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Excursie:    Fort Duffel en Lier, regio Antwerpen (B) 
   In samenwerking met kring De Westelijke Mijnstreek 

Wanneer:   Zaterdag 27 oktober 2018 

Opstapplaatsen: 8.00 uur: Heerlen, zie dagindeling 
   8.30 uur: Geleen, zie dagindeling 

 

Graag nodigen wij u uit voor de excursie naar Fort Duffel en Lier (B) op 27 oktober 2018. 
 

Het spoorwegfort van Duffel 
Net als de tientallen andere forten rondom Antwerpen is het fort van Duffel het resultaat van een 
eeuwenoude wapenwedloop. Dit fort moest vooral de spoorlijn Brussel-Antwerpen . beschermen. 

Dat was namelijk de snelste verbinding tussen de hoofdstad 
en de belangrijkste havenstad. Fort duffel, gebouwd in de 
jaren 1886-1888, was vanwege de snelle ontwikkelingen in de 
wapentechnologie al snel verouderd en werd meerdere malen 
verbeterd. In plaats van het geschut op de aarden wallen 
kwamen er verzonken opgestelde kanonnen onder stalen 
koepels. De onderaardse gangen werden met betonnen 
overwelvingen van wel drie meter dik versterkt.  

Op 4 augustus 1914 viel het Duitse leger België binnen. 
Omdat voor de Duitsers een snelle doorsteek naar Frankrijk 
van groot belang was, werd de Stelling Antwerpen 
voorlopig ongemoeid gelaten. Maar op 28 september begon 
de beschieting van fort Duffel. Op 4 oktober werd het fort 
opgegeven en door de vertrekkende verdedigers in brand 
gestoken. Een week later viel Antwerpen. Omdat het fort in het verdere verloop van de beide 
wereldoorlogen geen rol meer gespeeld heeft, is veel behouden gebleven. In 2011 begon de 
restauratie. Een tentoonstelling in een van de onderofficiersverblijven licht de geschiedenis van 
het monument toe. Het fort en het omliggende domein werd in 2014 open gesteld voor publiek.  



“Lierke, Plezierke”  
Lier is een bekoorlijk provinciestadje, gelegen 
aan de samenvloeiing van de Grote en Kleine 
Nete. Het ontstond in de 8e eeuw en kreeg in 
1212 stadsrechten van de hertog van Brabant. 
Lakennijverheid en veehandel maakten Lier in 
de 14e eeuw groot. De keuze voor een veemarkt 
in plaats van een universiteit bezorgde de 
Lierenaars de bijnaam “schapenkoppen”. Maar 
zo stom was hun keuze niet. Toen in de 15e 
eeuw de lakenhandel teloorging, bleef de 
veemarkt voor welvaart zorgen.  
Lier heeft een stevige traditie op het gebied van 
beeldende kunst en literatuur. De bekendste 
inwoner was waarschijnlijk Felix Timmermans.  

 
Lier is al eeuwenlang populair voor een dagje uit. 
Daaraan dankt het haar bijnaam “Lierke 
Plezierke”. 
Enkele bezienswaardigheden in Lier zijn het 
stadhuis en belfort, het Oude Vleeshuis, de Sint 
Gummaruskerk, de Deense Poort, het 
Timmermans-Opsomerhuis, het Begijnhof en de 
Zimmertoren. Deze toren maakte deel uit van de 
14-eeuwse stadsomwalling, maar werd in 1930 
herdoopt toen de Lierse horlogemaker Louis 
Zimmer er zijn astronomische uurwerk 
inbouwde. De 13 wijzerplaten in de voorgevel geven behalve de Lierse en Greenwichtijd, onder 
andere de maanstanden de watergetijden aan. De Lierenaars beschouwen het als een 
wereldwonder.   



Dagindeling 
08:00 uur  Vertrek vanaf Annakerk (Bekkerveld) in Heerlen 
08.30 uur Vertrek in Geleen; parkeerplaats bij het Graaf Huyn sportcomplex en van de 

voetbalclub FC Geleen Zuid: Jos Klijnenlaan 685, 6164 AP Geleen 
09.15 uur Koffie/thee en vlaai in Scherpenheuvel, bij “De Ram” 
11:00 uur  Rondleiding door Fort Duffel 
13:00 uur  Vertrek naar het dichtbij gelegen Lier. In Lier heeft u ruimschoots de kans om te 

lunchen. Daarna kunt u op eigen gelegenheid de bezienswaardigheden van Lier 
bekijken. Ieder kan zo zijn eigen tempo bepalen. U krijgt van ons een plattegrond 
van Lier en een uitgebreide stadswandeling op papier.  

17:00 uur Vertrek van de bus  
18:30 uur Aankomst in Geleen 
19:00 uur Aankomst in Heerlen  
 
Praktische informatie voor onze leden met een beperkte mobiliteit 
Deelname aan een excursie of andere activiteit van het LGOG Kring Parkstad moet in eerste 
instantie boeiend en in tweede instantie leerzaam zijn. Wat wij niet willen is dat leden met een 
beperkte mobiliteit op een van onze excursies iets overkomt. In deze alinea geven we weer wat 
voor ‘hindernissen’ u kunt verwachten tijdens de excursie, dan kunt u zelf bepalen of het al dan 
niet verantwoord is om deel te nemen. Zowel delen van Fort Duffel en een aantal straten in Lier 
zijn voor mensen met een beperkte mobiliteit moeilijk begaanbaar.  
 
Kosten en aanmelding 
De kosten voor deze excursie bedragen € 30,- voor leden en € 35,- voor niet-leden. In de prijs zijn 
begrepen: kosten bus, fooi chauffeur, koffie/thee en vlaai in Scherpenheuvel, gidsen in Duffel. De 
aanmelding geschiedt door het verschuldigde bedrag over te maken op bankrekening (IBAN) 
NL84INGB0005378710 tnv. LGOG kring Parkstad onder vermelding van “Excursie Duffel” en 
de gewenste opstapplaats. Het is eveneens van belang uw 06 nummer te vermelden om 
bereikbaar te zijn op de excursiedag. Aanmelding uiterlijk 20 oktober. Mocht uw inschrijving 
binnenkomen wanneer de bus is volgeboekt, dan ontvangt u daarvan tijdig bericht en wordt uw 
geld teruggestort. Bij afmelding waarvoor geen vervanging gevonden wordt, kan helaas geen 
terugbetaling plaatsvinden. Afmelding dient te geschieden bij onze penningmeester mevr. M.J.H. 
van der Weerden mjhvanderweerden@cs.com of 045-5325094. Voor inhoudelijke informatie kunt 
u terecht bij ondergetekenden. 
 
Namens het bestuur, met vriendelijke groet, 
Bert Dackus, 046-4422730 
Martin van der Weerden, 045-5325094 / 06-15894406 
 


