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Welkom op Fort Werk IV 

Deze rondwandeling geeft een route aan die u over het fort kan lopen met hier en daar enige 

achtergrondinformatie.   De wandeling over het fort begint op de onderste foto rechts in de hoek bij 

START. Staande op het voorterrein neemt u het pad naar boven, de helling op. Hierbij loopt u eerst 

tegen de klok in over de buitenring, het glacis. Daarna loopt u rond en  vanuit de andere hoek naar 

beneden. Vervolgens langs de muur naar het midden van het fort bij de poterne en over een van de 

twee  hellingen naar boven, naar het hoogste punt. De nummers markeren een punt waarover iets 

verteld wordt. 

Let wel goed op waar u loopt, het fort is hier en daar behoorlijk steil, dus blijf op de horizontale 

gedeeltes. U bent zelf voor uw eigen veiligheid verantwoordelijk. Mocht u aanwijzingen krijgen van 

mensen die werkzaam zijn op het fort, volg die dan alstublieft op! 

 

Eeuwenlang beschermde de Hollandse Waterlinie het westen van ons  land tegen een vijandelijke 

aanval. De vesting Naarden was hierin een belangrijke schakel, die echter vanaf de Gooise 

heuvelrug kwetsbaar was gebleken. De zandafgravingen 

rond de vesting boden onvoldoende bescherming.  

Rond 1870 werd op 2,5 km vóór de vesting Naarden een 

linie van 5 forten aangelegd. Die linie sloot de niet te 

inunderen hoge zandgronden ten zuiden van Naarden af.  

Dit werd een onderdeel van de Nieuwe Hollandse 

Waterlinie.  

Op het kaartje rechtsboven ziet u rode lijnen, dit waren de 

zogenaamde verboden kringen. Rond de forten moest 

namelijk een schootsveld vrij blijven. Om die reden mocht er 

binnen de "kleine kring" op 300m rond de forten niets 

gebouwd worden, Tussen 300 en 600 m vóór de forten wel, 

maar uitsluitend in hout. Tussen 600 en 1000 m in de "grote 

kring" mocht in steen gebouwd worden, maar ook op eigen 

risico. In tijd van oorlog moest de bebouwing in deze 

zogenaamde Verboden Kringen op last van de legerleiding 

ontruimd en gesloopt kunnen worden. Fort Werk IV is het 

laatst overgebleven van de 5 oorspronkelijke werken. Het is 

gebouwd op het hoogste punt van de Bussummer Eng. 



 
1 Fort Werk IV heeft een 'droge gracht' met daarin als fysieke hindernis een muur met schietgaten. Zo

van de redenen dat het fort een Rijksmonument is. De verdedigers konden ongezien achter de muur komen door een gang, de poterne, die midden door het 

fort loopt en vlak achter de muur aan weerszijden een deur heeft.

2 De ingang van de poterne bevindt  zich tussen de twee opritten. Over die opritten kon het geschut uit de loods naar hun posities boven op het fort get

worden. De poterne zelf is bijna 33 m lang. Bij een maximale bezetting van 100 man werden hierin extra

plaatsen. 

Ook van Bussum zijn een drietal kerktorens goed te zien

Vredekerk en de Wilhelminakerk. 

 

Fort Werk IV is inmiddels geheel in oude luister gerestaureerd

Beheer van Werk IV. Het wordt inmiddels veel en graag gebruikt

binnen als buiten. 

Mocht u het fort gezien hebben en willen weten wat uw mogelijkheden zijn om van dit unieke stukje 

Bussum gebruik  te maken, kijk  dan op onze website voor de

wandeling! 

 

 

Dr. Abraham Kuyperlaan1a   1402 SB Bussum

Werk IV heeft een 'droge gracht' met daarin als fysieke hindernis een muur met schietgaten. Zo’n gecreneleerde 

onument is. De verdedigers konden ongezien achter de muur komen door een gang, de poterne, die midden door het 

fort loopt en vlak achter de muur aan weerszijden een deur heeft. 

bevindt  zich tussen de twee opritten. Over die opritten kon het geschut uit de loods naar hun posities boven op het fort get

is bijna 33 m lang. Bij een maximale bezetting van 100 man werden hierin extra slaapplaatsen gemaakt, door daar 32 britsen te 

3 In de beide kazematten in de flanken van fort werd de normale bezetting onder gebracht. 

Rechts waren daar twee manschappenlokalen en de keuken en links een ruimte voor de 

officieren, nog een manschappenlokaal en het kruitmagazijn.

4 In vredestijd waren de forten niet bemand. In die tijd werd de bewaking verzorgd door een 

fortwachter. Die bewoonde met zijn gezin de fortwachterswoning

De woning maakte onderdeel uit van het fort en stond daarom binnen de muur. De oude 

woning is tijdens de Tweede Wereldoorlog door verwaarlozing verloren gegaan, maar in 2003 

door woningbouwvereniging Dudok Wonen herbouwd. 

muur in 1933 afgebroken om het fort toegankelijk te maken bij sportevenementen zoals een 

concours hippique. 

5 Het gebouw op het voorterrein was de artillerieloods. Hierin stonden in vredestijd de acht 

kanonnen, die bij verdediging van het fort in stelling gebracht werden.

houten loods is in 1917 afgebrand en in steen herbouwd.

6 Het hoogste punt van het fort is op 18,5 m + NAP. Van hieraf ziet u de torenspits van de 

Grote Kerk in Naarden nog net boven het flatgebouw rechtsvoor u uitstek

Ook van Bussum zijn een drietal kerktorens goed te zien, zoals van links af de St.Vituskerk, de 

eel in oude luister gerestaureerd en wordt beheerd door de stichting tot 

Het wordt inmiddels veel en graag gebruikt voor allerhande  activiteiten, zowel 

en willen weten wat uw mogelijkheden zijn om van dit unieke stukje 

kijk  dan op onze website voor de mogelijkheden. Geniet allereerst van de 

1402 SB Bussum     www.fortwerk4.nl 

gecreneleerde muur is voor Nederland uniek en een 

onument is. De verdedigers konden ongezien achter de muur komen door een gang, de poterne, die midden door het 

bevindt  zich tussen de twee opritten. Over die opritten kon het geschut uit de loods naar hun posities boven op het fort getrokken 

slaapplaatsen gemaakt, door daar 32 britsen te 

In de beide kazematten in de flanken van fort werd de normale bezetting onder gebracht. 

Rechts waren daar twee manschappenlokalen en de keuken en links een ruimte voor de 

manschappenlokaal en het kruitmagazijn. 

In vredestijd waren de forten niet bemand. In die tijd werd de bewaking verzorgd door een 

fortwachter. Die bewoonde met zijn gezin de fortwachterswoning 

De woning maakte onderdeel uit van het fort en stond daarom binnen de muur. De oude 

woning is tijdens de Tweede Wereldoorlog door verwaarlozing verloren gegaan, maar in 2003 

 Helaas is het middengedeelte van de 

muur in 1933 afgebroken om het fort toegankelijk te maken bij sportevenementen zoals een 

Het gebouw op het voorterrein was de artillerieloods. Hierin stonden in vredestijd de acht 

g gebracht werden. De oorspronkelijke 

houten loods is in 1917 afgebrand en in steen herbouwd. 

Het hoogste punt van het fort is op 18,5 m + NAP. Van hieraf ziet u de torenspits van de 

Grote Kerk in Naarden nog net boven het flatgebouw rechtsvoor u uitsteken. 


