
Spannend én verrassend, dat is Fort Pannerden. 

Het fort van de Nieuwe Hollandse Waterlinie ligt 

verborgen onder de aarde, maar is vijf 

verdiepingen hoog. Vanaf het dak heb je  

een spectaculair uitzicht. Waar kun je  

verder kijken over Waal, Rijn en  

Pannerdensch Kanaal dan hier -  

bij Doornenburg? 

Kom naar Fort Pannerden middenin het rivierlandschap,  
en trotseer water, aarde, lucht en vuur. Al 150 jaar  
strijdt het fort met deze elementen. Soms staat  
het water op de vloer. Kies een van de interactieve 
programma’s en ga op ontdekking. Wil je iets actiefs 
en avontuurlijks, of juist heel relaxed? Je vindt een 
schat aan spannende verhalen!

In Fort Pannerden kom je veel te weten 
over de tijd van W.O. I, toen er zo’n 

300 man waren gelegerd in het 
fort. Over W.O. II, maar ook over 
de krakers en het ruige rivier
landschap rond het fort.  
Maar er is meer. Een film, 
bezoekers centrum, winkel en 
caférestaurant met terrassen. 

Hier krijgt je het echte 
NederlandWaterland gevoel!

Voor jou gaan deuren open,  
die voor anderen dicht blijven… 
Kies voor Expeditie Pannerden,  
een puzzelexpeditie door duistere gangen en kamers.  
Je gaat op zoek naar het geheim van soldaat Willem Derksen.  
Doe het hangmatspel, speur naar uilen, hijs munitie. Willems zak
boekje wijst je de weg… 

• Voor kinderen van 4 tot 12 jaar met volwassen

Met de audiotour Luisterfort 
ontmoet je soldaten in het fort 
en de mannen van het 
Korps Luchtwacht Dienst, 
wakend voor het Rode 
Gevaar. Maar ook de 
krakers, de architect,  
de hoofdingenieur van 
Rijkswaterstaat en de 
boswachter verrassen je  
met hun verhalen.

• Voor iedereen

                Houd je van avontuur en brein brekers?  
        Stort je dan in Elements, een real live game. 
Met een spre ken de kist vol oude instrumenten ga je op pad  
in het fort. Tafels met intrigerende objecten dagen je uit om  
een wereldprobleem op te lossen. Samen ga je aan de slag.  
Je verovert kamer na kamer. Ooit kruit gemaakt met blauw  
en rood licht? Laat jij je helpen door geheimzinnige tekens?

• Voor avonturiers van 12 tot 80 jaar!

Ga mee met onze experts: vaak gidsen in 
soldatenpak. Zij komen overal in het fort,  

en kennen het verhaal onder iedere 
steen. Wil je iets weten van Fort 

Pannerden als hoofd kraan van de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie? 

Over het bijzondere 
gebouw, de Koude 
Oorlog? Leven in een 

fort? Onze rond leiders zijn 
rasvertellers. Vragen staat vrij!  

• Voor iedereen

expeditie pannerden • op zoek naar een geheim luisterfort • als muren konden spreken

elements • een real live game

sterke verhalen • op pad met experts

welkom in fort pannerden ontdek het verborgen fort

Het verhaal van aarde, water, vuur en 
lucht vind je ook in ons bezoekerscentrum.



ontdek het verborgen fort!In het hart van het fort zie je de portretten 
van soldaten, hun soldatenkisten  

en persoonlijke bezittingen.
Discipline, verveling en 

vermaak, eten en slapen, 
daar gaat het hier om.  
Kom ook kijken naar het 
grootste kanon van het  
fort, dat is nagebouwd.  
Er zijn zelfs regelmatig  

demon straties, compleet met 
rook, licht en geluidseffecten!

café-restaurant en terrassen
Fort Pannerden heeft een caférestaurant om je op te 
verheugen. Geniet van terrassen met spectaculair uitzicht. 
Onze exploitant Buitenpoort Catering organiseert ook graag 
zakelijke bijeenkomsten, recepties of familiedagen. In of buiten 
de gewone openingstijden.  

‘mooiste terras van gelderland!’

parkeren  
Grote, gratis parkeerplaats aanwezig. Maak van hieruit een 
mooie wandeling naar het fort, of fiets. Gratis tuktukservice 
naar het fort en terug. Kijk voor meer info op de website. 

open
11.00 - 17.00 uur

januari - februari - ma art

april - mei - juni

juli - augustus

september - ok tober

november - december

schoolvak anties (regio zuid)
   = open        = gesloten, ook op 1 januari en 1e kerstdag

tickets 
tickets voor een hele dag uit • uitsluitend met pin betalen

4 - 11 ja ar 1  8,50 
12 ja ar en ouder  1  12,00
familieticket  1  36,50 
65 + 1  10,00
groepen 20 personen >   1  10,00
korting 10% op vertoon ticket van k asteel doornenburg

vrij entree voor café-restaurant, winkel, bezoekerscentrum  
en uitzichtpunt

soldatenmuseum en instructiekanon

waaldijk 1, 6686 mv  
doornenburg (gld)
0481  42 00 89
info@fortpannerden.eu
www.fortpannerden.eu
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