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FORT van KRUIBEKE 
  Fort Kapitein Van Eepoel 



Traject van de wandeling 

 
Start langsheen de noordelijke fortvest welke op 

regelmatig tijdstip door de plaatselijke hengelclub wordt 

bevist. Rechts,steil de fortwal op, met fraai uitzicht op de 

vesting. West de Argex – groeve , kleiontginning tot een 

diepte van 30m. Bovenop loopweg volledig begroeid 

omzoomd en begroeid met braamstruiken. Afdaling naar 

zuidelijke fortvest tussen ongerepte hoog opgroeiende 

vegetatie van koninginnenkruid, watermunt en oeverzegge. 

Aan de overzijde een glimp van de drukke gewestweg. Nog 

even verder langsheen de kleine binnenplaats met de 

blijvende restanten van infanteriekazerne en 

officiersgebouw. Stop bij ingang Fort Kapitein van Eepoel 

met 80 centimeter dikke muren. Nog even napraten in de 

ontmoetingplaats van de hengelclub.    

       

        
 

 

 



Ligging 

Fort van Kruibeke is een relatief klein fort, ongeveer half zo 

groot als het fort Zwijndrecht met een totale oppervlakte van  

22 Ha, 75 a, en 01 ca. Het is omzeggens volledig omsloten ‘ groen 

bolletje’ tussen; autosnelweg E17 met nabijgelegen industriezone, 

een directe aansluiting met de drukke gewestweg N419 Kruibeke 

– Zwijndrecht , in het westen begrenst aan uitgestrekte Argex- 

site, met actieve klei ontginning in 30 meter diepe  kleigroeve, 

oostelijk de Schelde met aanliggende industrie, tevens 

provinciegrens Oost-Vlaanderen  en Antwerpen. 

 

Geschiedenis 
Vanaf 19 maart 1923, bij de wijziging van de provinciegrens 

Oost-Vlaanderen en Antwerpen, komt het grondgebied waarop 

Fort van Kruibeke is gebouwd, tot gemeente Burcht te behoren. 

Na de laatste fusie van gemeenten komt het op grondgebied… 

Zwijndrecht te liggen. Provincie en stad Antwerpen kregen er een 

stuk (Vlaamse) grond bij. Stad Antwerpen, dat steeds op zoek 

was naar nieuwe gronden voor haven, industrie en 

oeververbindingen uitbreidingen.  

In 1870, aanvang van de grondwerken, gemetseld in baksteen  

1875 was het fort voltooid. Naderhand werd het op bepaalde 

plaatsen versterkt met beton. Het vormde samen met Fort 

Zwijndrecht, Fort St-Marie aan de Schelde en de Defensieve 

Dijk (met daarop een Lunet (Halve Maan) een Redan (Put van 

Fien), ‘het verdedingswerk’ op de Linkeroever.  Tijdens de 1st 

wereldoorlog werd er geen schot gelost, er werden zelfs geen 

troepen ingekwartierd uit vrees voor ‘malaria’.  Vanaf 1924 wordt 

het als militair vestingwerk afgeschreven.  

In 1950 krijgt het fort de naam “ Fort Kapitein Van Eepoel” 

Van Eepoel Hubert, werd gefusilleerd op 18 februari 1944. 

Vanaf 1956 maakt het fort deel uit van het Kwartier Lt V 

Thoumsin. Het wordt nu gebruikt door de 11 genie voor stockage 

en garage van rollend materiaal, alsook voor duikoefeningen, 

vaarschool en infanterieopleiding. 

 

 

 

 



Korte Beschrijving 
De vesting heeft een totale oppervlakte van 22 Ha 75 a 01 ca. 

Het is ongetwijfeld een Brialmontfort.  
Het fort is asymmetrisch, de keuze van inplanting daar was 

opgelegd door de noodzaak van de stroomopwaartse verdediging 

van de Schelde. De fortgracht heeft een breedte van 40 à 50 

meter en max 1.80 m. diep. In 1966 werd een gedeelte van de 

fortgracht overgemaakt aan het naburige bedrijf voor kleiwinning. 
Alle constructies waren oorspronkelijk uit baksteen, sommige delen 

zijn later versterkt met beton. 

Samen met het fort Zwijndrecht moest het beletten dat de vijand 

vaste voet zou krijgen op de hoogte van Burcht. Deze plaats was 

moeilijk vatbaar voor overstroming en bleef daarom een zwakke 

schakel in de verdediging van Antwerpen. 

Natuur 
Vermits het Fort van Kruibeke niet vrij toegankelijk is, kunnen de 

aanwezige; planten, insecten, slakken, vissen, vlinders, zoogdieren 

en vogels hier wel vrij hun plaatselijk territorium beheren en 

verdedigen. 

Een biotoop met 178 verschillende planten! 

Aan ons, om dit scenario in deze hoedanigheid te behouden 

 

Interessante Waarnemingen 

    Gevlekte orchis (Dactylorhiza maculata fuchsii) 

 Breedbladige wespenorchis (Epipactus helleborine) 

 Kruisbladstro (Galium cruciata) 

 Echt duizendguldenkruid (Centaurium Erythraea) 

 Fraai duizendguldenkruid (Centaurium pulchellum) 

 Wijngaardslak (Helix pomotia) 

 Bunzing (Putorius putorius) 

 Ijsvogel (Alcedo athis) 

 Braamsluiper (Sylvia curruca) 

 Gekraagde roodstaart (Phoenicurus phoenicurus) 

 Fuut (Podiceps cristatus) broedend paar 

 Roerdomp (Botaurus stellaris) 

 Beflijster (Turdus torquatus) 

 Torenvalk (Falco tinnunculus) broedend paar                  
          (nest torenvalk)       
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