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De verloren bunker, coörd. 52.159822 N, 5.343892 O
Direct naast de parkeerplaats van het
sportterrein te Birkhoven, Amersfoort, van thans - de hockeyclub, liggen verscholen in
de begroeiing twee merkwaardige heuvels.
In de eerste, vormloze heuvel, komen enige
afgeschuinde betonnen wandstukken aan de
oppervlakte. Daar achter ligt een cirkelvormige heuvel, zo’n 2,5 meter boven het
maaiveld, doorsnede een goeie 30 meter.
Op de heuvel een betonnen voet, en 12
meter daarvan af, straalsgewijs, onder een hoek van 120o, twee betonnen blokken met een
stalen oog. De opstelling doet een oude mast vermoeden. Overblijfselen uit de ijstijd, zoals
een zogenaamde periglaciale afzetting uit het saalien, kunnen we om die redenen, en zeker op
deze plek gevoeglijk wel uitsluiten. Maar wat ligt er dan onder verscholen?
De oudere generatie wist zich nog te herinneren dat daar een bunker lag met zendmast, in
gebruik bij de BB. Het internet weet slechts te vermelden dat het
om een verlengde R608 zou gaan, een Duitse commandobunker.
De R608 is een nogal forse bunker, afmetingen 14 x 15,1 meter,
waar maar liefst bijna 1.000 m3 beton in is verwerkt. De
spaarzame foto’s tonen slechts wat uit de aarde piepende beton,
een sokkel en twee ankerblokken. Maar ook wordt verwezen, naar
archief Eemland, waar zich nog stukken zouden bevinden.
◄ R608, met rechtsonder 'n tobroek (6). (Rudy Rolf, Typologie)
Het Eemlandarchief is massief aan het Eemplein te Amersfoort. gelegen. Voor de eenvoudige
plattelandsbewoner uit het verre Scherpenzeel, voor het eerst in de grote stad, was het niet
gemakkelijk om de ingang te vinden. Het begrip ‘bewegwijzering’ komt in de moderne
architectuur blijkbaar niet meer voor. Maar na enig zoeken en verkeerde deuren eenmaal op
de 3e verdieping beland, verwelkomde de charmante receptioniste de bezoeker met hartverwarmende vriendelijkheid.
Het dossier nr.65, bunker Birkhoven, bestrijkt de periode 1948 tot 1950, een leemte van bijna
18 jaar, en vervolgens de periode 1968 tot 1969. Het geeft een prachtig relaas van hoe men
toen met een stuk ongevraagde erfenis uit de oorlog om ging, althans poogde. Na 1969 zijn er
geen stukken meer, de moed is opgegeven. Een verslag.

de heuvel met de bunker

de tweede heuvel voor de zendmast van de BB
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De bouw
De bunker is eind 1943 als ‘Typ
608’ ontworpen in opdracht van
‘Der Reichskommissar f.d.b.n.G.
Abt. Siedlung und Bauten’, onder
werknummer ‘Werk: 434’. De
luchtinstallatie werd verzorgd door
'Fréd.C.Smets, Beratender Ingenieur
Den Haag'.
Volgens latere correspondentie van
de gemeente zou de bunker bestemd
zijn geweest als commandobunker
voor de 'General-kommissar für das
Sicherheitswesen in het bezette
Nederland, Hanns Albin Rauter'.
tekening van de plattegrond, 1943. Eemlandarchief
Met de bouw zal begin 1944, ijs en weder dienend, aangevangen zijn, gereed medio '44. Er
was haast bij, men voelde ondanks de lang verbeide ‘Endsieg’ blijkbaar toch nattigheid.
De bouwwijze doet aan die van de bunkers uit de Pantherstellung denken. Buitenwanden en
dak dik 2 meter; de vloer is 1,20 dik. De bunker zal vermoedelijk - niet onderheid - op een
zware bodemplaat van 0,50 meter dik opgericht zijn. De ruimten zijn 2,50 hoog.
Buitenwerkse maat volgens de opmetingstekening December 1948, 16,05 x 20,05 meter.
De driehoekige rand op het dak, hoog 15 cm, is er los op gestort, getuige de nog aanwezige
brokstukken. Deze rand diende om te voorkomen dat de aanaarding van 't dak zou schuiven.
De meeste bunkers die wij thans in het veld aantreffen, vertonen volledig kale ruimten. In
werkelijkheid waren het bij oplevering compleet zelfstandige leefeenheden. De bunker bezat
een eigen krachtbron voor de elektrische voorzieningen, voor die tijd moderne communicatiemiddelen (Funk & Fernschreibe), waterpomp, een
uitgekiend ventilatie-systeem en, de eerste wereldoorlog indachtig, een gasfilterinstallatie.
In het Kazematmuseum te Kornwederzand zijn
dergelijke volledig ingerichte betonkolossen nog te
bewonderen.
◄ de los opgestorte rand t.b.v de aanaarding

Periode 1948 - 1949
Direct na de oorlog zal de overheid te druk met de wederopbouw bezig geweest zijn, dan dat
ze zich om de vele oorlogsrelikten zorgen zou maken. En zo gevalt 't, dat pas begin 1948 de
eerste stukken in het archief opduiken in de vorm van een verzoek van de Amersfoortse
padvinders om van de bunker gebruik te mogen maken. Maar stop!, niet te overijld, dit is
Nederland; dus hoe zit dat juridisch allemaal in elkaar?
Uiteraard duurt dat z'n tijd, totdat gemeente er in augustus achter komt dat de padvinders er
op eigen initiatief, goede padvinders in die tijd eigen, maar vast in zijn getrokken. Maar dat
kan zo maar niet! Eindelijk komt de gemeente in aktie, maar reeds op 23 juli 1948 was de
'onderhavige' bunker op last van de wethouder al van een nieuw hangslot voorzien. Het
college denkt eerder aan exploitatie door het VVV; in het handgeschreven advies, 10
September 1948, van de wethouder duikt voor het eerst de benaming 'bunker Rauter' op.
Alle plannen ten spijt komt een klein juridisch probleempje om de hoek kijken. De bunker is
geen eigendom van de gemeente: de Staat der Nederlanden is, al dan niet met wederzijdse
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een R703 uit de Pantherstellung

instemming, in de rechten van de Duitse Weermacht getreden. Goede raad is duur, dus
onderzoekt men de mogelijkheid om de bunker van de Staat in eigendom te verwerven.
De Staat was toentertijd de kwaadste nog niet, dus blijkt dat inderdaad mogelijk. Het is
interessant om het koopcontract te bestuderen. Hier volgt het facsimile van het concept.
Ontwerp - overeenkomst.
De ondergetekenden :
1. Mr. Jolles, Hoofd van het Bureau Herstelbetalingsen Recuperatiegoederen van het Ministerie van Financien
te 's-Gravenhage, wonende te 's-Gravenhage, blijkens de
beslissing van de Ministerraad dd.28 Januari 1946 en de
beschikking van de Minister van Financien van 13 Maart
1946, Afdeling Kabinet en Personeel nr. 199, en van 26
Augustus 1948, afdeling Juridische Zaken en Bewindvoering, nr 267, gemeld Bureau vertegen woordigende,
2. ........................................................................................
........................................................................................
de gemeente Amersfoort rechtsgeldig vertegenwoordigend
OVERWEGENDE :
dat de Duitse Weermacht heeft gebouwd een bunker, staande op het perceel, Kadastraal bekend als gemeente Amersfoort Sectie ......, nr. ....., welk perceel in eigendom toebehoort aan de Gemeente Amersfoort,
dat partijen van oordeel zijn dat op dit geval van toepassing is het bepaalde
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in art. 658 B.W.
dat de Staat der Nederlanden is getreden in de rechten van de Duitse Weermacht
en ten deze wordt vertegenwoordigd door het Bureau Herstelbetalingens- en Recuperatiegoederen van het Ministerie van Financien;
VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT :
de Staat der Nederlanden draagt zijn rechten voortvloeiend uit art. 658 B.W.
inzake de bunker op het perceel, kadastraal bekend als Gemeente Amersfoort,
Sectie ......, nr. ....., over aan de gemeente Amersfoort welke deze rechten overneemt tegen betaling van f. 1.-- (EENHONDERD GULDEN) aan de Staat der Nederland
den.
ZULKS ONDER DE VOLGENDE BEDINGEN :
Art. 1. De Gemeente ziet af van alle aanspraken tegen de Staat der Nederlanden,
welke zij wegens het bouwen van voormelde bunker kan of zou kunnen doen
gelden.
Art. 2. De Staat der Nederlanden is tot gene vrijwaring hoegenaamd gehouden.
Art. 3. Alle kosten en rechten op deze overeenkomst vallende, zullen door de
ondergetekende sub 2 genoemd, moeten worden gedragen en betaald.
Voorts verklaart de ondergetekende sub 1 genoemd, dat hij het hiervoor
vermelde bedrag ad. f. 1.= + f. 1.= kosten van de ondergetekende sub 2
genoemd, heeft ontvangen en daarvoor zonder enig voorbehoud kwiteerd.
Aldus in tweevoud opgemaakt en getekend,
de . . . . Februari 1949

Amersfoort,

's-Gravenhage

In potlood zijn enige kanttekeningen geplaatst. Links boven is geschreven 'Hr Koeling, Soest
tel 2655, K 2955'. De kadastrale gegevens zijn ingevuld als ‘Sectie D, nr.5872’.
Onder EENHONDERD is een rode streep gezet, onder de letters ‘Art. 3.’ vaag ‘gem A foort’.
En tenslotte is bij de datum van ondertekening 4/4/'49 geschreven. De gemeente had
blijkbaar nogal wat tijd nodig om de koopsom rond te krijgen. Maar op 29 Maart 1949 besluit
de Raad om de bunker aan te kopen.
Indien alle Duitse bunkers op deze wijze aan de Nederlandse gemeenten zijn overgedragen,
zijn er in die tijd heel wat ambtenaren zoet mee geweest. Maar niet elke gemeente zal hebben
staan springen om ze aldus in eigendom te verkrijgen.
In dezelfde Raadsvergadering, apart vastgelegd in het 'Uittreksel uit het analytisch
Raadsverslag van Amersfoort" - notulen zeggen wij tegenwoordig - , buigt men zich ook over
de toekomstige bestemming. De jeugd ziet men niet zo zitten. 'Mevrouw VAN WIJLAND zegt
dat zij, zo gauw zij een gaatje ziet voor de jeugdbeweging, er als de kippen bij is, maar dat zij
6

voor deze bunkerruimte niet enthousiast is, omdat zij het niet verantwoord acht de jeugd op te
voeden in een dergelijk militair milieu. Zij stelt voor de bunker niet voor de jeugd te
bestemmen, maar bij voorbeeld voor een champignonkwekerij'.
De jeugd uit die tijd op persoonlijke titel grondig kennend, heeft er heel anders over gedacht.
Die leefde zich helemaal uit in die oude bunkers. Ach ja, dat politici wereldvreemd zijn, is
niet vreemd, is van alle tijden. In ieder geval is de bunker thans eigendom van de gemeente,
en men kan voortvarend aan de slag.
Ook de Amersfoortse Sportstichting gooit haar gewicht er tegenaan. In mei 1949 bericht zij de
gemeente, dat er hunnerzijds geen enkel bezwaar is dat de padvinders (men spreekt over een
'voortrekkersstam', 'n deftiger alternatief voor het 'ordinaire' padvinder) er huis in gaan
houden. Zij achten in hun brief de entree van de bunker over de grond van het sportterrein,
aan de westzijde dus, echter wat bezwaarlijk. Het sportterrein zou dan niet meer afgesloten
kunnen worden. Uit hun brief blijkt eveneens dat de omgeving van de bunker rondom was
afgezet met prikkeldraad. Het heeft de padvinders overigens begin 1948 er geenszins van
weerhouden om zich toegang te verschaffen; echte voortrekkers met pit!
De echte ingangen tot de bunker liggen aan de noordzijde, dus haaks op de sportterreinen. Op
de opmetingstekening uit 1948 (blz.14 en 27) staat aan de sportveldzijde een kleine trap met
keermuur getekend. Deze zal de bedoelde entree tot de bunker gevormd hebben.

doorsnede over de beide gassluizen van de entree met stookketel (links) en afzuigventilator (rechts);
de flauw afgeschuinde dakrand links is nog deels te zien: linkerfoto hieronder. Eemlandarchief.

De chef der afd. eigendommen en grondbedrijf ziet evenwel beren, en adviseert om af te
wijzen. Motivatie: hij ziet liever de stichting 1940/45 in 'de voor Rauter bestemde bunker' (2
Juni 1949). En uiteraard volgt op 7 Juli prompt het verzoek van de Stichting 1940 - 1945 in
dier voege. Toeval? In ieder geval adviseert chef ditmaal positief en stelt ook voorwaarden op
(11 Juli 1949). De gemeente kan blijkbaar geen ei leggen, en voelt meer voor gebruik als
opslagruimte. Maar daarvoor blijkt vanuit het bedrijfsleven geen enkele interesse te bestaan.
Op 10 Januari 1950 herhaalt de Stichting dan ook haar verzoek om '[ ... ] in deze bunker te
doen inrichten een permanente verzetstentoonstelling, die een beeld geeft van het in
Amersfoort en omgeving gepleegde verzet, tijdens de Duitse bezetting Een tentoonstelling, die
niet het karakter zal aannemen van de bij Uw college waarschijnlijk wel bekende bunker van
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Seiss-Inquart te Apeldoorn, doch genoemde Stichting zal er naar streven hier een tentoonstelling te organiseren, waar inderdaad een beeld is uit op te maken van het verzet [ ... ]'.

de dakrand, oostzijde, 2015

de dakrand boven de Nachkampfraum, noord

Bestond er misschien vrees bij de gemeente voor dat beeld? Op 1 Februari 1950 wijst de
gemeente zonder enige nadere motivatie het verzoek af. 'In antwoord op uw bovenaangehaalde brief delen wij u mede, dat ons college geen vrijheid kan vinden de bunker nabij
Birkhoven aan u te verhuren om daarin een permanente verzetstentoonstelling te houden'.
W.g. B & W van Amersfoort (blz.23).
De bunker staat dan vermoedelijk enige jaren leeg. Maar in 1953 is de draad alweer opgepakt,
de Koude Oorlog is in volle gang. De archieven zwijgen angstvallig stil over deze periode,
maar het 'Dagblad van Amersfoort' geeft in een artikeltje van 22 September 1953 openheid
van zaken. Het dagblad geeft een prachtige omschrijving van de - thans alweer vergeten maatregelen om zich duchtig op een toekomstige ramp voor te bereiden. In hetzelfde artikel
wordt ook een dringende beroep gedaan, om zich als broodnodige vrijwilliger op te geven.

'Bunker in Birkhoven is 'n ideale commandopost voor de B.B.
[ ... ]
U kent wel dat grauwe, massieve gevaarte vlak bij de
ingang van sportpark "Birkhoven". Precies, wij bedoelen die
voormalige Duitse bunker. Voor één harde gulden heeft de
gemeente Amersfoort dat "ding" destijds gekocht van het Rijk.
Wat ermee te doen? De oplossing was vrij snel gevonden. Het
brok gewapend beton werd ingericht als commando-post voor
de organisatie "Bescherming Bevolking". Er werd van
gemeentewege nog eens twintig mille aan gespendeerd en het
resultaat mag gezien worden. Het is de trots van de B.B. en
wel speciaal van het hoofd, de heer H.Blekkingh, die ons iets
liet zien van het inwendige, dat met recht het centrale
zenuwstelsel mag worden genoemd van onze plaatselijke B.B.
[ ... ].

Ideale commandopost.
De Amersfoortse B.B. zou zich geen beter centraal punt
kunnen wensen. Het lijkt wel of de bunker voor de B.B.commando-post gebouwd is, door zijn ligging, constructie en inrichting. Die inrichting is
natuurlijk nog niet geheel voltooid. het wachten is vooral nog op de communicatie-middelen,
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maar men is hard aan het werk om deze aan te brengen. In de telefooncentrale komen acht
verbindingen op het gewone net en voorts 80 speciale lijnen, die rechtstreeks aansluiting
geven met wijkhoofden, uitkijkposten, politie-bureau, gewestelijk commando, enz. enz. Er
komen vijf radio-ontvangers, die o.a. verbinding onderhouden met de acht verkenningswagens, welke met mobilofoons en portofoons zullen worden uitgerust.
De tweede belangrijke kamer wordt bezet door de mensen van de berichtendienst. Er zijn
zes bedieningsplaatsen, waar de berichten (per radio of telefoon) worden opgevangen om
daarna door een zgn. "schifter" gesorteerd te worden. De berichten kunnen bijv. gaan naar
de plotkamer, waar een grote kaart van Amersfoort aan een der wanden hangt. Door de
"plotsters" worden de ontvangen meldingen op de kaart aangetekend en een speciale
koerierster gaat steeds snel heen en weer van de plotkamer naar de commando-kamer, waar
precies zo'n dergelijke kaart hangt en waar het B.B.-hoofd zetelt met de diensthoofden van
politie, G.G. en G.D., brandweer en reddingsdienst. Het hoofd krijgt dan een beeld van de
situatie na een eventuele ramp, hij ziet bijv. waar bommen zijn gevallen, waar veel gewonden
zijn of waar grote branden zijn uitgebroken. Aan de hand van al deze gegevens kan hij zijn
maatregelen nemen en bevelen uitdelen.
Voorts zijn er nog twee kamertjes, waar zetelen het hoofd van de hersteldiensten en het
hoofd van de dienst sociale verzorging. De eerste zorgt voor herstel van gas-, licht- en
waterleidingen en de laatste regelt o.a. geestelijke bijstand evacuatie, verstrekking van
voedsel, enz.
De erfenis van onze vroegere "beschermers" zal bij een onverhoopt oorlogsramp een
belangrijke bescherming kunnen betekenen'.
Op Zaterdagmiddag 30 Januari 1954 vindt een grote oefening plaats, 'Operatie Bijstand'
genaamd, onder toeziend oog van de Provinciale Autoriteiten van Utrecht en de Rijksinspecteur. Een 40-tal B.B.-vrijwilligers van de 4 Staven is in de bunker aanwezig. Geoefend
wordt, hoe bij een luchtaanval snel bijstand geleverd kan worden. Na afloop vindt een
nabespreking plaats door de Gewestelijk commandant, waarbij vele belangrijke punten aan de
orde kwamen. (Dagblad van Amersfoort, 2 Februari 1954).
Buiten de oefeningen om staat de bunker blijkbaar leeg. Op 2 December 1958 wordt een
inbraak gemeld, waarbij een portofoon werd ontvreemd. De bunker is weliswaar inbraakvrij,
het deurslot ('t beruchte hangslot uit 1948?) echter niet.
Bij de opening van hun nieuwe gebouw in 1963 kijken de 'padvinders', de Flehite-groep, nog
even glimlachend terug naar die korte, doch gedenkwaardige periode in 1948 van inhuizing in
de bunker, 'tot "de paarse dassen" na een korte tijd uit de bunker verdreven werden'.
Dat is tot 1966 het laatste nieuws over de 'ideale' bunker. Niet alleen de tijden, maar ook de
bunker, zijn in de loop der jaren drastisch veranderd. De tijd van afbraak en vergeten is weer
ras genaderd.
Periode 1966 - 1968
Over de jaren 1954 tot 1967 is buiten genoemde krantenberichten in de archieven zelf niets
terug te vinden, slechts dat de bunker wordt onderhouden door de Fa.Wolter & Dros. Ultra
geheime zaken in de Koude Oorlog? Of werd na 1954 al niet meer door de BB geoefend?
In die jaren bouwde men ook onder de dekmantel van het "Noodbrugpontonplan Betuwe' aan
de evenzo geheime IJssellinie, kale bouwkosten toen 91 miljoen gulden. Vrijwel geen
Nederlander die er van op de hoogte was. Maar op de Russische stafkaarten van de
Генеральный Штаб (Generale Staf), uit die tijd stond het gebied netjes in blauwe
begrenzingen aangegeven, en vermeld als:
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'Geschatte begrenzing van mogelijke terreininundatie met water uit zee en rivieren over een
breed front op maximaal waterpeil, na het doorsteken van zee- en rivierdijken en dammen'.
In 1965 werd de IJssellinie, als zijnde overbodig alweer opgeheven, en in 1969 op wat
vergeten bunkers na, onder andere bij Olst, vrijwel geheel gesloopt. Wilde men geen
compromitterende sporen achterlaten? Maar de BB versaagde nog niet, veiligheid voor alles.
Op 21 december 1966 beklaagt de voorzitter van de kringraad van de A-Kring U.C. B.B.,
Bescherming Bevolking, zich bij de eigenaar over waterlast in de bunker, thans officieel
'Districtsverbindingspost Birkhoven te Amersfoort' geheten. Er is ook in de wijde omgeving
inmiddels veel veranderd.
[ ... ] 'Gedurende de tijd dat deze bunker in gebruik is genomen, ongeveer medio 1954, tot
de zomer van dit jaar is dit nog nimmer voorgekomen.
Het is mogelijk, dat de oorzaak gezocht moet worden in de omstandigheid dat in het
voorgaande jaar belangrijke wijzigingen zijn aangebracht in de situatie ter plaatse. Immers is
door het in gebruik nemen van het viaduct over de spoorlijn Amsterdam-Amersfoort een
wijziging van het tracé der wegen aangebracht.
Ook is het bosgebied nabij de bunker tot parkeerterrein ingericht, waardoor de
omgeving van de verbindingspost min of meer is ingedijkt.' [ ... ]
De gemeente heeft het nieuwe euvel blijkbaar nooit echt adekwaat kunnen verhelpen. Men
denkt aan 'n verstopte afvoerpijp. Ingevolge brief van 8 februari 1967 zal de kwetsbare
verbindingsapparatuur worden verwijderd, en is de BB voornemens de bunker vervolgens
weer aan de gemeente over te dragen. Het onderhoudsabonnement voor de verwarming over
het lopende jaar 1967 ten bedrage van ʄ. 270,-- is door de Kring reeds aan de Fa.Wolter &
Dros voldaan.
Maar uit latere correspondentie blijkt de BB nog steeds geïnteresseerd in de bunker. In ieder
geval is nog in maart '67 samen met de BB een onderzoek ingesteld naar de wateroverlast,
resulterend in het rapport van 28 augustus 1967.

tuianker noordwest

mastpostament

tuianker noordoost

In de tijd van gebruik door de BB moet ook in de vijftiger jaren de heuvel aan de noordzijde
van de bunker zijn aangelegd voor de opstelling van een zendmast. Funderingsblok en twee
verankeringen voor de tuien zijn nog aanwezig. De afstand h.o.h. van mastpostament tot tuiankers bedraagt 12 meter. Dat wil zeggen dat er een mast van 15 - 20 meter hoog moet
hebben gestaan. Het derde tuiblok heeft bij die afstand op 2,3 meter vanaf de ingang gestaan.
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De mast kan zeker niet uit de oorlogsperiode gedateerd hebben. De Duitsers zouden nimmer
bij een strategisch belangrijke commandopost een voor luchtaanvallen zo in het oog vallend
oriëntatiepunt als een mast hebben geplaatst. Bovendien belemmert de heuvel het vrije
schootsveld vanuit de schietopening van de nabijheidsverdediging (‘Nachkampfraum’,
tekening 1943).
Of de Russen in de vijftiger jaren minder alert geweest zouden zijn, is maar de vraag. Zie de
opmerking hierboven over de IJssellinie.
De bunker schijnt vóór 1967 al enige jaren niet door de BB gebruikt te zijn, zoals in het
rapport van de gemeente van 12 september 1967 vermeld wordt. 'De bunker, die reeds enige
jaren niet meer gebruikt wordt en inwendig 'onttakeld' is, verkeert in een verwaarloosde staat
en vertoont een aantal gebreken, in het bijzonder grote vochtigheid'.
De oorzaak van de vochtigheid is niet vast komen te staan. Kosten voor herstel worden tussen
de ʄ. 100.000,- en ʄ. 150.000,-- gulden geraamd.
Terzijde, de zeer hoge luchtvochtigheid is in alle oude vestingwerken altijd al een groot
probleem geweest. Het is een heel oud gegeven. Dit werd ook tijdens de mobilisatie in de
Eerste Wereldoorlog aan den lijve ondervonden. Noodgedwongen richtte men toen buiten de
forten van de Hollandse Waterlinie maar houten onderkomens voor de soldaten op.
Het is inherent aan de bouwwijze van dit soort objecten. Muren en dak zijn in zeer dik
metselwerk of beton uitgevoerd, en meestal ook rondom aangeaard. Bij leegstand daalt de
temperatuur tot een min of meer constante waarde, met directe gevolgen voor het dauwpunt
(temperatuur waarbij condensatie optreedt). Wanneer niet duchtig wordt geventileerd en
verwarmd, loopt de relatieve vochtigheid binnen tot het maximum op; vocht condenseert op
de koude oppervlakken en doordringt alles. Daar komen bij de talloze openingen in wanden
en vooral dak, zoals op de installatietekening uit 1943 goed is te zien, waardoor lekkage kan
optreden, wanneer ze niet worden onderhouden, of slechts provisorisch zijn dicht gezet.
Vooral vernielde doorvoeren op dak zijn een bron van doorlekkend water en vochtoverlast.
De beton, misschien niet van topkwaliteit in die oorlogsjaren, zal ook wel in de loop der jaren
van vocht doordrenkt zijn. En zachtboard is nu net het allerlaatste materiaal ter wereld, dat
men in een vochtige bunker moet toepassen.
In de Hollandse Waterlinie zijn veel forten inmiddels
prachtig gerenoveerd. Men begint dan allereerst met de
aarden dekkingen te verwijderen. Dakvlak en het eertijds
zo zorgvuldig uitgekiende afwateringssysteem worden
geheel nieuw aangebracht, de druipkokers weer werkend
gemaakt en alle ventilatie- en rookafvoeropeningen van
ongerechtigheden, vogelnesten, enz. ontdaan en weer
geheel hersteld, of vernieuwd..
Met name wanneer de gewelven na de restauratie
verwarmd en gebruikt worden, is er over het algemeen
weinig last meer van vocht.
Prachtige voorbeelden hiervan zijn het geheel
gerestaureerde Fort Altena (Fort aan de Uppelse Dijk) en
het Werk aan de Bakkerskil, beide nabij Werkendam.
◄ fort Altena in z'n nieuw glorie
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Wat vocht betreft kan in dit verband ook verwezen worden naar de recent opgeknapte
museumbunker, type R703, aan de Lange Steeg te Leusden. De bunker is voorzien van een
nieuwe stalen toegangsdeur, het schietgat is dichtgezet. En inderdaad, nu de natuurlijke
ventilatie is verdwenen, ontstaan direct de bekende vochtproblemen.

doorsnede over de ingang en de centrale ruimte; links het schietgat van de Nachkampfraum, 1943
Eemlandarchief

Veelzeggend is in dit verband het rapport dat de directeur van gemeentewerken in aug.1967
over de toestand van de bunker op heeft laten stellen. Hier volgt het vrijwel in z'n geheel.
'Bunker Birkhoven.
De bevindingen van de heer P. v.d. Bos, technisch hoofdambtenaar A van de dienst
gemeentewerken, zijn als volgt samen te vatten:
Vocht.
Oorzaak vocht is niet vast te stellen. Hiervoor is het noodzakelijk om het zachtboard van
plafonds en wanden te slopen. (Het board van de wanden is tot + 40 cm. boven de vloer
verrot); de estrich vloer te slopen, waarna de wanden en de vloer aan een inspectie op
doorvoerpijpen en/of scheuren kunnen worden onderzocht. Indien dan geen oorzaken zijn aan
te wijzen, zal de bunker gedeeltelijk moeten worden blootgegraven. Ook is het noodzakelijk
om de begroeiing op de bunker te verwijderen.
Indien de oorzaak van het vocht kan worden vastgesteld, zal hierin naar bevind van zaken
moeten worden voorzien. In ieder geval lijkt het mij bijzonder doelmatig om de betonvloeren
te voorzien van een asfaltvloer (rood) met een opgezet plint, boog + 15 cm., en de wanden te
voorzien van een akoestisch en tegen vocht bestand materiaal, bijv. "Mikropor".
Vocht is er altijd wel geweest, vandaar dat de n.v. Wolter en Dros de bunker maandelijks
onder controle had. Er werd dan een veelal gekoelde lucht door de uitblaasopeningen in de
vertrekken gebracht en weer afgezogen.
Heeft wel eens 14 dagen geduurd.
Ter plaatse van de telefooncentrale was er bovendien nog een z.g. vochtkist.
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Ventilatie.
Zie hiervoor de tekening. De ventilatiekanalen van aan- en afvoer, welke in de bunker na de
oorlog nog aanwezig waren,
zijn door Wolter en Dros volgens de duitsche tekening gecompleteerd.
Het is mogelijk om met de bestaande installatie lucht te koelen.
Men gebruikt hiervoor het water van de bron, waarvan de buis boven de vloer van de bunker
uitmondt. De gekoelde lucht kan electrisch worden nagewarmd. Ook kan de gekoelde lucht
worden verwarmd door de c.v.-ketel.
Het is mogelijk om verse lucht aan te zuigen, alsook de lucht in de bunker te laten circuleren.

een handschets vijftiger? jaren; de dikke (1,00 m!) tussenwand in de middenruimte is nog aanwezig;
vergelijk de wijzigingstekening uit 1967 op blz.14

Bron.
Alvorens water te geven, moet de toevoerbuis worden gevuld. Waarschijnlijk zal hij wèl
voldoende water geven als hij regelmatig loopt en onderhouden wordt.
Het bronwater zal moeten worden onderzocht of het geschikt is voor drinkwater. Dit kan
geschieden dor het waterleiding-laboratorium "Midden Nederland", Julianalaan 164a,
Bilthoven, tel. 03402-3413; vragen naar de heer Vos. Dat laboratorium onderzoekt ook voor
het gem. waterbedrijf Amersfoort.
Verwarming.
Voor verwarming is er een kolengestookte c.v.-ketel. De schoorsteen trekt onvoldoende en de
bunker staat bij het aanmaken vol rook. Het aansteken van de ketel gaat zeer moeilijk.
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Volgens Wolter en Dros zijn deze moeilijkheden te ondervangen door op de schoorsteen een
ventilator te plaatsen.
De rookbuis moet ten gevolge van het vocht zeker ieder jaar vernieuwd worden. Ook hiervoor
zullen de nodige voorzieningen moeten worden getroffen.
De kolenopslag is onvoldoende.
Electrische installatie.
Deze is volgens Wolter en Dros, die de installatie heeft aangelegd, goed. Er zijn echter
verschillende onderdelen gesloopt, waardoor de installatie gecontroleerd moet worden. ook
moeten diverse lampen worden aangebracht.

de opmetingstekening uit 1948, gewijzigd op 17-7-1967; de dunne binnenwanden en de dikke
tussenwand in de middenruimte (Stab / Geschäftszimmer) zijn verwijderd; maar de beide ingangen
met de gassluizen, alsmede de Nachkampfraum rechts zijn intakt gelaten.
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Noodstroom-aggregaat.
Dit was in de bunker aanwezig, alsook de aansluiting en de afvoer hiervoor. Het aggregaat
was luchtgekoeld en door Wolter en Dros gereviseerd. Het was 2ehands door de gemeente
gekocht. Gezien de grote warmteontwikkeling heeft de B.B. dit aggregaat door Wolter en
Dros laten verwijderen en naar de Brandweer gebracht.
De B.B. maakte gebruik van een verplaatsbaar aggregaat, hetwelk men buiten de bunker
opstelde. Dit aggregaat was eigendom van de B.B. en is door haar meegenomen.
Voorstel.
Om de bunker overeenkomstig de voorschriften geschikt te maken voor noodbestuurspost,
zullen los van de vraag voor hoeveel personen de ruimte beschikbaar moet zijn, de nodige
voorzieningen voor ventilatie moeten worden getroffen. Bovendien zal de bunker moeten
worden geconserveerd en met zo min mogelijk kosten moeten worden onderhouden. We
komen hier echter op een zeer specialistisch terrein en naar mijn mening zou, voor het
inwinnen van advies, een deskundige op dit gebied moeten worden ingeschakeld.
[ ... ] Indien besloten zou worden [ ... ] verdient het mijns inziens aanbeveling dit vooraf met
Wolter en Dros te bespreken aangezien deze firma zoveel inlichtingen als mogelijk waren,
heeft verstrekt en tekeningen van de bestaande installatie ter inzage heeft gegeven. ook heeft
Wolter en Dros de installaties van de bunker reeds 20 jaar in onderhoud gehad.
De bunker zal waarschijnlijk voorzien moeten worden van een nieuw ventilatie-systeem,
hoofdzakelijk berustend op koeling, condenseren en weer na-verwarmen. Dit laatste zal
electrisch moeten geschieden, bij uitvallen van de normale stroomvoorziening op een
noodstroom-aggregaat.
Voor de fallout zullen ook alle doorvoerbuizen moeten worden gecontroleerd en diverse
openingen in wanden volgestort moeten worden met beton; ook de deuren zullen stofdicht
moeten worden gemaakt. Voor het nieuwe ventilatiesysteem zal er ongetwijfeld nogal wat
hak- en breekwerk nodig zijn, waarbij men dient te bedenken, dat de betonnen buitenwanden
2 m. dik zijn en de betonnen binnenwanden in dikte variëren van 0.5 m. tot 1.20 m.
De kosten van één en ander zullen ongetwijfeld zeer hoog worden. Mijn gedachten gaan uit
naar ʄ 100.000,--, maar het kan evengoed ʄ 150.000,-- of meer gaan worden.
De chef van de bouwkundige afdeling, 29-8-1967
w.g. J.G.Fisscher

De oorspronkelijk bunker was in een geheel ander tijdperk, voor een totaal andere oorlogsvoering gebouwd. Met het oog op de zekere Eindoverwinning, was hij dan ook zeker niet
bedoeld om duizend jaar stand te houden.
Inmiddels was het atoomtijdperk aangebroken met al z'n nieuwe dreigingen. Dit vroeg een
volledig ander type bunker; niet meer zozeer bestand tegen inslagen van granaten of bommen,
maar een bunker die ook bescherming moest bieden tegen fallout, tegen EMP (Electro
Magnetische Puls) en versnelling van de zwaartekracht ten gevolge van een - niet al te nabije
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- schokgolf van een atoombomexplosie. Een onderkomen bedoeld, om een beperkte, selecte
groep mensen met inbegrip van alternatieve communicatiemiddelen de eerste calamiteiten enige weken althans - te doen overleven.
Vanaf de koude vijftiger jaren worden nu overal nucleaire onderkomens gebouwd, de
zogenaamde NCO-ruimten (NCO = Nucleair Chemisch Onderkomen).
Deze bunkers, vaak ook onder overheidsgebouwen, zijn volgens een volledig andere concept
gebouwd. De binnenruimten zijn rondom met stalen platen bekleed, om een kooi van Faraday
te vormen tegen de EMP, met speciale doorvoeren voor de leidingen. Alle delen van het
interieur zijn dusdanig bevestigd, dat alles zonder schade een versnelling van acht maal de
zwaartekracht zou kunnen ondergaan. Er zijn ontsmettingsruimten bij de ingangen (minimaal
twee), voorzien van vuilwaterkelders voor radio-aktief besmet water; gevoelige apparatuur is
opgesteld op verende vloeren. Voorts filterruimten, een noodstroomaggregaat met
brandstoftanks, en als laatste strohalm, als alle stemmen staken, de fietsen met dynamo.
Tenslotte een met gedroogd zand gevulde nooduitgang. Dit laatste komt men exact zo tegen in
de oude forten van de Maginot-linie uit de dertiger jaren. Er is niets nieuws onder de zon.
Nabij de bekende televisiemast van Lopik te IJsselstein bevindt zich nog een hele fraaie uit de
zeventiger jaren; ook deze is thans niet meer in gebruik. Deze bunker is toentertijd gebouwd
om het radioverkeer in de lucht te houden, wanneer de drie (thans [2018] verdwenen)
radiozendmasten onder nucleair geweld gesneuveld zouden zijn.
Tegen een atomaire (bijna) voltreffer waren echter ook deze bunkers absoluut niet bestand.
Tegen het jaar 2000 zijn enige van deze onderkomens nog eenmaal zo goed en zo kwaad als 't
ging gebruiksklaar gemaakt vanwege de onzinnige millennium-bug. Je kan tenslotte niet
weten, nietwaar. Daarbij werd men eigenlijk geconfronteerd met dezelfde soort problematiek
als in 1967 de chef van de bouwkundige afdeling, hierboven gerapporteerd. Ook die
onderkomens waren inmiddels hopeloos achterhaald, verwaarloosd, apparatuur verouderd en
niet meer van de tijd, de eventueel nog aanwezige brandstof voor de generator verzeept, enz.

1969, het einde nadert
De gemeente aarzelt geruime tijd, ongetwijfeld geschrokken van de kosten. In het kader van
de civiele verdediging wordt op 6 maart 1968 de bunker uitvoerig besproken. Ook wordt
naarstig naar ander mogelijkheden gezocht voor een Gemeentelijk Centrum Civiele
Verdediging (G.C.C.V.). Ondanks alle technische en bouwkundige bezwaren adviseert de
Commissie Civiele Verdediging de oude bunker te Birkhoven toch maar her in te richten als
G.C.C.V. Maar eerst moet onderhand wel de oorzaak van de vochtigheid boven water komen.
De Directeur Gemeentewerken wordt verzocht plan en kostenraming op te stellen; eitje, want
het voorwerk was het jaar ervoor al gedaan.
Op 3 mei 1968 is de kogel door de kerk, en wordt besloten om de bunker toch te herstellen,
bestemming G.C.C.V.; aldus 'conform advies besloten'.
Het beoogde herstel is niet doorgegaan. Vermoedelijk omdat rond die tijd de onmiddellijke
dreiging van de Koude Oorlog niet meer zo gevoeld werd, en zich meer naar het oosten
verplaatst had. In 1969 ging men met grote vlijt ook over tot de sloop van al die kostbare
stellingen en stuwen van de IJssellinie, als zijnde overbodig.
De gemeente is wel op zoek naar een nieuwe gebruiker. Begin februari 1969 geeft de firma
Bronswerk aan de bunker wellicht te kunnen gebruiken ten behoeve van geluidsmetingen. Er
wordt - weer - een summier onderzoek gedaan naar de toestand
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[ ] 'Bij het oprakelen van ervaringen en stukken van enkele jaren geleden komt naar voren
dat toch nog vrij veel aan de bunker gedaan zal moeten worden om deze voldoende
bewoonbaar en bruikbaar te maken voor onze metingen'. [ ... ]
Bronswerk wil wel investeren, maar dan moet de gemeente wel afzien van het voorbehoud om
de bunker bij gelegener tijd terug te verlangen. Men komt niet tot elkaar, en per brief van 19
september 1969 ziet Bronswerk af van de bunker. Het is het laatste stuk in het archief.
De gemeente ziet geen nieuw gebruik meer in het verschiet, en de bunker wordt dichtgemetseld? en aangeaard. Zelfs de vleermuizen wordt geen gaatje gelaten. Einde verhaal,
zand erover.
En nu?
Bijna vijftig jaren zijn inmiddels verstreken. Direct naast de parkeerplaats van het sportterrein
van - thans - de hockeyclub liggen te midden van de begroeiing twee merkwaardige heuvels.
Vrijwel geen mens die nog weet wat er onder verborgen ligt. Zelfs het anders aan informatie
zo rijke internet weet niet meer te vertellen
dan dat er ooit een bunker in gebruik bij de
BB heeft gelegen …
Met de tijden is ook de belangstelling voor
de oude vestingwerken en stellingen
drastisch veranderd. De Grebbelinie was
ooit een vrijwel vergeten en onbekend stuk
geschiedenis, achteloos overgelaten aan het
verval der jaren.
◄ cultuurbeleid zestiger jaren, Biesbosserweg,
Veenendaal, 52.052552 5.523908, ’n oude S7.

De oude dijken en werken lagen afgelegen en in ontoegankelijk gebied, anders waren ze nu
wellicht verdwenen geweest, ten prooi aan de moderne stadsvernieling.
De laatste jaren is het besef doorgedrongen, dat men te maken heeft met een uniek stuk
militair, cultureel erfgoed. Van Rhenen tot Spakenburg wordt de linie thans aan de
vergetelheid ontrukt, hersteld, gerenoveerd en verdwenen gedeelten zelfs weer herbouwd en
toegankelijk gemaakt voor het brede publiek. Om enige schitterende voorbeelden te noemen,
de Post van Lambalgen op Woudenbergs gebied nipt van Scherpenzeel gescheiden door het
Valleikanaal, de Asschatterkeerkade, en tenslotte het absolute juweeltje in de kroon van de
Nieuwe Valleistelling, het fort aan de Buurtsteeg, enz.
Ook Amersfoort heeft in de loop der jaren zo z'n cultureel steentje bijgedragen. De Liniedijk
is van Leusden tot aan de Hooglandse Dijk volledig afgegraven, alle herinneringen aan de
Grebbelinie zijn daar spoorloos en voorgoed verdwenen. Het laatste stukje Liniedijk aan de
Hooglandse Dijk is nog behouden gebleven; helaas kon dat vanwege de bestaande bebouwing
niet worden afgegraven.
Zelfs de Duitse relikten zijn thans in de belangstelling geraakt van de liefhebbers van ons
militair, cultureel erfgoed. Zo zijn de laatste bunkers van de Pantherstellung aangemerkt als
beschermde monumenten, onder andere aan de Harsloweg, de Lange Steeg en Pothbrug.
De Stichting Historische Kring Leusden heeft de bunker aan de Lange Steeg in een prachtig
initiatief, opgeknapt en er een vrij toegankelijk museumpje van gemaakt. En er gaan hardnekkige geruchten dat gedreven vrijwilligers, dit goede voorbeeld met een van de overige
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R703-bunkers ook willen navolgen [Pothbrug, Woudenberg, 2017 gerealiseerd], 's-winters tot
heil der lokale vleermuizen, 's-zomers voor de eenzame en belangstellende zwerver langs de
Grebbelinie,

Museumbunker Lange Steeg, 28 december 2014

Zelfs de gemeente Amersfoort zou met haar enige en unieke bunker een dergelijk initiatief
kunnen nemen, dan wel initiëren en stimuleren. En daarvoor is het beslist niet nodig om de
bunker 'volgens de voorschriften' weer voor veel geld bewoonbaar te maken. Zinloos streven.
Begin met de begroeiing te verwijderen alsmede de aanaarding, zodat de ingangen en het
schietgat weer vrij komen te liggen.
Sluit de bunker af met ’n stevig traliewerk - en vooral goede hangsloten - voor de gaande en
komende vandaal c.s. Wat het eeuwige vocht betreft, zorg dat er voldoende luchtstroom is, en
dat hoeft zeker geen modern voorgekoeld ventilatiesysteem te zijn. Constante luchtstroom
reikt.
Natuurlijk, het oude knelpunt, het gebruik. De stichting 1940-1945 heeft ooit in die verloren
jaren voorgesteld om er een tentoonstelling over het Verzet in te richten. Met de huidige
kennis daaromtrent zal er vermoedelijk niet al te veel tentoongesteld kunnen worden. Direct
na de oorlog, ja: iedereen, volgens eigen zeggen. De Stichting, op 13 oktober 1944 door een
aantal vertegenwoordigers van verzetorganisaties opgericht, bestaat nog steeds, maar houdt
zich sinds 1981 met geheel andere zaken bezig (www.st4045.nl).
Maar er is een andere, thans weinig bekende periode waarvan het de moeite waard is om het
een en ander niet te doen vergeten. De Koude Oorlog, met al zijn geheime inspanningen,
idem torenhoge kosten, en niet te vergeten het vele werk van de gedreven vrijwilligers bij de 18

soms in de wandelgangen gesmade - BB. Maar wij hebben bij calamiteiten inmiddels weer
aan den lijve ondervonden wat het zeggen wil, alle diensten adekwaat te coördineren.
De laatste rudimenten van de IJssellinie nabij Olst zijn door bevlogen vrijwilligers als
museum ingericht. Dat is hier ook mogelijk; de gemeente is in de zestiger jaren intensief met
de civiele verdediging bezig geweest; het is de moeite meer dan waard. Scharrel desnoods
een oude mast op, en richt hem weer fier overeind; de verankeringen liggen er nog.
De gemeente heeft tenslotte nog een oude erfschuld te vereffenen ten opzichte van de
verdwenen Liniedijk, om, als heren onder elkaar, maar niet te spreken over de gedempte, eens
zo schilderachtige middeleeuwse singels. In 1844 kon koning Willem II nog hoogst
persoonlijk drastisch ingrijpen bij een door het vooruitstrevende stadsbestuur gepland,
ingrijpend stuk stadsvernieling, 'het is de wil des Konings verdere afbraak der stadsvesten te
doen staken'. Goeie ouwe tijd. Helaas dat in latere jaren dat eertijds zo majestueuze gezag
danig getaand en ondergraven is.
Een oud-Amersfoorter tart u; maar één dringend advies, gebruik geen zachtboard. Tenslotte,
drie beelden van schitterend herstel:

Museum Hoeve De Beek, Woudenberg

Asschatterkeerkade

de Post van Lambalgen, Woudenberg / Scherpenzeel
Bronnen
Tekeningen 1943, 1967 en archiefstukken: Archief Eemland
Krantenberichten: Archief Eemland
Tekening R703: eigen archief
Foto's: eigen archief
Luchtfoto: Google Earth
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Geraadpleegde archiefstukken Eemlandarchief
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Renvooi correspondentie 1948 - 1949
datum

afzender

inhoud

12 Februari 1948

Oudercommissie der Flehitegoep der Ned.padvinders
aan: B&W

verzoek gebruik bunker

28 April 1948

J.Hünenberg
aan Min.v.Oorlog

verzoek gebruik bunker tbv
voortrekkers-stam

2 Augustus 1948

Chef grondbedrijf
aan: B&W

illegaal gebruik padvinders
voorstel VVV

10 September 1948

wethouder?
aan: Chef

handgeschreven reactie op
voorgaande brief; bunker Rauter:

De bunker "Seis Inquart in Apeldoorn ligt in de vóórtuin van het door de heer Arnolst
bestuurslid VVV Apeldoorn, bewoonde huis (ooit hotel "Bloemink'). Omdat de heer Arnolst
zeer nauw bij het exploitatie van de bunker 6 1/4 is betrokken namens de VVV Apeldoorn. Het
is nog echter gebleken dat de heer Arnolst ook bij de plaatselijke afdeling van de stichting
1940/1945 is betrokken. Deze stichting exploiteert voor eigen rekening de bunker 'Seis
Inquart'.
Ter 'bezienswaardigheid' is de bunker 'Rauter' in Birkhoven natuurlijk voor de VVV
wel van belang.
Naar dat de stichting 1940/1945 echter heel, heel veel geld kan gebruiken, zal de VVV
ongetwijfeld gaarne de exploitatie van de bunker 'Rauter' aan die stichting overlaten.
10/9 '48
15 December 1948

Chef grondbedrijf
aan: B&W

aanbeveling afsluiten bunker

21 December 1948

gem.secretaris
aan: Dir.Gem.werken

opdracht afsluiten bunker

4 Februari 1949

Min.v.Oorlog
aan: Min.v.Fin.

brief van J.Hünenberg

4 Februari 1949

Min.v.Oorlog
aa: J.Hünenberg

antwoord op brief 28 april 1948

Min.v.Financiën
aan: gem.Amersfoort

comcept contract voor overdracht

22 Februari 1949

Chef grondbedrijf
aan: B&W

voorstel bunker over te nemen
voor padvinders, VVV?

10 Maart 1949

concept gem.secr. nms B&W
aan: Gemeenteraad

voorstel bunker over te nemen

Februari 1949
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16 Maart 1949

B&W
aan: Gemeenteraad

voorstel bunker over te nemen

19 Maart 1949

uittreksel Raadsvergadering

voorstel bunker

17 Mei 1949

Amersfoortse Sportstichtingen
aan: B&W

gebruik bunker J.Hünenberg

2 Juni 1949

Chef grondbedrijf
aan: B&W

voorstel J.Hünenberg af te wijzen

7 Juli 1949

Stichting 1940-1945
aan: B&W

verzoek gebruik bunker als
verzetmuseum

afwijzing verzetstentoonstelling, 1 Februari 1950

11 Juli 1949

Chef grondbedrijf
aan: B&W

randvoorwaarden betr. brief van
Stichting 1940 - 1945
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10 Januari 1950

Stichting 1940-1945
aan: B&W

nogmaals verzoek gebruik bunker

16 Januari 1950

Chef grondbedrijf
aan: B&W

geen gegadigde voor opslag

2 Februari 1950

B&W
Aan; Stichting 1940 – 1945

afwijzing verzoek

Renvooi correspondentie 1966 - 1969
Bunker schijnt aan de BB in gebruik gegeven te zijn als districtsverbindingspost Birkhoven.
Geen gegevens beschikbaar.
datum

afzender

inhoud

19 december 1966

Voorzitter A-Kring BB
aan: B&W

hinder van grondwater in bunker

8 februari 1967

DB A-kring BB
aan: B&W

verwijdering apparatuur
opzegging gebruik bunker

10 maart 1967

Gem.Werken
aan: B&W

rapport wateroverlast brief BB
brief BB

12 september 1967

Gem.Werken
aan: B&W

rapportage toestand bunker

20 december 1967

Conclusie Comm.Civ.
Verdediging

klacht over inzet gemeente tav
civiele verdediging

6 maart 1968

Conclusie Comm.Civ.
Verdediging

overleg gemeente inz. civ.verd.

17 april 1968

Algemeen Bestuur
aan: B&W

onderzoek gebruik bunker

23 april 1968

B&W
aan: Gem.Werken

principe besluit bestemming
bunker voor CV; verzoek raming

3 mei 1968

Algemeen Bestuur
aan: Gem.Werken

advies bunker te herstellen
voor civ.verdediging

7 februari 1969

Bronswerk
aan: B&W

verzoek gebruik bunker
voor geluidsmetingen

26 februari 1969

Algemeen Bestuur
aan: B&W

geen noodbestuurspost in bunker
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5 mei 1969

Gem.Werken
aan: B&W

geen bezwaar tegen Bronswerk

10 juni 1969

Bronswerk

besprekingsverslag bunker

22 september 1969

Bronswerk
aan: B&W

geen gebruik van bunker

Exitus historiae?
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doorsnede CD, over entree I; rechts de Geschäftszimmer

doorsnede GH, over Maschinenraum, rechts de Geschäftszimmer
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2017
Komt tenslotte Amersfoorts ambtelijke molen dan toch ten lange leste in beweging?

eind 2016 of begin 2017 is de ingang (rode pijl) vrij gegraven., en afgesloten met een hekwerk (rood).

de in 2017 vrijgemaakte toegang
27

2018

toegangspad

de vrijgemaakte entree (met invliegopening)
28

.Oorspronkelijk was de deuropening

afgesloten met een vrij lichte stalen
deur, met twee scharnieren (links) en
twee sluitpunten (rechts).
Rechts bevindt zich een buis voor het
communicatiesysteem met het
inwendige van de bunker. Ook bij de
R703’s tref je zo’n buis bij de ingang
aan; daar loopt hij schuin omhoog, tot
aan het plafond van de eerste ruimte.
Boven de deur een zware stalen latei,
een INP 22.
◄ Het plafond bestaat uit stalen
balken INP 12, h.o.h 0,30 meter, met
tussengeplaatst ijzerwerk 3 mm.

detail communicatiebuis, en nis

communicatiebuis bij R703 (rood)

Bij de R703 mondt de toegangsbuis uit in een kas in het portaal. Vandaar gaat hij verder en
komt hij uit in de eerste ruimte, in de hoek hoog tegen het plafond. Ook bij deze bunker
bevindt zich in het portaal een nis. De communicatiebuis loopt echter achter in de nis verder
omhoog. De buis zal uitkomen tegen het plafond van de achterliggende Geschäfszimmer.
De wand is voorzien van een stuclaag.

latere opbouw, tijd van de BB?

voor een ventilatiekanaal?

Op de dakrand bevindt zich nog een vreemde constructie. Een gemetselde nis, afgedekt door
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prefab betonnen kantplanken. Achter in de nis een opstorting, welke deel uitmaakt van de
oorspronkelijke bunker. Een ijzeren pijp ø100 mm is ingestort,
De pijp bevindt zich op 2 meter van de buitenwand, en op 6,5 meter van de hoek van de
bunker. Uitgezet op de plattegrond, komt de pijp dan uit in de ‘Funkraum & Fernschreiber’.
Een ventilatiepijp, zoals er diverse op de doorsneden te zien zijn?
Waarom de pijp in later tijd (BB?) zo is afgedekt blijft gissen. Om lekkage tegen te gaan? Ten
gerieve van vleermuizen is hoogst onwaarschijnlijk. En daarmee komen we in het finale
stadium, de vleermuizen.
Vleermuizen nemen intrek in voormalige bunker in Birkhoven.
De vleermuiswerkgroep VLAM heeft zondag 4 februari 2018 haar jaarlijkse vleermuizentelling gehouden in Amersfoort. Daarbij hebben zij in
de voormalige bunker in Birkhoven, die is omgevormd tot wintervleermuisverblijf, 3 verschillende soorten vleermuizen geteld, te weten een
Grootoorvleermuis, een Franjestaart en een Watervleermuis. Dat
betekent dat het leefklimaat in de bunker in de smaak valt. Dat is een
goed begin en we hopen dat in de volgende winterperiode nog meer
vleermuizen hun winterslaap hier door gaan brengen.
Gemeente Amersfoort, Nieuwsbrief Westelijke ontsluiting, 14 februari 2018

◄ Foto genomen in Fort du Rozelier, Frankrijk
En verder?
Tot zover het goede nieuws.
Wegens grote belangstelling is de bunker bij Birkhoven nog éénmaal te bezichtigen. Nu echt
voor de laatste keer, na 3 juni [2017] wordt de bunker definitief afgesloten. Rondleiding met
gids Wim Vivié.
Lokaal. De stad Amersfoort.

Amersfoort heeft met deze bunker een uniek monument in bezit (koopakte 4 april 1949), en
dat zou dan definitief afgesloten worden? Voor de vleermuizen is dat zeker niet noodzakelijk.
Voor zover bekend overwinteren vleermuizen
’s-zomers niet.
◄ De bunker R703 te Woudenberg (nabij de
Pothbrug) is eveneens ingericht als riant
vlerenverblijf. Van 1 september tot 1 april.
Vanaf 1 april is de bunker onder begeleiding
van een gids toegankelijk voor belangstellend
publiek. En die belangstelling is groot.
Het is enerzijds te billijken, dat de gemeente
Amersfoort zich daar niet mee bezig kan
houden, maar trek dan vrijwilligers aan om de
bunker toegankelijk te maken. Schrijver deze
kent al zo één vrijwilliger die volgaarne daartoe bereid zou zijn.
… Ter 'bezienswaardigheid' is de bunker 'Rauter' in Birkhoven natuurlijk voor de VVV wel
van belang (1949) ...
Zo niet, dan is dit wederom een gemiste kans. De zoveelste in de ‘cultuurhistorie’ van
Amersfoort.
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Herman van Zanten, 8 juni 2015
herzien 19 juli 2018
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16 april 2014
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