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R703 Bruinenburgersluis 

 
R703 Bruinenburgersluis, december 2013 

 

Diverse  musea en stichtingen beijveren zich  - uiteraard met gedreven vrijwilligers - om de 

geschiedenis van de Grebbelinie ook voor de nieuwe generaties levend te houden. En soms 

levert een buitengewone samenloop van omstandigheden daartoe een grote bijdrage aan. En 

daar gaat dit verhaal over. 

Medio  dit jaar kregen medewerkers van diverse Grebbelinie-verenigingen  van de Stichting 

Grebbelinie een emailbericht, of zij eventueel nog wat werkzaamheden aan de Liniedijk 

zouden hebben voor de Genie. De Genie zou namelijk  in de maand september uitgezonden 

worden naar Curacao; maar dat ging door omstandigheden niet door. Twee mogelijkheden 

voor hen: duimendraaien op de kazerne, of aan werkzaamheden zien te komen in het kader 

van ons cultureel erfgoed.  

Over dat soort werkzaamheden behoefde niet lang nagedacht te worden. Op en aan de Linie 

zijn er immers vele wensen om de geschiedenis voor het publiek levend te houden, slechts het 

gebruikelijke euvel, de pecunia en de mankracht.  

Aangedragen werden door het Grebbeliniemuseum te Fort Buursteeg het verbreden van de 

entree naar de betonnen pag-kazemat  (originele prefab bouwdoos uit 1939), om in de 

toekomst een echt stuk geschut naar binnen te kunnen rijden;  voorts een toegangsloopgraaf 

◄  naar de G-kazemat.  

 

Door het Grebbeliniemuseum te Wouden-

berg werd het ‘t versterken van de gerecon-

strueerde loopgraaf  met gebetonneerde 

zandzakken (nu ja, specie 1 op 4), en het 

vervangen van de oude uitkijkpost uit 1939.   

En vooruit ook maar gelijk het vrijgraven 

van de mondingsgaskuil van de R703 aan de 

Bruinenburgersluis te Leusden er bij gezet, 

welke deel uitmaakt van de Pantherstellung. 

Die bunker valt weliswaar onder de 
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competentie van de Historische Kring Leusden, maar een der vrijwilliger van het 

Grebbeliniemsueum doet al enige jaren onderzoek naar de Pantherstellung. En die diep 

begraven bunker intrigeerde hem. Zie daarvoor ook het artikel ‘Pantherstellung’. 

Eind augustus viel de beslissing, en boven verwachting ook het projekt R703 aan de 

Bruinenburgersluis. Dat kan natuurlijk niet zomaar, de Grebbelinie met inbegrip van de 

bijbehorende Duitse bunkers is gelukkig een Rijksmonument, en er zijn dus vele instanties die 

daar hun zegje over willen, en moeten doen. Nederland immers burokratieland, nietwaar? 

Wel,  ditmaal mooi niet!  Binnen één (1) week was er toestemming van de Gemeente en de 

Historische Kring Leusden (voor de R703)  en met name  - voor alle ingrepen aan en in de 

Liniedijk – van de juridische eigenaar Staatsbosbeheer. Zonder nadere vragen, enz. Lof! Voor 

de R703 werd de restrictie gemaakt, dat het binnenklimaat ten behoeve van de vleermuizen 

niet verstoord mocht worden; en voor de uitkijkpost mag niet in de boom gespijkerd of 

geschroefd worden. Spreekt vanzelf, daar de aanaarding van de bunker R703 zelf niet wordt 

aangetast, en de uitkijkpost prefab in de kruin geplaatst zal worden.  

Er moet wel bij aangemerkt worden, dat de onderlinge contacten tussen alle partijen op 

werkniveau buitengewoon goed zijn. Men weet wat men aan elkaar heeft. 

De burgemeester van Leusden is voorzitter van het Platform Grebbelinie, een coördinerend 

orgaan tussen alle Stichtigen, Verenigingen, enz. die zich met de Grebbelinie bezig houden, 

van Spakenburg tot en met Rhenen. Een ijzersterke combinatie die in de – hopelijk nabije -  

toekomst  in hoge mate kan bijdragen tot opname in de UNESCO Werelderfgoedlijst. 

 

    
PAG, Fort Buursteeg, entree verbreden tbv kanon 

 

Vooruitlopend op de inzet van de Genie was een groep vrijwilligers aan de slag gegaan om de 

entree van de pag-kazemat nabij de ingang van Fort Buursteeg zelf te verbreden. Het 47 mm 

antitankkanon volgt nog.  Zodoende bleef  er voor de Genie ruim tijd over voor de andere 

wensen. 

 

Eind september trad een ploeg manschappen met 

zwaar materieel aan bij het museum aan de 

Liniedijk in Woudenberg. In noeste arbeid werd de 

loopgraaf ouderwets versterkt met zandzakken, en 

de nieuwe uitkijkpost in de boom geplaatst.  

Het museum zette er gelijk een soldaat op uitkijk 

in, hoewel het voorterrein thans niet meer 

geïnundeerd kan worden, hoewel …. men kan niet 

weten … 
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Versterken loopgraaf, door 102

e
 Constructie Compagnie genie .. en de boom in voor de nieuwe uitkijkpost 

 

Een andere ploeg ging aan de slag  met een nieuwe loopgraaf naar de G-kazemat op Fort  

Buursteeg. Voor de kenner een G(225lv), nr.57d, coörd. 52.05113, 5.55545; althans de trieste 

restanten (in 1941 opgeblazen omwille van het pantserstaal).  

De R703 is voor materieel wat lastig bereikbaar. De Duitsers maakten eind 1944 gebruik van 

de vlakbij liggende spoorlijn Amersfoort – Kesteren voor aanvoer van het materiaal. De bouw 

van de bunker geschiedde door dwangarbeiders en krijgsgevangenen. Die weg staat ons in het 

heden niet meer tot de beschikking, tenzij met groot materieel, en noodbruggen. En dat was 

dan nu ook weer niet de bedoeling, er zijn grenzen.  

 

 
Luchtfoto uit 1945 

 

De enige mogelijkheid om tegenwoordig bij de bunker te komen, is via een schitterende 

wandeling over de oude Liniedijk. En ook met een kleine graafmachine,  of het zou ouderwets 

handwerk moeten worden met de spaai. Bovendien had Staatsbosbeheer net enige weken 

tevoren de afrastering vernieuwd en strak aan de draad gespannen. Maar zoals gezegd, die 

werkten enthousiast  mee, mits alles weer keurig hersteld zou worden.  En toen ook nog 

gebruik gemaakt mocht worden van de eigen weg van de plaatselijke boerderij was de zaak 

rond. Van verre was al te horen dat de machine op weg was naar de R703, en die toog rap aan 
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de slag. Reeds tegen drieën was het werk gedaan, en lag de schietopening er weer, de oude 

Liniedijk flankerend,  als vanouds bij. Thans het rustige en vreedzame domein van de 

vleermuizen.  Het werk trok al onmiddellijk, in de mondingskuil en hoog op de bunker, de 

nieuwsgierige belangstelling van de weidende schaapskudde. 
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De mondingsgaskuil bleek een verrassing. Een enigszins afwijkend type kwam te voorschijn. 

Het is een naar links afhellende kuil met alleen twee zijwanden, hetgeen wil zeggen dat de 

mondingsgassen naar voren en enigszins naar links worden afgeleid. Bij de bekende typen 

worden de gassen direct naar opzij afgeleid. Opvallend is wel dat het terrein in het 

schootsveld verlaagd is ten opzichte van de omgeving. Misschien bewust zo uitgegraven? 

Enige meters ten zuidoosten van de bunker bevindt zich een peilbuis?  Herkomst onbekend, 

ook de instanties konden geen uitsluitsel geven. De mantelpijp 

meet 415 mm in doorsnee bij een wanddikte van 15 mm. Er 

bevinden zich drie kleinere gegalvaniseerde buizen in met een 

diameter van 57 mm. DINOloket geeft wel een put uit 1968 

aan, een tiental meters westwaarts.  Het vermoeden bestaat dat 

het die put B32D0125 is, waarbij de coördinaten in 1968 niet 

geheel nauwkeurig zijn weergegeven; in die tijd beschikte men 

immers nog niet over GPS. 

 

De Bruinenburgersluis 
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Deze oude damsluis bevindt zich op circa  30 meter ten zuiden van de Duitse bunker. Staande 

op de brug die de sluiskolk overspant, doemt in het noorden tussen het weelderige groen  de 

bunker op als een oude grafheuvel uit de tijd dat de wereld nog jong was.  

 

 
Topotijdreis 1946. Het Valleikanaal is inmiddels al aangelegd, maar nog niet op deze kaart ingetekend. 

 

Op de luchtfoto uit 1947 zijn zowel de Lunterse Beek als het pas gegraven Valleikanaal nog 

aanwezig. Met de aanleg van het Valleikanaal werd in 1937 als werkgelegenheidsproject 

begonnen. De aanleg van het kanaal leidde er toe, dat de Grebbelinie als verdedigingslinie 

weer in beeld kwam, aangezien met het nieuwe kanaal de inundaties in de Linie aanzienlijk 

verbeterd konden worden. Voor die tijd werden de inundaties naast de aanvoer vanuit de 

Grebbesluis bij Rhenen ook via de diverse beken van de Veluwe gesteld door deze bij de 

Liniedijk af te sluiten door middel van damsluizen. De Lunterse Beek was een van deze 

beken. In de Liniedijk werd in 1786 de Bruinenburgersluis gebouwd om de Lunterse Beek, 

wanneer nodig voor de inundatie van de 5
e
, de Asschatterkom, af te kunnen dammen.  

De eerste steen werd in dat jaar gelegd door Maria Angelis Huguenin-Hertin. In de jaren 1785 

– 1786 werden er vele verbeteringen in de Grebbelinie uitgevoerd, onder andere ook de 

aanleg van het Fort aan de Buursteeg bij Veenendaal. 

 

    
 

In september 1939 werden de schotbalken in de sluis aangebracht, om te voorkomen dat het 

water uit de 5
e
 inundatiekom zou wegvloeien via de Heiligenbergerbeek. Op het inmiddels 

spoorloos verdwenen informatiebord van het Waterschap stond een fraaie foto van die 
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afschotting afgebeeld. Het was de eerste onderwaterzetting, tegelijk bedoeld als proef om te 

ervaren hoe de evacuatie van mensen en dieren zou verlopen. De maand daarna werden de 

andere kommen geïnundeerd, en in januari 1940 stond tenslotte de gehele Linie onder water.  

Nu, na meer dan 200 jaar is de sluis aan herstel toe. In het verre verleden zijn direct nabij de 

sluis rode beuken geplant, welke inmiddels tot prachtige monumentale bomen zijn 

uitgegroeid. Maar die bomen vormen thans een bedreiging voor de sluis. Ze staan zo dicht bij 

de bakstenen sluiswanden dat de wortels het metselwerk ernstig ontwrichten. Dus staat men 

nu voor de pijnlijke keuze, of de monumentale bomen omhakken, of de monumentale sluis 

verder laten vervallen. Het wortelgestel bij het metselwerk verwijderen is geen optie, daar dan 

een groot deel van de boom afsterft.  Men buigt zich al ruim twee jaar over deze moeilijke 

kwestie. Boze tongen beweren, dat het grote probleem schijnt te zijn, dat midden door de 

sluiskolk de grens loopt tussen de Gemeenten Woudenberg en Leusden, en dan wordt 

samenwerking vereist. Maar daar dient eerlijkheidshalve bij vermeld te worden, dat dit heel 

goed slechts een gerucht kan zijn (hoewel de bron zeer betrouwbaar is).   

De keus zal te zijner tijd? wel vallen op het vellen van de bomen. Anders neemt Moedertje 

natuur de beslissing zelf wel, en zij treuzelt nooit.  Helaas, maar het is niet anders. 

De Lunterse Beek is inmiddels op dit traject geheel verdwenen. Een laatste rudiment van de 

originele beek van circa 150 meter, mondt recht tegenover de sluis via een duiker uit op het 

Valleikanaal.  De beek zelf bestaat verder stroomopwaarts nog steeds. Talloze poelen zijn 

daar gegraven, en vele meanders weer in de oude staat hersteld. Enige jaren geleden heeft 

men de beek als vanouds weer door de grachten van het Werk aan de Daatselaar, ten noorden 

van Renswoude,  geleid om het verstilde grachtwater tot leven te wekken. En tenslotte loopt 

hij ten  zuiden van Scherpenzeel bij Lambalgen uit in het kalme water van het Valleikanaal. 

 

De  Luntersebeek, weer op weg naar de gracht rond  het Werk aan de Daatselaar 
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En het huidige eindpunt van de Lunterse Beek  in het Valleikanaal, even ten zuiden van Scherpenzeel 

 

 

Wandelrouten naar de Bruinenburgersluis 

       

III. Vanaf de Leusbroekerweg te Leusen  
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II. Vanaf de Roffelaarskade te Woudenberg 

 

 
          

 

Bronnen 

www.DINOloket.nl/ondergrondgegevens 

Bert Rietberg. De Grebbelinie. ISBN 978 90 5345 5012 

Topotijdreis 

foto’s en tekeningen: eigen archief 
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Herman van Zanten 
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