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DE STAATS-SPAANSE LINIES Linies

Brugge (M iddeleeuwse om walling: 1300 /  bastionnering vanaf 1614) A3 Fort Sint-Paulus - H azegrasfort (1627) BI Fort Loo (1643) C2 Schans K ijku it (eind i6*eeuw ) C3 Fort M iseri (1645) F4 B atte rij Luntershoek (1794) G2

M useum  G e n tpo o rt A3 B ezoekerscentrum  Het Zw in BI Hans Vrieseschans (1604) C2 M id de lb u rg  (B) (1609,1702) B3 Fort Terwest (1644) F4 V o g e lfo rt (ca. 1585) G2

Fort Te Sterre (begin i7d*eeuw) B4 N ieuw  H azegrasfort (1784) B2 Redoute M elk en Brokken o f M ellingsredou te  ( I620?) C2 Bezoekerscentrum  M id de lb u rg  (B) B3 Fort Keizershoek, Papem utse (1644) F4 Streekm useum  De V ier Am bachten G2

Spanjaardenkasteel (1540-1545) E5 Redoute Berchem (ca. 1642) B2 Redoute M aro llepu t ( I6O2?) C1 Fort S in t-P h ilip  (eind 16d ,eeuw) C2 Fort Francipani (1644) F4 Fort M oerschans o f M oe rvae rt (1591) G2

Fort Lapin (16657) A3 Fort O ran je  (1622) B1 Redoute Scherpbier (1633) C2 Schans /  redou te  /  b a tte r ij M id de lb u rg  (N) (1702) D2 Batterij Z w artenhoek (1790) F3 Fort G rote Rape 0586) H2

Fort van Beieren (1705) A3 R etranchem ent Cadsandria ( I622) BI O ostburg  (1605) C2 Jonkvrouw - o f Jufferschans (1605) D2 Fort Sint-Jan (1634?) F3 Fort Zandberg (1586) H2

Fort van Dam me (1704) A3 Fort Isabella (1622) B2 Redoute Kaas en Brood ( I605?) C2 M useum  voor de Staats-Spaanse Linies Het Bolwerk D2 Fort Sint-Marcus 0586) F3 B atterij Boerenm agazijn  (1785) H2

Redoute van M ichem  (1703) A3 Fort Nassau (1605) B2 Sint-Cathalijneschans (ca. 1592) C2 IJzendijke (1573) D2 Axel (1574) F3 H ulst (ca. 1572) G2

Bezoekerscentrum  Dam me en de Zw instreek A3 N oordschans o f  Klein Pas ( I601) B2 Schans N ijeve lt o f  N ieveltschans (1604) C2 B ie rv lie t (1592) E2 Fort Sint-Joseph (1634) F3 Bezoekerscentrum  C am ping Fort Bedm ar H3

Dam me ( I6 I 7, Hoornwerk 1704) A3 G rote schans o f G root Pas ( I601) B2 Redoute Spek en Brood (1621) C2 B atte rijen  b ij de Kapita le Dam (1786) D2 Streekm useum  Het Land van Axel F3 Fort Bedm ar (1700) H3

Verbrand Fort (1703) A2 Stadsm useum  Het B e lfo rt B2 B atte rij Bakkersdam (1789) C2 P h ilipp ine  (1583) E2 Schans G roenend ijk  (1586) F2 O nbekend (1702?) G4

Fort S int-Job (1604) B2 SluiS (1573) B2 Olieschans (ca. I 602) C2 M au rits fo rt (1588) E2 Fort Sint-Jacob (1634) F3 Fort Sint-Jan (1702) G3

Z w aluw staa rt Fort Sint-Donaas (170S) B2 Redoute Fort Sint-Donaas (1705) B2 A ardenburg  (1604) C2 Fort Leopo ldus (1647?) E3 Fort S int-L iv inus o f S int-Lieven (1634) F3 Fort De K linge 0590) H3

Fort S in t-Frederik (1604) B2 Kruisd ijkschans (1639) B2 G em eente lijk  A rcheo logisch M useum  Aardenburg C2 Fort S in t-A n thon ius  (1583,168O) E3 Fort S int-N icolaas (1634) G3 Fort Fuentes, Spinola (1595) H2

For Freedom  M useum A2 Krabbeschans (1602?) B2 Elderschans (1604) C2 Sas van G ent (ca. 1572) E3 Fort Ferdinandus 0634) G3 Fort V erboom  (1702) H2

M useum  Sincfala A2 Bordeelschans (1604?) C2 Fort G ro tendors t (eind 16“”  eeuw?) C2 Redoute Sint-Steven (1586) F3 B atterij Reigersbosch (1789) G2 Fort K ie ld rech t 0583) H2

O  Fort Verrebroek (1586)

Fort Bath (1786)

Bezoekerscentrum  Fort L iefkenshoek I2 

Fort L ie fkenshoek (1579, 1652) 12

( j l  Fort L illo  (1579, 1609)

Fort B lauwgaren (1584)

Fort T rin ita tus  (1585)

Fort Frederik H endrik  (1627-1628) 

Z andv lie t (1622-1627)

Kruisschans (1584,1587)

Paalschans ( iS 8 4 ,1585)

Fort Sint-Jacob (1584)

Fort Pekgat (1584)

Fort S int-Andreas (1584)

©  Fort Sint-Barbara (1584)

Fort S int-M arie  (1584,1832,1850)

Fort S int-Filips (1584,1869- I88I)

Fort S int-Petrus (1584)

Boerenschans (1583)

Boerinnenschans (1577-1579)

©  Fort P iem entel (1635)

©  Fort B lokkersd ijk  (1592,1646)

Laarfo rt (1638)

Fort Ferdinand (1638-39)

Fort Burcht (1576, 1584)

F ortT é lig n y  (1584)

Fort Toulouse 0583)

Fort Isabella ( I605, 1744,18O6)

Steen (ca. 1200)

Vlaams H oofd  (1576-1577, 1583,1852)

A n tw e rpse  ru ien /R u ih u is  OH'-W eeuw)

Spaanse Om walling/Bastion Keizerspoort 0542-1545) J3 

C itadel van Alva (1567-1571) J3

Fort M oerspu i (1644)) F3

Paulusdijk en Paulusvaart (1627)

Lin ie  van Fonta ine - L in ie van de Vuile  Vaart (1622) 

B edm arlin ie  (1701-1702)

C ante lm o lin ie  0632)

C ircum va lla tie  van Sluis (1604)

Linie van de Lieve (voor 1613)

Brugse Vaart ( I613- I623, 1701-1702)

Linie van O ostburg  (1587/1604)

Linie van Passageule (1672)

Brandkreek ( I622 gegraven)

Linie van de O ran jepo lde r (1691)

Linie van de Z u id d ie p e p o ld e r/O u d e  Linie (1702) 

C ircum va lla tie  Sas van G ent (1644)

Sassevaart (1547-1549)

Linie van C om m unica tie  (1586)

O ude L inie (van Axel) (1702)

Linie van Axel (1 5 8 6 /1702)

Linie van de N ieuw e Vaart (1644-1645)

B edm arlin ie  (1701-1702)

C ircum va lla tie  van H ulst (1645)

Nassaulinie (i59i)
Parmavaart (1584-1585)

L in ied ijk  N egenjarige  O o rlog  (1688-1697)

Rode M oe rd ijk  (1688-1697,1701-1702)

K on ingsd ijk  (1673,1700-1701)

Staatse Linie (1702-1703)

O uden D ijk  (versterkt 1627)

N oord land  (versterkt ca 1630)

B lauw garend ijk  (versterkt 1584)

Kauwensteinse D ijk  (versterkt 1584)

Brug Farnese (1S84-158S)

F onta inegrach t (1635)

Blokkersd ijk  (1592 / 1646)

O osterw eelse D ijk  (versterkt 1584)

F erd inandusd ijk  (1635)

B1-B2
B2
B I-A3
B2
B2
A3-D5
A3-E5
C2-D2
C2-D2
C2-D2
D1-D2
D2
E3-F3
E3-E5
E3-H2
G2
F3-G2
E4-F3
F4-I2
G3-H2
G2
G3-I3
H3-I3
H3
H2
12
11-12

11
12
12-J2
13
13-J3 
J3
I3-J3
J3

Data
1568 - 1648: De O pstand /  Tach tig ja rige  O orlog
1609 - 1621: Tw aalfja rig  Bestand

1672 - 1678: Hollandse O orlog

1688 - 1697: N egen ja rige  O orlog

1702 - 1713: Spaanse Successieoorlog

1745 - 1748: O ostenrijkse Successieoorlog

1789 - 1815: Franse R evolutie  /  N apo leontische  O orlogen

1830 - 1839: Belgische Revo lu tie  /  O m w en te ling

1914-1918: W ere ldoorlog  I

1940 - 1945: W ere ldoo rlog  II

Forten en Linies in Grensbreed Perspectief
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^  Best bewaarde vesting uit de 
Q  Spaanse Successieoorlog

Fort van Beieren
A  Beschermer van Brugge

Stadswallen van Damme
A  Ecologie in een historisch kader

Verbrand Fort O

De Vlaamse erfenis van Menno 
van Coehoorn
Fort Sint-Donaas

De zeven redans van de gouverneur
Cantelmolinie

Twee forten, één dorp
Retranchement Cadsandria

Het Fort van Beieren is Vlaanderens 

best bewaarde vesting u it de Spaanse 

Successieoorlog. Het werd waarschijn

lijk  in 1705 opgerich t door Franse 

troepen, ais schakel tussen Brugge en 
Damme. Ook tijdens de Oostenrijkse 

Successieoorlog deed het nog dienst. 

Gedurende de Eerste W ere ldoorlog  

plaatsten de Duitsers een veldbatterij 

op de aarden omwalling. Daarna ver
loor het fo rt zijn m ilita ir belang.

Het stervormige fo rt had een vierkant 
m iddenple in, een aarden om w alling  

m et vier bastions, een b innengracht 
met ravelijn, een tweede aarden om

walling en een buitengracht. Door het 

geleidelijk verlanden van de grachten 

kreeg het zijn huidige uitzicht: een gro

tendeels bebost stukje natuur, waarin 

de wallen en grachten nog goed zicht
baar zijn. Eén bastion werd in 2012 deels 

in zijn oorspronkelijke  s taa t herste ld. 

Informatiepanelen maken u wegwijs.

Damme was in de Middeleeuwen een van 
de drukste voorhavens van West-Europa. 

Door de verzanding van het Zwin verloor 

het echter zijn economische betekenis. 

M et de aanleg van de stadswallen s ta rtte  

men in 1617-1618 tijdens het Twaalfjarig 
Bestand. Damme lag immers tegenover 

de Staatse vesting Sluis en kreeg een 

belangrijke ro l toebedeeld in de bescher
ming van Brugge. De hoofdwal was een 

rege lm atige  zevenhoek, voorzien van 

zeven bastions.

Nadien legde men een tweede wal aan, 

met ravelijnen, halve manen en een buiten

gracht. Een gedekte weg verbond het geheel. 

Tijdens de Spaanse Successieoorlog kwam 
daar nog een hoornwerk in de richting van 

Sluis bij. Ais vesting bleef Damme to t na de 

Oostenrijkse Successieoorlog operationeel. 

Een deel van de omwalling werd gerestau

reerd. U wandelt hoofdzakelijk doorheen 

natuurgebied langs de wallen met prach

tige zichten op stad en landschap. U kunt 
gebruik maken van picnickplekken.

Ooit was het Verbrand Fort een vooru it
geschoven ste lling om Brugge en Damme 

te verdedigen tegen aanvallen vanu it de 

Verenigde Provinciën. De versterking werd 

omstreeks 1703-1704, tijdens de Spaanse 
Successieoorlog, door Franse troepen aan

gelegd. Het was een klassieke vierkante 

redoute m et een gracht rond het terre in.

Het Verbrand Fort was één van de reeks 

kle inere versterkingen die dienden ais 

voorpost van het grotere Fort van Beieren.

De m ilita ire  ro l van het fo r t  is a l lang 

uitgespeeld, maar ecologisch heeft het 

vandaag een belangrijke functie. Er leven 

heel w a t water- en weidevogels, en aan 
de restanten van de vroegere gracht be

vindt zich een interessante oevervegetatie. 

Het Verbrand Fort werd eind 2011 weer 

z ich tb a ar gem a a k t en is op z ijn  plek 

langs de Schipdonkvaart d icht bij Damme 

makkelijk te  bezoeken. Er loop t ook een 

fo rten ru ite rrou te  langs.

Fort Sint-Donaas werd door de Spaansen 

aangelegd in 1605, na de herovering van 
Sluis door de Staatsen in 1604. Het maakte 

samen met Fort Sint-job en Fort Sint-Frederik 

deel uit van een drieledige fortenconfiguratie 

aan de Verse Vaart en de Zoute Vaart. Beide 

vaarten lagen op de plaats waar zich nu 

de Damse Vaart bevindt. Fort Sint-Donaas 

werd door een linie verbonden m et Fort 

Isabella in Knokke-Heist. Tijdens de Spaanse 
Successieoorlog werd het fo r t  aangepast 

naar plannen van de Staatse vestingbouwer

M enno van Coehoorn. Het kreeg tw ee  

extra redoutes in het zuiden en een zoge

heten zw aluw staart in het noorden. Door 

de aanleg van de Damse Vaart verdween 

Fort Sint-Donaas grotendeels, maar de 

zw aluw staart is nog goed herkenbaar. 

Hij is trouwens het enige bewaarde restant 

van Menno van Coehoorns werk in Vlaan
deren. Sinds de gedeeltelijke restauratie in 

2011 kunt u zich weer voorstellen hoe hij er 

oorspronkelijk uitzag.

De Cantelmolinie verbond de twee forten 

Isabella en Sint-Donaas. Ze was opge

bouwd ais een doorlopende lin ie  m et 
zeven redans (bolwerken met twee schuine 

zijden) op een onderlinge afstand van 150 

meter. Vandaag is de linie nog duidelijk in 

het landschap te herkennen. Haar naam 

dankt ze aan generaal de Cantelmo, de 

Spaanse gouverneur van Vlaanderen, op 
wiens bevel ze werd verbouwd in 1640.

De Cantelmolin ie, aangelegd vanaf 1632, 

verving de Fontainelinie o f Linie van 

de V u ile  V aa rt u it  1622. Die v a a rt is 

vandaag nog te  zien in het landschap. 

Langs beide lin ies werden een a an ta l 

kleinere redoutes gebouwd die inm iddels 
verdwenen zijn.

O oit was R etranchem ent een be
la n g r i jk  m i l i t a i r  b o lw e rk  d a t de 

m ond ing  van he t Zw in beheerste . 

Het on ts tond  u it Fort Nassau, door 

de Staatsen gebouwd na het Twaalf

ja rig  Bestand op een plek w aar ze al 

in 1604 een redoute hadden opge

w orpen. Een k ilom ete r noorde lijker 
bouw den de S taatsen Fort O ranje. 

M et tw ee  w a llen  verbonden ze bei

de fo rte n . Vandaar de naam Retran

chem ent Cadsandria.

R e tra n ch e m en t is im m e rs  Frans 

voor 'tw eede  o m w a llin g ’.
De vesting groeide langzaam u it to t 

een echt dorp dat in 1680 zijn m ili

ta ire  functie  verloor. Eind achttiende 

eeuw werd de vesting nog tw ee  keer 

opgeknapt toen er oorlog dreigde. 

Maar in 1795 was haar ro l d e fin itie f 

uitgespeeld. Vandaag getuigen a l

leen de steile wallen en grachten en 
het Fort Nassau van Retranchements 

strategisch belangrijke verleden.

Terug in de t i jd  langs de Damse VaartLaat je  vervoeren in Fort van Beieren Verdiep je ze lf in Verbrand Fort Landelijk verblijven in de Zwinregio
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T ip :  In het provinciaal 
domein kunt u rustig wan
delen of picknicken. En aan 
boord van de Lamme Goedzak 
bekijkt u het fort vanaf het 
water.
(D www.westvlaanderen.be/
kwaliteit/leefomgeving/
natuur/domeinen,
www.westvlaanderen.be/
informatiecentrum

T ip :  Een wandeling door
heen het natuurgebied van de 
Sint-Donaas polder waar zich 
ook een natuurobservatiepunt 
bevindt.
Ter hoogte van Lapscheure 
kunnen fietsers en wandelaars 
de Damse Vaart oversteken 
met de Kobus, een zelf te 
bedienen overzetbootje.
® www.brugseommeland.be

T ip :  Tussen vestingstad 
Damme en het charmante 
dorpje Oostkerke vindt u 'de 
Sifon’: eertijds een onder
doorgang van het Schipdonk- 
kanaal en Leopoldkanaal 
onder de Damse Vaart.

T ip :  In de Hazegraspolder, 
vlakbij het Zwin, proeft u lek
kere hoeveproducten en kunt 
u overnachten in een uniek 
landelijk kader.
(D www.knokke-heist.info, 
www.natuurpuntknokke-heist.be

T ip :  Het Zwin is nu een 
uniek natuurgebied. Aan beide 
zijden van de grens vindt u een 
bezoekerscentrum.
®  www.zeelandmuseumland.nl, 
www.zwinstreek.eu,www.zwin.be

T ip :  De 43 meter hoge kerk
toren van Damme biedt u een 
uniek panorama over het 
omringende vestingslandschap. 
®  www.toerismedamme.be

Getouwtrek om het Zwin
Fort Berchem

Waar is het koffertje van Hennequin ?
De Kruisdijkschans

A  Terug van weggeweest
De Olieschans

Bestand tegen kanonvuur
Middelburg (B)

Q Q Actie en reactie
De Spaanse linie tussen Sas van Gent en Hulst

Militair patchwork
De Linie van Communicatie ten oosten van Hulst

STAATS & SPAANS
iki nc n  iKiru forten en linies

l l  U L  v L I I l V r l  IN DE GRENSREGIO

Vroegere verdediging maakt plaats voor grenzeloze ontspanning

mÊM

A  Kijk verder dan de camping
Fort Bedmar

T ip :  De Stropers is meer dan 
geschiedenis. U kunt er rustig 
wandelen in een gevarieerd 
natuurdecor met bossen, 
heide en schrale graslanden.
® www.natuurenbos.be/nl-BE/ 
Domeinen/Oost-Vlaanderen/ 
Stropersbos.aspx 
Het fietspad - mét infomo- 
dules-op de kruin van de 
Koningsdijk biedt een prachtig 
zicht op de landschappen in 
Vlaanderen en Nederland.

Fort Berchem bij Terhofstede

De kaarten kaderen in het p ro ject rond fo rte n , 
ve rs te rk te  steden en lin ies in de grensstreek 
van Vlaanderen m et Nederland.
Alle verdedigingswerken in linieverband, leveren 
een historische bijdrage aan de grensvorming. 
Deze e lem enten, w e lisw aar u it verschillende 
periodes, bieden landschappelijk, recreatief, eco
logisch en cultuurhistorisch gemeenschappelijke 
kansen.
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Hier kan je  het koffertje  komen z( Beleef het erfgoed in Middelburg Wandelen op de wallen rond Hulst

Waar z itte n  de stropers?

Meer dan 400 jaar geschiedenis in één goed 

bewaard gebouwencomplex. Dat is Fort 

Liefkenshoek. jarenlang vormde het een 

Staatse enclave in de Zuidelijke Nederlan

den, die ais vooruitgeschoven verdedigings- 

post uitstekend onderhouden werd. De 

voorgeschiedenis van het fo rt is onbekend, 

maar de huidige grondvorm dateert uit 

de eerste fase van de Tachtigjarige Oorlog 

(1614): een vierkant met vier bastions op de 
hoeken en twee ravelijnen (vooruitgescho

ven driehoeken in de gracht).

De grote halfcirkelvormige kat (een ver

hoogde geschutsstelling voor kanonnen), 

het sterk geërodeerde kruitmagazijn en 

het officiersgebouw heeft het fo rt te dan

ken aan Napoleon. De to ile tten werden 

gebouwd toen het fo rt in de negentiende 
eeuw diende ais quarantaineplaats voor 

zeelui en migranten met besmettelijke 

ziektes. De bunkers staan op naam van de 

Duitsers en dateren u it de Eerste Wereld

oorlog. Midden 2012 opende het nieuwe 
Belevingscentrum.

W illem  van Oranje rich tte  Fort Lillo op in 

1579. Samen m et Fort Liefkenshoek - aan 
de overkant van de Schelde - paste het 

in W illem s verdedigingsstrategie tegen 

een eventuele Spaanse belegering van 

Antwerpen. Tot lang na de val van die 

stad controleerden beide fo rten  onder 

Staats gezag de toegang to t de haven. De 
verliezen voor de haven waren immens, 

waardoor men sprak van de 'S lu iting van 

de Schelde’.

Fort Lillo behield zijn ro l ais vesting to t 
1894, en groeide u it to t  een klein vesting- 

dorp m et goed bewaarde m ilita ire  gebou

wen. Lillo is nu een pittoreske historische 

oase in het industrië le havenlandschap. 

In het kader van de verhoging van de 

Scheldedijken zal Lillo een gedaantever
wisseling ondergaan: het getijdenhaven

tje  w ord t verlegd, en de oorspronkelijke 

vijfhoekige vorm van het fo r t  w ord t ge

restaureerd.

In een scherpe binnenbocht van de Schel

de, vier kilometer ten noorden van de 

Antwerpse binnenstad, lig t Fort Sint-Filips. 

Alexander Farnese, de hertog van Parma, 

bouwde het in 1584 samen met Fort Sint- 

Marie tijdens de belegering van Antwerpen. 

Met die twee 'tegenforten' w ilde hij de 
stad afsnijden van de Staatse forten Lillo en 

Liefkenshoek. Tussen beide forten bouwde 

hij ook zijn indrukwekkende schipbrug. Na 
de val van Antwerpen bleef Fort Sint-Filips 

van groot m ilita ir belang, om tegenwicht te 

bieden aan Lillo en Liefkenshoek.

Bij de uitbouw van de Antwerpse fortengor

del in de late 19de eeuw kwam Sint-Filips 

wegens zijn strategische ligging opnieuw in 

het vizier. Er kwam een nieuw bunkerfort 

Filip, met drie op de Schelde gerichte artil- 

teriekoepels. Aan de oever kwam een kade 

om de verbinding te verzekeren met het 

toen eveneens nieuwe Fort Sainte-Marie, 

waar een torpedolanceerinstallatie was 
opgesteld.

Het Keizersbastion is het enige zicht
bare restant van de Spaanse omwalling 

u it de 16de eeuw, de Gouden Eeuw van 

Antwerpen. Door de dreigende invallen 

uit het noorden en ter verdediging van 
de bewoners en de vele buitenlandse 

handelaars, besliste  Keizer Karei in 

1540 to t  de bouw van een volledig 
nieuwe om w alling  rond de stad. Een 

aanval door de Gelderse troepen van 

Maarten van Rossum betekende het 

startsein voor de bouw. Het ontwerp 

volgde de nieuwste principes in ves

tingbouw: het Oud-ltaliaans gebasti- 

oneerd stelsel. Daarmee was het een 

mijlpaal in de ontwikkeling van de ves

tingbouw in de Nederlanden.

Eind negentiende eeuw barstte de Ant

werpse bevolking le tterlijk  u it haar voe
gen en de gigantische omwalling werd 

gesloopt. Tijdens opgravingen in 2002 
werden de fundamenten herontdekt. 

Een deel ervan, het bastion van de Kei- 

zerspoort, werd opgegraven en op een 

opm erkelijke m anier geïntegreerd in 

een ondergrondse parkeergarage.

Leg aan bij Fort Liefkenshoek Onthaasten middenin de haven

T ip :  Fort Liefkenshoek is het 
best bewaarde fo rt van de hele 
Staats-Spaanse Linie, met een 
boeiend interactief bezoekers-en 
belevingscentrum, 
ffi www.fortliefkenshoek.be

T ip :  Bezoek in Lillo zeker het 
Poldermuseum en het nabijgele
gen Havencentrum.
®  w w w .provant.be  
Op drie zomerse zondagen 
wordt Lillo bovendien omgeto
verd to t 'Boekendorp'.
®  www.lilloboekendorp.be

Uitwaaien op de Scheldedijk

T ip :  Fort Sint-Filips zelf ligt er 
vrij desolaat bij. Maar een wande
ling op de Scheldedijk geeft u een 
idee van zijn strategische ligging 
waarde bewogen geschiedenis 
to t leven kan komen.

Rijd to t aan het bastion

T ip :  Proef de unieke sfeer van 
de I 6de eeuwse stadsomwalling. 
® bezoek:
http://archeologieantwerpen.be
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de stadswallenPicknicken op de schans

Tussen 1568 en 1713 was de grensregio tus

sen Knokke en Antwerpen vaker wel dan niet 

een bloedig strijdtoneel. De Nederlanden 

wilden zich in politiek, economisch en religi

eus opzicht losmaken van het Spaanse Rijk 

waarvan ze deel uitmaakten. De belang

rijkste grootmacht van die tijd liet dat niet 

zonder slag o f stoot gebeuren. Het conflict 

kreeg later de naam Tachtigjarige Oorlog 

(1568-1648).

Maar zelfs na tachtig  jaar strijd  lag de 
grens tussen Noordelijke (‘Staatsen’) en

Zuidelijke Nederlanden (‘Spaansen’) nog 

niet vast. Vandaar de reeks kortere oor

logen die erop volgden. De bekendste 

daarvan zijn de Spaanse Successieoorlog 

(1702-1713) en de Oostenrijkse Successie
oorlog (1742-1748). Wanneer de vijand na

derde, waren overstrom ingen het meest 

evidente wapen. Ging het er even rustiger 

aan toe, dan werden de overstroomde 
gebieden weer ingepolderd. Die opeenvol

ging van menselijke ingrepen kunt u met 
een beetje fantasie nog overal in het land

schap zien.

DE STAATS-SPAANSE

COLOFON

Deze kaart kwam to t stand door samenwerking tussen partners van het Interreg IVA-project ‘ Forten en Linies 
in Grensbreed Perspectief’.
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ANDERE KAARTEN BESCHIKBAAR:

Bij he t Beleg van Sluis in 1587 s loo t 

de he rtog  van Parma het Zwin af 

m et een schipbrug. Na de va l van de 

stad w erd het bruggenhoofd  op de 
rechteroever verbouw d to t  een fo rt. 

Het kreeg de naam Fort Terhofstede, 

naar he t nabijge legen gehucht. Het 

fo r t  had veel te  lijden  van de ge tij- 

denstroom  in de Zw ingeul, en t i j 

dens een sto rm vloed  in 1597 spoelde 

he t b ijna helem aal weg.

In 1604 kwam  de rechteroever van 

he t Zwin in Staatse handen. Daarom 

w ierpen de Spanjaarden langs de 

linkeroever een reeks versterkingen 

op. De Staatsen van hun kant ver

s te rk ten  de rechteroever m et onder 

m eer Fort Berchem - te r  hoogte  van 

h e t vergane Fort Terhofstede, net 
achter de zeedijk. Eind zeventiende 

eeuw werd he t fo r t  opgeheven en 

gesloopt, m aar dankzij de restaura

t ie  in 2010 kun t u he t w eer op zijn 

oorspronkelijke  loca tie  bew onderen.

Fort Bedmar werd in 1701 gebouwd in op

dracht van de gelijknam ige markies, op 

een strategische plaats aan het kruispunt 

van de Clingedijk en de Koningsdijk. Het 

vierhoekige fo r t  was een van de belang

rijkste versterkingen van de Bedmarlinie. 

Opvallend is dat deze nieuwe fo rten  heel 

w a t gro ter waren dan hun voorgangers, 

om dat de reikw ijd te  van het geschut aan
zienlijk was toegenomen.

Op de site van het fo rt bevindt zich van
daag een camping. Wie goed kijkt, ziet

echter nog veel restanten. Zo is de lichte 

helling van de camping niets anders dan 

het glacis, de opgehoogde schootszone 

voor het fo rt. De perceelsindeling van 

de camping suggereert de vorm  van het 

vroegere fo rt. Achter de laurierhaag is 

een groot deel van de binnengracht be
waard. Op de toegangswegen richting 

camping markeren kasseistroken de fo rt- 

grachten en to o n t een doorsnede in cor- 

tenstaal de opbouw en hoogte van Fort 

Bedmar.

T ip :  Op Camping Fort Bedmar 
vindt u een informatiepunt met 
een plattegrond en een beschrij
ving van het vroegere fort.
®  www.fortbedmar.be

w ww .staatsspaanselinies.eu
Lexicon: w w w .staatssp aan se lin ies .eu /a lg em een /w at/term in o lo g ie

180 jaar wapengekletter De Bedmarlinie op z n best
De Stropers en de Koningsdijk

verbonden via waterlopen en verdedi- 

gingsdijken. Zo liep tussen Fort Sint-jan en 

Fort Bedmar, dwars door het Stropersbos, 

een brede gracht met achterliggende 

verdedigingswal. Dat stukje linie is vrij 

goed bewaard middenin het prachtige 

natuurgebied. Tussen Fort Bedmar en 

Fort Verboom vormde de Koningsdijk de 

verbinding. Die dijk was al in 1673 aange

legd om overstromingen u it Nederland 

tegen te gaan, en werd in 1701 versterkt 

om deel u it te maken van de Bedmarlinie.

T ip :  Het bezoekerscentrum van 
Middelburg (B) is uw vertrekpunt 
voor een wandeling door de turbu
lente geschiedenis van het stadje. 
®  www.maldegem.be/ 
toerisme/musea.htm

Synthese van vier eeuwen geschiedenis
Fort Liefkenshoek

Vesting wordt dorp
Fort Lillo

In 1586 vie l het Land van Axel in handen 

van de Staatsen. M et het doorsteken van 

de dijken was ten zuiden van de stad een 

brede kreek o n ts taa n . Langs de n oo rd 

oever daarvan wierpen de Staatsen een 

verdedigingslin ie op. Ais reactie bouwden 
de Spanjaarden een eerste reeks fo rten  op 

de zuidoever, tussen Sas van Gent en Hulst.

Nadat de Staatsen zich in 1633 m et de 
v e ro v e r in g  van  P h ilip p in e  een b ru g 

genhoofd  ve rschaften  op he t Vlaamse

vasteland, werd de Spaanse linie verder 

versterkt. Uit die tijd  dateren de forten Sint

jan, Sint-|oseph, Sint-|acob, Sint-Livinus, 

S int-N ico laas en Ferdinandus. Op het 

einde van de Tachtigjarige Oorlog kwam 

de lin ie  in Staatse handen en verloor 
a l snel haar functie . De lin ie  is nog vrij 

goed zichtbaar in het landschap. Vooral 
de in 2005-2007 o p g e kn a p te  fo r te n  

Sint-joseph, Sint-jacob en Sint-Livinus bij 

Koewacht zijn echte blikvangers.

Van tegenfort tot bunkerfort
Fort Sint-Filips

Parkeren aan de Spaanse omwalling
Bastion Keizerspoort

Ten noorden van Aardenburg bouwden 

de Spanjaarden tussen 1600 en 1604 een 

schans te r verdediging van de stad en 
de haven. Ze kreeg de naam Olieschans, 

naar het dorp Odelinsbrugge dat zich op 
die plaats zou hebben bevonden. Toen 

Prins M aurits in 1604 het Land van Cad- 

zand veroverde, ging de Spaanse bezet

ting  op de loop. De schans vie l v rijw e l 

zonder strijd  in handen van de Staatsen, 

en werd meteen ingeschakeld bij het be

leg van Sluis.

Na het Twaalfjarig Bestand boette de 

Olieschans aan m ilita ir belang in. Bij de 

inpoldering van de ondergelopen lande

rijen ten noorden van Aardenburg in 1649 

kwam de schans in de westelijke dijk van 
de Isabellapolder te liggen. Het verval 

trad in en in 1672 werd de schans opge

heven. U ite indelijk b leef er alleen een 

nauwelijks zichtbare verheffing in het 

landschap van over. Maar in 2006-2008 

is de schans gedeelte lijk gereconstrueerd 

en nu prom inent te  zien..

Vanaf het begin van de Tachtigjarige 

Oorlog werd M iddelburg meermaals 

verw oest en kwam de omgeving van het 

stadje onder invloed van de zee te staan. 

Toen de Staatsen in 1604 het naburige 
Aardenburg veroverden, begonnen de 

Spanjaarden meteen M iddelburg te ver
sterken.

In plaats van stenen muren en houten 

poorten kwamen er kanonvuurbestendl- 
ge aarden wallen en kleine bastions. Het 

kasteel werd verlaagd en versterkt. Later

kwamen daar nog grote bastions op de 

hoekpunten van de vestingswal bij.

Vandaag is de vorm van de gebastioneer- 

de stad nog duidelijk herkenbaar. De po

sitie van de tw ee bastions aan de grens is 
te  herkennen aan de perceelvormen. Van 

het oostelijke bastion zijn zelfs de contou

ren nog goed te zien, dankzij een recente 

herprofilering.

T ip Sluis kunt
goedd bewaarde vestingwal- 

bezoeken. O d het belfortlen
slaat SluisJantje van
sinds klok1424

T ip :  De zeesluis en batterij 
van Zwartenhoek (Westdorpe) 
uit 1788 zijn mooi gerestau
reerd. De sluis diende om bij 
oorlogsdreiging het polder
land onder water te zetten.

Het Verdronken Land van 
Saeftinghe is West-Europa's 
grootste brakwaterschorren- 
gebied. Geleide wandelingen 
vanaf het bezoekerscentrum 
in Emmadorp.

Om zich te verdedigen tegen de Span

jaarden liet de stad Antwerpen in 1584 

onder andere het Land van Hulst onder 

water zetten. Het water reikte to t op 
enkele kilometers van Hulst. Om te 

voorkomen dat een Staats invasieleger 

zo d ich t bij H u lst kon ontschepen, 

bouwden de Spanjaarden in 1586 Fort 

Zandberg. Het fo rt lag aan het einde 

van een zandrug die van Hulst naar de 

watervlakte liep. Tussen Fort Zandberg 

en de stad verrees Fort de Grote Rape.

In 1591 vie l Hulst in handen van de 
Staatsen die een nieuw fo rt bouwden 

tussen de stad en de Grote Rape: de 

Moerschans. Beide forten werden op

genomen in een liniedijk m et gedekte 

weg tussen Hulst en Fort Zandberg. 

In 1596 vielen Hulst en de linie weer 

in Spaanse handen. Pas in 1645 werd 
Hulst door de Staatsen heroverd. 

Prins Frederik Hendrik lie t de linie ver

der versterken. Menno van Coehoorn 

deed rond 1700 hetzelfde.

Tussen 1702 en 1713 werd een nieuw 
Europees conflict uitgevochten nadat de 

kinderloze Spaanse koning de kleinzoon 

van zijn Franse collega Lodewijk XIV ais 

erfgenaam had aangeduid.

De markies van Bedmar begon aan de 

vooravond van deze Spaanse Successie

oorlog in ijltempo de grens te versterken. 
Hij herstelde oude verdedigingswerken en 

richtte op strategische plaatsen nieuwe 

forten op. De forten werden met elkaar

T ip :  Bezoek zeker 
Het Bolwerk in Ijzendijke, 
hét m useum  over de 
Staats-Spaanse Linies.
® www.museumhetbolwerk.eu

In 1640 legden de Staatsen de Kruisdijk

schans aan om de weg van Aardenburg 

naar Sluis te  beveiligen. Deze redoute 

(een kleine, vo lled ig  om w alde  verster

king) raakte na de Tachtig jarige Oorlog 

in verva l. In 1701 werd ze hersteld om 

de Eede te bewaken, een riv ie rtje  waar

van de loop door lin iebouwer Menno van 
Coehoorn strateg isch werd verlegd. In 

1762 kocht de gefortuneerde Hugenoten

fa m ilie  Hennequin de schans om ze te  

verbouwen to t  fraaie buitenplaats.

Het vierkante woonhuis staat er nog 

steeds, en is w aarsch ijn lijk  gebouwd op 

de funderingen van een w achttoren  die 

m iddenin  de redoute  stond. M idden

p le in , b innen- en b u ite ng ra ch t zijn d u i

d e lijk  herkenbaar. En nog a ltijd  doe t de 

legende van ‘het ko ffe rtje  van Henne

qu in ’ de ronde: ergens op de Kruisdijk

schans zou een ko ffe rtje  vo l goud en ju 

welen verborgen liggen. Totnogtoe is het 

n ie t gevonden...

T ip :  Een wandelpad voert 
u over sterk geërodeerde 
vestingwallen van Aar
denburg, een interessant 
natuurgebied. Wie w eet ziet 
u er zelfs een boomkikker!

T ip :  Een stukje Vlaanderen in Zee
land: Hulst. U wandelt er over de goed 
bewaarde vestingwallen en bezoekt 
museum De Vier Ambachten.
®  www.museum.devierambachten.nl 
De forten Sint-|oseph, Sint-jacob en Sint- 
Livinus zijn verbonden door een wandel
en fietspad over de voormalige liniedijk.
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