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Vestingstad, Fort De Hel en Fort Sabina
De vestingstad, Fort De Hel en Fort Sabina zijn onderdeel van de Zuiderwaterlinie, hier
ook wel Stelling van Willemstad genoemd. Als linie misschien wat minder bekend, maar
de enige die meerdere malen écht is ingezet als militair instrument. Je wandelt eerst door
het centrum en over de fraaie wallen van de vestingstad. Vervolgens over een veldweg
door polder Ruigenhil naar Fort de Hel. Bovenop het fort kun je ver om je heen kijken
waar de vijand vandaan komt. De route vervolgt door het gehucht Helwijk en na het
kruisen van de snelweg kom je bij Fort Sabina, een indrukwekkend verdedigingswerk.
Het werd al in 1811 gebouwd in opdracht van Napoleon. Het fort is omringd door een
vijfhoekige aarden wal en grachten. Op de terugweg wordt het uitzicht bepaald door het
brede Volkerak en de immense Volkeraksluizen met druk scheepvaartverkeer aan de ene
kant en de Sint Antoniegorzen aan de andere kant. Op het laatste stukje van de
wandeling loop je langs het Zwanenmeer en door de verrassende bosjes van Vlakehoek
terug naar Willemstad.
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Routebeschrijving
1. Vanaf de parkeerplaats loop je over de weg de vestingstad binnen. Bij kp 52 over grasdijk

verder. Je komt uit op asfaltpad, hier rechtdoor. Even verder bij richtingwijzer rechtsaf,
grindpad. Trap op en boven linksaf. Direct op driesprong bij bankje rechtsaf naar
beneden. Daar ga je rechtdoor. Langs Raadhuis en direct daarna op kruising rechtsaf
over klinkerpad tussen bomen richting kerk. Bij Koepelkerk rechtsaf, Hofstraat.
Klinkerweg uitlopen tot wallen. Hier links aanhouden trappen omhoog en linksaf, pad over
wallen. Dit pad met bochten steeds blijven volgen tot kruising met weg bij kp 50. Hier
rechtsaf. Nu neem je bij kp 89 eerste weg schuin rechtsaf, wandelroute Grachten. *Deze
weg blijven volgen, verderop wordt het Hogeweg. Uitlopen tot voorrangsweg.

2. Hier rechtsaf, Noordlangeweg. Je verlaat Willemstad, passeert huisnummer 3 en even
daarna ga je bij kp 87 linksaf, karrenspoor tussen velden. Je komt uit op asfaltweg (aan je
rechterhand Fort De Hel) en je gaat linksaf. Je loopt Helwijk binnen, Helsedijk. Je komt uit
op voorrangsweg, verlaat Helwijk en hier rechtsaf, Tussenweg. Je loopt over snelweg
heen en passeert bushaltes. Aan eind bij kp 82 linksaf, Kraayendijk. Je neemt al snel
eerste onverharde pad naar rechts tussen velden. Bij brede lage grasdijk ga je rechtsaf.
Verderop over brede grasstrook vervolgen. Je passeert metalen hek en komt uit op
asfaltweggetje. Hier ga je linksaf. Deze Fortweg komt bij voorrangsweg.

3. Hier bij kp 84 oversteken, je loopt doodlopend weggetje in richting Fort Sabina. Je loopt
terrein van fort op, dan grindweg. Bij entree naar het fort rechtsaf, trappen op en linksaf
over gras richting metalen hekje. Door hekje en bij kp 71 links aanhouden richting water.
(Hier kun je ook grasdijk naar rechts vervolgen. Bij kp 70 dan rechtdoor langs water.) Bij
een paal 'Tussen Vesting en Fort' rechtsaf, eerst nog over gras richting kp 70. Bij
klinkerpad rechtdoor richting snelweg. Bij kp 70 ook rechtdoor richting Volkeraksluizen.

4. Bij kp 53 onder snelweg door. Dan rechts aanhouden richting wit-rode slagboom. Daarna
linksaf klinkerweg, dienstweg. Klinkerweg na huizen met bocht naar rechts volgen. Bij
asfaltweg linksaf. Bij entree parkeerplaats aan je rechterhand onder toegangshek door en
over klinkers richting houten afsluitboom. Onverhard pad volgen richting bordje van
Staatsbosbeheer. Bij bordje 'Vlakehoek' linksaf over gras langs bosrand. Op hoek van
bos en bij volgend bordje Staatsbosbeheer linksaf over gras terug naar weg.

5. Op weg rechtsaf en kort daarna op driesprong rechtdoor. Je kunt hier parallel aan weg
over gras lopen langs bomen. Even voor eind van dit pad rechtsaf weg oversteken. Je
volgt grassig pad richting houten afsluitboom. Deze passeren en bomenlaan volgen. Je
passeert bankje met zicht op Zwanenmeer. Bij volgende bank en paal 'Tussen Vesting en
Fort' linksaf, smaller bospaadje. Slingerende paadje blijven volgen tot je uitkomt bij brede
grasbaan. Hier rechtsaf. Je passeert picknickbank aan je rechterhand en vervolgt
smallere bospaadje in bosrand. Doorlopen tot asfaltweg en daar rechtsaf. Deze weg
volgen tot parkeerplaats.

Praktische informatie

Lengte van de wandeling
13 km.

Start- en eindpunt
Parkeerplaats Hellegatsweg/Lantaarndijk, tegenover Van Bellen Surf en Snow,
Lantaarndijk 12, 4797 SP Willemstad.



Openbaar vervoer
Bushalte Steenpad, lijn 103 vanuit Roosendaal. Vanaf de bushalte even teruglopen en
linksaf, wandelroute Grachten. Zie verder onder punt 1 bij *.
Bushalte Tussenweg, lijn 169 van/naar Numansdorp, niet in het weekend.

Eigen vervoer
Grote gratis parkeerplaats aan de Hellegatsweg/Lantaarndijk, aan de rand van
Willemstad.

Honden
Aangelijnd toegestaan.

Eten en drinken
In Willemstad: restaurant Bellevue.
Fort De Hel, fietscafé, http://www.fortdehel.nl/home.
Theetuin Floris en Sabina, http://www.florisensabina.nl/nl/.
Fort Sabina, http://www.fortsabina.nl/.

Tip
Willemstad, Het Mauritshuis, http://www.moerdijk.nl/Mauritshuis.html.

 Lopen langs liniesDeze wandeling maakt deel uit van de serie wandelroutes 'Lopen
langs linies' een project van Rob Wolfs (www.wolfswandelplan.nl) en Rutger Burgers
(www.routewerk.nl). Bij het lopen van deze dagwandelingen kunt u met eigen ogen een
stukje vaderlandse militaire geschiedenis aanschouwen.  U vindt de routes verspreid over
het land. Een wandelgidsje van deze routes is verschenen bij uitgeverij Gegarandeerd
Onregelmatig (www.gegarandeerdonregelmatig.nl).

http://www.wolfswandelplan.nl
https://www.gegarandeerdonregelmatig.nl?mid=WZP2
http://www.gegarandeerdonregelmatig.nl
http://www.wandelzoekpagina.nl/abonnement

