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De Nieuwe Hollandse Waterlinie 
In 1819 begon de bouw van Fort de Bilt. 
Dit fort maakte deel uit van de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie, die liep van de Zuiderzee 
door Nederland naar de Biesbosch. Dit 
verdedigingswerk had als doel het beschermen 
van het westen van Nederland, daaronder 
valt ook Utrecht. Dat gebeurde door langs 
de waterlinie stukken land 70 cm onder 
water te zetten. Zo kon de vijand het westen 
niet bereiken, want het water was niet diep 

genoeg om op te varen en te diep om doorheen 
te waden met paarden en kanonnen. 
Het fort heeft een vlindervormig terrein 
met onder andere bomvrije kazernes. In 
1902 kwam er een schietbaan bij. In 1930 
werd de Biltsestraatweg dwars door het 
fort heen aangelegd, zodat er een goede 
verkeersverbinding met Utrecht ontstond. Dit 
was nodig omdat door de komst van de auto er 
steeds meer verkeer kwam.
 
De tweede wereldoorlog 
Toen de Tweede Wereldoorlog uit brak had de 
waterlinie geen nut, want de Duitsers vielen 
Nederland aan met vliegtuigen. Fort de Bilt 
werd toen een Duitse militaire basis. Tijdens 
de oorlog vonden hier veel executies plaats, 
minstens 140 mannen werden vermoord. 
In 1945 werd de waterlinie voor het eerst in 
werking gezet door de Duitsers, zo wilden ze 
de geallieerden tegenhouden. Dit lukte niet 
en de geallieerden bevrijdden Nederland. Ze 

FORT DE BILT: VAN EXECUTIE NAAR EDUCATIE

U bent waarschijnlijk wel eens langs het grote hek aan de Biltsestraatweg gefietst en misschien 
weet u dat achter dit hek het gebouw Fort de Bilt ligt. Over dit gebouw, dat beschikt over een 
grote geschiedenis, hebben vier scholieren uit de 2e klas van de Werkplaats Kindergemeenschap 
in Bilthoven een artikel geschreven. 

De oude schietbaan van Fort de Bilt.
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gebruikten Fort de Bilt als gevangenenkamp 
voor vrouwen die lid waren van de NSB. Hier 
werden ze tijdelijk gevangen gehouden, totdat 
was uitgezocht wat ze hadden misdaan. 

Herdenking 
In 1949 werd op het terrein van Fort de Bilt 
een monument onthuld. Dit monument is 
voornamelijk voor de mannen die hier zijn 
gestorven en hun achtergebleven familie en 
vrienden. Elk jaar word hier op de zaterdag voor 
4 mei een speciale herdenking gehouden. 

Educatie 
Tegenwoordig is de ene helft van Fort de Bilt 
in gebruik door de marechaussee. Het is niet 
mogelijk om deze helft te bezoeken, want er 
worden nog steeds militaire oefeningen gedaan. 

De andere helft is in gebruik als educatief 
centrum voor scholieren. 
Er is een tentoonstelling ingericht over de 
vooroordelen, het zondebokverschijnsel en het 
verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog en in het 
heden.
Hierbij wordt vooral de nadruk gelegd op 
pesten en vooroordelen. Deze tentoonstelling 
is vooral gericht op kinderen van de 7e en 8e 
groep van de basisschool. 
Ook is het mogelijk om langs te komen en 
over het terrein te lopen. Op het terrein zijn de 
meeste oude bunkers en gebouwen zichtbaar. Er 
wordt ook veel informatie gegeven door middel 
van informatieborden die over het hele terrein 
verspreid zijn. 
Fort de Bilt is een plek met een uitgebreide 
geschiedenis waaruit we een hoop kunnen leren 
over de geschiedenis van de gemeente de Bilt 
tijdens oorlogstijden. 

De zes herdenkingsstenen bij Fort de Bilt, 
met daarop alle namen van de mannen die 

hier zijn omgekomen.

Het monument geeft een aantal bijzondere 
eigenschappen wee, zoals: kwetsbaarheid, trouw, 

aanhankelijkheid en verdriet.


