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Het Educatief Centrum Grebbelinie, Grebbeliniemuseum
Openingstijden.
Het Centrum is geopend: 1 april tot 1
november op de dinsdag, woensdag,
donderdag, vrijdag en zaterdag van 11.00 tot
16.00 uur.
Andere tijden op afspraak.
Adres:Brinkkanterweg 23A, 3931 PJ
Woudenberg
info@grebbelinieinhetvizier.nl
www.grebbelinieinhetvizier.nl, tel. 033 - 277 1866 of mob. 06 - 10 69 19 17
Routebeschrijving.
1. Komend vanaf Woudenberg, de N224.
U gaat op de rotonde met de fraaie letterbeplanting rechts, richting Scherpenzeel, de
Stationsweg. (Rode pijl en idem lijn op de plattegrond hieronder).
U gaat door tot de rotonde, en dan rechtsaf, de Burgemeester Roëlllaan in.
Vervolgens verder als onder 2.1.
2. Komend vanaf Renswoude of Barneveld, N224 richting Woudenberg aanhouden.
Bij de eerste rotonde linksaf, richting Zwarte Land.
Weg helemaal uitrijden tot rotonde, rechtdoor de Burgemeester Roëlllaan in,
2.1 Aan het einde van de Burg. Roëlllaan rechtsaf, de Brinkkanterweg,
U passeert vervolgens de brug over het Valleikanaal.
Na 200 meter ziet u aan uw rechterkant Hoeve de Beek en het Educatief Centrum
Grebbelinie. Het Centrum beschikt over een eigen parkeerterrein.
N.B. De Roëlllaan en de Brinkkanterweg zijn smalle wegen. Bij tegenliggers even rekening
met elkaar houden.

Rood: vanaf Wouden berg. Zwart: vanaf Renswoude, Barneveld
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Het Educatief Centrum Grebbelinie
Aan de Brinkkanterweg, nabij Hoeve de Beek, is
sinds medio 2016 het geheel vernieuwde Grebbeliniemuseum ingericht. Het museum is toentertijd
klein begonnen op initiatief van onder andere Johan
Lagerweij, de zoon van de in 1945 omgekomen
Scherpenzeelse verzetsman Gerard Lagerweij.
Eerste inrichting op de deel van Hoeve de Beek, later
in de oude schuur, werd met talrijke foto's en
voorwerpen het beeld levend gehouden van die
eerste oorlogsdagen. De expositie kreeg gestalte in
de Stichting Grebbelinie in het Vizier.
De lokatie is uniek. Gelegen aan de hoofdverdedigingslijn van de Grebbelinie, de Liniedijk,
tussen Woudenberg en Scherpenzeel, juist daar waar in de meidagen 1940 fel is gevochten.
Ingevolge de steeds toenemende belangstelling, en daarmee het bezoek aan het Museum,
ontstond al spoedig behoefte aan uitbreiding. Na een aantal verhuizingen kon in 2016 een
geheel eigen museumgebouwtje in eigendom verkregen en ingericht worden.
Ook de doelstelling is veranderd. Niet alleen de oude herinneringen wil men levendig houden,
maar vooral ook op indringende wijze onderrichten, wat de gevolgen van oorlog zijn voor een
burgerbevolking.
Met name richt men zich daarbij op de jongere generaties, het onderwijs, jeugd en scholen.
De naam van het museum is dan ook gewijzigd in Educatief Centrum Grebbelinie.
Het Centrum onderricht niet alleen in woord en beeld. In de oude Liniedijk is een authentieke
loopgraaf geconstrueerd, zoals in 1939 door de Nederlandse soldaten moeizaam werd
gewrocht. De kinderen kunnen er naar hartelust uitrennen. Werp vanuit de schietgaten een
blik over de velden van de oude 3e inundatiekom, de Lambalgerkom, sinds 1865 begrensd
door de Stationsweg. De tijd van inundaties is al meer dan 75 jaar voorbij, en kan - technisch
gezien - ook niet meer terugkomen. En wees niet beducht, er wordt allang niet meer geschoten, vrijwel niemand van toen is met het onverbiddelijk klimmen der jaren nog onder ons.
Enige kazematten geven een beeld van de in allerijl door generaal Winkelman ingerichte
betonnen versterkingen. En recent is aan deze tastbare geschiedenis een bunker R703
toegevoegd, uit eind 1944 onder ander beheer, de laatste stuiptrekking van de oude Linie.

bezoek aan kazemat S3

de loopgraaf

Maar het betekende niet het einde van de Grebbelinie, hoewel het niet veel heeft gescheeld. In
de 60iger jaren oordeelde men de Linie van weinig historische waarde! Gelukkig is dat tij
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drastisch gekeerd, en is bij de nieuwe generatie het besef doorgedrongen, dat we met een in de
wereld uniek cultuur-historisch militair monument te maken hebben..
Na jaren van verval en vergetelheid staat de Linie thans weer volop in de belangstelling. Van
Spakenburg tot Rhenen worden of zijn de oude verdedigingswerken weer hersteld, of zelfs in
de oude toestand teruggebracht, Fort Buursteeg, Post van Lambalgen, Werk a/d Daatselaar ....
De Dijk biedt een schitterende wandelroute met z'n unieke flora en fauna.

de damsluis aan de Pothbrug

Het werkterrein van het Centrum beslaat het gebied tussen de Bruinenburgersluis, de
Roffelaarskade, de oude damsluis Pothbrug, Woudenberg, tot aan de prachtig gerestaureerde
Post van Lambalgen, Scherpenzeel, en verder naar de Broekerbrug over het Valleikanaal.
De wandeling of fietstocht langs de verstilde geschiedenis van meer dan tweehonderd jaar
(eerste aanleg dateert uit 1745) is adembenemend, zeker met zonnig weer.

buitengebied Museum, annex ECG
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Algemeen

de Liniedijk ten zuidoosten van Pothbrug en Museum

Ten zuidoosten van de Pothbrug.
Het Grebbeliniemuseum te Woudenberg, thans deftig Educatief Centrum Grebbelinie geheten,
heeft naast een binnenexpositie, gehuisvest in een voormalig 'veestal' ook een uniek buitenmuseum. Terzijde, de benaming 'veestal' is voor rekening van het Ministerie van Justitie en
Veiligheid. Het cultureel domein van het Museum strekt zich uit van de Broekerbrug tot,
naar het noorden de Liniedijk langs, de Bruinenburgersluis. De bezienswaardigheden op deze
schitterende wandelroute zijn legio; vanaf het uiterste zuidwesten punt, de Broekerbrug:
Op uw gemak noordwaarts kuierend komt u bij de brug over het Valleikanaal, toen nog
Lunterse Beek geheten. Achter de Dijk een majestueuze beukeboom, de kruin nog steeds
misvormd. Het is de boom waarin in 1940 een uitkijkpost was aangebracht, bemand door de
soldaat Boivin. Van daaruit gaf hij informatie door over de aanvaller.

kazemat Ypma, beeld van 1940

dezelfde kazemat, 2017
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Een taktische fout, waar niemand in de winter van 1939 op 1940 aan gedacht had: de beuk
was de enige bruine beuk ver in de omgeving. Soldaat Boivin kwam danig benauwd in de
vuurlijn te liggen. Desondanks bleef hij op z'n post, alleen z'n hak werd getroffen.
De Liniedijk noordwaarts volgend, stuit u rechts op een kazemat, gepokt door inslagen van
kogels en granaten. Het is de kazemat waarin sergeant Harry Ypma op 11 mei 1940 wanhopig
met z'n bemanning stand hield tegen een overmachtig Duitse aanval. Foto's hierboven.
Verder de Liniedijk langs wandelend komt u aan de schitterende gerestaureerde Post van
Lambalgen. De Post diende ter verdediging van de damsluis in de Lambalgerkeerkade, de
scheiding tussen Inundatiekom III en IV van de Grebbelinie. Rond 1865 werd de weg
Woudenberg - Scherpenzeel vernieuwd, en bewust circa 5 voet verhoogd ten opzichte van het
maaiveld aangelegd. De weg kon daardoor dienen als keerkade, waarbij de oorspronkelijke
damsluis en Lambalgerkeerkade overbodig werden; de damsluis werd in die jaren afgebroken,
de keerkade deels afgegraven. De damsluis bij de Potbrug, Woudenberg, nam de functie
over.
De Post is thans
gereconstrueerd naar
de situatie in 1799.
De
oude
stenen
redoute uit
1745
wacht echter nog
steeds op zijn wederopstanding.
Vóór de oorlogsjaren
is de Post versterkt
met enige kazematten.
Het weidse uitzicht over de oude inundatievelden van 1940 is - nog steeds - indrukwekkend.
We wandelen verder, langs de volledig herstelde Liniedijk tot het opgeschoten struweel uit de
afgelopen 80 jaar het zicht enigszins begint te belemmeren. Geef niet op, zet ondanks de
brandnetels door, het is de moeite voor elke historisch cultuurminner alleszins waard. Steek
de weg over, links rechts uitkijkend voor het moderne verkeer.

asperge

loopgraaf 2017

Het kreupelhout laat af, en uw oog wordt geconfronteerd met een blok beton met schuin
opgerichte stalen balken. Het is een oude 'asperge', een stalen hindernis welke, opgesteld
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midden in de weg, ook elke moderne verkeersdelikwent de lust tot onoirbaar verkeersgedrag
voorgoed zou kunnen benemen. Direkt erop een loopgraaf; nee, hij heeft de tijd niet overleeft.
Het is een tot de spijker nauwkeurige reconstruktie vanuit de situatie 1939. De gehele
Liniedijk was op deze wijze doorgraven. De wapenen waren wat schaars, maar daarentegen
beschikte het Rijk wel over een enorm arsenaal aan spaaien; die waren bovendien goedkoper.
Ach ja, politiek nietwaar, maar die staan dan ook nimmer in de frontlijn. Dus in 1939 was het
motto, 'graven met je luie gemobiliseerde donder'.
Neem rustig uw tijd om de loopgraaf te doorkruisen. Werp een blik door de schietgaten naar
buiten over het veld dat toen, 11 mei 1940, - min of meer, er zat een lek bij Amersfoort onder water stond. U kunt het nu veilig doen, kogels noch granaten zullen u om de oren
vliegen, zoals toen exact op deze lokatie - in die bange meidagen 1940.
Wanneer u een vijftig meter verderop de blik links ten hemel slaat, ziet u naast de
uitnodigende entree tot het Museum, niet op zondag want de vrijwilligers willen ook wel eens
vrijaf hebben, een enigszins wrak staketsel in de boom hangen. Het is exact het type
uitkijkpost, waarin soldaat Boivin tunc
temporis in de vermaarde bruine beuk nabij
Lambalgen z'n leven in de waagschaal stelde.
Ga er niet uitdagend onder staan, de tand des
tijds is onverbiddelijk, zeker bij hout.
In de bocht noordwaarts op de Liniedijk een
fraai exemplaar van een kazemat S3. Door de
plaatselijke agrariër in de zeventiger
aangepast tot heul van z'n schapen. Thans
oefenprojekt voor de jeugd, en wel hoeveel
er maximaal in kunnen (rekord ligt op 31
stuks + 4 volwassenen).
fase I, erop 
Op uw gemak de bocht in de Liniedijk rondend, ziet u rechts in de verte de oude Pothbrug met
z'n damsluis. Links de rijzige watertoren met z'n prachtige architektuur uit 1938. De damsluis
scheidde met de keerkade, de weg Woudenberg - Scherpenzeel, de IIIe van de IVe inundatiekom. De watertoren is in 1940 als uitkijkpost gebruikt, wel beschoten, maar gelukkig
heelhuids overleeft. In 1945 nogmaals, maar toen door de andere partij.
Een vijftigtal meters vóór het hek, dat het einde van dit stuk Liniedijk aangeeft, ontwaart u
rechts van u de trieste restanten van een G-kazemat. Eens een fiere, trotse kazemat, nu een
treurige ruïne; tot het derde kwartaal van 2016 vrijwel geheel aan het oog onttrokken door het
welige, en vooral doornige struweel. Het zal geenszins verwonderen, dat het doorngewas niet
alleen de handen, maar ook het oog gevoelig stak. Maar daarover straks meer.
De G-kazemat was van oorsprong een ingebetonneerde gietstalen koepel van hoge kwaliteit.
Het was een geducht ontwerp, laag profiel, moeilijk aanschietbaar. Maar de Duitsers konden
het pantserstaal goed gebruiken voor hun eigen
wapenindustrie. In de jaren 1940 - 1941 zijn dan
ook vrijwel alle G-kazematten opgeblazen en in
meer dan ruïneuze toestand achtergelaten.
Een vijftal zijn aan die sloopwoede ontkomen,
onder andere twee op Fort Vechten en een op
Fort Everdingen. Alvorens we ons verder in onze
G-kazemat verdiepen - het eigenlijke onderwerp
van dit verslag - , vervolgen we onze tocht eerst
nog even verder naar het noorden tot de uiterste
grens van ons buitenmuseum.
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Ten noordwesten van de Pothbrug.
De weg overstekend ziet u de fraaie contouren van de Liniedijk vastgelegd in zandzakken,
wijselijk en daardoor enigszins anachronistisch gevuld met cement tweede kwaliteit; maar
wie zal er kwaad over spreken?
Weer het Liniepad op en even stug doorzetten. U loopt vanzelf tegen een gigantische
betonmassa op; bijna zo naar binnen, ware het
niet dat hij in de wintermaanden is afgesloten
voor de huisvesting van onze vleermuizen. Dit
is nu geen kazemat, maar een echte bunker,
een Duitse nog wel. Het is een zogenaamde
R703, in 2016 door een grote schare
enthousiaste vrijwilligers vrij gegraven.
Medio 1944 begon het te dagen, dat de zo
veelgeroemde Eindzege wel eens wat op zich
zou kunnen laten wachten. In allerijl werd
eind 1944 het gapende gat tussen IJsselmeer
en Siegfriedlinie gedicht met een robuuste
stelling, de zogenaamde Pantherstellung. De vanuit het zuidwesten verwachte geallieerden
zou een warm onthaal wachten. Helaas kwamen ze in april 1944 uit het noordoosten. Ze
waren bij Arnhem doorgebroken, maar het pleit was toen in feite al beslecht. Wie er meer
over wil weten, zie voor een uitgebreid onderzoek het rapport 'De Pantherstellung' (site OudScherpenzeel), een gedegen en tot heden - nog - uniek onderzoek door het Museum.
Noordwaarts de R703 passerend, leiden uw schreden langs fraaie poelen en begroeiingen.
Links nog diverse kazematten, de standaard S3, maar ook een mooi exemplaar van de
betonkazemat. Let op de in de boom ingegroeide ventilatiepijp. Deze betonkazematten
stonden op een interval van zo'n 1000 meter achter de Liniedijk opgesteld. Met recht
onverwachte traditoire kazematten, door de Duitsers dan ook zeer gevreesd.

de Liniedijk ten noordwesten van Pothbrug en Museum
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Door de weilanden langs het klompenpad banjerend, stuit u op de volgende damsluis. Het is
de damsluis in de Roffelaarskade, de overgang van inundatiekom IV naar kom V. Links gaat
u naar Aaltje aan de Linie voor een welverdiend bakje koffie, of iets meer geestrijkers. Voor
de echte volhouders gaat u door tot de Bruinenburgersluis.
Voor de aanleg van het Valleikanaal ging de Lunterse Beek hier verder als Heiligerbergerbeek richting Amersfoort. Nu wordt de beek door een fraaie damsluis afgeschot, met
een 50 meter daarachter 't stalen bruggetje in de spoorlijn Amersfoort - Kesteren, in 1940 de
strategische stoplijn. Thans een schitterende
wandelroute met, voor wie er oog voor heeft,
vele resten uit die bewogen periode,
verscholen, ingegroeid in de immer wassende
bomen. Vrees niet, de trein rijdt al heel lang
niet meer, de rails zijn over een groot
gedeelte opgegaan in oud ijzer.
Op het vervolg van de Liniedijk de weg over
weer een R703 - er zijn er ooit 24 stuks
gebouwd - , thans sluimerend verscholen in
het verval der jaren. Het is het volgende
projekt van ons Museum, te zijner tijd, bij
leven en welzijn.
Hier houdt het gebied van het Museum op, en gaan we over naar het eigenlijke onderwerp van
ons verhaal, de G-kazemat.

De kazematten
Onder de talloze beheerstaken van Staatsbosbeheer valt ook de oude Liniedijk uit 1745. De
Liniedijk maakte in 1940 op aanwijzing van generaal H.G.Winkelman een cruciaal deel uit
van de Grebbelinie als de hoofdverdedigingslijn. In de loop van 1939 werd ook de Dijk in
allerijl uitgerust met een groot aantal kazematten. Alle Nederlandse verdedigingslinies zouden
met zo'n 2000 stuks kazematten worden verdedigd. In de Grebbelinie alleen al 256 stuks. Het
gehele projekt zou in oktober 1940 geheel gereed moeten zijn. Maar zoals wellicht bekend,
kwam er iets anders tussen.
De kazematten zijn in verschillende, diverse typen uitgevoerd. In de Grebbelinie zijn het in
grote lijnen drie typen, de S3, de B-kazemat en de G-kazemat.
S3-kazemat

S3 met 3 typen schietgat

Szw, S3 voor zware mitrailleur (bijv. Post van Lambalgen)
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Een van de meest voorkomende kazematten, ook wel 'stekelvarken' genoemd vanwege de vele
uitstekende pennen en bouten voor de bevestiging van de maskering, oftewel de camouflage.
De 3 staat voor het aantal schietgaten. Zo is er ook een S4 en zelfs een S7, waarvan er nog een
op de Asschatterkade te bewonderen valt, 7 schietgaten en 2 ingangen. Het ontwerp van de S3
was geënt op een Duitse 'Unterstand' uit de Eerste Wereldoorlog.
De betonwanden aan de voorkant en het dak zijn 80 cm dik, de dikte van de achterzijde is 60
cm. De bewapening bestond uit één lichte, of één zware mitrailleur; de laatste werd aangeduid
met Szw. De bediening geschiedde door drie man, schutter, helper en waarnemer.

maskering 1939

reconstructie 2014

De S-kazematten waren bestand tegen beschieting van veldgeschut en infanteriewapens, zoals
in de Eerste Wereldoorlog in gebruik. Ook de in 1940 gebruikte Duitse 3,7 cm pantsergranaat
kon het betonnen front van de S3, of het 10 cm pantserstaal van de G-kazemat niet doorboren.
De grote schietgaten van de S3 e.v. bleken daarentegen bijzonder kwetsbaar.
B-kazemat

Ook wel flankerende of neuskazemat genoemd. Deze kazemat had één schietgat, en was
bedoeld voor het afgeven van flankerend vuur. Op de Grebbelinie liggen ze achter de
Liniedijk op een gemiddelde afstand van zo'n 1000 meter.
De voor- en zijwanden zijn 125 cm dik, de achterzijde 80 cm, het dak 100 cm. De kazemat
rust op een grondplaat van 60 cm dik. De kazemat voldeed hiermee, in tegenstelling tot de S3,
aan de W 12-15 norm, bestand tegen 12 cm treffers, incidenteel een 15 cm granaat.
De bewapening bestond uit een zware mitrailleur, bediend door een bezetting van drie man.
De emmer met lenspomp diende voor de koeling van de mitrailleur. Normaal gevuld met
water, in noodsituaties ook anderszins te vullen.
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maskering B-kazemat 1939

en reconstruktie 2017

G-kazemat

Dit is een kazemat met een ingestorte gietstalen koepel. Van dit type zijn vele uitvoeringen
toegepast. De wanddikte van het staal in de verschillende uitvoeringen varieerde van 10, 14
tot 17 cm.
Gezien vanuit de ingang wordt de richting van de koepel aangegeven in graden. Vanuit de
ingang haaks op rechts 90o, schuin rechts 135o, op de plattegrond hierboven 180o, schuin links
225o, en haaks op links 270o; daarnaast nog diverse andere kwalificaties. Bijv. een G(135)lka
wil zeggen schietgat op 135o, l: lage ingang, met k: klimkoker en a: achteringang.
Zie ook de tekening op blz.20.

G-kazemat in de Linie, nog intakt

en opgeblazen (foto's Oud Woudenberg)
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In de Grebbelinie is de kleinere versie van de koepel toegepast, met een wanddikte van 10 cm,
diameter inwendig 1,75 meter, bij een hoogte van 1,90 meter. De koepel werd ingestort in een
betonblok van 4,5 x 4,5 meter, opgesteld op een grondplaat van 5 x 5 meter, dik 10 cm.
Dit type was bestemd voor een lichte mitrailleur in een open schietgat, met een bediening van
drie man. Een G-kazemat was duurder dan een betonnen uitvoering. Voor een S3 te rekenen
op ca fl.2500,- , een G-kazemat ca fl 4000,-. In de Grebbelinie zijn er 144 gebouwd.
Het grote voordeel van deze kazemat was het lage silhouet en de goede bescherming. Totaal
zijn voor mitrailleur, kanon en pag ruim 900 koepels besteld. De leveranciers waren Demka
(Nederland), Cockerill en Gustave Boël (Belgié).

Fort Vechten, 2017

ingang

schietgat voor zware mitrailleur met boldoorvoering

interieur met aansluiting voor ventilator en telefoon

in de rode cirkels de twee 'drainpijpjes' voor afzuigen van het condenswater (info Jan Vos)
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G114, Katwijk a/d Maas, twee doorschoten 88mm

Grebbelinie, mei 1940 (foto Oud Woudenberg)

1941 (foto Oud Woudenberg)

Tijdens de bezetting hebben de Duitsers vrijwel alle koepels verwijderd voor hergebruik van
het pantserstaal; van de 624 stuks zijn slechts een stuk of 5 aan de Duitse sloopwoede
ontsnapt. Onder andere op Fort Vechten zijn er nog twee te bewonderen.

Fort Everdingen, ongeschonden in de wallen aangetroffen.

Enige jaren geleden ontdekte men een wel heel mooi exemplaar, dat in de wallen van Fort
Everdingen was ingegraven, en zodoende aan de aandacht van de brute slopers is ontsnapt. De
16

kazemat staat thans vrij toegankelijk open, zodat een fraaie blik op interieur en schootsveld
geworpen kan worden.

ook hier de twee 'drainpijpjes' (cirkels)

De inrichting van de G-kazemat
Info uit 'Kazematten in het interbellum. H.R.Visser
en J.S.van Wieringen. Stichting Menno van
Coehorn, 2002, blz.125 e.v. ISBN 90 5881 065 8:
'Het Technisch Bureau van de Inspektie der Genie
(TB) maakte in 1936 een schetsontwerp bestaande
uit een tweedelige koepel. [ ... ] Een houten model
werd vervaardigd en op de Waalsdorper Vlakte
opgesteld en beproefd. Voor de mitrailleur was een
proefmodel van een zogenoemde boldoorvoering in
het schietgat geplaatst. Het ontwerp bleek een grote
verbetering ten opzichte van de betonkazematten, hoewel zich wel problemen voordeden met
de waterkoeling van de mitrailleur en de afvoer van de rookgassen'
17

Aantal G-kazematten in de Grebbelinie (uit: R.Visser en J.S.van Wieringen. Stichting Menno van
Coehorn, 2002, blz.122)

Plattegrond van de inrichting van een G-Kazemat. Dit voor een type waarbij de schietopening 135 o is
gedraaid ten opzichte van de ingang. Onze G93 stond de andere kant op gedraaid, derhalve type 225o.
In de cirkels, de 'drainpijpjes' rond 35mm voor het verwijderen van condens- of lekwater uit de ventilatiepijpen.
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Links het ventilatiesysteem, handmatig aangedreven met een zwengel. Aan de rechterzijde de
lenspomp voor de koelmantel van de mitrailleur, gevoed vanuit een emmer.
De ventilatiebuizen halverwege de tekening links en rechts komen op de bovenkant van de
kazemat uit. Het zijn de bekende twee horentjes, voor aan- en afvoer van de lucht. Deze
buizen zijn in de beton ingestort en komen vanuit de bodem omhoog.
Op deze wijze kan de pantserkoepel in het werk zonder belemmeringen worden gesteld. Dit
geldt ook voor de 2" stalen buis. Het is de mantelpijp voor de telefoonleiding.
De buizen welke op de tekening naar boven, respektievelijk naar beneden naar de zijkant van
de kazemat voeren, zijn ontwateringspijpen. Deze zijn in de bodem ingestort onder de buizen
van het ventilatiesysteem. Zie de doorsnede hieronder. Zij liggen op afschot naar buiten toe.
Aan de zijkant voert aan weerskanten een buis van 35 mm omhoog. Deze komen boven op de
kazemat uit. Via deze twee buizen kan eventueel condenswater uit het ventilatiesysteem
worden verwijderd door middel van een ingebrachte zuigslang. De betondekking van 2 cm is
minimaal, maar in 'n oorlogssituatie had men wel andere dingen aan 't hoofd dan condens.

Doorsnede over het buissysteem. Links is de mantelpijp van de telefoonleiding vóór de ontwateringsbuis (de
onderste leiding) getekend. Rechts op de bodem de aansluiting voor de ventilatiepijpen. Zicht richting ingang.

Fort Everdingen. links de aansluiting voor het ventilatiesysteem, rechts de mantelpijp voor de telefoonleiding.
Op de rechterfoto de twee kenmerkende horentjes van het ventilatiesysteem.
Links en rechts in de rode cirkels de twee zuigbuizen voor het condenswater.
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Naar aanleiding van schietproeven in Oldebroek op een tweedelige chroomstalen model,
geleverd door de DEMKA, concludeerde de CITB dat de koepel voldeed aan het weerstandsvermogen W 15 -21.
De snel verslechterende internationale situatie in 1939 noopte tot een versnelde stellingbouw.
Voor de gietstalen koepel werd in de Grebbelinie gekozen voor een rond, enkelvoudig model,
gegoten uit het goedkopere mangaanstaal met een wanddikte van 10 cm; weerstandsvermogen
W 12 - 15 werd voldoende geacht. Bezetting 3 man. De koepel bood onder andere door zijn
lage silhouet een goede bescherming. Indien er meer waren gebouwd, en ook in de diepte,
zouden de stellingen aanzienlijk sterker geweest zijn, zoals ook de Duitsers na de strijd
constateerden.
Op de site https://3dfort.wordpress.com zijn een aantal prachtige inrichtingstekeningen te
vinden. In acht genomen, dat er drie man voor bediending nodig waren - 1. schutter, 2.lader,
koeler, 3. bediening ventilatie - moet de ruimte wel heel erg krap bemeten geweest zijn.

uit: www.standhouden.nl
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Onze G-kazemat G93(225hz), 52.080012, 5.458926

o

Rood: vuurichting, 225 schietgat; site: https://kluizeberg.nl/tmp/toverzicht?NL=true;res=/tmp/Vallei2
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In augustus 2016 werd met groot succes de R703 nabij de Pothbrug opgegraven, en
toegevoegd aan de buitenexpositie van het Grebbeliniemuseum. Op de route derwaarts werd
de blik steeds weer onweerstaanbaar naar rechts getrokken, naar die onooglijke, dicht
begroeide betonklomp. Wat zou zich er onder de doorns verbergen, wat zou er nog van die
eens zo trotse kazemat resten? De verwachting was, dat alleen het voorstuk nog overgebleven
zou zijn. De plaatselijke vandaal gaf de doorslag. Een illegale graving - helaas 'n veel
voorkomend kwaad op de Grebbedijk - legde wat stukken ijzer bloot, reden om de knoop
door te hakken en een gedegen onderzoek in te stellen. Met in het achterhoofd natuurlijk, de
mogelijkheid tot een wellicht nieuw tastbaar stuk geschiedenis voor ons buitenmuseum.
De rechtmatige eigenaar, Staatsbosbeheer, toonde zich onmiddellijk enthousiast over het
initiatief, en zo ging eind 2016 de eerste schaar in de vlijmscherpe braamstruiken.

september, oktober 2016, eerste onkruid wieden

De voorzijde kwam, op wat explosiebarsten na, redelijk gaaf uit de struiken.
Wortels tot diep in de barsten en voegen ingedrongen. Op een der vrijgekomen
bouten werd zelfs nog de oorspronkelijke grasgroene maskeringskleur
aangetroffen; evenzo op een stuk beton van de buitenzijde. Een pover, maar
toch veel belovend begin. Gehinderd door het moderne euvel tijdgebrek, lag het verdere
onderzoek vervolgens ruim een jaar stil. Maar de kazemat ligt er al 77 jaar, dus dat extra jaar
zou die 't ook nog wel uit kunnen houden.

eerste onderzoek 2016
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In november 2017 ging met veel voortvarendheid de eerste spaai de grond in. Nu ja, grond ...
het interieur bleek in de loop der jaren een uitgelezen stortplaats geweest te zijn van alles wat
de lokale passant gehinderd had, vloerbedekking, resten van een varkenskot, hele stapels
bakstenen (waalformaat, rood, handvorm, voor de deskundige) enz. op dieper niveau gevolgd
door het betonpuin van de oude explosie, vermengd met sintelsteen van het met snijbranders
doorsnijden van de wapening en de verankeringsbouten. En al spoedig werd inwendig, aan de
voorzijde de duidelijk herkenbare ronding van de pantserkoepel vrij gelegd.

de eerste spaai, 6-11-2017

de ronding van de koepel komt in zicht

Verder gravend blijken ook van de zij- en achterkanten nog duidelijke herkenbare resten
aanwezig. Ook de wapening is nog aanwezig. Ringvormig rond de koepel is een dicht
wapeningsnet aangebracht van staven  30 mm, hoh ca 20 cm.

wapening

ontwateringsbuis 35 mm (pijl)

zicht vanaf de watertoren, op
G-kazemat en S3, 1939
(foto Oud Woudenberg)
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archeologisch onderzoek

de linker hoekpunt

winterstop 2017

afrastering voor de schapen

..... en dit is 'm dan, de G93(225hz)
G: Gietstalen koepel, met het schietgat gezien vanuit de ingang 225o naar links gedraaid.
h: hoge ingang,
z: omhullend betonblok g-kazemat zonder verhoogde rug.
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Korte voorgeschiedenis Museum
Het Museum heeft in de loop der jaren nog al wat veranderingen ondergaan.
De geschiedenis begon eigenlijk allemaal in 2000. Vóór die tijd
organiseerde Hoeve de Beek vele druk bezochte aktiviteiten, een
zuivelmakerij annex groentewinkel, daarna een quiltwinkel en in
samenwerking met de buren werden fietsrouten in de omgeving uitgezet.
In 2001 werden naast de quiltdagen, elke dinsdag, op de deel kleine
tentoonstellingen opgezet, met onderwerpen als bodemvondsten rond
Woudenberg, Scherpenzeel, Huisvlijt in miniaturen. Tot wel 600 mensen
werden op zo'n dag verwelkomd. De boerenmarkten trokken zelfs duizenden bezoekers.
In 2004 werd in petit comité, Johan Lagerweij, Chris Sangers en Martin Seijdell, het idee
geopperd om het jaar erop in het kader van 60 jaar bevrijding een tentoonstelling te houden
met als onderwerp de Tweede Wereldoorlog, de meidagen 1940 in combinatie met de
geschiedenis van de nabijgelegen Grebbelinie.
De opzet was, om in de oude Liniedijk een loopgraaf te
reconstrueren, en een nieuwe tentoonstelling over de
oorlogsjaren; niet meer op de deel, maar op de hooizolder. De
plannen werden uitgewerkt, instanties, sponsoren aangezocht.
In maart 2005 konden de buitenwerkzaamheden beginnen. Er
zaten wel wat haken en ogen aan, onder andere een grote
waterleiding, maar alle moeilijkheden werden overwonnen.
Jaar in, jaar uit werd vervolgens in noeste ijver met de hulp van vele toestromende
vrijwilligers de buitenexpositie uitgebreid, uitkijkpost, voor de schooljeugd 'n S3 erbij,
asperges uit Amersfoort, enz. Talloze bezoekers, groepen,
scholen, kwamen de exposities bewonderen.
De hooizolder werd al snel te klein. In een gedeelte van de
naast de Hoeve gelegen stal kon een nieuwe expositie worden
ingericht. Er moest wel wat onderhoud aan verricht worden,
maar à la, een kniesoor die daar op let. In 2012 konden de
voorwerpen naar de stal verhuisd worden.
Maar de echte grote klapper kwam in 2015. Het lukte de - inmiddels - Stichting Grebbelinie in
het Vizier, om de stal aan te kopen. Met velerlei handen werd het bouwwerkje omgebouwd tot
de huidige schitterende toestand, eindelijk een echt eigen museum. De vrijwilligers sloopten
het oude interieur, de aannemer ging aan de slag met het grotere werk, de vrijwilligers hielpen
met verschillende afwerkkusjes als schilderen, gevolgd door de inrichting.

Ter afronding werd een ruim parkeerterrein aangelegd, en dan op 29 april 2016 natuurlijk de
plechtige opening, onder het daverend vuur van de Amersfoortse Stadskanonniers.
Het duurde weliswaar geruime tijd aleer de gasleiding gelegd kon worden, maar vooruit, de
winter van 2017 kon in ieder geval behaaglijk bij de kachel worden doorgebracht.
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Museum, entree en interieur

toegang tot parkeerterrein

overzicht terrein en museum (rechts)

entree

interieur I

interieur II, deur achterin geeft toegang tot de filmzaal

interieur III

Het Museum bevindt zich aan de Liniedijk, direkt bij de plek waar de Duitse 227e Divisie
onder generaal Zickwolff op 11 mei 1940 door de Grebbelinie probeerde te breken,
Terzijde, hoewel het Museum een officiële machting heeft, zijn alle geëxposeerde wapens zijn
conform de wet onklaar gemaakt en vallen derhalve niet onder de Wet Wapens en Munitie.
Het Museum kent voorts een uitgebreide buitenexpositie. Rechts van de entree - eenvoudig
bordje 'Loopgraaf' - is het toegangshek naar het buitenterrein op de Liniedijk.
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Impressie aktiviteiten
Rondleidingen in het buitenmuseum.

't grut, klaar voor bezoek aan de Liniedijk

in de loopgraaf

op de S3

en erin, record 31 jeugd + 3 volwassenen

opening R703 op 9 juli 2016

openstelling voor publiek

De grote trekker voor jong én oud is de buitenexpositie, loopgraaf, S3, G-kazemat, damsluis
met keerkade, en voor de diehards de bunker R703 uit de Pantherstellung, en verder de
Roffelaarskade, met tenslotte Aaltje als ontspannen rustpunt Op de foto van de opening
vertegenwoordigers van de gemeenten Scherpenzeel en Woudenberg, Staatsbosbeheer,
Defensie en de stichting Grebbelinie. Martin (links groen) verhaalt.
Aanwezig ook een oude man in 'n bromrolstoel, die in 1944 als dwangarbeider aan juist deze
bunker heeft moeten arbeiden, 'dat ik dit nog mee heb mogen maken ...'
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Impressie onderzoek, uitgraven reconstructies I
Historisch onderzoek

kazemat sergeant Ypma, 1940

R703 Pothbrug Woudenberg 8 April 1945

situatie G-kazemat nabij Pothbrug

idem 2016

toestand 2013

zelfde G-kazemat ter plekke 2016, restant

Archiefonderzoek, onderzoek ter plaatse en indien mogelijk vrijleggen of uitgraven
overleg met betreffende Gemeente en eigenaar, Staatsbosbeheer.

in
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Impressie onderzoek, uitgraven reconstructies II
Uitgraven G-kazemat nabij Pothbrug, Woudenberg

begin, Martin: wat moeten we ermee?

november 2017

Idem R703 nabij Pothbrug Woudenberg

R703 nabij Pothbrug Woudenberg 9-12-2013

idem voorzijde

zelfde gezichtspunt17-8-2015

5-11-2015, schietgat met mondingsgaskuil

De bunker R207 is vrijgelegd. Er zijn opmetingstekeningen vervaardigd. De gegevens zijn
opgenomen in het rapport 'De Pantherstellung' (zie: site Oud-Scherpenzeel).
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Impressie onderzoek, uitgraven reconstructies III
Opmeten R703 nabij Pothbrug Woudenberg

Enige der vervaardigde opmetingstekeningen. Let ook op de originele camouflage
beschildering, waarvan nog resten zijn teruggevonden (thans vrijwel niet meer zichtbaar).
De bunker was bovendien voorzien van een schijndak met rode dakpannen. Bij de opening op
9 juli 2016 wist de buurman te vertellen, waar die pannen gebleven waren (direct na de oorlog
werd alles wat bruikbaar was door de omwonenden uit de loopgraven verwijderd):
'die pannen liggen bij mij op m'n oude schuur .... '
De bunker zelf was in een oranje-bruine kleur geschilderd, conform de nabijgelegen boerderij.
Zie voor een volledig overzicht het rapport 'Pantherstellung', site Oud-Scherpenzeel.
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Impressie onderzoek, uitgraven reconstructies IV
Reconstructies.

groot onderhoud loopgraaf 12-2-2013

dezelfde loopgraaf 2017

idem

asperges (uit: Vathorst, Amersfoort)

tetraeder, deel I

de uitkijkpost

Loopgraaf en uitkijkpost zijn tot de spijker nauwkeurig gereconstrueerd, zoals deze in 1939
zijn vervaardigd. loopgraaf inclusief wachtruimten, gevechtsstelling voor 'pag' (pantser
afweergeschut) en schietgaten met vuurbanket.
De uitkijkpost is thans, 2018, enigszins, laten we zeggen - tijd des tijds, of recht voor z'n raap
houtrot - , aan onderhoud dan wel liquidatie toe, - i.e. - helaas - sloop. Tijd en
vrijwilligerswerk zal het leren.
Daarnaast expositie van versperringsmateriaal, bouwsteen tetraeder, asperge, schapekeutels.
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Voor de wandelaars, naar Aaltje aan de Linie (boven) en naar de Liniehutten (onder)
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28 november 2017

36

