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Het Sperfort Westervoort 

Al in de Tachtigjarige Oorlog was Westervoort een favoriete overgangsplaats over de IJssel, 
voor een uit het oosten oprukkende vijand. Deze plaats werd al in 1580 van verdedigings
werken voorzien. Na velerlei tussenvormen werd in 1864 - 1866 een fort gebouwd ter 
bescherming van de spoorbrug. Het werd een trapeziumvormig fort met twee bomvrije 
kazernes en remises à cheval van de spoorlijn. De twee helften en de twee gescheiden 
bomvrije kazernes werden door een porterne onder de spoorbaan met elkaar verbonden. De 
vorm en flankering van het aardwerk houdt het midden tussen die van het gebastionneerde en 
het polygonale stelsel. Het fort behield zijn functie tot in de Tweede Wereldoorlog. 
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De IJssellinie, inlaatpunt Westervoort 

Aanzienlijk is de hulp die de natuur aan ons land verleent bij verdediging tegen een buitenlandschen vijand 
(A.Gevers Leuven, 1869) 

Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog ontstond in 1945 een nieuwe politieke en militaire 
situatie. Als reactie op de politieke gedragslijn van de Sovjet - Unie werd in 1948 in Brussel een 
verdrag gesloten door Frankrijk, Groot Brittannië, België, Luxemburg en Nederland dat bekend 
werd als de Western Union (WU). Aansluitend werd in 1949 de NAVO opgericht. Voortvloeisel 
was dat de Westerse defensie vorm zou gaan krijgen. Het jaar 1952 werd dan ook wel ' the year of 
greatest <langer' genoemd. Onder druk van deze omstandigheden werden met spoed maatregelen 
gepland voor een betere verdedigingslinie langs de IJssel door drastische verbetering d.m.v. 
grootscheepse inundaties. Deze inundaties dienden snel gesteld te kunnen worden, gezien de grote 
dreiging vanuit het oosten. Om een grote toevoer van water in de IJssel te bewerkstelligen werden 
in de Waal bij Nijmegen en in de Rijn bij Arnhem Stuwen geplaatst om de afvoer van het water ter 
plaatse te reguleren. Het werd een gezamenlijk plan waarbij het Ministerie van Defensie en 
Verkeer en Waterstaat nauw samenwerkten. In 1961 werd het NAVO besluit genomen om het 
verdedigingsfront naar het oosten op te schuiven naar de Weser en in 1968 naar de Elbe en 
Elbe -Seitenkanaal. Hiermede kwam de Rijn - IJssellinie te vervallen. De operationele waarde was 

inmiddels sterk verminderd als gevolg van de krachtsverhoudingen te land en in de lucht, het 
eventuele gebruik van kernwapens, het tactische vermogen van de aanvaller die over amfibische 
gepantserd materieel beschikte. Een rol speelde ook voor de IJsselstreek, de schade welke 
veroorzaakt zou worden door het stellen van de inundaties. Ook de schade die kon optreden als 
gevolg van het plaatsen van de stuwen in Rijn en Waal voor het centrum van het land. Dit 
betekenden risico's die toen inmiddels onaanvaardbaar werd geacht. Na de besluitvorming over de 
opheffing, heeft een algehele liquidatie plaatsgevonden van de IJssellinie. 

WAT VAN DE WERKEN VOOR DE PLANNEN C EN D NOG OVER IS 

Van het merendeel van de ruim 750 grotere en kleinere inundatiewerken, is bijna niets meer terug te 
vinden. Enkele havens zijn herkenbaar, behalve bij Nijmegen. Het enige duidelijk herkenbare 
overblijfsel is het hoofdinlaatwerk bij Westervoort, bij kilometerraai 877, aan de rechteroever van de 
Rijn. Dit werk is bij de dijkverzwaring die in 1996 uitgevoerd is, tevoorschijn gekomen. Op verzoek 
van onze stichting en met instemming van de autoriteiten van de Provincie Gelderland en 
Rijkswaterstaat is het inlaatpunt in de dijkverzwaring ingepast, zodat het werk aan de landzijde goed 
zichtbaar blijft. Het bestaat uit zeven kokers van elk 5,50 m doorsnede, waarin stalen 
segmentkleppen hingen aan een zware betonnen balk. Met behulp van deze kleppen kon de 
waterdoorlaat naar behoefte worden geregeld als de rivier eenmaal in voldoende mate zou zijn 
opgestuwd. De segmentkleppen zijn verwijderd, de bevestigingsbalken zijn nog prominent 
aanwezig. Aan de landzijde bevindt zich een woelbak, waarin het water enigszins tot rust kon komen 
alvorens het zich via het inundatiekanaal kon verspreiden. Bij overige inlaatwerken was een woelbak 
niet benodigd. 
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VESTING - EN HANZESTAD DOESBURG 

Historie 

Doesborgh en nog velen andere namen hebben betrekking op een en dezelfde stad Doesburg. 
Gelegen op een flauwe hoogte op de plaats waar de Oude IJssel en zijn Gelderse naamgenoot 
stroomt. Al eeuwen lang een strategische plaats waar mensen hun toevlucht hebben gezocht. 
Doesburg wordt voor het eerst genoemd in een akte die gedateerd is tussen 1053 en 1071. In 
die tijd bestond de omgeving uit moerassen en zandruggen waarvan sommige bewoond 
werden. Door de gunstige ligging, aan de weg naar Munster, groeide ze uit tot een stevige 
nederzetting. In 123 7 ontving Doesburg stadsrechten. In het jaar 1343 breidde de stad verder 
uit, nadat Hertog Reinald II van Gelre en Zutphen hiervoor toestemming had gegeven. Dit 
was nodig omdat de rivieren afbreuk aan de stad deden. Hierdoor werden de huidige 
Ooipoortstraat en Meipoortstraat binnen de muren gebracht. Met de reeds bestaande Veer- en 
Koepoort beschikte de stad toen over vier poorten. De stad was inmiddels een administratief 
centrum dat tot aan Emmerik strekte. De stad maakte deel uit van de Hanze, kwam in 14 73 
aan Karel de Stoute, in 1492 aan Karel van Egmond en in de Tachtigjarige Oorlog aan de 
Staatsen. Aan het einde van de 15e eeuw keerde het tij echter. De welvaart van de Hanzestad 
begon te tanen. Een van de oorzaken was het verlanden van de IJssel. In 1552 werd besloten 
om de rivier te verleggen. Het mocht echter niet baten. De eerste jaren van de Tachtigjarige 
Oorlog en de Franse bezetting van 1672 tot 1674 brachten de stad in een diep dal. Slechts als 
vestingstad had ze nog betekenis. Van 1607 tot 1945 heeft hier permanent een Garnizoen 
gelegen. Na Zutphen was Doesburg steeds de tweede stad van het Graafschap, dit is zo tot in 
de 19e eeuw gebleven. 
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Vestingstad 

Toen in 1698 opnieuw oorlog dreigde, stelde Menno van Coehoorn, Jnspecteurdirecteur
generaal der fortificatiën, voor '"tot meerdere versterking van Doesburg een linie te maken, 
met gracht en contrescarpes, over de hoogten van den ouden naar den nieuwe IJssel". Deze 
linie welke tevens een in de IJssel te maken afdamming moest dekken, kwam tot stand tussen 
1701 en 1730 en is nog geheel aanwezig. Zij bestond oorspronkelijk uit een, vanwege de Raad 
van State aanbesteed "retrencernent" van 6 of7 lunetten met op de vleugels 2 redouten (de 
forten Bretagne en Oranje) tussen beide rivieren, maar werd ingevolge een uitgebracht rapport 
aan de Raad van State (1727) in hoofdzaak uitgebreid met een linie van 5 lunetten langs de 
Oude IJssel, terwijl het hoge retranchement van een voorgelegen lage, getenailleerde 
contrescarp of enveloppe, met brede buitengracht voorzien. In 1807 zijn bovendien achter de 
inspringende hoeken van het retranchement (z.g. Hoge Linie) dominerende batterijen of 
tenailles aangeÎegd. Bij K.B. van 25 jan. 1854 no.8 werden "de hooge en de lage linie om 
Doesburg, het hoomwerk Royal en De Vrijheid" gerangschikt in de tweede klasse van 
vestingwerken, in 1869 werd eerstgenoemd hoomwerk opgeheven en bij K.B. van 1 nov. 
1923, no.498 de overige werken. Voor de bewaring van de linies als monument van de 
geschiedenis en kunst, de.restauratie in 1948 en 1949, de beplanting, etc. is e.e.a vastgelegd 
bij Heemschut en St. Menno van Coehoom. 

(•bronnen: Atlas van historische vestingwerken in Ned., deel Ilb: de prov. Gelderland, Vier eeuwen Vestingbouw in 
Nederland en Drijvende Stuwen van de St.MvC, de vesting doesborgh van landweer tot vestingwal, foto's Doesburg 
Streekarchief Doesburg, samenstelling; Frits van Horn, maart 2004) 
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KAARTE VAN EEN GEDEELTE DÈR FORTIFICATIEN (LAGE LIN_IE) VAN DE 
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A. Dè Enkele Tenaill'E;i° off ' t ·.soogenaamde Fort GELDER;r,AND buijten 
MEIJPOORT. . 
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Het Hoornwerk Off ' t ~ootenaamde 
Het Gedetacheerde Bastion óff ' t 
De Waterk~ering~ · 
De Stadts Grachten. . . 

Fort ROIJAAL buijten de OOIJPOORT. 
Fort ORANJE 
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