Batterij aan de Schalm.
Elders op de site is verslag gedaan van het weer zichtbaar maken van de vechtwagenhindernis V56 in de Schalm te Renswoude. Deze versperring is een van de vele verdedigingswerken in deze omgeving. Niet ten onrechte. Juist ten zuiden en zuidoosten van dit stelsel ligt
de Emmikhuizerberg ten noordoosten van Veenendaal. De benaming ‘berg’ is wel enigszins
overdreven, want de top ligt slechts op 21,9 m+ NAP. Maar in het vlakke Nederland valt zo’n
afwijking in het landschap direct in het oog. Het is een zandverstuiving uit de laatste ijstijd,
zo’n 15.000 jaar geleden, gelegen in de Grebbelinie.
Ernstiger, defensief gezien althans, is dat dit hoger gelegen terrein niet geïnundeerd kon
worden, en aldus een uitstekend acces zou kunnen bieden voor aanvallers uit het oosten.
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De Schalm loopt uit op de Batterij aan de Schalmdijk (1785). Deze maakt samen met de
nabijgelegen Linie van Juffrouwwijk en de Post aan de Jufferdijk (Frans 1799 – 1806) deel uit
ven het oude verdedigingsstelsel.
In de periode 1939 - 1940 zijn deze werken versterkt met een aantal kazematten en prefabpag’s. En helemaal aan de westkant extra zelfs nog een
S(7a), schootsveld 305o, een van de weinige in de
Linie. Thans steekt nog een punt boven het weiland
uit.
◄ De S7. Ongelukje? Welnee, cultuurbeleid 70iger jaren .

De gehele stelling is in 1939 bovendien omringd door een forse tankgracht van Veenendaal
tot Scherpenzeel, 10 meter breed, 3 meter diep. En om het allemaal nog ingewikkelder te
maken, hebben de Duitsers eind 1944 op het Werk aan de Jufferdijk een grote bunker R703
gebouwd, deel uitmakend van hun Pantherstellung. Maar het goede nieuws is, dat het gehele
verdedigingsstelling nog vrijwel ongerept aanwezig is, hier en daar weliswaar wat onder de
grond weggewerkt. Maar vooruit, het is er tenminste nog, en dat kan je niet overal zeggen.

Pag’s.
Op 18 en 19 juni 2021 werden op de Batterij aan de Schalm twee pag’s behoedzaam aan het
daglicht opgegraven. Een pag-kazemat is een prefab bouwdoos, bestaande uit 5 stuks
betonnen elementen voor de plaatsing van een 47 mm pantserafweergeschut (pag). In die tijd
een van de beste wapens waar het Nederlandse leger over kon beschikken.
Natuurlijk gaat zoiets niet zomaar. De Batterij is immers een Rijksmonument (gelukkig
maar). Er was toestemming nodig van de Omgevingsdienst regio Utrecht, de Rijksdienst
Cultureel Erfgoed, Gemeente Renswoude, en niet te vergeten de eigenaar, Staatsbosbeheer.
Dus werd namens de Stichting Grebbelinie een Plan van Aanpak opgesteld.
En de toestemming kwam er zonder problemen. Dit een tegenstelling tot een zekere
buurgemeente, die voor het verwijderen van een bult zand, die het uitzicht vanuit een R703
belemmerde de aanvrage van een vergunning vereiste. Die kwam er wel, tezamen met een
vette rekening van € 700,-. Saillant detail, die bult was er nota bene door de betreffende
gemeente zelf neergelegd. Maar goed, na wat lobbiën, werd het afgemaakt op € 1,- en kwam
er bovendien nog wat subsidie boven op. Maar dit terzijde, terug naar onze pag’s.

nr.1

nr.2

Op genoemde dagen stond een contigent vrijwilligers gereed, bijgestaan door een klein
graafmachien. De juiste lokatie was uit eerder onderzoek bekend. De eerste kwam op dag 1
probleemloos tevoorschijn. Grote verrassing was, dat de wanden nog in positie stonden.
Schietgat richting noordwest. Meestal liggen de wanden uitgespreid onder de grond, zoals
bijvoorbeeld bij de enige jaren geleden vrij gegraven Post van Lambalgen, Scherpenzeel.
Dag 2 volgde de tweede pag. Ook deze pag stond nog volledig in stelling. schietgat gericht
op het noordnoordoosten op het hart van de
toenaderingsweg, de Schalm, en zodoende ook de
nabije vechtwagenhindernis V56 bestrijkend. Grote
verrassing waren de pinnen die aan de binnen- en
buitenzijden uitstaken, over de laatste 20 cm voorzien
van schroefdraad. Dit is bij geen andere bekende pag
aangetroffen. Doel en nut tot heden onbekend.
De raadselachtige pinnen (staken bij het uitgraven
nog rechtuit)
Buiten een grote hoeveelheid roestige ijzerwaren werden geen bijzondere vondsten gedaan,
doel merendeels onduidelijk.
Op verzoek van Staatsbosbeheer werden de pag’s weer aangevuld. Helaas bittere noodzaak
vanwege het vele vandalisme op de Linie. Van de eerste bleef de rand in zicht. Van de tweede

werd het schietgat vrij gehouden, hetwelk nu, tezamen met de naastgelegen S3 weer als
vanouds wakend uitkijkt over de Schalm en de gereconstrueerde vechtwagenhindernis V56.

De S3 uitkijkend op de Schalm, 2018

De naast gelegen en uitgegraven pag nr.2, 2021

Tankkering Stoutenburg.
Een tweede hoogtepunt in het weer tastbaar maken van het oorlogsverleden van de
Grebbelinie is de reconstructie van de ‘tankkering’, Engweg 12 te Stoutenburg. Het projekt
werd mogelijk gemaakt als onderdeel van het Landschapsontwikkelingsplan (LPO) van de
gemeente Leusden.
Bij de sloop van een oude schuur in Achterveld, bleek een der wanden te zijn vervaardigd van
maar liefst 6 stuks betonnen blokken van een aspergeversperring. De stalen balken waren
afgeslepen. Hoe ze daar zijn terecht gekomen? ‘Ach, ze lagen langs de kant van de weg. Het
waren er vier en ze lagen schots en scheef in de berm langs de Hessenweg. ’t Ging
gemakkelijk, m’n vader gaf opdracht aan het gemeentepersoneel om ze maar bij ons op het
erf te zetten. Die waren al lang blij dat ze ze kwijt waren’. (Vraaggesprek José Huurdeman
met de 81-jarige zoon Wim van Dijk).

De nieuwe lokatie Engweg, Stoutenburg
De eigenaar droeg ze na de sloop van z’n schuur over aan de gemeente. En dan natuurlijk de
grote vraag, waar hebben ze ooit gestaan? Er waren twee opties. De Stichting Grebbelinie,
Bert Rietbergen, kon uit informatie van in 1940 terugtrekkende militairen aangeven, dat

deze versperring 100 meter ten westen van boerderij Den Eng moet hebben gelegen.
‘Ongeveer een honderd meter voorbij boerderij ‘Den Eng’ stond een railversperring op den
weg en was het onmogelijk deze met de vuurmonden en karren te passeeren’. (Verslag van
res.kapt. J.v.d.Heijden in MAVORS, mei 1941, nr.5). Daarmee, en uit informatie van de
eerste eigenaar werd duidelijk, dat in ieder geval 4 stuks van de 6 van die blokken op die
lokatie gestaan zouden kunnen hebben.
De blokken werden in opdracht van de gemeente Leusden gezandstraald. Daarbij kwamen
ook kogelinslagen te voorschijn. De blokken werden vervolgens van nieuwe staven voorzien.
Het bleken oorspronkelijk tramrails van de RET (de Rotterdamse Electrische Tram) geweest
te zijn. Gelukkig waren deze nog te krijgen.
De plek waar de oude Engweg liep, is inmiddels veranderd in een rustiek natuurgebiedje. De
nieuwe eigenaar van het kadastrale perceel toonde zich direct enthousiast, en gaf toestemming
om de blokken op de oorspronkelijke plaats weer neer te zetten. Op dinsdag 6 juli 2021 was
de grote dag dat de oude railversperring, alle 6 de blokken fier voorzien van de nieuwe RETstaven, weer gesteld kon worden. Weer een nieuw monument in de Grebbelinie.
Met dank aan al degenen die enthousiast tot het in stand komen van dit schitterende gedenkteken aan die bange oorlogsdagen hun bijdrage hebben geleverd.

Foto’s Martin Wigtman

Voor een bezoek aan de Schalm.
U kunt parkeren bij het Fort aan de Buusteeg,
Renswoude/Veenendaal. Fort Buursteeg heeft een
prachtig Bezoekerscentrum waarin de bezoeker
kennis maakt met de geschiedenis van de Grebbelinie.
Ook de vondsten bij de opgraving van de beide pag’s
van de Batterij aan De Schalmdijk zijn hier tentoongesteld.
Een wandeltocht over het fort zelfs is een wandeling
terug in de tijd. De spoorlijn uit 1842 deelt het Fort in
twee gelijke delen. Het noordelijke deel is in de
zeventiger jaren verkocht aan een campinghouder, die
alles rücksichtlos met de grond heeft gelijk gemaakt.
Zo ging dat in die tijd. In de negentiger jaren begon
eindelijk het besef door te dringen, dat we toch te
maken hebben met een uniek en onvervangbaar stuk
cultureel, militair erfgoed. De camping werd
uitgekocht en het gehele noordelijke gedeelte in de
oorspronkelijke toestand van 1785 terug gebracht.
Het zuidelijke gedeelte is, hoewel zwaar begroeid, intakt gebleven. Andere gemeente, en
wellicht kon men onvoldoende geld voor verkoop vangen. Achterin op het reduit bevindt zich
een R703 van de Pantherstellung 1944. Deze is in 2018 uitgemest en weer toegankelijk
gemaakt. Een deel van de buitenkant is in de originele camouflage beschilderd: baksteenrood
met geschilderde ramen (resten waren tot voor kort nog zichtbaar). Er heeft zelfs een
pannendak op gezeten met rode dakpannen, om het vanuit de lucht op een boerderij te doen
gelijken. De grond is onder het oppervlak nu nog bezaaid met rode scherven.

De R703. Rechts een drietal Koch-bunkertjes (eenmansschuttersputjes)
Het naast het Bezoekerscentrum gelegen restaurant biedt u voorts faciliteiten voor de kleine
en grote trek. Vanaf de entree met zijn gereconstrueerde pag slaat u rechtsaf langs de
spoorlijn. Het zandpad gaat over in een smal fietspad. Stug doorlopen. Let op het fraaie
natuurgebiedje aan uw linkerzijde.
Het rijwielpad loopt dood tegen de Batterij op de Schalmdijk. Rechtsaf komt u bij de
vechtwagenhindernis V56 op de Schalm. Vanaf de hindernis heeft u een prachtig uitzicht op
de S3 en de pag nr.2. Zie foto boven.
Vanaf het fietspad linksaf slaand ziet u na een kleine 50 meter de toegang tot de Batterij aan
uw rechterhand. Wanneer u recht doorloopt komt u rechts vóór de spoorlijn bij de Linie van

Jiffrouwwijk. Onderweg passeert u een oude gemetselde heul, een doorgang onder de weg
voor een ‘wijk’ (een wijk, of wiek is een sloot voor de transport van gewonnen turf).
Wanneer u de spoorlijn oversteekt valt links het zware massief van een Duitse R703 op,
gelegen op de Post aan de Jufferdijk. Van de ooit 24 in 1944 gebouwde zijn er nog 11 stuks
over, thans eveneens vallend onder het Rijksmonument.
Bronnen
Kaarten: Nationaal archief, Topotijdreis en Bingmaps.
Foto’s eigen archief, tenzij anders vermeld.
Leusden. Tankkering Stoutenburg. José Huurdeman en Hans Pieter Reinders.
Dorpen op drift. José Huurdeman.
site grebbelinie.nl onder nieuws: Gerestaureerde tankkering Grebbelinie terug op z’n plek
site grebbelinieinhetvizier.nl/Pantherstellung

