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Onderzoek naar behoud Fort Sabina 

Moerdijk, 20 november 2015 - Wat is er mogelijk én nodig om Fort Sabina in 

Heijningen te behouden en in stand te houden? Dat gaan de gemeente Moerdijk, de 

provicie Noord-Brabant en de stichting FortSabina.nl samen onderzoeken. Om de 

afspraak te bekrachtigen is donderdag 19 november een intentie-overeenkomst 

getekend. 

De afgelopen jaren is er al het nodige gebeurd. Sinds 2013 spannen gemeente Moerdijk en stichting 

FortSabina.nl zich in voor een toekomstbestendige ontwikkeling van het fort. Door slim combineren 

van middelen en programma’s is het fort toegankelijk gemaakt, zijn delen van het fort opgeknapt en is 

een recreatief en cultureel aanbod ontwikkeld voor bezoekers. 

Moerdijk investeert ook in het beheer en onderhoud van het fort. De stichting FortSabina.nl heeft met 

de exploitatie het fort weer op de kaart gezet. Het wordt jaarlijks door ca. 8000 bezoekers bezocht. 

Bevochten Brabant 

Voor de provincie is het fort een belangrijke drager van erfgoed, die goed past binnen de verhaallijn 

‘bevochten Brabant’ van het provinciale erfgoedbeleid. De provincie geeft prioriteit aan erfgoed dat de 

verhalen van Brabant vertelt, in deze verhaallijn wordt de strijd zichtbaar gemaakt die Brabant door de 

jaren heen heeft gevoerd.  “We zien dit fort echt als erfgoed dat we moeten behouden voor de 

toekomst. De ontwikkeling van Fort Sabina geeft een impuls aan het fort zelf, maar fungeert ook als 

vliegwiel voor de Stelling van Willemstad en draagt bij aan de positie van de Zuiderwaterlinie, die van 

west naar oost door heel Brabant loopt. Naast de cultuurhistorische kansen biedt de ontwikkeling van 

het fort ook kansen op het gebied van (vrijetijds)economie, deltanatuur, water en ruimtelijke kwaliteit”, 

stelt gedeputeerde Henri Swinkels (Leefbaarheid & Cultuur). 

Genieten 

Ook de gemeente Moerdijk is blij met de intentie-overeenkomst, laat wethouder Thomas Zwiers 

weten: “Met deze overeenkomst zetten we een belangrijke stap op weg naar een nog mooier Fort 

Sabina, waar meer mensenkunnen genieten van de prachtige omgeving en de rijke historie”.   

Voorzitter Joost van Rijckevorsel van de stichting FortSabina.nl geeft aan dat het heel belangrijk is om 

te verbreden, na de noodzakelijke beginjaren van pionieren: “ Fijn dat provincie en gemeenten samen 

met ons gaan kijken wat nodig en mogelijk is.” 

In de intentie-overeenkomst worden afspraken gemaakt over hoe partijen gaan onderzoeken welke 

mogelijkheden er zijn om de exploitatie van Fort Sabina rond te krijgen, samen met alle betrokken 

partners. 

 


