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De Grebbelinie in het vizier. 

 

Wanneer u vanuit Scherpenzeel de N224 volgt richting 

Woudenberg, komt u op een gegeven bij de brug over het 

Valleikanaal, van ouds de Pothbrug geheten. Links rijst achter het 

geboomte de oude achtkantige watertoren op; een bescheiden stuw 

reguleert schuimend het water. Aan de rechter kant van de weg 

wordt het kanaal eenzijdig afgezoomd door   een  dicht  begroeide   

de authentieke uitkijkpost         dijk,  die op de weg  echter  dood loopt.  

Neem u de moeite om uw auto ergens neer te zetten, om eens onthaast een blik langs het 

kanaal te werpen. Laten we de weg langs de stuw nemen richting watertoren. Links wat 

rustieke huisjes, een houten vlondertje aan het kanaal voor wat kleinschalig watersport. Het 

verkeerslawaai vervaagt traag in de verte, en dan geeft een klaphek toegang tot een dijk. Een 

smal pad leidt uw voeten over de groen begroeide kruin; ’s-winters na wat sneeuw 

ademverkillend mooi. 

 

    
de damsluis bij de Pothbrug           de liniedijk, heel in de verte de eerste kazemat S3 

 

Aan de waterkant links valt na een kleine 50 meter een merkwaardig opbollende bos 

struikgewas in het oog. Een overwoekerend braambos? Bij nadere bezichtiging blijken zich 

betonresten onder de welige doorntakken en brandnetels schuil te houden. We staan op de 

oude liniedijk uit 1745, welke zich van Veenendaal tot voorbij Amersfoort uitstrekt: de oude 

Grebbelinie.  Verderop  op het eerste oog  een redelijker  intakte betonklomp, een kazemat S3, 

ook wel stekelvarken genaamd vanwege de uitstekende bouten aan de buitenzijde.  

 

    
restant kazemat met gietstalen koepel          kazemat  S3, gerevitaliseerd? tot schaapskooi  



2 

 

Beide zijn het kazematten welke nog haastig in de jaren 1939 – 1940 zijn aangebracht. Toen 

de bedoelingen van het naburige  ‘bevriende’ – in 1938 werd nota bene nog iemand 

veroordeeld wegens belediging! van … - staatshoofd steeds duidelijker werden, had generaal 

G.H.Winkelman zeer tegen de mening van de gevestigde strategie in, de Grebbelinie onder de 

nieuwe naam ‘Valleistelling’ als de hoofdverdedigingslinie aangewezen. 

In allerijl werd de linie nog versterkt met talloze kazematten; oktober 1940 zou alles gereed 

moeten zijn. Maar het lot had anders beschikt. 

 

 
de kazemat S3 in wintertooi, februari 2013;  een 100 meter verder gaand, rechts de toegang tot het museum 

 

De eerste kazemat is niet vernield door de oorlogshandelingen. Tijdens de bezetting is deze 

opgeblazen om wille van z’n gietstalen koepel. Overal verwijderden de Duitsers bruut het 

kostbare pantserstaal uit de kazematten en forten, om dat voor hun eigen oorlogsindustrie te 

kunnen hergebruiken. De tweede kazemat ziet er van verre nog vrij gaaf uit, maar dichterbij 

gekomen blijkt ook deze, nu echter door een geheel andere vijand te zijn verruïneerd.  De 

openingen zijn met grof geweld verwijd om het plaatselijk kleinvee toegang te kunnen 

verlenen; in de jaren zestig en verder zeker niet ongebruikelijk. Het heeft lang geduurd 

voordat het besef doordrong dat we met de oude Grebbelinie wellicht met een historisch 

monument te maken zouden hebben, een in de wereld uniek militair monument. 

 

    
het toegangshek onder aan de dijk           het pad naar het museum 
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Op uw gemak verder kuierend ziet u na enige honderden meters onder aan de dijk een 

toegangshek, met een bord dat u vriendelijk uitnodigt, om eens binnen te komen wippen, 

behalve op zondag dan. 

Het hek geeft toegang tot een rustiek houten bruggetje over de sloot aan de teen van de dijk. 

De landelijke stilte is een verademing. Langs een zorgvuldig bemaaide en afgepaalde (schrik-

draad!) strook land komt u aan een oude boerderij, welke vroeger ook in het oude historische 

land niet opgevallen zou zijn. Niet zo vreemd want reeds in de 14
e
 eeuw bevond zich hier in 

het ruige land een oude hoeve, volgens de gemeentelijke annalen ‘Cleijn Davelaer’ genaamd. 

 

De huidige hoeve, thans bescheiden ‘Hoeve de Beek’ geheten, heeft een bewogen 

geschiedenis achter zich. Tot 1999 werd het boerenbedrijf uitgeoefend, met zuivelmakerij en 

groentewinkel. Bij beëindiging van dit nijvere bedrijf werd naar alternatieve aktiviteiten 

gezocht, wel onder voorwaarde dat de boerderij goed bewoonbaar, maar wel zo authentiek 

mogelijk zou blijven. Dat lukte wonderwel. Begonnen werd  met quilten, vervolgens om ook 

de mannen te interesseren,  tentoonstellingen over alles in en rond de boerderij wat je je maar 

bedenken kunt; en hoe kan je in de vakantieperioden nog  beter mensen trekken dan met een 

aantal enerverende boerenmarkten: tot enkele duizenden bezoekers per markt. 

 

In het jaar 2005 zocht men naar een nieuw onderwerp voor een tentoonstelling. Zestig jaar na 

de bevrijding lag op deze unieke lokatie het onderwerp eigenlijk voor de hand. Maar wat?  

Er werden plannen ontwikkeld om een echte, natuurgetrouw, tot op de nagel nauwkeurige 

loopgraaf aan te leggen; weinigen in leven zullen zich die nog kunnen herinneren. Daarnaast 

op de hooizolder een uitgebreide tentoonstelling van alles wat met de oorlog te maken heeft 

gehad. 
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In samenwerking met welwillende instanties en sponsors werden financiering en uiteraard de 

nodige vergunningen geregeld, en konden de eerste  ontgravingen plaats vinden. De water-

leiding midden in de kruin van de dijk – in 1940 ondenkbaar – gooide roet in het eten. 

Er mocht worden doorgewerkt, maar de loopgraaf mocht niet betreden worden. ‘Stel je voor 

dat de leiding zou knappen, je moet er niet aan denken wat er dan zou kunnen gebeuren’. 

Wel, als de vroede instanties ook maar iets over de Eerste Wereldoorlog hadden geweten, 

hadden ze exact  kunnen weten wat er dan zou kunnen gebeuren; maar in die bewogen tijd 

draaide niemand, tot de heupen in het ijzige water staand, daar een hand voor om.  

 

De opening – vreemde benaming eigenlijk voor een afgesloten en verboden ruimte – vond in 

verfrissende ambtelijke eensgezindheid plaats op  7 mei 2005  door de gezamenlijke burge-

meesters van zowel Woudenberg als Scherpenzeel. 

Buiten was alles nu gereed, binnen was de hooizolder inmiddels drastisch versterkt, 

toegankelijk gemaakt voor een groot publiek, ingericht en van vele gemakken voorzien. 

Aanvankelijk werd het museum gevuld met wat spulletjes van vrijwilligers, o.a. een maquette 

van de strategische situatie ter plekke in 1940, veel schenkingen, tot het museum zijn huidige 

omvang heeft gekregen. De opening – en dit was dan wel een echte – werd in september 2005 

verricht door de oude oorlogsveteranen C.L.van Atten en E.H.Bongers. Het eigen museum 

was een feit.  

 

De belangstelling ook vanuit de scholen 

is groot. Aanvankelijk (eerste jaar) een 

500 leerlingen tot afgelopen jaar 2012 

oplopend tot meer dan 1250.  

In de loop van die jaren werd de 

buitencollectie uitgebreid. Nauwelijks in 

het oog vallend houdt bij het 

toegangshek, hoog in de boom gezeteld, 

een uitkijkpost met klimijzers 

angstvallig het voorliggende, nog niet 

geïnundeerde terrein in de gaten. De 

loopgraaf is uitgebreid met een 

opstelling voor een pantserafweer-

geschut (PAG), en een enorme betonnen 

asperge heeft zijn plaats op de dijk gevonden.  

In de winter van 2011 is de hooizolder weer verlaten, en hoe toepasselijk, heeft de collectie 

een plaats gevonden in het achterhuis (nou vooruit, eigenlijk de oude koeiestal in de 

nabijgelegen schuur). Dit geheel vernieuwde deel werd geopend door de Burgemeester van 

Woudenberg, mevrouw T.Cnossen, in stijl 1939 fier maar toch enigszins huiverig achter op de 

motor gezeten.  

 

En zo trof ik op een wat regenachtige dag in september 2012 de heren van het museum aan, 

genoeglijk keuvelend aan de koffie en gezien de sombere vooruitzichten toch in de beste 

stemming. Af en toe werd een belangstellend groepje bezoekers gastvrij binnengehaald; 

ondanks het natte weer op een fietstocht, en vanzelfsprekend op de ronde even het museum 

aandoend. Misschien voor de laatste keer. 

Van oorsprong opgezet als een schitterend partikulier  initiatief, dreigt de gebruikelijke 

wurgende burokratie er een eind aan te maken.  Het museum is ‘museaal’ afgekeurd. De 

ruimte waar de tentoongestelde artefakten (aanvankelijk werd het museum gevuld met wat 
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spulletjes van vrijwilligers ….) worden geëxposeerd, dienen nu geïsoleerd, verwarmd en 

klimaatbehandeld te worden. De waarde is in de loop der jaren zo gestegen, en er liggen nu 

zulke gevaarlijke dingen bewaard, dat alles bovendien professioneel beveiligd moet worden. 

Ach ja, het is helaas niet alleen de drank die meer kapot maakt dan je lief is. 

 

    
enige enthousiaste vrijwilligers, in afwachting van de bezoekers 

 

Saillant detail, de pop van de verzetstrijder was uitgerust met een bordpapieren stengun met 

een pvc elektriciteitspijp als loop. Deze werd in beslag genomen, ‘want er kon mee worden 

gedreigd’. Wie ter wereld zich dan wel door zo’n stuk hout laat bedreigen, werd niet duidelijk 

gemaakt. Vervolgens werd een stuk spaanplaat stenvormig uitgezaagd: ook deze werd in 

beslag genomen, ‘want er kon mee worden gedreigd’. Nu hangt er een plank met een grove 

schets van een stengun op. Maar ik voorspel u, dat als ‘ze’ weer komen, ook deze in beslag zal 

worden genomen: ‘je kan er namelijk iemand mee om z’n oren slaan’. Ik weet ook wie. 

 

    
de gewraakte figuur, dreigend spaanplaat om de nek; de oude BS zou zich in z’n graf omdraaien …..   

 

Kortom het ziet er voor dit unieke projekt somber uit. De financiën ontbreken voor al die 

broodnodige voorzieningen. Daarnaast is ook het buitenterrein inmiddels aan onderhoud toe. 

De originele loopgraven werden toentertijd al niet gemaakt voor de eeuwigheid, slechts 5 

dagen volstonden, zoals wij nu met onze kennis van achteraf weten; en ook deze eigentijdse 

loopgraaf, aan de leidraad van de oude legertekeningen even deskundig en origineel 

nagebouwd, gaat over een heel wat langere periode thans gebukt onder de knagende 

invloeden van weer en wind. Het houtwerk begint allengs te rotten, waardoor het talud 

opbollend z’n weg naar binnen tracht te zoeken. Alles is vergankelijk. 
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in de loopgraaf              ruimte voor pantserafweerkanon (PAG) 

 

Maar evenals 73 jaar geleden geeft men het niet gauw op. Gebruikmakend van het winterreces 

is met de nodige voortvarendheid weer ouderwets de schop ter hand genomen. Het talud vrij 

gegraven, de houten beschoeiing vernieuwd en opnieuw aan de lat gesteld. 

 

    
groot onderhoud eind 2012 – 2013 

 

 

 
met even een kleine onderbreking wanneer de weergoden zulks verordenen 
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Maar na de zorgvuldige aanvulling en aanaarding is er straks niets meer dat op de intensieve 

werkzaamheden van de vrijwilligers wijst, alleen dan weer – voor enige jaren – een keurig 

herstelde loopgraaf. Ze kunnen komen; nee niet de vijand, die tijd is voorbij, voorgoed naar 

we hopen, maar de talloze bezoekers, u, ik, de jeugd, allen die ons verleden ter harte gaat 

‘opdat we niet vergeten’. 
 

            
na gedane arbeid                      een laatste terugblik                 schietopening PAG vanaf de overzijde

           

Men richt zich nu geheel op de scholen, en hoopt ook het middelbaar onderwijs warm te 

kunnen maken voor een stuk bewogen  geschiedenis middels verhaal en dia’s. Nog is het 

tastbaar onderricht. Maar misschien dat de tastbare voorwerpen binnen afzienbare tijd tot het 

verleden behoren.  Het zou jammer zijn wanneer zo’n schitterend stuk burgerinitiatief door 

kortzichtige regelzucht zou verdwijnen. 

 

In het voorjaar kunt u het museum op uw pad langs de Grebbelinie  weer bezoeken. Dank zij 

sponsoring kan men het nog een jaartje uitzingen. Verder ligt het in de toekomst verborgen 

wat de tijd brengen zal. 

 

    
in de boom de uitkijkpost, in mei 1940 diep verscholen in het groen, en het land waar hij over uitkeek …. het 

water van het Valleikanaal thans rustig en verstild binnen de oevers 

 

De openingstijden in het voorjaar 2013 zijn op de woensdag, vrijdag en zaterdag van 10.30 – 

15.00 uur.   
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    Het museum op Google aan het Valleikanaal . De Pothbrug ligt linksboven, net buiten de opname. 

 

Neemt u de kans nu het nog kan, een uniek stuk geschiedenis op een unieke lokatie, levend 

gehouden door een aantal bevlogen vrijwilligers. Laten we zorgen dat deze belangrijke 

herinnering aan het verleden - zeker voor onze jeugd -  behouden blijft. 

 

 
En zo keek men toen  uit naar wat komen zou. De begroeiing was er nog niet, en het voorveld stond tot de einder 

onder water. Voor het schietgat was aan de buitenzijde een pantserluik gemonteerd met een spiedgat. Het luik 

kon naar beneden worden geklapt.  De foto is genomen vanuit de S7, een kazemat met 7 schietgaten (thans niet 

meer toegankelijk), boven op de Asschatterkeerkade. Op de Asschatterkeerkade zijn de kazematten grondig 

opgeknapt en weer voorzien van originele pantserluiken.  
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Bronnen. 

De foto’s zijn deels uit eigen archief. De foto’s op de motor en van het groot onderhoud eind 

2012 zijn beschikbaar gesteld door de heer W.F.Vos. De luchtfoto is van Google Earth. 

Grebbelinie in het vizier. 1940-1945. Opdat wij niet vergeten. 
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Wandelgids Grebbeliniepad. Uitgeverij Waanders. 

Annet Werkhoven. De Grebbelinie, van onder tot boven. 

Jan de Vries. Grebbelinie 1799. Bestek Engelaar en Groeperkade. Stichting Grebbelinie. 
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