
Fort aan de Sint Aagtendijk

Uitgegeven naar aanleiding van de openstelling op zaterdag 13 september 2008 t.g.v. Open Monumentendag.

Een oase aan de snelweg
Aan de rand van Beverwijk ligt, pal aan de snelweg A9, het Fort aan de Sint 
Aagtendijk. Dagelijks passeren hier duizenden automobilisten; weinigen zien het 
liggen en nog minder weten wat het is. Het Nederlandse leger heeft er nooit 
vandaan hoeven vechten. Toch is er een angstig verhaal te vertellen.

Toen in augustus 1914 de Eerste Wereldoorlog 
uitbrak, was de Stelling van Amsterdam 
grotendeels gereed. Ongeveer 10.000 soldaten 
bemanden de forten en het gebied ertussen. 
Waaronder de 288 manschappen in het in 1899 
voltooide Fort aan de Sint Aagtendijk.

Anno 2008 wordt een deel van het bomvrije 
gebouw door Stichting Fortpop als muziek-
oefenruimten gebruikt. In de fortwachterswoning 
en de bergloods is de schietvereniging Jacob de 
Geijn gevestigd. De rest van het fort is ongebruikt 
en wordt door Stichting Herstelling opgeknapt.

Rondleidingen 13 september 2008
Op zaterdag 13 september is het fort van 10.00 tot 
17.00 uur gratis toegankelijk voor publiek. Op deze 
Open Monumentendag worden rondleidingen door 
Stichting MEGA verzorgd.
Voorts soldaten in uniform met demonstraties van 
saluutkanon en geweer (afvuren onder voorbehoud) 
door de re-enactment groep “Nederland Neutraal”.
Daarnaast zijn er informatiekramen van:

• Stichting Militair Erfgoed Groot-Amsterdam 
(www.stichting-mega.nl)

• Stichting Herstelling (www.herstelling.nl)
• Landschap Noordholland 

(www.landschapnoordholland.nl)
• Arch. Werkgroep Beverwijk-Heemskerk 

(www.awn-beverwijk-heemskerk.nl)

Ook zal medewerking worden verleend door:

• Stichting Fortpop (www.freewebs.com/fortpop/): 
openstelling oefenruimten en bijdrage met 
akoestische muziek

• Schietvereniging Jacob de Geijn: verkoop 
versnaperingen in vm. fortwachterswoning

Kijk voor meer informatie over de Stelling van 
Amsterdam op: www.stelling-amsterdam.nl
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De Stelling van Amsterdam
Met de Vestingwet van 1874 werd tot de aanleg van 
de Stelling van Amsterdam besloten.
Vanaf 1896 tot 1914 werden de forten gebouwd op 
een afstand van 10-15 kilometer van de hoofdstad; 
een cirkel van 135 kilometer omtrek. De forten 
kregen 'nieuwerwetsche' betonnen gebouwen; 
functioneel en eenvoudig.

Een gebied rond Amsterdam zou onder water gezet 
worden (geïnundeerd) om doorgang van 
vijandelijke troepen te voorkomen. De forten waren 

bedoeld om de zwakke 
plekken van de 
inundaties te dichten: de 
wegen en vaarten. 

Mochten alle andere 
linies des Rijks door de 
vijand veroverd zijn, 
dan zouden de troepen 
op de Stelling terug trekken. Ook de koningin en de 
regering zouden naar Amsterdam gaan en zo zou de 
hoofdstad het laatste stukje vrij koninkrijk zijn, in 
de hoop dat een bondgenoot ons zou bevrijden.

Fort

Je betreedt het fort tegenwoordig 
via een dam in de gracht waar 
vroeger een brug lag. Je kijkt dan 
tegen de achterzijde, de keel, van 
de bomvrije gebouwen met de 
slaaplokalen, keuken e.d.

In de twee uitstekende keel-
kazematten stonden mitrailleurs 
en kanonnen om het gebied aan 
de achterzijde te verdedigen 
tegen een doorgedrongen vijand.

De hefkoepelgebouwen werden 
in de wal, binnen de gracht, 
gebouwd. Samen met de 
uitzonderlijke caponnière op de 
voorzijde,moesten deze een 
aanvaller bestrijden.

Van voorjaar 1947 tot medio 
1948 was het fort NSB-kamp. 
Daarna voor munitie-opslag van 
de Koninklijke Marine.

Locatie

Het fort was op deze plek 
gebouwd omdat het de oude Sint 
Aagtendijk en de westelijke dijk 
van de Zuidwijkermeerpolder 
moest afsluiten.

Maar bovenal was deze locatie 
essentieel voor de regulering van 
de inundaties in het noord-
westelijke deel van de Stelling. 
Zijkanaal A was formeel bestemd 
voor de haven van Beverwijk 
maar feitelijk voor de inundaties. 
Vanuit de caponnière van het fort 
werd onder andere de deels nog 
zichtbare inlaatsluis in de Sint 
Aagtendijk beschermd.

De Sint Aagtendijk buigt naar het 
noorden en is de verdedigingslijn 
tot het Fort bij Veldhuis. Een 
speciaal aangelegde liniewal gaat 
zuidelijk naar het Fort in de 
Zuidwijkermeerpolder.

Georgiërs

Het ‘Georgisches Infanterie-
Bataillon 822’ verbleef van 
september 1943 tot januari 1945 
in Zandvoort. Hierna gingen de 
meeste soldaten van het bataljon 
naar Texel waar ze van 5 tot 20 
mei in gewapende opstand 
kwamen tegen de Duitsers.

Een aantal Georgische soldaten 
was achtergebleven op dit fort, 
toen het Munitionslager Monika. 
Op 20 april, de verjaardag van 
Hitler, werden ze door dronken 
Duitse soldaten omgebracht.

Op 22 maart 1946 werden de 
stoffelijke resten van 15 
Georgiërs opgegraven en 
herbegraven op de Gemeentelijke 
begraafplaats "Rusthof" in Oud-
Leusden. In de jaren 1950 zouden 
bij toeval nog twee stoffelijke 
overschotten zijn aangetroffen.
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