FORT 4
- wandel tussen toen en nu -

- ONTDEK FORT 4 Net zoals de andere Brialmontforten werd FORT 4 gebouwd tussen 1860 en 1865 in baksteen en blauwe
hardsteen. Zoals oorspronkelijk bedoeld, is het grotendeels onzichtbaar. Van een afstand mocht men enkel
een ‘grasheuvel’ waarnemen. Terwijl de andere forten al in de jaren 1970 verkocht werden aan gemeenten,
bleef FORT 4 tot 2000 eigendom van Defensie. Het fort is beschermd als monument. Opvallend is dat het
ophaalmechanisme van de brug, met één van de kettingwielen, nog steeds aanwezig is.
In het jaar 2000 werd de stad Mortsel eigenaar van FORT 4, een prachtig domein van 24 hectare groot. Het
was én is de ambitie van de stad Mortsel om dit gesloten bastion te ontsluiten en zo veel mogelijk mensen te
laten genieten van deze uitzonderlijke site: een oase van groen gecombineerd met historische gebouwen en
hedendaagse infrastructuur.
In het fort kan je spelen, sporten, ontmoeten, rusten, ontspannen, ontdekken, … Er zijn picknickweides en
speeltuigen; er vinden concerten, optredens, festivals en tentoonstellingen plaats.
Met de steun van verschillende overheden werden al enkele historische gebouwen gerestaureerd en werd er
een bezoekerscentrum ingericht. De gidsen van het fort leiden je langs plaatsen waar je zelfs geen vermoeden
van hebt dat ze bestaan.
Dit is een uitnodiging om FORT 4 te komen ontdekken.
Het is de moeite waard en je bent van harte welkom.
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Bezoekerscentrum
Ingang Neerhoevelaan
Reduit
Hoofdfrontgebouw
Linker caponnière
Rechter caponnière
Officierenpaviljoen
Glacis
Picknickweide
Evenementenshelter (Zomerbar)
Stadhuis
Zwembad Den Bessem
Sporthal Den Drab
Station Oude-God (NMBS)
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Openbaar toilet

- GIDSENWERKING FORT 4 De vaste rondleiding op zondag, georganiseerd door
de gidsenwerking van FORT 4, is gratis.
Hieraan kan je deelnemen zonder inschrijving, elke
zondag om 14.00 uur.

PLAATS VAN AFSPRAAK

Bezoekerscentrum - Krijgsbaan 212, 2640 Mortsel

ONS AANBOD

Onder leiding van een deskundige gids kan je:
• een bezoek brengen aan de historische gebouwen
• een natuurwandeling volgen op het hele domein
• de fototentoonstelling in de droge gracht bezoeken
• de tentoonstelling over Wereldoorlog I in het
hoofdfrontgebouw bezoeken

Maar je kan ook:
• de tentoonstellingspanelen bezoeken in de
bomvrije gang (hoofdingang), vrije toegang elke
dag vanaf 08.00 uur
• het bezoekerscentrum bezoeken op zaterdag of
zondag tussen 14.00 en 16.00 uur
• zelf je kennis van het fort vergroten via de
inox-borden die op het domein ingeplant staan
(zonder toegang tot de gebouwen)
• of gewoon genieten van de zomerbar en diverse
activiteiten onder de shelter

- GELEIDE WANDELINGEN TARIEVEN EN RESERVERING

RESERVATIE EN BETALING

Maximaal 20 deelnemers per groep.

e-mail onthaal@mortsel.be of tel. 03 444 17 17.
Betaling na reservatie op: BE15 0910 0010 6830.
(Mededeling: ‘naam’, ‘wandeling’, ‘datum’.)

Bedrijven
Familie - vereniging
Scholen buiten Mortsel
Scholen van Mortsel

WANDELTIPS
•
•
•

60 euro
20 euro
20 euro
gratis

honden zijn niet toegelaten in de gebouwen
stevig schoeisel en zaklamp zijn een aanrader
we vragen respect voor natuur en monument

Reservatie is verplicht, min. 2 weken voor aanvang
van de wandeling.

- PRAKTISCH Het buitenglacis is permanent toegankelijk voor voetgangers en fietsers.
Het binnengedeelte is enkel open tijdens volgende uren:
januari - februari
08.00 - 17.00 uur
maart
08.00 - 18.00 uur
april
08.00 - 20.00 uur
mei - augustus
08.00 - 21.00 uur
september
08.00 - 20.00 uur
oktober
08.00 - 18.00 uur
november - december
08.00 - 17.00 uur
Sanitair vind je in het bezoekerscentrum en in de shelter.

INFO & CONTACT

Stadsonthaal
Stadsplein 2 • 2640 Mortsel
03 444 17 17 • onthaal@mortsel.be
www.mortsel.be/FORT4

Vormgeving: Thomas Van Hees
V.U.: Erik Broeckx, Boechoutselei 95, 2640 Mortsel

