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Pompejus is een uitkijktoren op Fort de Roovere in Halsteren, West-Brabant. De toren kijkt 
uit over de West Brabantse Waterlinie, het oudste deel van de Zuiderwaterlinie die van 
Bergen op Zoom naar Grave loopt. Pompejus is een uitkijktoren, een openluchttheater en 
een informatiepunt. Pompejus is genoemd naar de eerste commandant van het fort, 
Pompejus de Roovere 
 
Geschiedenis 
De West Brabantse Waterlinie werd in 1627 aangelegd door de Staten van Zeeland en 
Zuid-Holland om de destijds belangrijke vaarroute van Middelburg naar Dordrecht te 
beschermen tegen aanvallen van de Spanjaarden. De linie omvatte de steden Bergen op 
Zoom en Steenbergen, en een aantal forten, waaronder het belangrijkste fort, Fort de 
Roovere en was het eerste landschappelijke verdedigingswerk waarbij inundatie werd 
ingezet als verdedigingsstrategie. Inundatie is het onderwater zetten van het landschap 
zodat legers niet meer door het landschap kunnen trekken met hun materieel. In de loop van 
de eeuwen heeft de Linie meerdere keren onder vuur gelegen, onder andere tegen 
Oostenrijkers, Fransen en Spanjaarden. In het begin van de 18de eeuw werd de waterlinie 
grondig versterkt door de beroemde vestingbouwer Menno van Coehoorn. Fort de Roovere 
werd versterkt en verhoogd en er werden meerdere voorwerken aangelegd. De West 
Brabantse Waterlinie is de enige waterlinie in Nederland waar ooit Bergen op Zoom echt 
slag is geleverd, meestal succesvol, soms niet. In 1747 viel de linie en de Stad onder het 
beleg van de Fransen. In de 19de eeuw werd de linie strategisch afgeschreven. Hij verviel 
op sommige plaatsen, op andere plaatsen werden de forten afgegraven. De schootsvelden 
werden bos of akkerland, liniedijken werden geslecht, watergangen verzandden. Vanaf 2010 
is begonnen de linie te restaureren. Bossen zijn van de forten gehaald, grachten zijn 
hersteld. Vanaf die tijd wordt ook de linie recreatief ontwikkeld. 
 
Landschap 
De linie maakt gebruik van hele subtiele hoogteverschillen in het landschap. Dit is mogelijk 
omdat deze op de rand van de Brabantse Wal ligt, de rand van het Brabantse dekzand. De 
lage stukken kunnen worden geïnundeerd, op de hoge, en dus defensief zwakke stukken, 
werden versterkte steden en forten gebouwd. Deze forten zijn zandforten en stonden met 
elkaar in verbinding met liniedijken, maar ook visueel waren de forten verbonden. Met 
andere woorden , je kon van het ene naar het andere fort kijken. Door bebossing en 
bebouwing is dit visuele contact niet meer mogelijk. Fort de Roovere was een centraal punt 
in het landschap. De scheiding van inunderen met zoet water en zout water lag hier. Verder 
lag het midden in de linie, waardoor er vanaf het fort richting Bergen op Zoom en richting 
Steenbergen kon worden gekeken. In het huidige landschap kan dat niet meer, vandaar dat 
het plan kwam om juist hier een uitkijktoren te maken om weer over de West Brabantse 
Waterlinie heen te kijken. 
 
Ontwerp 
De hoek van het fort waarop Pompejus staat is gericht naar de vijand. De toren staat precies 
op die hoek. Door de zijkanten van het fort omhoog te spiegelen, ontstaat een scherpe vorm 
die wat voorover leunt boven de gracht Hij is daarom ook gesloten aan de buitenkant en 



open aan de fortzijde. Hierdoor ontstaat aan de binnenkant ruimte voor een 
informatiecentrum en een openluchttheater voor 225 personen. Om boven de omringende 
bomen uit te komen moet de toren 25 meter hoog worden boven het fort. Omdat het fort zelf 
ook al 9 meter boven het landschap zit, torent hij letterlijk 34 meter boven zijn omgeving uit. 
Vanaf de top kijk je 20 kilometer in het rond en kun je de gehele waterlinie overzien. 
De gevel is vormgegeven volgens het principe van het Voronoi-diagram, een wiskundig 
principe waarbij we de driehoeken van de staalconstructie hebben gebruikt om enerzijds de 
gevel op te delen in te prefabriceren elementen, en aan de andere kant een extra laag aan 
de gevel hebben toegevoegd om de dominantie van de driehoekstructuur te doorbreken. 
 
Techniek en materiaal 
Om het bouwen voor iedereen behapbaar te maken, hebben we gebruik gemaakt van het 
‘file-to-factory’ principe. Voor de bouw zijn geen werktekeningen gemaakt, maar is alleen 
gewerkt met een 3D model. Dit model is door middel van ‘scripts’ rechtstreeks omgezet in 
een Tekla-model voor de staalfabrikant en in machinetaal voor de CNC freesmachines van 
de timmerfabriek. Hierdoor ontstonden er een soort Ikea-Billykastpakketten waarin alle 
elementen gecodeerd werden aangeleverd en die relatief eenvoudig in elkaar konden 
worden gezet. ook werden deze pakketten zo gescript dat uit het 3D model ook automatisch 
de montagetekeningen kwamen. 
 
De constructie bestaat uit een hybride staal-hout constructie, waarbij de hoofdconstructie 
bestaat uit gegalvaniseerd staal, en de subconstructie, gevelelementen, trappen en 
bordessen uit hout. Het gebruikte hout is Accoya. De informatieruimte is geïsoleerd 
uitgevoerd en bestaat uit houtskeletbouw. 
 
Sociaal systeem 
Om dit project voor elkaar te krijgen is er in Bergen op Zoom een de gemeenschap gegroeid 
die mee heeft gewerkt aan de totstandkoming van Pompejus. Zo is crowdfunding ingezet om 
particulieren te binden, hebben bedrijven onderdelen van de bouw gesponsord zoals 
transport of hout, hebben scholen stagiaires geleverd, maar zijn ook organisaties die 
Pompejus en fort de Roovere in de toekomst willen gaan gebruiken actief geweest om de 
totstandkoming mogelijk te maken. Doel hiervan was om Pompejus ‘onze toren’ te maken en 
hiermee te verbinden met de inwoners van de omgeving. Dit is geslaagd niet alleen omdat 
de toren gebouwd is, maar vooral omdat er al een hele organisatie klaar staat die de toren 
en het fort de komende jaren gaat programmeren en beheren.  



English text 
 
Pompejus is a watchtower on Fort de Roovere in Halsteren, West Brabant. The tower looks 
out over the West Brabant Water Defence Line, the oldest part of the Zuiderwaterlinie 
running from Bergen op Zoom to Grave. Pompejus is a watchtower, an open-air theatre and 
an information point for tourists. Pompejus is named after the first commander of the 
fortress, Pompejus de Roovere 
 
History 
The West Brabantse Water Defence Line was built in 1627 by the States of Zeeland, and 
Zuid-Holland to protect the important shipping route from Middelburg to Dordrecht against 
attacks by the Spaniards and the French. The line included the cities of Bergen on 
Zoom and Steenbergen and a number of forts, including the main fort, Fort de 
Roovere and was the first landscape defensive work in which inundation was deployed as a 
defence strategy. Inundation is the submersion of the landscape so that armies can no 
longer pull through the landscape with their equipment. In the course of the centuries the 
Linie has been under fire several times, among other things against the Austrians, French 
and Spanish. In the beginning of the 18th century the water line became more and more 
important and was thoroughly strengthened by the famous fortress builder Menno van 
Coehoorn. Fortress the Roovere was reinforced and increased and several preliminary 
works were carried out. The West Brabantse Waterlinie is the only waterline in the 
Netherlands where ever has been battled, usually successful, sometimes not. In 1747 the 
line and the City fell under the siege of the French. In the 19th century the line was 
strategically depreciated. It disappeared in some places, in others the forts were excavated. 
From 2010 onwards, one has started restoring the line. Forests have been taken from the 
forts, canals are restored. From that time on, the line is also developed for recreation 
 
Landscape 
The line uses very subtle altitude differences in the landscape. This is possible 
because it is located on the edge of the Brabantse Wal, the edge of the deck sand in 
Brabant. The low parts can be inundated, on the high parts and therefore defensive weak 
parts fortified towns and forts were built. These fortresses are sand forts and were 
connected to each other with ‘Linie dikes’. But also visually the forts were connected, you 
could look from one fortress to another. By afforestation this is no longer possible. Fort the 
Roovere was a central point in the landscape. The separation of fresh water and salt water 
inundation was here. It was the middle of the defence line, so from the fortress towards 
Bergen op Zoom and in the direction of Steenbergen could be looked at. This is no longer 
possible in the current landscape, which is why the plan came up of creating a watchtower 
here to make that possible again. 
 
Design 
The edge of the fortress on which Pompejus stands is directed at the enemy. The tower is 
positioned exactly on that corner. By mirroring up the sides of the fort, a sharp shape is 
created which leans forward over the moat. As a result, it is closed on the outside, and 
open at the fort side. This creates space on the inside for an information centre and an 
open-air theatre for 225 people. To see the surrounding area over the trees, the tower must 



be 25 meters high above the fortress. Because the fortress itself rises 9 metres above the 
landscape, Pompejus literally towers 34 metres above his surroundings. 
From the top you can look 20 kilometres far in all directions and you can see the entire West 
Brabant Water Defence Line. 
The facade is designed according to the principle of the Voronoi diagram, a mathematical 
design principle in which we used the triangles of the steel construction in order to make it 
possible to have windows and openings in the façade. Secondly the facade can be divided 
into elements to be prefabricated and transported, and add an additional layer to the facade 
to break the dominance of the triangular steel structure. 
 
Technology and material 
In order to make the building of Pompejus manageable for everyone, we have used the 
File-to-Factory principle. No drawings have been made for the construction,  only 
a 3D model is used. This model has been directly converted into 'scripts' for a Tekla model 
for the steel manufacturer and in machine language for CNC milling machines of the 
carpentry factory. This resulted in kind of Ikea-Billy cabinet packs in which all of the 
produced elements were encoded and could be assembled relatively easily. These 
packages were also scripted in such a way that from the 3D model also automatically the 
assembly drawings were provided. 
The construction consists of a hybrid steel-wood construction, in which the main structure 
consists of galvanized steel, and the sub-structure, façade elements, stairways and stairs 
are made of timber. The wood used is Accoya. The information space is thermally isolated 
and consists of timber frame construction. 
 
Social system 
In order to make this project possible, a community has grown in Bergen op Zoom who 
participated in the creation of Pompejus. For example, crowdfunding has been used to let 
people sponsor Pompejus, companies have sponsored parts of construction such as 
transport or wood, schools have provided interns, but also organizations have provided 
interns and volunteers. 
People who want to use the Pompejus and fort the Roovere in the future have been active to 
help the development. The aim was to make Pompejus 'our tower' and to connect with the 
residents of the surrounding area. This has been successful not only because 
the tower has been built, but above all because there is already an entire organisation to 
program the fort with events and it will be properly programmed and managed in the coming 
years. 
 
 
 


