
Voorstudie van de Stelling van Amsterdam met een Fort ten zuiden van Zaandam. 

Inleiding tot de Stelling van Amsterdam. 

Rond 1800 was Amsterdam omgeven door meren, veengebieden en polders. De stad lag hierdoor tijdens de Bataaf-

se Republiek (1795-1806) relatief goed beschermd tegen vijandelijke aanvallen. Deze kwamen in het verleden uit het 
zuiden of het oosten, maar in 1799 werd Amsterdam vanuit het noorden bedreigd. 
In 1799 landde een geallieerde Engels-Russische legermacht op de Noord-Hollandse kust bij Callantsoog met als doel 

de Franse en de Bataafse troepen te verdrijven, en van ons land weer een Koninkrijk te maken. Om de opmars naar 

het zuiden van dit leger te stuiten, werden polders tussen de Zuiderzee en het Wijkermeer bij Beverwijk onder water 

gezet (geïnundeerd) en schansen opgeworpen tussen het Wijkermeer en de Noordzeekust. (Op deze manier ont-

stond de wat latere permanente lunetten linie van Beverwijk). De aanvaller werd verdreven, maar door deze invasie 

was de toon gezet: men moest zich in de toekomst voorbereiden op de verdediging van de hoofdstad op alle fron-

ten. 

Op deze kaart is te zien dat de stad Amsterdam zeer goed door het water van het IJ is beschermt, Zaandam ligt be-

neden midden. (noorden is onder) Kaart N.H.A Haarlem (detail). 
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Het IJ en het Wijkermeer werden van 1865 tot 1872 droog-

gemalen. Koning Willem III opende in 1876 het Noordzee-

kanaal. De veranderde geografische omstandigheden en de 

sterk verouderde Posten van de Generaal Baron C.R.T Kray-

enhoff, dwongen nieuwe maatregelen af om de verdediging 

van de hoofdstad te organiseren. Ook aan de noordkant 

moest een sterke verdediging komen. De drooggevallen IJ-

polders, maar vooral het Noordzeekanaal gaven direct toe-

gang tot het hart van de hoofdstad. Deze grote verandering 

van de militair-geografische omstandigheden was aanleiding 

om nieuwe plannen te smeden en dat gegeven was mede 

aanleiding tot de Vestingwet van 1874, waarin alle partijen 

zich in konden vinden. 

Prent Rechts onder:  “Ontmantel ons dan kunnen wij de armen vrij bewegen” . Politieke prent uit 1872. Vijf steden 

maagden smeken de minister van Oorlog generaal van Limburg Stirum hen te ontmantelen. Op grond van de ves-

tingwet uit 1874 werden tal van vestingen opgeheven deze had dan ook als bijnaam “de sloperswet” 



Onder druk van deze omstandigheden zag Nederland zich genoodzaakt om de landsverdediging ingrijpend te her-
zien. De vestingwet van 1874, de wet tot regeling en voltooiing van het vestingstelsel, bekrachtigde dit. De belang-
rijkste maatregel was de ontmanteling van tientallen vestingsteden, dit waren vertegenwoordigers van een achter-
haalde oorlogsvoering. Zij kregen nu ruimte voor zeer noodzakelijke stadsuitbreiding. Verder werd bepaald dat de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie de hoofdverdedigingslijn van het vestingstelsel was, en dat er rond Amsterdam een 
nieuw aan te leggen kringstelling zou komen als Nationaal reduit: De Stelling van Amsterdam. Bij een vijandelijke 
doorbraak konden het leger en de regering zich terugtrekken binnen het reduit, in afwachting van hulp door een 
bevriende mogendheid. 

Boven: 

De vestingwet zoals het in de Dag, Week, en Staatsblad 

werd gepubliceerd. 

Nieuwe ontwerpen voor een linie rond Amster-

dam. 

Eén van de eerst ontwerpen voor een vernieuwde Stel-

ling rond Amsterdam die worden gepubliceerd, is van de 

hand van de Kapitein J.H Kromhout uit 1869. Na zijn 

publicatie van het linietracé en de ontwerpen voor ver-

dedigende Forten volgen er meer. De meeste getuigen 

van een traditionele visie op het Fortontwerp. Krom-

houts ontwerp is ook traditioneel van opzet. Het verwijst 

nog steeds naar het gebastionneerde stelsel. Alle ont-

werpers van plannen voor een stelling laten zich leiden 

door de mogelijkheden die het landschap biedt om het 

te inunderen. Hij wilden veelal gebruik maken van de al 

bestaande dijken en waterlopen. De oorlogen in de 

buurlanden maakten ook duidelijk dat de geschutstech-

niek grote vorderingen maakte. en dat bestaande ves-

tingwerken daar niet meer tegenop gewassen waren. De 

dracht en de vuursnelheid van het geschut waren ver-

groot en de precisie was verbeterd door de introductie 

van de getrokken kanonloop. 

 

Rechts: 

Portretfoto (op en top militair) van Generaal-Majoor der 

genie Johachim Hendrik Kromhout, inspecteur van het 

wapen der genie van 1886 tot 1895. 

Boven: 

Titel en handtekening van J.H Kromhout. 
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Belangrijk discussiepunt was het tracé van de hoofdverdedigingslijn van de nieuwe kringstelling. Hiervoor werden 

verschillende voorstellen gedaan, en verschillende ministers van oorlog beten er hun tanden op stuk. Tussen het 

eerste plan uit 1869 en het definitieve plan uit 1894 passeerden negen verschillende voorstellen de Tweede Kamer, 

alle gebaseerd op de mogelijkheden om inundaties te stellen voor de verdediging. De Stelling van Amsterdam zou in 

de eerste plaats een waterlinie worden, met op regelmatige afstand van elkaar Forten om de accessen (doorgangen 

in de linie) te verdedigen. Een van deze voorstellen was die van de Kapitein J.H Kromhout. Deze wil ik beschrijven, 

deze linie bij Zaandam is niet doorgegaan, maar voor de Zaanstreek in die tijd wel van belang, gezien de voorstellen 

van de inundatie. Het idee van Kromhout was om de oude linie van Krayenhoff te gaan herinrichten. Verspreid in de 

omgeving van Zaandam liggen nog resten van deze versterkingen: binnen het gebied waren twee van deze militaire 

posten of batterijen aanwezig. Dit waren Post No 1 te Kouhorn gelegen aan de Oostzanerdijk ten noorden van de 

Couhornerbraak, en de Post No 2 te Kadoelen deze post lag vanaf ca 1800 aan de Landsmeerderdijk, bij de Zaan-

streek zouden nieuwe werken gerealiseerd moeten worden. Deze werken werden gepland, ten zuiden van Zaandam 

een Fort, aan de Overtoom te Westzaan een Batterij, en een Fort te Nauerna, dit alle gedekt door een zeer brede 

inundatie die de dorpen Assendelft, Westzaan, Zaandijk, Oostzaan en Zaandam ingevolge van het nationaal belang 

onder water zou kunnen zetten (plas en Dras) inundatie van het gebied was van vitaal belang voor de verdediging. 

Boven: 

Kaart van rond het IJ van Generaal Krayenhoff (Copy naar 1799) De blauwe gebieden zijn de inundatie vlakte, wat 

de Zaanstreek betreft spelen hierbij de zuidkant van de Wormer, de oostzijde van de Zaan en het IJ een belangrijke 

rol. Voor Assendelft en Westzaan is er voor als nog geen oplossing gevonden. 

De Inundatie van het gebied rond Zaandam. 
 

Het inunderen van het Zaan gebied zou gebeuren, omdat de landeigenaren dit graag wilde met zoet water worden 

geinundeerd. Dit water was afkomstig uit Schermer boezem, samen met de hoog opgezette wateren en vaarten in 

Noord Holland. Men kon ook indien de nood erg hoog was water inlaten vanuit het IJ, dit water was brak zodat de 

landeigenaren jaren te maken zouden hebben met zout op hun landerijen. Het eigenlijke inunderen zal men daarom 

doen door alle uitwateringen van de polders dicht te zetten en niet meer te bemalen, dit waren onder andere de mo-

lens aan het Barndegat. Ook zal men sluizen openen die in verbinding staan met het water buiten het inundatievlak. 

Het inlaten van water op de polder Oost Zaan(dam) geschied door het Twiske sluisje die het water inlaad van de 

Veersloot die weer in verbinding staat met de ringvaart van de Wijde Wormer. Ook konden twee sluizen het water 

inlaten uit de hoog opgezette Zaan. Dit water de Noorder-Valdeursluis en de Zuider-Valdeursluis dit waren beide slui- 
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zen aan de Oostzijde van de Zaan dit water was zoet.  

Indien snel geinundeerd diende te worden, weliswaar met brak water, kon men gebruik maken van de schutsluis aan 
de Oostzaner-Overtoom, de molensluis bij Kadoelen, de molensluis bij het Barndegat, de Hanepadschutsluis in Zaan-
dam. De Duikersluis te Zaandam, de kleine schutsluis te Zaandam en de grote schutsluis te Zaandam waren er om 
aftapping van het hoge water uit de Zaan tegen te gaan, of indien het water in de Buiten-Zaan hoger was binnen te 
laten. Mocht er te veel water op de polder komen kan men de molens aan het Barndegat weer in werking stellen. 
Het zoete water dat voor inundatie nodig was, werd door het Noord Hollands Kanaal getransporteerd naar het Lange 
of Alkmaarder-meer, dit was een water buffer, vandaar werd het hoog opgezet naar de Markervaart die uitkomt op 
de splitsing de Zaan en de Nauernasche-vaart. Het water dat de Zaan opkomt was ook hoog opgezet, het omringen-
de land was van een lager peil dan het peil in de Zaan, het water liep in de Zaan langs de verschillende schut-sluisjes 
die daar in de kade dijk lagen door deze sluisjes kon men de landerijen onder water zetten door in de sluisdeuren de 
tolkleppen te openen, hiervoor moest wel eerst de sluisdeur aan de landzijde worden geopend en worden vastgezet 
aan de sluismuur, en de tolklep(pen) aan de andere sluisdeur te openen zodat het water in de polder kon stromen. 
De polders ten westen van Zaandam zouden worden geinundeerd op dezelfde manier door zoet water vanuit de Pa-
penpadsluis, de Weelsluis en de sluis te Vrouwenverdriet, ook kon men beschikken over de Hoendersluis en de Jaap 
Haversluis, de sluis aan de Westzaner Overtoom, en sluis te Nauerna.  

Boven: 

Kaart van Zaandam (detail) met de Oostzijde en de Westzijde van de Zaan, in de Oostzijde ziet man de Noor-

der en de Zuidervaldeursluis, het sluizencomplex met het Oorgat (spuisluis) Kleine Sluis en Grote Sluis en de 

Overhaal. De grote sluis in de Buiten Zaan is de Hoornsluis deze is gesloopt ten behoeve van het Soeteboom 

gemaal aan de Hogendijk. In het midden bij de inkeping in de Westzijde het Papenpad en de sluis. 
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Boven: 

Het Sluizencomplex te Zaandam omstreeks 1890 vanuit het midden naar rechts de duikersluis of Oorgat, dan de  

Kleine Sluis, en rechts de Grote sluis (Hondsbossesluis). Deze sluizen kon men inzetten (was het plan) voor de inun-

datie. 
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Links: 

Op deze kaart ziet men het Inunda-

tiegebied zoals de inundatie gesteld 

zou kunnen worden het rose gedeelte 

is de polder Westzaan tot aan de 

Nauernasche vaart, het oranje is de 

polder Oostzaan, de dijken van de 

Oost en de Westzijde zijn de keerka-

de en blijven droog. Het andere zou 

geinundeerd kunnen worden. 

Tekening Dienst der Genie. 1885. 

Bibliotheek. U v A. Archief Kromhout 

 

Boven: 

Twiske of Suzanna Sluis 1920. Deze sluis zou een be-

langrijke rol kunnen spelen bij het inunderen van de pol-

der  Oost(zaandam). 

Boven: 

De Papenpadsluis +/- 1950 Deze sluis kon gebruikt wor-

den bij de inundatie van de polder Westzaan. 

Rechts: 

De Zuidervaldeur sluis, deze sluis zo werd gedacht kon 

ook een rol spelen in de inundatie van de Polder Oost

(Zaandam). Foto +/_ 1920. 



Boven: 

En foto wil ik u niet onthouden, een luchtfoto uit 1920 van het sluizencomplex van het centrum van Zaandam, geno-

men door de voormalige luchtvaart afdeling van de Koninklijke Landmacht. Een boot van de Alkmaar Pakket vaart 

juist de sluis uit. 
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Het Fort te Zaandam. 
 

Een ieder die nu over de Den Uil brug rijd zal niet vermoeden dat aan de zuidoostzijde van deze brug in het jaar 

1869 -1880 een militair verdedigingswerk had moeten komen. De bedoelde plaats is de plek waar nu de begraaf-

plaats is. Het terrein was voor die tijd de zogeheten Boerenbraak, deze is gedempt in 1909 ten behoeve van de be-

graafplaats. Eerder was deze plek in het oog voor het bouwen van een verdedigings werk (Fort) ten behoeve van de 

nieuw ontwikkelde “Stelling van Amsterdam”. Van de toen Kapitein der Genie J.H Kromhout. 

Links: 

De bedoelde plek is de Boerenbraak deze 

zou gedempt moeten worden ten behoeve 

van het Fort ten zuiden van Zaandam. De 

dijk die zijn beloop vind op de kaart van 

boven naar links is de nu Zuiddijk later 

word die dijk Noorder-IJ en Zeedijk. 
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Boven:  
 
Kaart van het bedoelde Fort ten zuiden van Zaandam met op de rechter kaart de  positie van het Fort langs de Voor-
zaan, met ingetekend het Noordzee kanaal met daaroverheen de spoorbrug in de spoorverbinding naar Amsterdam. 
Van Zaandam komt de Zuiddijk overgaand in de Noorder IJ en Zeedijk. 
De kaart rechts is de plattegrond hoe het Fort er zou komen uit te zien, het was er een van het, gebastionneerde 
stelsel, binnenin lagen traversen, en buiten om een dijk  (donker groen) met brede gracht, de kamers waren in de 
dijk gesitueerd, De bewapening van het Fort stond tussen het binnen Fort en de dijk, de Noorder IJ en Zeedijk liep 
om het Fort heen aan de binnenzijde van de Noorder IJ en Zeedijk. 



Blz 08 

Enige jaren voor de aanname door de tweede kamer van de Vestingwet van 1874. werd er een Fortenlinie bedacht 
(nooit gerealiseerd), waarbij er een Fort diende te komen te Zaandam Zuid, deze diende gedekt te zijn door een in-
undatie (militaire studie Stelling van Amsterdam 1869). Het Fort moest op de plek komen waar heden de begraaf-
plaats Zaandam Zuid is. Dit perceel was vroeger De Boerenbraak. Door verbetering van het artillerie-geschut ging de 
aanleg niet door. 

Boven: 

De doorsnede van de dijk rond het werk, rechts het glasis uitlopend in een natte gracht, de binnendijk van het werk, 

de borstwering waarachter men het geschut kon zetten, dan weer aflopend naar het hogere binnenplein. De 2 gele 

vlakken zijn zandkisten ter ondersteuning van de dijken van de droge gracht, en om de kogels van de eventuele vij-

and op te vangen.  

Van 1869 tot 1885 werd er nog niets gedaan aan de “Stelling van Amsterdam” behalve plannen maken voor de ver-

dediging van onze Hoofdstad. Om de werken die er zouden komen zo goedkoop mogelijk te maken gebruikte men 

de dijken die er al lagen om daarlangs de verdedigings-werken op te richten, zo had de Kapitein J.H Kromhout, een 

van de Ingenieurs der Genie het idee de Boerenbraak te dempen en een verdedigingswerk op te richten het zoge-

naamde “Fort ten zuiden van Zaandam”. Het was de bocht in het IJ, wat uitkeek over het IJ, de dijken van dit water 

konden dienen als verdedigings dijk ter bescherming voor eventuele vijandelijke aanval. Het Fort zou verder omringt 

worden door hoge dijken deze dijken hadden een hoogte van 2.50 meter en zou glooiend aflopen naar de buitenzij-

de van het werk (glacis) ook aan de landzijde zou het werk verdedigd worden door een zeer brede gracht. De taak 

die het Fort kreeg was de verdediging van de IJ-dijken, en de dijken van de Zaan, en van de toen aangelegde 

spoorwegdam op de spoorbaan Amsterdam-Zaandam (men was in die tijd nog bezig met de kanaalwerken). Binnen-

in het verdedigingswerk waren de traversen (verhogingen) opgeworpen waarin zich de gemetselde gebouwen zou-

den bevinden. In deze gebouwen waren kamers waar men logies kon vinden voor de militairen, en de munitie voor 

het geschut dat gebruikt diende worden. 

Boven: 

De oude dam en spoorbrug Zaandam-Amsterdam over het Noordzee Kanaal, deze dam en brug diende volgens 

Kromhout mede verdedigd te worden door het te bouwen Fort ten zuiden van Zaandam de afstand tussen het Fort 

en de spoorbaan was ongeveer 800 meter. 
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De bedachte Bewapening voor het Fort ten zuiden van Zaandam. 

De bewapening van het Fort zou moeten zijn. 
4 getrokken kanonnen van 16 cm. 
2 voor de verdediging van de IJ dijken richting Kouhorn (Oostzaan) en 2 voor de verdediging het talud van de spoor-

wegdam en dijk aan de Zaanse zijde. Deze 4 kanonnen moeten het verhinderen dat de eventueel aangevoerde zwa-

re kanonnen van de vijand op en over deze dijken konden komen. Deze kanonnen konden vuren vanachter een ge-

dekte wal in open batterij. 

1 getrokken kanon van 12 cm brons kort. 
3 getrokken kanonnen van 12 cm ijzer lang. 
Deze dienden voor het ondersteunen van de 4 bovengenoemde kanonnen.  

2 houwitsers 20 cm deze moesten geplaatst worden op de Noordoostelijke en Zuidwestelijke bastions om hun pro-

jectielen te werpen achter de IJ dijkbochten en de spoorwegdam en brug op ongeveer 800 meter van het verdedi-

gingswerk.  

2 houwitsers van 15 cm kort. 

2 gladde kanonnen 15 cm, deze zullen dienen voor het bestrijken van de IJ dijken, zowel in de richting van Zaandam 

alsook naar de Kouhorner-hoek, terwijl deze kanonnen ook reversvuur kunnen geven op de spoorwegbrug. 

2 gladde kanonnen van 9 cm brons dienen voornamelijk voor de verdediging van de flank, en het geven van vuur op 

de spoorbrug. 

Met 2 toegevoegde Coehoorn mortieren is het werk wel in staat tot verdediging.  

Links: 

16 cm getrokken geschut achterlaat op hoge affuit mo-

del 1885. 

Het geschut stond achter een gedekte wal van palissa-

den en ijzeren platen en stond op een houten plateau 

met houten wiggen voor de terugloop, het geschut had 

een bereik van ongeveer 8 kilometer. Voor die tijd een 

groot bereik. 

Onder: 

12 cm geschut op hoge affuit achter een wal, van dit 

geschut moesten er 4 worden opgesteld op het ontwor-

pen Fort ten zuiden van Zaandam. 



Het benodigde buskruit in oplegging voor deze wapens bedroegen in vredestijd 2920 kilo, en de benodigde man-

schappen voor de bediening van dit geschut bedroeg het aantal van 80 man. Deze manschappen vonden binnen het 

Fort logies, een keuken latrines (wc) kortom alles was aanwezig voor het levensonderhoud in die tijd. De bezetting 

van het Fort ten zuiden van Zaandam moest in tijd van oorlog bestaan uit de 80 man, ook moest er nog rekening 

mee gehouden worden dat militairen inkwartiering bij burgers noodzakelijk zou zijn.  

Links: 

Staatje van het noordfront van de Stelling, de 6e rij is 

het Fort ten zuiden van Zaandam, wat hier opvalt is dat 

het Fort te Nauerna meer geschut zou krijgen als die 

van Zaandam, en daarom ook meer manschappen. 

Wel valt op dat de artillerie zeer goed was vertegen-

woordigd zou zijn. 
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De dienst der genie had ook een berekening gemaakt van de kosten van het maken van het Fort ten zuiden van 
Zaandam. Deze berekening is gemaakt in het jaar 1875 en bedroegen voor die tijd zeer grote bedragen. 
Bij deze gelden is niet opgenomen het dempen van de Boerenbraak en de aanvoer van grond voor het opvullen van 

de braak. Wel is opgenomen de onteigening van het omringende 4½ hectare land. Aanleg van het glacis, inklinken 

van de grond, vlakken daarvan, aanleggen van traversen, metselen van de versterkingen in deze traversen enz. enz. 

dit alles bij elkaar kwam volgen berekening uit 1875 op een bedrag van 220.000 gulden. 

Boven: 

De gedachte kosten die gemaakt zouden worden in het noordfront zie je hier op rij. 

 

Dat het Fort ten zuiden van Zaandam niet doorgegaan is, was te danken aan de uitvinding van de toen zeer sterke 

brisante granaat in 1885, deze granaat kon grote bressen slaan in de verdedigingswerken die van metselwerk opge-

trokken waren, veel verdedigingsweken voor de toen Stelling van Amsterdam waren toen al op papier gezet. 
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