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  Zelf op pad rondom het Fort

Belevingsroute voor jong en oud (kinderen altijd onder begeleiding van een volwassene)
Door middel van een routebeschrijving met zintuigprikkelende aanwijzingen word je al wandelend 
geleid door de ruige natuur van de Klompenwaard rondom Fort Pannerden en krijg je “spelenderwijs”  
informatie over diverse wetenswaardigheden  over waard, fort en omgeving.
Afstand: ca. 1,5 km; duur: ca. 1 uur.

Let op! 
�	Stevig schoeisel aanbevolen! Lange broek ook in zomer i.v.m. brandnetels en teken.
�	Bij warm weer: water mee om te drinken onderweg!
�	Houd minimaal 25 meter afstand van de grote grazers: Konikpaarden en Rode Geuzen. 
 Als ze jongen hebben: 50 m! 
�	Voederen mag niet.
�	Loop en praat rustig zodat de dieren, groot en klein  niet worden verstoord.
�	Op de kribben lopen is gevaarlijk: het water is diep en er is een flinke stroming! 
 Dus blijf op het land en zand!
�	Honden altijd aan de lijn.
�	Zet je ogen, oren, en neus open! Er valt heel wat te beleven!
�	Een rode of blauwe pijl verwijst naar een opdracht.
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  Bunker 

Startpunt ingang fort
Vanaf de brug loop je tot op de dijk en je slaat rechtsaf; aan het einde van het pad zie je een 
klaphek, daar ga je doorheen. Je ziet dan rechts een  grijs betonnen bouwwerk met rondom 
4 schietgaten. Dit is een kazemat. Kazemat is afgeleid van het  byzantijnse begrip chasmata dat 
beschutte schuilplaats betekent. Na de tweede wereldoorlog worden deze bouwwerken bunkers  
genoemd.  

Wist je dat: deze bunkers gebouwd zijn door de Nederlanders vlak voor de Tweede 
Wereldoorlog? Er staan er 7 rondom het fort. Ze zijn gemaakt van gewapend beton, de ramen 
(= schietgaten) zijn klein. Hierdoor werden de soldaten zo goed als mogelijk beschermd tegen 
aanvallen. Er stonden mitrailleurs in opgesteld waarmee ze  een aanval konden afweren.

Toen de oorlog uitbrak op 10 mei 1940 waren de 
bunkers nog niet helemaal klaar: de deklaag  van 
zand en aarde was er nog niet op aangebracht.  
Sommigen beweren dat het beton nog nat was! 
(Vergelijk het dak maar  eens met het fort: 
dat ligt goed gecamoufleerd  door zand en 
aarde en begroeiing in het landschap).  
De bemanning op het fort heeft zich op 
10 en 11 mei 1940 heldhaftig verdedigd, 
maar moest zich op 11 mei toch al overgeven 
aan de Duitsers. Het fort was omsingeld en 
de overmacht was veel te groot.
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  Batterijen en radarstation
Loop over het gemaaide pad langs de bunker tussen de stekelige doornhagen tot aan het radar 
station (zie foto). 

Wist je dat: in het fort kannonen opgesteld stonden in zwaar bepantserde kazematten 
waarmee de soldaten konden schieten op een vijand? Binnen in het fort kun je nog een kanon in 
werking zien!

Draai je halverwege om. Kijk naar 
het fort. Dan heb je mooi zicht op de 
Rivierbatterij, een stukje Rijnbatterij 
rechts en links de Waal batterij. 

In deze omgeving kun je regelmatig 
kleine vogels waarnemen: o.a. putters, 
graspiepers, veldleeuweriken. 
Hoor en zie jij ze ook? (Kijk op de 
herkenningskaart vogels pagina 18). 
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Links ligt het Pannerdensch Kanaal. Kijk eens welke schepen er voorbij komen: 
bv. plezierboten? vrachtschepen? politie-boten? anderen? 
Waar denk je dat zij naar toe gaan? Uit welk land zijn ze afkomstig? 
Waaraan kan je dat zien? Welk land ligt hier vlakbij?

Loop nu verder door naar het radarstation.

Dit station is van Rijkswaterstaat. Het houdt de 
bewegingen van schepen, water en weer in de gaten 
en geeft aanwijzingen over hoe te varen. 
Je mag helaas het trapje niet op! 

Wist je dat: het Pannerdensch Kanaal is gegraven tussen 1702-1707, met als doel meer 
water richting Nederrijn te laten stromen? Voor die tijd stroomde er veel te weinig water naar Rijn 
en IJssel. Als gevolg hiervan ging de handel met steden langs Rijn en IJssel achter uit. 
En er was nog een ander groot probleem. We hadden in die tijd te maken met de Hollandse 
waterlinie, een verdedigingslinie die liep van de Zuiderzee tot de Biesbosch. In geval van dreigende 
oorlog kon men deze linie onder water zetten (inunderen) en voor het benodigde water was men zo 
goed als geheel afhankelijk van de Rijn. Bij inundatie zette men land onder water tot kniehoogte, 
waardoor het onmogelijk was om heelhuids te paard, te voet  of per boot het gebied door te gaan.  
Het fort is gebouwd voor de landsverdediging en om te voorkomen  dat de vijand het Pannerdensch 
Kanaal kon afdammen.

Later is de lange dam (strekdam of schephoofd) waar je nu overheen loopt aangelegd en de kribben 
langs het water. Dit alles om te zorgen dat er niet teveel en niet weinig water de Rijn en de Waal 
instroomt: dat gebeurde daarvoor geregeld, met als gevolg flinke overstromingen! 
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  Doornappel
Op de foto zie je een uitgebloeide doornappel. Die is giftig! Als je vanaf het radarstation nog 
50 stappen verder over het pad loopt kom je er misschien  eentje tegen langs het pad. 
Dit is een van de bijzondere planten die in dit gebied  groeien.  

Wist je dat:  Deze stekelige struiken en planten hier komen via de zaden die vogels en 
grazers verspreiden, maar ook via de wind over en via het water.

Wist je dat:  de runderen in de Klompenwaard Rode Geuzen heten? En dat zij eten door 
planten met hun tong uit de grond te trekken? De paarden hier zijn Konikpaarden en schrapen 
planten met hun hoeven los. Kleine zoogdieren zoals muizen eten de plantjes door ze af te zagen 
met hun tandjes. Daardoor ontstaat in het landschap verschillende hoogten in de begroeiing. 
Let maar eens op!

Kun je één doornappel spotten? Zo niet, zoek niet verder, want dan hebben 
onze grazers hem “te grazen genomen”! Of het is niet het goede seizoen. 
Zie je nog andere stekelige planten of struiken langs het pad? 
Waarom zouden die hier juist groeien? Wat zijn dit voor planten/struiken? 
Kijk op pagina 20.
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Kijk onderweg goed rond en sta even stil: zien jullie  sporen van de grote grazers  
bv. pootafdrukken, vijgen, vlaaien? Zien jullie ook sporen van andere dieren?
Van welke denk je? Zie pagina 8 en 9. Peuter eens met een takje in de poep. 
Ruik er eens aan. Kan je nog zien/ruiken wat ze gegeten hebben?  
Zie je er iets op groeien of in bewegen? Poep van de dieren is weer voedsel 
voor andere diertjes!

Loop nu via een van de “ruige” paadjes naar 
beneden richting de Waalstrandjes. 
Deze paden zijn niet door mensen gemaakt, 
maar zijn uitgesleten door de grote grazers die 
hier lopen: de Rode Geuzen en Konikpaarden. 

Wist je dat: de Konikpaarden en de Rode Geuzen in 
de Klompenwaard zijn ingezet om te voorkomen dat de 
natuur dusdanig verruigt dat er geen doorkomen meer aan is? 
Behalve door begrazing banen de Rode Geuzen met hun 
hoorns hun weg dwars door de ruigtes! Net als de landgeiten 
kunnen zij in weer en wind buiten zijn. Zij werpen echter 
zelfstandig hun jongen. In april/mei kun je kalveren en 
veulens tegenkomen. 

Houd dan extra afstand: 50 meter!

De geiten worden bijgevoerd, maar dat hoeft bij de paarden en runderen niet. De natuur biedt hen 
zomer en winter voldoende voedsel om te kunnen leven. FREE Nature houdt de paarden en runderen 
goed in de gaten; ook zorgt zij ervoor dat er niet teveel dieren in dit gebied rondlopen. 
Zouden er teveel komen dan is er te weinig voedsel en daarom worden er soms dieren 
verplaatst naar andere natuurgebieden. De dierenarts verzorgt gewonde dieren. 
Door uitwerpselen en vacht verspreiden de grote grazers zaden, waardoor diverse planten elders 
kunnen ontkiemen!

Sporen
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Haas Konijn

Bever achterpoot

Muis achterpoot

Muis voorpoot

Bever voorpoot

Gans

Pootafdrukken
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Paard

Rund

Ree Ree poepkeutels

Runder vlaai

Paardenvijg

Sporen grote grazers
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  Schelpen en stenen
Aangekomen op één van de Waalstrandjes heb je prachtig uitzicht op de Waal. Wat varen er veel 
schepen over de Waal! Heel veel vrachtverkeer!

   Weet je langs welke dorpen en steden de Waal stroomt? 
   Waar stroomt de Waal uiteindelijk uit?
   Is het nu hoog of laag water? Waaraan kun je dat zien?

Er is hier van alles te vinden: bv. aangespoelde rommel, takken, poep, 
kleine plantjes in het zand, klei, maar ook schelpen en stenen. 

Suggesties:  zoek een paar verschillende stenen. Neem ze mee.
Als het droog is: zoek een lekker plekje om te zitten en laat elkaar zien wat je hebt gevonden.  
Kijk op het informatie-blad. Zit jouw vondst erbij? Waar komen ze vandaan?
Dat kan nu, maar ook later op het fort of thuis.

Als je de tijd hebt:  heb je zin in een spelletje? Zoek in de omgeving allemaal iets kleins 
dat in je hand past. Ga in een kring zitten, sluit je ogen en geef het voorwerp achter je rug om door 
aan de volgende in de kring. Laat die raden wat het is. Eet en drink wat. Geniet van het uitzicht!

Wist je dat:  de stenen die hier liggen met het water meegenomen zijn vanuit gebergten vanuit 
Duitsland, Frankrijk en België? Anderen komen zelfs van de gletsjers in Noorwegen en Zweden 
toen die lang geleden smolten! Ze noemen deze stenen zwerfstenen omdat ze een enorme tocht 
hebben afgelegd. Door het rollen in het water en over de bodem krijgen zij hun specifieke vorm.
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Zandsteen
Langs de Waal vind je veel effen grijze, 
bruine,roodachtige of groenige zandstenen 
die door de rivier mooi plat afgesleten zijn. 
Zandsteen bestaat uit zand. Met een loep zie 

je de zandkorreltjes zitten!

Zandsteen met kwartsbanden
Soms heeft zandsteen witte kwartsbanden. 
Zandsteen slijt sneller dan kwarts. Daarom 
liggen de kwartsbanden er bovenop. Voel 
maar! Soms kan je een fossiel ontdekken.

Kwartsiet met kwartsbanden
Kwartsiet is net als zandsteen ontstaan uit 
zand. De steen is grijs of bruin. De zandkorrels 
van kwartsiet zijn sterker samen geperst.  
Je ziet daarom bijna geen zandkorrels meer 
en de steen voelt gladder aan. Kijk maar met 

de loep en voel maar!

Taunuskwartsiet
Deze lichtbruine kwartsietsteen met wijnrode 
vlekken of strepen vind je vaak langs de Waal. 
Deze komt uit het Duitse Taunusgebergte. Via de 

Rijn zijn ze hier gekomen.

Conglomeraat
Deze steen bestaat uit verschillende soorten 
steen en heeft ook verschillende kleuren. Hij 
voelt bobbelig aan! Voel maar.  Je ziet in deze 
steen verschillende soorten kiezelsteentjes zitten.

Revinienkwartsiet
Deze steen is donker blauwgrijs. Met het blote 
oog zie je er vierkante putjes in zitten. Daarin 
zaten ooit goudkleurige, vierkante steentjes die 
nu allang vergaan zijn. Deze steen is aangevoerd 

via de rivieren.
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Witte kwarts
Een keiharde witte kiezelsteen. Je vind ze echter 
ook volop in andere kleuren: rozig, gelig, grijs.  
De kiezelsteen is vaak mooi rond afgesleten 
(gerold), door de rivier. Soms nog niet en dan 
is hij ruw van vorm.  Witte kwarts is afkomstig 

uit de Alpen, Duitsland of Frankrijk.

Lydiet of toetssteen
Een pikzwarte, harde steen, die zijde zacht aan-
voelt en hij zie eruit uit als een groot uitgevallen 
dropje. Soms zitten er witte adertjes in. Deze 
steen werd vroeger gebruik om goed en slecht 

goud van elkaar te onderscheiden.

Vuursteen
Als deze steen nog niet lang heen en weer heeft 
gerold in de rivier kan hij deze hoekige vorm 
hebben. De steen kan veel kleuren hebben: geel-
bruin, zwart-grijs, blauw-zwart. De steen breekt 
af op een manier dat je schelpachtige schilfers 
ziet. Soms zitten er fossielen in. De steen komt 

via de rivieren hier.

Radiolariet
Dit is een harde bruinige steen die glad aan-
voelt. Soms zie je er dunne witte adertjes in 
zitten en kleine putjes. Kijk maar eens met een 
loep. Die putjes kunnen van piepkleine zee-
diertjes zijn. De steen ontstaat uit zeeklei en 

via rivieren komen ze hier.

Jaspis
Dit is een echte halfedelsteen! Een harde,  
donkerrode steen die glad aanvoelt. Die rode 
kleur wordt veroorzaakt door ijzer. Hij komt via 
de Rijn hier. De Romeinen maakten hier vroeger 

sieraden van.

Gerolde vuursteen
Deze vuursteen, die blauw-grijs of bruin is, 
heeft wel lang gerold en heeft daardoor zijn 
ronde vorm gekregen, alsof die geslepen is.  
Hij is keihard. Vaak is hij langgerekt. Door het 
botsen ontstaan putjes en lijntjes en plekjes. 
Kijk maar eens met een loep! Deze steen komt 

ook weer hier via de rivieren.
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  Waalbatterij met Graffiti
Loop over het Waalstrand langs het fort. Hier heb je mooi zicht op de Waalbatterij. Soms moet je 
even omhoog klimmen om het te zien, want dan is de begroeiing te hoog! Je ziet 3 schietgaten 
in de muur van het fort. Daarachter stonden kanonnen opgesteld om het fort te verdedigen tegen 
vijanden komend van de Waal.

   Kijk eens goed naar de Waalbatterij: er staan letters op die een woord vormen.  
   Kun je lezen wat daar staat?Heb je een idee wie dit hier heeft aangebracht en waarom? 
   Wij weten het niet! Als je het weet dan willen we het graag horen!

Wist je dat:  binnen in het fort door soldaten, 
matrozen en  de krakers  teksten op de muren zijn 
aangebracht? Tijdens een rondleiding in het fort kun 
je die zien! Uit verhalen die we hebben verzameld 
weten we dat de bewoners van het fort zich 
regelmatig stierlijk verveelden. Dit brachten ze o.a. 
tot uitdrukking in teksten vol verzuchtingen.
Een van de teksten is te vinden in het lokaal waar 
19 matrozen en een marinier waren ondergebracht in 
1939, voor de Tweede Wereldoorlog. Daar staat:  

“Wat een vrijer is voor Toos
 is het verlof voor een matroos”
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Loop nu verder langs het Waalstrand tot je deze  grote boom 
ziet die half ontworteld is.Dit is een populier. 
Die staat hier al jaren! Indrukwekkend, wat een wortelstelsel!
Naast de populier ligt een ontwortelde wilg. Vanaf de lente 
zie je dat die op allerlei rare plekken  aan het uitlopen is! 
Zie je nog meer ontwortelde bomen?

Wist je dat: populieren en wilgen heel goed tegen de 
ruige omstandigheden kunnen in de uiterwaarden: soms hoog 
water, dan weer laag, langzaam stromend, snelstromend water, 
droogte etc. Deze boomsoorten horen  tot het zachthout 
ooibos. Het zijn soorten die snel groeien, waarbij de 
jaarringen dus ver uit elkaar staan. Bevers zijn er gek op! 
Mocht deze ontwortelde populier omvallen, dan zal hij sterven, 
wat dan ook weer leven aantrekt! 

Langs de Waalstrandjes groeien veel plantjes. 
Deze behoren tot de stroomdelta flora.

Ze gedijen goed in stromend water en kunnen net als de populier en wilg goed tegen de wisselende 
water omstandigheden. Ze grijpen zich vast met hun wortels in het zand. Voorbeelden hiervan: 
zeepkruid, kruisdistel, cypreswolfsmelk, kattendoorn, zilverschoon, zandzegge, gele en witte walstro. 
Je kunt enkele soorten zien op pagina 20 en 21.

   Voel eens aan de wortels.  Ruik ook eens aan de blaadjes van de
   Sommigen zijn heel glad.  planten: wrijf ze tussen je vingers.
   Hoe zou dat komen denk je? Bij zeepkruid komt er een lekkere geur vanaf.

Ontwortelde populier
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Loop verder langs het strand tot aan de brug.  De geul waar de brug over loopt staat sinds eind 
2016 aan beide kanten in directe verbinding met de Waal en stroomt dus nu bijna alle dagen 
van het jaar met de Waal mee.  Hierdoor ontstaat weer nieuwe waterrijke natuur. 

   Er staat een informatie-bordje in de buurt van de brug. 
   Lees maar eens waarom die geul is gegraven. 

Langs het water bij de meestromende geul 
kunnen zandduinen ontstaan. Zie je ze?

   
   Kijk eens rond of je hier iets ziet groeien? 
   Wat ligt hier voor grondsoort? Zand, klei?  
   Voel maar met je vingers.

Wist je dat: in de zandduinen in het voorjaar sommige vogels 
een gat graven om te broeden?Die vogels zijn de oeverzwaluw en de ijsvogel. (Zie pagina 18).
Zie je ergens gaten waarin ze zouden kunnen broeden? Zie of hoor  je deze of andere vogels misschien?

Wist je dat: dit deel van de Klompenwaard tot aan de Waaldijk vóór 1999 vooral weiland was? 
Als omheining waren hekken aangebracht en ook meidoornhagen. Omdat men andere inzichten 
kreeg over water- en natuurbeheer heeft men klei afgegraven, geulen en niveau verschillen gemaakt 
in het terrein. De natuur kon toen weer lekker zijn gang gaan, met als gevolg dat er nu heel veel 
verschillende planten en dieren groeien, bloeien, vliegen, kruipen etc. 
Staatsbosbeheer is eigenaar van de Klompenwaard en werkt nauw samen met Rijkswaterstaat.
In dit gebied zijn veel vogels te zien. (Zie pagina 16) .

Brug over de nevengeul
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Bergeend

Brandgans

Grauwe gans

Kuifeend
Kuifeend

Nijlgans

Slobeend

Slobeend

Grote Zilverreiger

Kokmeeuw

Aalschover

Watervogels
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  Het meertje
Loop vanaf de brug richting de dijk die naar het fort gaat. Rechts van je zie je een meidoorn- en 
vlierbos. In de zomer hier niet doorheen lopen! Maar zet je neus maar flink open want: oh, wat kan 
dat heerlijk ruiken! Hier lopen de Rode Geuzen dwars doorheen. 
Even verderop zie je bij hoogwater links een meertje. In sommige periodes valt het droog en ontstaat 
er een soort dalletje. De grond is daar kleiïg. Voel maar! Het zit hier regelmatig bomvol met ganzen, 
eenden en andere watervogels! (Zie pagina 16).

   Luister en kijk goed welke soorten je kunt ontdekken!
   Gebruik het informatie blad aan het einde van het boekje. 

Loop door of langs het wilgenbosje. Bij hoogwater staat het in het water.

   Misschien kun je hier aan de takken voelen en proberen te buigen. 
   Dan weet je waarom het zacht ooibos heet!

Loop nu omhoog de dijk op en dan naar rechts richting fort. 

Links zie je weer het Pannerdensch Kanaal. Aan de overkant broeden hier aalscholvers in het voorjaar. 
Ze fourageren op en rondom de Klompenwaard. 

   Zie je ze vliegen? Of zie je er een zitten die zijn gespreide vleugels laat opdrogen? 
   Rechts beneden aan de dijk zijn veel fazanten, konijnen, hazen die hier scharrelen,   
   rennen en eten. Ook kun je hier roofvogels zien bidden en duiken! (Zie pagina 19).
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Gele kwikstaart

Graspieper

Ijsvogel

Kneu

Oeverzwaluw

Putter

Veldleeuwerik

Vink

Vink

Zangvogels
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Blauwe kiekendief

Blauwe kiekendief

Buizerd

Buizerd vliegend

Steenuil

VisarendVisarend vliegend

Roofvogels
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Vlierbessen

Vlierbessen bloesem

Grote centaurieMeidoorn bloei

Planten, struiken en bomen

Oeverstekelnoot

Doornappel

Grote kaardebol

Gewone klit
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Koninginnekruid

Watermunt

Populier

Schietwilg

KattestaartGrote kaardebol

Zeepkruid

Polei

Wilde bertram
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<  Weg van dijk naar Fort Pannerden
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