OMSCHRIJVING MUSEUMBUNKER R703 LANGE STEEG
TE LEUSDEN

de oude Grebbelinie, blik vanaf Lange Steeg zuidwaarts, richting Bruinenburgersluis, herfst 2014
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I. Rond bunker R703, Lange Steeg te Leusden, 52.114627, 5.440375
De bunker aan de Lange Steeg maakte deel uit van de zogeheten Pantherstellung. Dit was een
tegen het einde van 1944 in allerijl gebouwde verdedigingsstelling. De laatste fasen van de
Eindoverwinning begonnen met de opmars der geallieerden vanuit het zuidwesten aan
duidelijkheid niets te wensen over te laten Met de inrichting van de Pantherstellung werd een
wanhopige poging gedaan om een laatste barrière richting het oosten op te richten. Vanaf het
IJsselmeer tot aan de Rijn bij Arnhem werd de weg naar het oosten geblokkeerd. Hierbij kon
men van Amersfoort tot Veenendaal handig gebruik maken van de oude Grebbelinie.
De in 1940 ontmantelde Grebbelinie werd weer in staat van verdediging gebracht, hier en
daar inundaties gesteld De oude kazematten voldeden echter niet aan de Duitse degelijkheid,
de betondikte was te gering en veel te veel, én te grote schietgaten; bovendien wezen de
schietgaten de verkeerde kant uit. Ter versterking van de nieuwe linie werd een keten van
zware bunkers gebouwd, de R703.
Het is een standaarduitvoering, groot 7,50 x 9,30 meter met schietgat voor één kanon. De
uitvoering geschiedde onder supervisie van de Duitse Organisation Todt (OT), voornamelijk
met behulp van locaal gepreste arbeiders en Russische krijgsgevangenen. De Russische
krijgsgevangenen waren in een school in Scherpenzeel ondergebracht. De arbeiders werden
gerekruteerd uit de plaatselijke bevolking. Meewerken was niet geheel vrijblijvend, de keuze
was arbeiden aan de stelling, of werken in Duitsland of erger.

II. De Pantherstellung

De Pantherstellung, zoals die gebouwd is. Duidelijk is te zien dat de stelling vrijwel het profiel van de Gelderse
Vallei volgt. Donkergroen de Utrechtse Heuvelrug en rechts de Hoge Veluwe; Harsloweg bestrijkt het gat (pijl)

De in oktober 1944 - april 1945 door de Duitsers aangelegde Pantherstellung volgde min of
meer het tracé van de oude Grebbelinie. Dit is heel goed te zien wanneer de bunkers op de
kaart worden uitgezet. In de vallei tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Hoge Veluwe slingert
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de linie zich naar het noorden. Vanaf Amersfoort buigt hij echter af richting Nijkerk; de
Grebbelinie verloopt vandaar meer westelijk, verder langs de Eem richting Spakenburg. Op
deze wijze kwamen de oude inundatievelden ten westen van de Stellung te liggen, de kant
vanwaar men de vijand verwachtte.
De Stellung is - nog - niet zo heel bekend. De uitgestrekte veldwerken zijn, op wat eenmansbunkertjes na, allang verdwenen. Diverse bunkers zijn ook direct na de oorlog als een boze
herinnering gesloopt; en nog tot in recente jaren is die vernietiging doorgegaan. Van de
oorspronkelijke 24 stuks gebouwde R703, de standaard bunker, zijn ons nog twaalf stuks, al
dan niet in redelijke staat behouden gebleven. De laatste jaren is het militair-historisch inzicht
drastisch veranderd en spant men zich meer en meer in, om ook deze bunkers, net als de
kazematten van de Grebbelinie, als cultureel erfgoed te beschermen en te bewaren.
Na de capitulatie in 1940 leek de militaire betekenis van de Grebbelinie achterhaald. De
Duitsers waren niet echt onder de indruk van de paar luttele dagen die de Linie stand had
kunnen houden, ondanks de verbeten weerstand van onze Nederlandse soldaten.
De inundaties werden teniet gedaan, de stellingen ontmanteld, de talloze versperringen
opgeruimd, de loopgraven geslecht en dicht gegooid, en al het bruikbaar materiaal naar
Duitsland afgevoerd. Achter bleven de kale dijken en keerkaden, en de lege betonnen
omhulsels van de vele kazematten, zoals wij die vele jaren gekend hebben. Slechts hier en
daar bleef een eenzaam en vergeten rudiment bewaard, zoals de oude draketanden op de
Asschatterkeerkade.
Eind oktober 1944 begon men onder regie van de Organisatie Todt met het weer in
verdediging brengen van een groot deel van de oude Linie. De in 1940 ontmantelde Grebbelinie werd weer zo goed als mogelijk in staat van paraatheid gebracht.

De Stellung nabij de Pothbrug, Woudenberg. In het midden de zigzag van de oude Liniedijk; direkt ernaast
rechts, de zwarte kronkellijn, het Valleikanaal.. In de kruin van de Liniedijk zijn kilometers lange loopgraven
uitgegraven met vele korte uitlopers op het westen gericht voor de gevechtsposten.
De rechte lijn is de spoorlijn Amersfoort - Kesteren. Links van de spoorlijn zijn in het land eveneens kilometers
loopgraven zichtbaar. In de rode cirkel een R703. De foto laat de Stellung zien op 8 april 1945.
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De nog aanwezige oude kazematten S3 wezen met hun schietgaten naar het oosten, en konden
met hun geringe betondikte hooguit als scherfvrije onderkomens worden gebruikt. Op en
achter de Liniedijk werden daarom ter versterking van de Stellung op strategische plaatsen
nieuwe bunkers gebouwd, de R(egelbau) 703, de schietopeningen overwegend noordwestelijk
- zuidwestelijk flankerend langs de stelling gericht.
Het werd met Duitse grondigheid een robuuste bunker, bestemd voor één pantserafweerkanon (PAK). De bunker bestaat uit een blok gewapend beton van 7,50 bij 9,30 meter, vanaf
de 0,5 meter dikke grondplaat hoog 5,30 meter, met rondom een wanddikte van 2,00 meter;
de wand aan de voorzijde heeft echter een dikte van 1,50 meter. Het zijn standaard bunkers,
met alleen in de details wat kleine verschillen zoals bijvoorbeeld netjes afgeschuinde hoeken
(Leusden), of rechte (Woudegge, Buurtsteeg).

Betonkolos, Harsloweg

Blik vanuit de kanonkamer naar de entree

Het inwendige, hoog 2,30 meter, bestaat uit twee ruimten, een geschutskamer en een
munitieberging; de entree afsluitbaar met een zware stalen deur. In de munitieberging konden
aan weerszijden van de doorloop 90 patronen worden opgeslagen.
De bunker bood bescherming aan een PAK op vaste affuit; een uiterst geducht pantserafweerkanon met een kaliber van 88 mm, en een effektieve dracht van ruim 4 km. Geen der
toenmalige pantservoertuigen was tegen de pantsergranaat van dit kaliber met een
aanvangssnelheid van 1000 m/sec bestand.
Het plafond bestaat uit stalen I-profielen, hoh 35 – 38 cm. De ruimte tussen de profielen is
dichtgezet met staalplaat. Het dient tegelijk als bekisting voor het betonstorten. Anderzijds
biedt deze constructie bescherming tegen afspattende stukken beton wanneer de bunker onder
vuur komt te liggen. In het plafond zijn drie stuks hijsogen aangebracht.
De deuropening is in de dag maar 1,10 meter breed, en het geschut diende dan ook in
onderdelen naar binnen gebracht te worden. Ook de vrij grote schietopening is misschien wel
voor de montage benut.
De enorme mondingsvlam van het kanon zal
ongetwijfeld het nodige stof op hebben doen
waaien. Onder de getrapte schietopening bevindt
zich buiten dan ook een los aangestorte betonnen
kuil of bak met opstaande randen, over de volle
breedte van de bunker, lang zo'n 4,00 meter, een
zogenaamde Mündingsgasgrube. De bodem loopt
schuin af naar een der zijkanten. Het doel hiervan
was om de enorme druk van de mondingsgassen
naar de zijkant af te leiden, zodat het blikveld na elk
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schot niet door een gigantische stofwolk zou worden belemmerd, en ook om de vijand te
misleiden over de exacte lokatie van het schietpunt. Bij vele bunkers is deze bak door
aanaarding of begroeiing niet meer zichtbaar, of misschien wel geheel verdwenen.
Aan de buitenzijde was de bunker rondom ter dekking aangeaard. De bunker is opgesteld op
een grondplaat zoals bij de R703 aan de Harsloweg goed is te zien.
In het oog vallende delen waren vaak van raambeschilderingen ter camouflage voorzien. Van
een aantal bunkers is bekend, dat ze roodbruin waren geschilderd en uitgerust met een
schijndak met dakpannen. Bij Lange Steeg zijn geen sporen van beschilderingen gevonden.

De schootsvelden van de drie bunkers R703 nabij de Lange Steeg

De schietopeningen van de bunkers in de Liniedijk zijn over het algemeen flankerend naar het
noordwesten / zuidwesten gericht, dusdanig dat de bunkers elkaar, alsmede de stelling kunnen
bestrijken. Uitzonderingen zijn de bunkers aan de Juffrouwwijk en de Harsloweg, welke
vrijwel op het zuiden zijn gericht, en de deels verzonken bunker aan de Woudegge, waarvan
het schietgat thans op het westen, langs de spoorlijn uitkijkt.
Bij een totaal gewicht van ca 1.000 ton bedraagt de druk op de ondergrond 0,8 kg/cm2. Dit is
het gewicht van de grondplaat, de bunker en een deel van de aanaarding; hierbij is geen
rekening gehouden met de extra druk welke ontstaat bij de inslag van een granaat of bom.
Afhankelijk van de ter plekke toegestane belasting zou al dan niet onderheid moeten worden.
Met mijnenvelden werd het voorveld afgegrendeld.
De horizontale schiethoek bedroeg ongeveer 60 graden; de hoogte-instelling liep van -8o tot
+13o.
De Stellung was daarnaast duchtig versterkt met loopgraven en kleinere stellingen tussen de
bunkers in, zoals op de luchhtfoto op blz. 3 goed is te zien. Bijzonder is het zogenaamde
Kochbunkertje, eigenlijk meer een soort Tobroek, een eenvoudige eenmanspost of ouderwetse schuttersput in dunwandig beton. De post kon zeer veelzijdig kan worden aangewend:
als waarnemingspost, post voor een machinegeweer, wellicht ook voor de pantservuist, en
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geheel ingegraven, als schuilplaats, enz. De Kochbunker is een prefab betonnen buis, hoog
1,70 meter, inwendig ø 1,20 meter met een wand- en bodemdikte van 10 cm; in de zijkant een
doorgangsopening, hoog 75 cm. De bovenzijde kon afgesloten worden met een dikkere
massief betonnen deksel; waar het bunkertje als waarnemingspost o.d. dienst moest doen, was
het deksel voorzien van een opening van 80 x 80 cm.
Het is een eenvoudig en snel te plaatsen weerstandspunt of waarnemingspost; het handzame alternatief
voor de ouderwetse gegraven schuttersput. De
populaire benaming was gezien de vorm ‘kookpan’,
waarna hij als Kochbunker de annalen in is gegaan.
De in Renswoude aangetroffen exemplaren zijn naar
het fort aan de Buurtsteeg overgebracht, en staan
daar thans ter bezichtiging opgesteld.
de Kochbunkertjes Fort a/d Buurtsteeg

►

Begin april 1945 werd de stelling bemand; de beton is dan enige maanden uitgehard en
redelijk op sterkte. De geallieerden braken bij Arnhem door en vielen de stelling in de rug,
vanuit het oosten aan, maar echt aangevallen is hij niet meer. De capitulatie maakte dat verder
overbodig.
Rond Woudenberg, Scherpenzeel en Leusden zijn nog wat schermutselingen geweest tot op
zo'n halve kilometer van de Pantherstellung. Wel zijn volgens ooggetuigen enige vliegtuigaanvallen en artilleriebeschietingen op de arbeiders uitgevoerd, waarbij enige inwoners uit
Scherpenzeel om het leven zijn gekomen. Er werd blijkbaar nog druk aan de stelling gewerkt.

III. Na '45
Na de oorlog is de helft van de 24 bunkers verdwenen.
◄ De R703 op het Fort aan de Buurtsteeg heeft men
vlak na de oorlog pogen op te blazen. Maar de bunker
bleek te weerbarstig. Het dak werd enigszins opgelicht
en viel weer terug op z'n plaats, maar het gehavende
karkas is redelijk intakt bewaard gebleven. De
afgelegen bunker aan de Harsloweg kreeg een geheime
en zwaar bewaakte bestemming als militair depot. In
het nachtelijk duister kon men in de tachtiger jaren
vaak militaire voertuigen af en aan zien rijden. De
R703 aan de Harsloweg is thans een monument, met het bekende blauwwitte schildje fier op
de wand.
De bunker aan de Woudegge, Veenendaal, heeft men onder de grond
proberen weg te werken. Ook dit is op een fiasco uitgelopen. De bunker
is wat scheef gezakt en het schietgat ligt nu ter hoogte van het maaiveld,
thans de alternatieve ingang. Hetzelfde heeft men ook bij de
nabijgelegen Nederlandse kazemat S7 tevergeefs gepoogd, en nu steekt
een laatste hoek als een schrijnend monument voor cultuurbeleid uit de
zestiger jaren rotsvast boven het weiland uit.
maar zo kan het ook ►
Enige bunkers in Nijkerk zijn particulier bezit en worden gebruikt als
magazijn of opslagruimten; en aan de Domstraat ligt nog een complete
bunker veilig onder de grond begraven.
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Tussen Leusden en Woudenberg is een negental aan de moderne sloopwoede ontsnapt. De
reden zal wel geweest zijn dat deze bunkers vergeten ingebed liggen in de oude Liniedijk van
de Grebbelinie. En het scheelde niet veel of ook de Grebbelinie was op haar merendeels
afgelegen plaatsen volledig vergeten, en opgegaan in het verval der jaren. Het huidige
historisch besef heeft gelukkig anders beslist. Slechts waar de moderne stadsvernieling rond
Amersfoort haar bijna vergeten en stille domein te dicht naderde, is ze spoorloos verdwenen.
In de Liniedijk massief ingegraven of vlak er achter, schietgat noordwest of zuidwest gericht
liggen de laatste bunkers vrijwel vergeten, verlaten, langzaam wegzinkend onder de vegetatie
der jaren. De meeste zijn zorgvuldig dicht gezet, enkel een gaatje voor de vleermuizen is
gelaten. Maar het uitzicht in de lage herfstzon naar het zuiden over de oude Liniedijk is
adembenemend.

De R703 op de oude Liniedijk

De oude (1745 - 1746) Liniedijk

De Liniedijk richting zuiden doorkruist de Lange Steeg het Valleikanaal en de Liniedijk. Op
de dijk van verre zichtbaar het degelijk massief van een R703. Deze bunker ligt prominent
dwars ingebed, midden in de Liniedijk. De schietopening is exact uitgericht op het
zuidwesten, stevig dicht gemetseld met een stalen deur voor de periodieke inspektie. Maar de
toegangsdeur in de entree aan de andere zijde stond gastvrij op een kier en nodigde uit voor
een bescheiden blik op het binnenwerk, gestoffeerd met een dik vloertapijt van eikenbladeren
en wat povere resten van eerdere bezoekers. Ook deze bunker is nog vrijwel geheel intakt,
compleet met mondingsgaskuil; maar die is zorgvuldig onder de grasmat verborgen (2013).

IV. Bunker R703 Lange Steeg Leusden, een omschrijving

R703 Lange Steeg, 2013

Stalen plafond met hijsoog
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Tot zover, medio 2014, het wel en wee van de laatste restanten van de Pantherstellung. Sinds
enige jaren wordt de Grebbelinie weer aan de vergetelheid ontrukt, gerenoveerd en in ere
hersteld, hoewel de inundaties wel voorgoed tot het verleden zullen blijven behoren - een
plaatselijk incident daargelaten (Pothbrug, augustus 2015.
Om een paar hoogtepunten op te noemen: de Asschatterkeerkade is begaanbaar gemaakt, een
aantal kazematten van nieuwe pantserluiken voorzien en prachtig gerenoveerd; de Post van
Lambalgen, op de grens van Scherpenzeel, is in de oude contouren van 1880 terug gebracht,
en het absolute hoogtepunt, het Fort aan de Buurtsteeg recent in z'n oude glorie hersteld.
Maar ook de oude Pantherstellung begint de nodige aandacht te krijgen. Stichtingen bemoeien
zich steeds intensiever voor het behoud van de culturele waarden uit het verleden, een taak die
de overheid volstrekt onmachtig en met name onverschillig is om te vervullen.

De R703 aan de Lange Steeg; de pijl geeft de richting van het schietgat aan naar het zuidwesten

Maar op gemeentelijk niveau zijn er gelukkig alom in den lande stichtingen van gedreven
vrijwilligers, die zich vol enthousiasme inspannen om het rijke plaatselijke verleden niet in de
grauwe mist der vergetelheid verloren te doen gaan.
De Stichting Historische Kring Leusden heeft zich in een van haar inspanningen beijverd om
de vergeten R703 aan de Lange Steeg
weer toegankelijk te maken. Letterlijk en
figuurlijk.
In de afgelopen maanden (2014) is de
bunker vrij gegraven, de mondingsgaskuil van verlanding, begroeisel en
ander ongerief ontdaan, de aangeaarde
omtrek opnieuw in profiel gebracht en de
toegang versterkt met ouderwetse
zandzakken.
De wanden aan de binnenzijde zijn
gereinigd, de vloer gekuist en begaanbaar gemaakt.
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V. De constructie.
De grondplaat.
Na het ontgraven werd op het schone zand een massieve grondplaat van gewapend beton
gestort, afmetingen 10 x 11,8 meter, dik 0,5 meter. De afmetingen van de grondplaat konden
worden vastgesteld aan de hand van eenzelfde plaat bij de bunker aan de Harsloweg, alsmede
de grondplaat van de geplande bunker aan de Rijnsteeg. De bovenkant van de grondplaat van
beide bunkers ligt ter hoogte van het maaiveld.
De plaat steekt rondom 1,25 meter uit. Het draagvlak op de ondergrond wordt daarmee
vergroot. Bij die afmeting bedraagt de druk op de ondergrond 0,8 kg/m2.

Het bunkerlichaam
De bunker meet 7,50 bij 9,30 meter. De hoogte vanaf de grondplaat bedraagt 5,30 meter. Al
met al een gigantische betonkolos, zoals de foto van de bunker aan de Harsloweg wel
aantoont (blz. 4). In de bunker alleen al werd ruim 300 m3 beton verwerkt, in de grondplaat
nog eens 60 m3. De beton werd ter plekke vervaardigd.
De wapening bestaat uit standaard glad betonijzer. Dit is te zien op plaatsen waar de bunkers
beschadigd zijn en de wapening tevoorschijn komt.

Gladde wapening (Woudegge)

De opgestorte rand (Asschat Zuid)

Op het dak is aan beide korte kanten een losse driehoekige rand gestort, hoog circa 15 cm.
Deze rand is bedoeld om de aanaarding op het dak vast te houden en te voorkomen dat aarde
en andere ongerechtigheden vrij langs entree en schietgat zouden kunnen vallen.
Bij de Lange Steeg is deze rand inmiddels verdwenen. Enige stekeinden zijn nog wel
zichtbaar, op de plaats waar deze randen gezeten hebben.

Alleen stekeinden
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Langs de lange zijden is de bunker aangeaard als extra bescherming, en uiteraard ter
camouflage. De hoogte daarvan varieert thans van twee tot vier meter.
Op een oude Duitse tekening wordt de aanaarding aangevuld met camouflagenetten. Ook
wordt daarop de mogelijkheid aangegeven van een flankerende betonmuur aan die kant van
het schietgat vanwaar de vijand verwacht werd. Voor zover bekend, is dat bij de bunkers in
Nederland nergens toegepast. De toegang tot de bunker wordt verzekerd door een
toegangsweg, gedekt met behulp van zandzakken of houten borstwering. De bunker aan de
Lange Steeg geeft daar nu een fraai beeld van.
Zowel boven de entree als boven het schietgat bevindt zich een
schuin aflopende gleuf in de beton, circa 7 cm hoog en 7 cm diep.
Het is de zogeheten Flüssigkeitsabweiser. Een Abweiser is
eigenlijk een stootbalk, -rand. Wij zouden druiprand zeggen.
Zoals elders te zien is, werd er een prefab-betonnen goot in
aangebracht (bunkers in Nijkerk), om te voorkomen dat ten gevolge van oorlogshandelingen
brandbare vloeistoffen langs deur- en schietopening zouden stromen. De gleuf alleen is
daartoe volstrekt onvoldoende, zoals het regenwater laat zien; er is op het laagste punt bij
geen enkele gleuf een lekspoor te bespeuren. Bij de bunker aan de Woudegge ontbreekt deze
gleuf zelfs helemaal, maar deze bunker is blijkbaar dan ook met zeer grote haast, noem het
gerust slordig, geconstrueerd. De tijd raakte op.
Aan de voorzijde bevindt zich de betonnen
mondingsgaskuil. Een betonnen bak, bij
Lange Steeg schuin aflopend naar het westen,
bedoeld om de geweldige mondingsgassen
van het 88 mm kanon zijdelings af te buigen.
Bij de meeste bunkers is deze mondingsgaskuil niet meer zichtbaar, daar hij in de loop
der jaren is dicht gegroeid. Soms steekt nog
een stuk rand boven de aarde.
Bij de Lange Steeg was de vorm nog wel
zichtbaar als een rechthoekige inzinking vóór
het schietgat (blz. 7), maar thans is hij weer
helemaal in ere hersteld. Een kleine afvoer op het diepste punt is misschien niet helemaal
historisch juist, maar zou thans, gezien het overvloedige vaderlandse regenwater niet geheel
en al misplaatst zijn.
Het inwendige.
De ingangsopening meet 1,50 meter bij een hoogte van 1,90
meter, excentrisch ten opzichte van de as van de bunker,
maar vernauwt zich na een meter tot er nog slechts een
breedte van 1,10 meter bij een hoogte van 1,70 meter
overblijft.
Links in de wand een nis met een verbinding naar buiten
middels een stalen buis. Aan de ander zijde loopt eveneens
een stalen buis ø 80 mm die in de achterliggend kamer links
boven tegen het plafond uitmondt. In de scheidingswand
tussen munitieruimte en kanonkamer bevindt zich eveneens
een verbinding met een dergelijk buis, bestemd voor de
communicatiesystemen wanneer de bunker in gebruik was.
10

Halverwege de entree bevinden zich aan weerszijden een viertal zeer diepe kassen, 70 cm
lang en 52, respektievelijk 62 cm in de wand ingelaten (tekening blz.20). Deze zijn
oorspronkelijk bedoeld voor de bevestiging van een pantserdeur met stalen kozijn. Het stalen
kozijn wordt tegen de betonnen aanslag geplaatst, en dan in de kassen met een stevige
klemconstructie muurvast bevestigd. De sparingen worden daarna afgewerkt met beton.
Helaas zijn hier geen gegevens van bekend; in de hier bekende bunkers zijn deze deuren
vermoedelijk nooit aangebracht.
Na de entree volgt de munitiekamer. Aan weerszijden konden hier schappen worden
aangebracht, waar men per kant 90 stuks 88 mm granaten kwijt kon. Via de doorgang, breed
1,10 meter, komt men in de kanonkamer. Onder het schietgat een forse betonplaat, het
vuurbanket hoog 30 cm, voor de opstelling van het kanon. Het kanon, de 88 mm PAK op
vaste affuit, werd met acht zware bouten M30 aan deze plaat bevestigd. Maar toen de nood
aan de man kwam bleken de schietgaten de verkeerde richting uit te wijzen.

het vuurbanket, met resten van stelplaatjes (pijl)

In de Lange Steeg is op de betonplaat een ronde uitvulling van specie van ca 5 cm dikte
aangebracht, rond ca 135 cm. In de mortel zijn op enige plaatsen nog stalen stelplaatjes te
zien. Is het bunkerkanon inderdaad nog geplaatst, en is het in allerijl naar buiten gebracht toen
bleek dat de vijand van de andere kant kwam? of is hier een lichter stuk geschut opgesteld
geweest? Van de Lange Steeg is bekend dat er een kanon naast de bunker opgesteld was.
Bij een aantal andere bunkers is in de wanden van beide kamers op drie hoogten een houten
lat ingestort, afmeting 40 x 40 mm, aan de voorzijde afgeschuind tot 30 mm. Bij Lange Steeg
ontbreken deze. Misschien bedoeld om de wanden van een lichte betimmering te voorzien,
zoals ook in de bunkers van de Atlantikwall wel gebruikelijk. Daar werden de wanden veelal
afgetimmerd met houtwolcementplaten en stukwerk, bedoeld om de scherfwerking van
kogelinslagen te beperken.
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Lange Steeg, 45 cm

Harsloweg, 100 cm; links en rechts de ingestorte lat

In de wand zijn voorts aan weerszijden van beide kamers tegen het plafond merkwaardige
nissen uitgespaard, hier 18 x 25 cm, totaal 4 stuks. Nut en doel zijn een raadsel. Bij Lange
Steeg zijn deze 45 cm diep. Maar bij de bunker aan de Harsloweg 100 cm, terwijl het
bekistingshout nog aanwezig is. Dat laatste is niet verwonderlijk. Een koker van 15 x 15 cm,
lang 100 cm kan later vrijwel nooit meer uit de beton verwijderd worden. Bij de bunker aan
de Woudegge zijn ze zelfs nog dieper, maar liefst 120 cm. Het doel ervan is onbekend.
Het plafond is opgebouwd uit stalen liggers, vermoedelijk INP18, gezien de onderflens van 82
mm breed, hoh 35 - 38 cm. Op sommige plaatsen is een lichter profiel ingestort, een INP10,
gelet op de flensbreedte van 50 mm. De ruimte tussen de profielen is dicht gezet met
staalplaat, dik ca 3 mm, en kon zodoende gelijk als bekisting dienen tijdens het storten van de
beton. Daarnaast biedt het bij een voltreffer bescherming tegen afspattende betonstukken. De
diverse hoeken boven de entree en het schietgat zijn afgezet met een UNP 100.50.6.

Het merkwaardig gebuilde plafond

Het hijsoog nabij het schietgat

De stalen plafondplaten in de kanonkamer zijn merkwaardig gebuild. De regelmaat doet haast
opzet vermoeden. Voor akoestische doeleinden of is door gebrek aan bouwstoffen gewoon
afvalmateriaal gebruikt? In het plafond zijn drie stalen hijsogen ø 30 mm bevestigd. De
ophanging is verstevigd met extra in de beton ingestort profielstaal, vastgezet in het lijf van de
twee naastliggende stalen balken.
Op het ijzerwerk is nergens een beschermende laag aangetroffen in de vorm van menie of wat
dan ook. Het ijzerwerk is blijkbaar in blanke toestand verwerkt. Misschien ook niet zo
verwonderlijk, de linie was tenslotte niet voor een tijdperk van duizend jaar gebouwd.
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Vanuit de kanonkamer geeft het schietgat een weidse blik over de velden. Het schietgat zelf
ziet er op het eerste oog buitengewoon ingewikkeld uit. De onderste opening van 80 x 140 cm
verwijdt zich trapvormig naar buiten. Het geeft het kanon een horizontale schiethoek van 60o.
Wanneer we er van uit gaan, dat het kanon in het hart van het onderste deel van het schietgat
is geplaatst, zal de zielas in horizontale stand zich op ca 1,40 meter boven vloerpeil hebben
bevonden, oftewel 1,15 meter boven het vuurbanket.
In vertikale richting laat het schietgat een schootshoek van 8o naar beneden en 13o omhoog
toe.

Het schietgat met al zijn vertandingen.
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De bovenste opening is bedoeld voor vrij zicht met de richtkijker. Deze is bij de PAK aan de
linkerzijde vrij hoog, ca 65 cm boven de zielas, gemonteerd. Bij alle schietgaten is het
bovenste gedeelte van binnen uit gezien, 55 cm naar links verschoven.

De bewapening.
Als bewapening was in een 88 mm PAK 43/3 op vaste affuit SKL (= Sockel) IIa voorzien.
Van dit model is in ieder geval bekend dat het ook inderdaad op een vaste affuit geplaatst
werd, onder andere toegepast in de Altlantikwall (o.a. Saint Laurent sur Mer).
In hoeverre alle kanonnen in de bunkers van de Stellung geplaatst zijn, is niet bekend. De
kanonnen waren beschikbaar, maar begin 1945 werd nog aan diverse bunkers gewerkt. Vanuit
enkele bunkers in Nijkerk, Hulckestein en Hoevelaken, Jan Tijmensteeg, is bekend dat er,
conform de inbouwvoorschriften eerst een aantal proefschoten afgevuurd is.

De PAK 88mm op affuit SKL IIa

Bij Lange Steeg ligt op het vuurbanket een speciebed, waar zich een ronde moet van ø135 cm
in aftekent. Enige stelplaatjes zijn ook nog aanwezig (blz.11, pijl). De moet zou er op duiden,
dat er in ieder geval wel een affuit gemonteerd is geweest.
Er is echter geen spoor van ingestorte bouten te bekennen, absoluut noodzakelijk voor een
redelijk terugstoot bestendige opstelling. De ankers werden bij de bouw in een cirkel van 90
cm diameter ingestort. Misschien zijn de bouten onder de specie afgeslepen.
Van ooggetuigen is bekend, dat er in april 1945 buiten de bunker een kanon opgesteld
geweest is. Aanvankelijk zuidwest gericht, maar later naar het noordoosten gedraaid. Dit kan
het te monteren bunkerkanon geweest zijn; hetzelfde kanon kon onder andere ook met vier
uitklapbare poten worden opgesteld.
De standaard uitvoering van de PAK 43/41 op affuit weegt bijna 4 ton. De effectieve dracht
bedraagt 4 km, tot onder een 40o elevatiehoek een maximaal bereik van maar liefst 16 km.
De granaat had een geweldige doorslagkracht, op 100 meter tot 200 mm pantserstaal; op 2000
meter nog altijd 130 mm. Tot 1000 meter was de
trefkans vrijwel 100%. Met recht een zeer geducht
kanon, waar in die tijd geen enkele tank tegen
bestand was.
Bij het model 43/41 draait de afsluiter naar opzij;
bij het model 43/3 naar boven. Soms is L71
toegevoegd, dat wil zeggen met een looplengte
van 71 x 88 mm = 6,25 meter.
◄ 7 februari 2018
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