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Uitvoering herstel Fort Henricus
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Aan de Raad,

Zoals u weet zijn de herstelwerkzaamheden voor Fort Henricus in volle gang. Graag informeren wij u 
over de actuele ontwikkelingen, gezien de dóórontwikkeling van het fort steeds zichtbaarder wordt.

Op 15 februari 2017 heeft Natuurmonumenten, eigenaar van het fort, aan Kuipers Infra BV de 
definitieve gunning verstrekt voor het uitvoeren van de herstelwerkzaamheden. Daarop is de 
uitvoering gestart met het ophogen van de grondwallen. De ophoging is in 2 fasen gerealiseerd, om 
de grondwallen in-één-keer-goed te laten 'zetten' (inklinken). Hierbij is rekening gehouden met de 
(door experts) geadviseerde wachttijd en het storm- en broedseizoen. Op 1 maart 2017 is gestart 
met de eerste fase. In april 2018 is gestart met de tweede fase. Eind juni 2018 zijn de grondwallen 
opgeleverd. Daarna zijn nog andere werkzaamheden uitgevoerd, zoals het plaatsen van de brug en 
de toren. De volledige uitvoering van de herstelwerkzaamheden is op 23 september jl. opgeleverd.

Eind oktober stond vervolgens een feestelijke publieksdag gepland voor de officiële opening van het 
fort. Deze is uiteindelijk uitgesteld wegens de extreme droogte en hitte in de afgelopen zomer. Het 
gras bleek hierdoor nog onvoldoende te zijn aangegroeid.
Ook heeft Natuurmonumenten in oktober geconstateerd dat er spanning stond op de houten 
wanden van de coupure (doorgang in de grondwal). Op haar verzoek is hiernaar onderzoek gedaan 
door de aannemer en constructeur. Het blijkt nu dat er grond uit de grondwal is gezakt. De grond is 
op de houten balken en tegen het hout gezakt. In november heeft Natuurmonumenten ons hierover 
geïnformeerd. Direct heeft zij de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen om de coupure met 
bouwhekken af te schermen tegen publiek, inclusief een bord met de tekst 'Verboden toegang'. (De 
toren is overigens in tact gebleven; de stalen constructie die de toren ondersteunt is in orde.)

Een deel van de grondwal en de coupure wordt nu eerst hersteld. Natuurmonumenten zal hier, als 
eigenaar, voor zorgdragen. Voor het einde van 2018 wordt, i.s.m. de aannemer en constructeur, een 
plan van aanpak opgesteld. De herstelwerkzaamheden zullen vervolgens in januari 2019 gaan 
plaatsvinden. Na afloop verdwijnen de bouwhekken en wordt er gericht toegewerkt naar de 
feestelijke publieksdag en daarmee de officiële opening van het fort! Deze zal in het voorjaar van 
2019 worden gehouden. (Een datum hoort u t.z.t.) Kortom; vanaf komend voorjaar kan iedereen

ogelijkheden!
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