omwalling en een buiten-

gracht. Het huidige uitzicht is tot stand ge-

komen na een geleidelijk aan verlanden van 

de grachten. Het is nu grotendeels bebost 

en uitgegroeid tot een paradijs voor natuur-

liefhebbers. De wallen en grachten zijn nog 

goed zichtbaar. Het domein is eigendom van 

de Provincie West-Vlaanderen en vrij toegan-

kelijk tussen zonsopgang en zonsondergang.
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De Staats-Spaanse linies maken deel uit van Tijdsporen. Dit project 
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Damme was in de middeleeuwen één 

van de drukste voorhavens van West-

Europa, maar door de verzanding van het 

Zwin verloor het zijn economische betekenis 

en werd het tijdens de Tachtigjarige Oorlog 

vooral militair belangrijk. Met de aanleg van 

de stadswallen die nu nog te zien zijn, begon 

men in 1617, tijdens het Twaalfjarig Bestand 

(1609 - 1621). Omwille van zijn strategische 

ligging tussen de vijandelijke vesting Sluis 78  

en Brugge, werd het als vesting uitgebouwd. 

De hoofdwal is op basis van een regelmatige 

zevenhoek opgebouwd volgens het Oud-Ne-

derlandse Stelsel en bestond uit zeven bas-

tions verbonden door courtines. Pas na de 

voltooiing van deze eerste gordel legde men 

een tweede wal aan en een buitengracht, die 

bestond uit ravelijnen en halve manen door 

een bedekte weg verbonden. Tijdens de 

Spaanse successieoorlog werd er een hoorn-

werk opgericht in de richting van Sluis. Als 

vesting blijft Damme tot na de Oostenrijkse 

Successieoorlog operationeel. Tijdens de 

Tweede Wereldoorlog richtten de Duitsers 

op de wallen nog enkele kleine stellingen 

op. Een deel van de stadswallen werd vanaf 

2006 hersteld in het kader van het Europese 

project ‘Staats-Spaanse Linies 1’ en is toe-

gankelijk. Een groot gedeelte van de vesting 

is ontsloten door een wandelpad. De na-

tuur heeft ondertussen een flink stuk van de 

Oude Stadswallen opgeëist. Een groot deel 

is zelfs uitgegroeid tot één van de meest 

waardevolle reservaten van Vlaanderen waar 

vestingbouwgeschiedenis en natuur hand in 

hand gaan. De meeste terreinen zijn eigen-

dom van vzw Natuurpunt. De grote ecolo-

gische waarde van dit reservaat ligt vooral 

in de aanwezigheid van diverse moerasbio-

topen. tip!

 
Neem ook een kijkje in het be-

zoekerscentrum Huyse de Grote Sterre waar 

je meer te weten komt over de streek en zijn 

versterkingen (jacob van Maerlantstraat 3, 

Damme).

Dit natte weiland met een opvallende 

verhevenheid in het midden, was ooit 

een vooruitgeschoven stelling, om Brugge 

en Damme 9  te helpen verdedigen tegen 

aanvallen vanuit de Verenigde Provinciën. 

De versterking werd omstreeks 1703 - 1704 

door Franse troepen aangelegd tijdens de 

Spaanse Successieoorlog. Het was een klas-

sieke vierkante redoute met in het midden 

een houten uitkijktoren en een gracht rond 

het terrein. Het functioneerde als één van de 

voorposten van het grotere Fort van Beieren 

3 . Nu is het een natuurreservaat in eigen-

dom van vzw Natuurpunt Damme. 

De Cantelmolinie verbond de twee forten 

Isabella 13  en Sint-Donaas 11 . Het is 

opgebouwd als een doorlopende linie met 

zeven redans (= bolwerk met twee schuine 

zijden) op een onderlinge afstand van 150m 

en is nu nog duidelijk in het landschap her-

kenbaar. De eigenlijke Cantelmolinie dateert 

uit 1640, en werd aangelegd onder bevel van 

generaal de Cantelmo. De Fontainelinie uit 

1632, die deze linie voorafging, was gelegen 

op de ten westen gelegen Vuile Vaart. Deze 

natuurlijke waterloop is nog goed in het land-

schap bewaard 25 . Langs beide linies werden 

een aantal kleinere redoutes gebouwd, die 

ondertussen verdwenen zijn.

Voordat Retranchement een rustig pol-

derdorp werd, was het een belangrijk 

militair bolwerk dat aan Staatse zijde de 

monding van het Zwin beheerste. Aan de 

overkant van het Zwin lagen o.a. de Spaanse 

forten Isabella 13 , Sint-Theresia 14  en Sint-

Paulus 18 . Het fort Terhofstede werd in 1604 

aangelegd, en na aanpassingen in 1622 om-

gedoopt tot fort Nassau. Het grote verster-

kingswerk Retranchement werd aangelegd 

in 1621, aan het einde van het twaalfjarig 

bestand (1609 – 1621). Het bestond uit twee 

forten: Nassau en Oranje 74 ; en twee wal-

len die de forten met elkaar verbonden. 

Later werden er nog aanpassingen gedaan. 

Het tweede fort werd in hetzelfde jaar aan-

gelegd, maar verdween in 1682 door een 

stormvloed en is nu nog nauwelijks herken-

baar in het landschap. De hoge steile wallen, 

grachten en Fort Nassau zijn nog goed te 

zien.

De vestingswerken van het Oud-Neder-

landse stelsel dateren vooral van eind 

16de eeuw – begin 17de eeuw en werden later 

tijdens de Spaanse successieoorlog door 

Menno van Coehoorn verbeterd. In 1587 start-

ten de Spanjaarden met het beleg van de 

vesting Sluis. De ‘keuze’ voor deze havenstad 

was ingegeven door de nood aan goede uit-

valshavens voor de nakende expeditie van de 

Spaanse Armada op Engeland. Vanuit de stad 

Sluis had men de dijken ter verdediging door-

gestoken. De aangewende belegeringstac-

tiek was de omsingeling van de stad en het 

afsnijden van de bevoorrading. Na een hevige 

strijd gaf de stad Sluis zich op 5 augustus 

1587 over. In 1604 waren de troepen van de 

Staatsen voldoende hersteld om een aanval 

op te starten met als inzet de havenstad Sluis 

en Westelijk Zeeuws-Vlaanderen. Deze ac-

tie kaderde in een poging om de havenstad 

Oostende, die al gedurende vier jaar onder 

beleg lag, te ontzetten. Rond de stad werd 

een indrukwekkende circumvallatie aange-

legd. In augustus viel de stad Sluis in handen 

van de Staatsen. Oostende kwam echter 

hetzelfde jaar nog in Spaanse handen terecht. 

Spaanse pogingen om de stad opnieuw te 

veroveren werden afgeslagen. In 1747 en 

1794 werd het nog even door Franse troepen 

ingenomen, in 1830 door Belgische opstan-

delingen. De vesting werd in 1816 opgeheven. 

De restanten van enkele poorten werden in 

de loop van de 20ste eeuw hersteld. De om-

walling is nog goed herkenbaar, inclusief de 

grachten. Een fraai wandelpad leidt je rond 

een groot deel van deze versterkte stad.

Deze redoute werd in 1604 aangelegd 

door de Staatsen naar aanleiding van 

de herovering van Sluis 78  en Aarden- 

burg 82 . Het beveiligde samen met de El-

derschans 79  en de Krabbeschans 84  de 

verbindingsweg tussen Aardenburg en Sluis. 

Het werd gebruikt tot in 1762, het huis werd 

gebouwd in de 18de eeuw. Middenplein, bin-

nen- en buitengracht zijn nog duidelijk te 

onderscheiden, rond de schans loopt een 

straat. Het is één van de best bewaarde 

exemplaren in West-Zeeuws Vlaanderen. Dit 

natuurpareltje is in privé-bezit.

Langs de kreek De Passageule werd door 

de Staatsen begin 17de eeuw een linie 

aangelegd om zich te beschermen tegen 

Spaanse aanvallen. De kreek was ontstaan 

door inundaties (overstromingen opgezet 

in functie van de krijgsverrichtingen), en 

maakte deel uit van een ruimer krekenstel-

sel in het gebied. Het is nu nog goed in het 

landschap te herkennen door de nog goed 

bewaarde dijken en de kreek zelf. Langs de 

linie werden in de loop der eeuwen verschil-

lende fortjes opgericht. Door de verlanding 

van de kreek verloor het aan militair belang. 

In 1702 werd het door de aanleg van een 

nieuwe polder zelfs afgedamd. In 1708 slaag-

den Franse troepen erin de linie bij Water-

landkerkje te doorbreken. Ondanks pogin-

gen om de verzanding tegen te gaan, slibde 

het steeds verder dicht waardoor de Fransen 

o.a. in 1747 de linie konden veroveren. De 

linie werd uiteindelijk pas in 1839 opgeheven.

Dit fort werd samen met De Elderschans 

79  in 1604 opgericht ter verdediging 

van Aardenburg 82  nadat deze stad in 1604 

door Prins Maurits werd veroverd. Het be-

hoorde tot het klassieke vierkante type met 

vier bastions. Het werd in 1672 verkocht 

om te worden gesloopt. Eind 2006 zijn er 

werken opgestart om dit fort opnieuw op te 

richten in het kader van het project ‘Staats-

Spaanse Linies 1’. Tot dan toe was het nau-

welijks zichtbaar in het landschap.

De stad Middelburg werd in de tweede 

helft van de 15de eeuw gesticht door 

Pieter Bladelin, rentmeester-generaal van de 

hertog van Bourgondië. Het stadje raakte al 

in juni 1572 betrokken bij de Opstand. Toen 

werden er al rebellen gesignaleerd. Samen 

met Sluis 78  kwam het in 1587 in Spaanse 

handen. Vermoedelijk werd de oude middel-

eeuwse omwalling eind 1605 voor de eerste 

maal aangepast, en later opnieuw tijdens 

het twaalfjarig bestand (1609 – 1621) en de 

Spaanse successieoorlog. Middelburg vorm-

de de Spaanse tegenvesting van Aardenburg 

82 , zoals Damme 9  de tegenvesting was van 

Sluis. Tijdens de Spaanse successieoorlog 

werd de stad op 6 mei 1702 door Staatse 

troepen veroverd maar op 14 juni van het-

zelfde jaar door de Fransen heroverd. In 1706 

kwam het opnieuw in Staatse handen, maar 

bij het Verdrag van utrecht in 1713 kwam 

het opnieuw Spanje toe. Het vierhoekige 

stadsareaal werd uitgerust met vier grote 

bastions. De vorm ervan is nog te herkennen 

in de percelering, enkele verhogingen en de 

aanplanting van populieren rond het stadje. 

De molenkreek, die gevormd werd door inun-

daties na het bestand, werd in 2006 opnieuw 

uitgegraven. Eén van de bastions werd met 

de vrijgekomen aarde extra gevisualiseerd; 

een wandelpad is aangelegd. tip!

 
In Middel-

burg kun je ook het bezoekerscentrum be-

zoeken (Groene Markt 8A, Middelburg), waar 

de middeleeuwse en post-middeleeuwse 

geschiedenis van het stadje toegelicht wordt.

Dit fort werd vermoedelijk opgericht na 

de inname van het vlakbij gelegen Sas 

van Gent 146  door de Staatsen in 1644 en 

voor het afsluiten van de vrede van Mun-

ster in 1648. Het werd dus een soort Spaans 

tegenfort ten westen van Sas van Gent. Zijn 

naam is afgeleid van aartshertog Leopold 

Wilhelm, landvoogd van de Zuidelijke Neder-

landen van 1647 tot 1656. Het is één van de 

laatste forten die opgericht werden tijdens 

de oorlog en is vergelijkbaar met Fort Fran-

cipani 42 . De vorm is echter eenvoudiger; 

het was een licht trapeziumvormig fort om-

ringd door een binnengracht, een glacis en 

een buitengracht. De hoekpunten van het 

glacis lagen 200m van elkaar verwijderd. Nu 

is er niet meer veel te zien; maar ten zuiden 

van de Staakstraat (= de Oude Graaf jans-

dijk) is het glacis nog te herkennen in de 

vorm van de akker. De gracht om de akker 

volgt de loop van de vroegere buitengracht.

Het middeleeuwse dorpje Ijzendijke ver-

dween in 1400 door stormvloeden, maar 

in 1587 legden de Spanjaarden er vlakbij een 

fort aan, dat in 1604 door Prins Maurits werd 

veroverd en tot een zeshoekige vesting uit-

gebreid. Het exercitieterrein in het midden 

is nu de markt. Eén van de ravelijnen is nog 

te bezichtigen; het werd door de gemeente 

hersteld. In de 17de en 18de eeuw bood de 

vesting weerstand tegen verschillende aan-

vallen. Maar in de 18de eeuw viel het wel nog 

in Franse handen. In 1814 werd de vesting 

door de Nederlandse regering grotendeels 

opgeheven. Tijdens de Tweede Wereldoorlog 

kwam het dorp in de frontlinie terecht tussen 

de Duitsers en Geallieerden die streden om 

de controle van de Westerschelde. De schade 

was aanzienlijk, maar na de oorlog werd het 

dorp hersteld. Blikvanger is nu ongetwijfeld 

‘Het Bolwerk’, het museum van Staats-Spaan-

se Linies. tip!

 
Aan de hand van een ‘story-

teller’, een gps-gestuurde wandeling in het 

dorp, kun je de Tachtigjarige Oorlog herbele-

ven (Het Bolwerk, Markt 28, Ijzendijke).

Deze schans werd in 1688 door de Staat-

sen aangelegd aan het Axelsche Gat 

ter verdediging van de nieuw aangelegde 

polders en tegenover het Spaanse Philip-

pine 144 . Vanuit het fort werd in 1600 de aan 

de overzijde gelegen Spaanse vesting Philip-

pine veroverd. Kort daarop kwam Phillipinne 

weer in Spaanse handen, in 1633 werd het 

weer Staats, waardoor de functie van het 

Mauritsfort verviel. In 1682 werd het door 

stormvloed zwaar beschadigd en daarop 

gedeeltelijk geslecht. De contouren zijn nu 

nog gedeeltelijk aanwezig. Er loopt wel een 

weg doorheen.

Fort Moerspui is vanuit de lucht door 

de beplanting nog herkenbaar als een 

regelmatige vijfhoek, en ligt midden in een 

akker. Om het fort van op de grond te her-

kennen heb je al wat meer fantasie nodig. 

Het werd vermoedelijk in 1645 opgeworpen 

door de Spanjaarden en was volledig om-

geven door water. In de 17de eeuw stonden 

binnen het fort een aantal gebouwen, waar-

onder burgerwoningen, een kerk en een 

windmolen. In 1682 werd het opgeheven, 

maar in 1701 hersteld door Menno van Coe-

hoorn, daarna raakte het weer in verval. Het 

was een vrij groot fort en was versterkt met 

vijf bastions. Vermoedelijk bood het plaats 

aan 200 man.

Vanaf 1634 legden de Spanjaarden een 

keten van forten aan tussen Sas van 

Gent 146  en Hulst 148 , om zich te verdedigen 

tegen de Staatse troepen in Axel 147 . Een 

deel van de al bestaande forten, vanaf 1586 

aangelegd, werden in de liniedijk opgeno-

men en aangevuld met nieuwe versterkin-

gen. Met de verovering van Sas van Gent 

en Hulst op het einde van de tachtigjarige 

opstand kwam de linie in Staatse handen. De 

linie is nog vrij goed zichtbaar in het land-

schap. De drie blikvangers zijn ongetwijfeld 

de redoutes Sint-joseph (1634), Sint-jacob 

(1634) en Sint-Livinus (1634) ten zuiden van 

Axel. Zij worden in het kader van het project 

‘Staats-Spaanse Linies 1’ opgeknapt en be-

ter ontsloten. Ze horen ongetwijfeld thuis in 

het rijtje van best bewaarde exemplaren van 

klassieke redoutes van de Staats-Spaanse 

Linies.

HET FORT VaN BEIEREN 
 Koolkerke  (B) 

 | KAART NR. 3

DammE  (B) 
 | KAART NR. 9

VERBRaND FORT
 Oostkerke  (B) 

 | KAART NR. 7

CaNTELmOLINIE
 Knokke-Heist (B) 

 | KAART NR. 26

SLuIS  (NL) 
 | KAART NR. 78

RETRaNCHEmENT ‘CaDSaNDRIa’
EN HET FORT NaSSau
 Retranchement  (NL) 

 | KAART NR. 76 & 75

DE KRuISDIjKSCHaNS
 Sluis  (NL) 

 | KAART NR. 83

DE OLIESCHaNS
 Aardenburg  (NL) 

 | KAART NR. 80

DE PaSSaGEuLELINIE
 Oostburg - IJzendijke - Biervliet  (NL) 

 | KAART NR. 156

mIDDELBuRG  (NL) 
 | KAART NR. 27

IjzENDIjKE  (NL) 
 | KAART NR. 104

FORT LEOPOLDuS
 Assenede  (B) 

 | KAART NR. 31

mauRITSFORT
 Hoek  (NL) 

 | KAART NR. 107

LINIE VaN COmmuNICaTIE: FORT
SINT-jOSEPH, FORT SINT-jaCOB 
EN FORT SINT-LIVINuS
 Axel  (NL) 

 | KAART NR. 109, 115, 116, 117

FORT mOERSPuI
 Z uiddorpe  (NL) 

 | KAART NR. 123

Dit fort hoort net als Fort Moerspui tot 

de Linie van de Nieuwe Vaart 41  , en 

werd aangelegd in 1644. Na de verovering 

van Hulst door Staatse troepen in november 

1645, waarbij de meeste Spaanse forten ver-

overd werden, bleef Francipani in Spaanse 

handen. De vrede van Munster bevestigde 

deze toestand. Het zou tijdens de Spaanse 

successieoorlog nog aangepast zijn door 

de Franse vestingbouwkundige Vauban. Er 

bestaat ook een verhaal waarbij er vanuit 

het fort een onderaardse gang zou vertrek-

ken. Het was een vrij groot fort met vier 

bastions omringd door een gracht en gla-

cis met bedekte weg van ruim 350m zijde. 

Het is goed bewaard; de verdedigingswal 

en hoofdgracht zijn aan de Westelijke zijde 

bijna intact gebleven. De oostelijke helft is 

nog herkenbaar in de percellering en lichte 

ophogingen. Ook het glacis is bijna intact 

bewaard. Op het middenplein staan er re-

cente gebouwen. Het geheel is privébezit en 

niet toegankelijk.

Met de Staatse verovering van Sas 

van Gent 146  en Hulst 148  in 1644-

1645 kwamen heel wat Spaanse forten in 

Staatse handen terecht (bijv. de Linie van 

Communicatie) 109 . Met de vrede van Mun-

ster kwamen de belangrijkste forten op de 

grenslijn in Staatse handen. De eigenlijke 

Bedmarlinie werd door de Franse ingenieurs 

aangelegd juist voor en tijdens de Spaanse 

successieoorlog en liep van Knokke tot fort 

de Perel II 63  aan de Schelde. Onder andere 

het fort van Beieren 3  en het fort Sint-jan 

werden toen aangelegd. In het natuurgebied 

De Stropers is nog een deel van de linie 

goed zichtbaar, de redans zijn er vrij goed 

bewaard gebleven. Een deel ervan wordt 

nu gerestaureerd door de Vlaamse Land-

maatschappij. Het fort Sint-jan werd oor-

spronkelijk eind 16de eeuw aangelegd door 

de Spanjaarden, en werd tijdens De Opstand 

nooit door de Staatsen veroverd. Tijdens de 

Spaanse successieoorlog werd het volledig 

herwerkt en in de linie opgenomen. Het is 

nu nog relatief goed bewaard, maar wordt 

doorsneden door een weg aangelegd tijdens 

de Oostenrijkse periode.

FORT FRaNCIPaNI
 Moerbeke  (B) 

 | KAART NR. 42

FORT SINT-jaN / DE BEDmaRLINIE
 Kemzeke  (B) 

 | KAART NR. 50, 71

De eerste versterkingen rond vestingstad 

Hulst werden vanaf de tweede helft van 

de 15de eeuw gebouwd. Een eerste aanpas-

sing werd door de Spanjaarden uitgevoerd in 

1578. Van 1578 tot 1583 bezetten de Gentena-

ren de stad. In september 1591 slaagde Prins 

Maurits er in om Hulst op de Spanjaarden te 

veroveren. Hij wierp een aarden borstwering 

op tegen de middeleeuwse muren en er wer-

den in de grachten verschillende ravelijnen 

aangelegd. In 1596 kwam de stad opnieuw in 

Spaanse handen. Tijdens het Twaalfjarig be-

stand werd de vesting uitgebouwd volgens 

het Oud-Nederlandse stelsel. Na verschillen-

de pogingen slaagde prins Frederik Hendrik 

er in om Hulst in 1645 terug in te nemen en 

werden opnieuw verbeteringen aangebracht. 

Het bezit van de stad ter beheersing van de 

linker Scheldeoever was noodzakelijk, omdat 

van daaruit een dertigtal forten van bezet-

ting voorzien konden worden. Hulst werd 

ook nog in recentere conflicten betrokken. In 

1918 wilde de gemeenteraad de oude wallen 

verwijderen, maar door de storm van protest 

werden deze plannen opgeborgen. Daardoor 

zijn de wallen, toegangspoorten en grachten 

nu nog uitzonderlijk goed bewaard gebleven. 

De wandeling van 3,5 km op de stadswallen 

is een echte aanrader. tip!

 
In het Streek-

museum “De Vier Ambachten” kom je alles 

te weten over de geschiedenis van Hulst en 

omstreken (Steenstraat 28 – Hulst). Vanuit 

Hulst kun je ook een Staats-Spaanse Linies 

fietstocht maken.

Op wandelafstand van de stad stoten 

we op de Moerschans. Dit fort werd 

aangelegd tussen 1591 en 1596 in opdracht 

van Prins Maurits. Nadat het bij een storm-

vloed in 1682 heel wat schade had opgelo-

pen, werd het bij het begin van de Spaanse 

successieoorlog opnieuw versterkt. Toen 

werden ook de bastions aan het vierkante 

fort bijgebouwd. De bastions en de gracht 

zijn nog vrij goed bewaard. Op het fort zelf 

is er nu een bos. De redans van de linie die 

de Moerschans met Fort Zandberg 130  en 

Hulst 148  verbindt zijn nog goed bewaard. De 

verbinding met Hulst kwam pas tot stand 

in 1645, toen de Staatsen de stad opnieuw 

ingenomen hadden. 

Het meest indrukwekkende fort is on-

getwijfeld Fort Liefkenshoek (zie ook 

voorzijde kaart). De Staatsen legden het aan 

in 1582-1583 samen met het fort Lillo aan de 

overzijde, om zo de scheldemonding vanop 

beide oevers te kunnen beheersen. Vanuit het 

fort kon de Sint-Annapolder geïnundeerd wor-

den. In 1584 werd het eventjes veroverd door 

de Spanjaarden, maar het jaar erna kwam het 

alweer in handen van de Staatsen. In 1648, 

bij de Vrede van Munster, werd het aan de 

Noordelijke Nederlanden toegewezen. Er 

werden ook in latere conflicten nog verschil-

lende aanpassingen doorgevoerd aan het fort, 

het wisselde ook dikwijls van kant. Het nog 

bestaande kruitmagazijn en de zogenaamde 

Kat werden in 1811 – 1812 opgetrokken door de 

Fransen. Officieel werd het fort pas in 1894 

HuLST  (NL) 
 | KAART NR. 148

DE mOERSCHaNS EN DE LINIE
VaN COmmuNICaTIE TEN OOSTEN
VaN HuLST
 Hulst  (NL) 

 | KAART NR. 128, 155

FORT LIEFKENSHOEK
 Kallo  (B) 

 | KAART NR. 62

buiten gebruik gesteld, maar ook tijdens de 

Wereldoorlogen werd het nog gebruikt door 

Duitse troepen. Verschillende bunkers getui-

gen hiervan. Van 1952 tot 1980 werd het ge-

bruikt als depot van de Belgische Zeemacht. 

In 1980 werd het eigendom van de gemeente 

Beveren, die het fort aan het restaureren is. In 

de Kat komt er in 2007 o.a. een nieuwe ten-

toonstellingsruimte. Een deel van het project 

vindt plaats in het kader van het Europees 

project ‘Van Maurits tot Napoleon’. Het fort 

ligt nu wat afgezonderd van de andere be-

waarde forten van de Staats-Spaanse linies 

maar is zeker een bezoekje waard. tip!

 
Er is 

een prachtige expositie te bezichtigen over de 

geschiedenis van dit fort dat, als een oase van 

rust, stand houdt tussen de enorme industriali-

satie op de Linkeroever van de Schelde.

Deze kaart geeft een overzicht van 160 forten en verdedigingswerken, voornamelijk 

daterend uit de 16de en 17de eeuw. In de toeristische diensten vind je tal van fiets- 

of wandelkaarten die je langs de mooiste plekjes loodsen in het krekengebied.  

Deze kaart biedt mogelijkheden om actief de sporen van de Staats-Spaanse Linies 

op te zoeken.  Vanuit de voormalige vestingen die nu gezellige stadjes zijn maak je 

een uitje met de fiets, je haalt een frisse neus en je ontdekt het verleden. 

[ herbeleef wat ooit was ]
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http://www.staatsspaanselinies.eu
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in West-, Oost- en Z eeuws-Vlaanderen

Deze kaart bevat een schat aan informatie, maar is zeker niet volledig. 

Heb je weet van forten die niet op de kaart staan, meld dit dan op:

s taatsbosbeheer

Ministerie van de 
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Europees Fonds 
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Ministerie van Economische Zaken


